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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 KDNet 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.

Uddannelsessted
Holstebro
Viborg
Ikast
Randers*
Grenaa*
Aarhus
Horsens*
I alt

Optagelse
2018/2019
Inkl. 5 pct.
166
222
118
118
32
438
140
1234

Optagelse
2019/2020 (øgning)
Inkl.5 pct.
(6) 172
(6) 228
(10) 128
(6) 124
32
(8) 446
(4) 144
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.

Afdækning af eksisterende midtjyske samarbejder på klima og grøn omstilling
Denne afdækning af, hvad vi allerede samarbejder om på klima og grøn omstilling er udarbejdet af KDNet- og KKR sekretariatet i samarbejde. Formålet er at give et overblik som grundlag for en drøftelse
af, hvordan en fælles midtjyske klimaindsats kan afgrænses, organiseres og forankres, herunder at
drøfte hvordan samarbejde om klimahandlingsplaner i regi af DK2020 kan bidrage til at binde det
sammen. Dokumentet samler:
• udvalgte eksempler på eksisterende aftaler, planer og mål. Første side dækker internationalt,
europæisk og nationalt niveau, mens anden side dækker Midtjylland.
• udvalgte eksempler på eksisterende samarbejde og organisationer i Midtjylland
• et mindre udvalg af igangværende og kommende indsatser og initiativer

Udvalgte internationale målsætninger:
• FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (2015)
o 17 Mål med 169 delmål
• Parisaftalen (2015)
o Begrænse temperaturstigning til 2°C
o Bestræbe 1,5°C

I tillæg dertil har den enkelte kommune og Regionen selv planer og indsatser indenfor blandt andet CO2reduktion, brint, biogas, verdensmål, grønne indkøb, cirkulær økonomi, affaldshåndtering, klimatilpasning.

Udvalgte europæiske målsætninger:
• 2030 Energy Strategy
o 40% reduktion af drivhusgasemissioner
o Mindst 32 % vedvarende energi
o Energibesparelser på 32,5%
• 2050 Long Term Strategy (2018)
o Klimaneutralt EU I 2050

Energistyrelsens basisfremskrivning (2019)
Udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer for 1990-2030. Fremskrivningen viser, at de samlede
drivhusgasudledninger i 2030 under fravær af nye tiltag vil være reduceret med 46 pct. i forhold 1990.

Udvalgte nationale målsætninger
• Energiaftale (2018)
o 100% vedvarende el 2030
• Regeringen
o Uafhængighed af fossile brændsler i 2050

Nationalt: Klimalov og -handlingsplan
Efter folketingsvalget i 2019 er klima og grøn
omstilling blevet et af de væsentligste landspolitiske
emner, senest med aftalen om klimalov fra 6.
december 2019. Aftalen indeholder et mål om, at
Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser
med 70 % inden 2030, og sikre klimaneutralitet i
senest 2050. Klimaloven forventes at blive fremsat til
behandling i Folketinget i løbet af 1. halvår 2020,
mens der parallelt forhandles om den
klimahandlingsplan, som skal omsætte loven til
konkret handling. Den nationale handlingsplan vil
have et tiårigt sigte, og vil blandt andet indeholde
sektorstrategier og indikatorer væsentlige sektorer
såsom landbrug, transport, energi, byggeri og
industri.

De udvalgte eksempler er inddelt forskellige typer samarbejder og aftaler. Tabellen på næste
side sammenfatter hvilke midtjyske kommuner der er medlem/deltager.
Gudenåsamarbejdet:
De 7 Gudenå-kommuner samarbejder om
Gudenåens og oplandets oplevelsespotentiale.

Klimaaftaler med Danmarks
Naturfrednings-forening (DN):
Klimaaftaler med Danmarks
Naturfredningsforening forpligter den
enkelte kommune eller region til at
nedbringe CO2-udslippet fra egne
aktiviteter med minimum to procent om
året. To ud af tre af de danske kommuner
har en sådan aftale, og to ud af fem
regioner.
Limfjordsrådet: Et politisk forum bestående af
byrådsmedlemmer fra 18 kommuner med opland til
Limfjorden. Rådets formål er at understøtte
forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at
koordinere og sikre samarbejdet mellem
kommunerne, så tiltag til reduktion af belastningen
på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i
fællesskabet.

DK 2020: Et 2-årigt projekt støttet af Realdania, hvor 20 kommuner
får teknisk hjælp og sparring i udviklingen af handlingsorienterede
klimaplaner. Afsluttes i foråret 2020.

DK 2020 udvidelse: Der arbejdes aktuelt med at udvide projektet til
de resterende danske kommuner, og med de enkelte regioner i en
faciliterende rolle. Projektet skal i så fald løbe i 2. halvår 2020 til
ultimo 2022. Alle midtjyske kommuner skal individuelt tilkendegive
politisk tilslutning.

Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC): Et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der løber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022.
Projektet ledes af Region Midtjylland, og geografisk omfatter det alle
kommuner i Region Midtjylland samt tre nordjyske kommuner.

Kommune

Gudenåsamarbejdet

Klimaaftale
DN
Limfjordsrådet

DK-2020

DK-2020
udvidelsen

C2C CC

Favrskov Kommune

X

(X)

X

Hedensted

X

(X)

X

Herning

X

X

(X)

X

Holstebro

X

X

(X)

X

(X)

X

(X)

X

(X)

X

(X)

X

(X)

X

(X)

X

(X)

X

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X

Horsens

X

X

Ikast-Brande

X

Lemvig

X

X

Norddjurs
Odder
Randers

X
X

X

X

X

Ringkøbing-Skjern

Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Århus
X: medlem/deltager
(X): tilsagn om deltagelse

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

Fokus på at opnå
klimaneutralitet i 2050,
inkl. ambitiøse delmål
for reduktion af
klimagasser

Samlet
DK2020
Klimaplan

Klimatilpasning

Fokus på at tilpasse
kommunerne til de
forventede
klimaforandringer på
både kort og lang sigt

Den fremtidige organisering af Fælles Servicecenter (FSC) - omdannelse til en
forening
På mødet i KD-net den 25. oktober blev kommunaldirektørerne præsenteret for behovet med at sikre
en fremtidig organisering af Fælles Servicecenter (FSC). En ændring af den juridiske
organisationsform der skal sikre, at der etableres et sikkert, lovligt mandat for FSC's ydelser til
deltagerne (region og kommuner) både nu og fremadrettet.
KD-Net konkluderede, at der skal samles op på de juridiske udfordringer, før der kan træffes en
beslutning og, at den fremtidige organisering skal være enkel og i stand til at imødegå fremtidige
muligheder
Dette arbejde er nu tilendebragt og anbefalingen til parterne bag den nuværende samarbejdsaftale
er, at FSC omdannes til en forening med begrænset ansvar. Region Midtjyllands direktion har den
10. marts godkendt at FSC omdannes til en forening. Udover anbefalingen er der udarbejdet forslag
til vedtægter og forretningsorden for en fremtidig forening.

Fælles Servicecenter – baggrund og organisering
Fælles Servicecenter for Telesundhed (FSC) blev etableret 1. maj 2018 som en fællesoffentlig
tværsektoriel driftsenhed og serviceplatform, efter en forudgående 3. årig periode som OPI-projekt.
FSC er etableret for at understøtte telemedicinske- og digitale sundhedsydelser (eksempelvis
telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, virtuel hjemmepleje og digital
medicinhåndtering), men der tegner sig også et betydeligt potentiale for at FSC kan udgøre en
platform for andre ydelser, som efterspørges i det nære sundhedsvæsen. Konkret i form af produkter
til hjemmebehandling, kropsbårne hjælpemidler mv. hvor FSC vil kunne håndtere den samlede
proces fra borgerne afgiver bestilling til leverance.

For at sikre det rette mandat til løsningen af nuværende og fremadrettede opgaver, har FSC
i samarbejde med jurister fra både region og kommuner konsulteret Bech-Bruun. Den
juridiske vurdering er, at den nuværende samarbejdsaftale mellem de midtjyske kommuner
og Region Midtjylland ikke indeholder det fornødne mandat og retlige grundlag for FSC. Dette
begrundes i en usikkerhed om, hvorvidt der er hjemmel til, at værtsmyndigheden (Region
Midtjylland) har mandat til at varetage opgaver for de deltagende kommuner via FSC.
Derudover er organisationsformen uhensigtsmæssig, idet Region Midtjylland hæfter udadtil
overfor tredjemand for FSC's forpligtelser og aktiviteter. En række konstruktioner fx
aktieselskab (A/S), § 60-fælleselskab, interessentskab (I/S) og partnerskaber (P/S) mv. er
blevet vurderet med henblik på at komme med en anbefaling til den fremtidige organisering.
Ud fra en samlet vurdering anbefales det, at FSC organiseres som en forening med
begrænset ansvar.
Organisationsformen kendetegnes ved en selvstændig juridisk enhed, hvor ingen
medlemmer hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Dette betyder, at
medlemmerne ikke hæfter for de økonomiske forpligtelser eller ansvarspådragende fejl, da
foreningen selv hæfter overfor tredjemand (fx 3. partsleverandører). Region Midtjylland
frigøres således for den hæftelse udadtil, der i den nuværende model påhviler Region
Midtjylland som værtsmyndighed. FSC etableres dermed som en selvstændighed juridisk
enhed med eget CVR.

Foreningsdannelsens betydning for driften af FSC

Foreningsdannelsen vil få betydning for driften af FSC, herunder de samlede
driftsomkostninger.
•

•

•
•

Som følge af en foreningsdannelse må medlemmerne ikke stille fx lokaler, rådgivning mv.
gratis til rådighed for FSC, som det er tilfældet i dag. FSC's driftsomkostninger til husleje,
IT udstyr mv. vil derfor stige. Konkret vurderes disse udgifter samlet at blive 0,65 mio. kr.
årligt.
I 2020 og for budgetåret 2021 vil Region Midtjylland bidrage med henholdsvis 115.000
kr. og 350.000 kr. til som en delvis finansiering af de øgede driftsomkostninger. De
resterende 300.000 kr. vil blive forsøgt tilvejebragt gennem øgede indtægter via salg af
rådgivning og mindre besparelser.
Ydelserne, som FSC leverer til medlemmerne, er ikke udbudspligtige, da ydelserne kan
varetages under et såkaldt udvidet in-house forhold jf. udbudsloven.
For så vidt angår de opgaver, som medlemmerne kan udføre for FSC, er det Bech Bruuns
umiddelbare vurdering, at der i Sundhedsloven er hjemmel til, at regioner og kommuner
i et vist omfang kan udføre opgaver for FSC. Eksempelvis at det er region eller kommuner
som forestår selve udbuddet (fx udbud af stomiprodukter, telemedicinske løsninger mv.).
Men da der ikke foreligger en offentliggjort praksis eller udtalelser på, hvordan
bestemmelserne skal fortolkes eller omfanget af ydelser, der kan leveres, anbefaler Bech
Bruun, at Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab forelægger spørgsmålene for
Sundheds- og Ældreministeriet. Der vil derfor blive udarbejdet en henvendelse til
Sundheds- og Ældreministeriet sideløbende med en foreningsdannelse.

Anbefalingerne til en ny forening er:
•

•

At kommunerne uden for den midtjyske region samt andre regioner kan optages som
medlemmer i foreningen, hvilket er nødvendigt for det forestående fælles udbud af
stomiprodukter.
At der arbejdes ved foreningens oprettelse med to former for medlemskaber og
kontingenter, da det er et ønske, at FSC skal kunne yde rådgivning og have en
koordinerende rolle for Region Midtjylland og kommunerne i forhold til de telemedicinske
opgaver, som ligger under den midtjyske Sundhedsaftale. Der tilknyttes et årsværk til
denne opgave. Det er ikke muligt for FSC at yde samme rådgivning og koordinering til
kommuner og regioner uden for Midtjylland grundet andre Sundhedsaftaler.
Kontingentniveauet for det Sundhedsaftalestøttende medlemskab vil herfor være højere.
a) Et Sundhedsaftaleunderstøttende medlemskab, som kun kan indgås af Region
Midtjylland og de enkelte kommuner i Midtjylland. Til medlemskabet er der knyttet
en række services, herunder teknisk support, rådgivning til bestilling af produkter,
logistik og lager mv. Derudover er der tilknyttet et årsværk til opgaver i form af
rådgivning, udvikling, koordinering og afklaring samt videns opsamling i
forbindelse med opgaver, som ligger under Sundhedsaftalen.
b) Et Servicebenyttende medlemskab, som kun kan indgås af regioner og
kommuner uden for Region Midtjylland. Medlemskabet er opdelt i et servicesæt
til Telesundhed og et servicesæt til stomiprodukter. Servicesættene differentieres
i forhold til de forskellige ydelser, som der kan leveres fra FSC, men
grundlæggende
indeholder
de
samme
services
som
det

•

Sundhedsaftaleunderstøttende medlemskab. Dog differentieres der ved, at det
Servicebenyttende medlemskab ikke har tilknyttet et årsværk til opgaver i form af
rådgivning, udvikling, koordinering mv., som ligger under Sundhedsaftalen.
At FSC's formål og deraf opgaveportefølje udvides til også, at indebære kropsbårne
hjælpemidler på tværs af kommuner og hospitaler på de opgaver, som tildeles FSC.
Derudover så leverer FSC, jf. ovenstående, rådgivning, udvikling, koordinering samt
videns
opsamling
til
sundhedsaftaleparterne
(Sundhedsaftaleunderstøttende
medlemskab) i Midtjylland.

Sammenhæng og betydning for andre projekter
Behovet for en beslutning om at omdanne FSC til forening er, udover at sikre et bæredygtigt juridisk
hjemmegrundlag for FSC nuværende virke, nødvendig for igangsætning af udbud af stomiprodukter i
sensommeren 2020. I regi af Økonomiaftalen 2017 er der iværksat et samarbejde mellem Aarhus
Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark og Region Midtjylland om et fælles udbud af
stomiprodukter. Formålet er at sætte borgeren i centrum ved at sikre smidige overgange fra region til
kommune for borgere med permanent stomi. Projektet virker således understøttende på
økonomiaftalens opdrag om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor på tværs
af sektorgrænserne.
En klar forudsætning for at kunne administrere et fælles produktsortiment er, at dette kan håndteres
igennem en fælles serviceplatform (fælles fysisk infrastruktur som opbygges til på sigt at kunne
håndtere et større opgavefelt af korpsbårne hjælpemidler). En fælles serviceplatform om også de
syddanske kommuner kan tilslutte sig ved et medlemskab af foreningen FSC.

”I forhold til etableringen af det fornødne mandat og retlige grundlag for FSC, vil det være
nødvendigt at etablere fællesskabet i en ny struktur, herunder med et nyt retligt grundlag i
forhold til det eksisterende, herunder ikke mindst hvis Region Syddanmark og kommunerne
i regionen skal indtræde i samarbejdet” (redegørelse fra Bech-Bruun).
Fra de midtjyske kommuners perspektiv vil det være vigtigt at få Syddanmark med (både region og
kommuner). Både af hensyn til volumen i udbuddet (forventet bedre pris for kommuner på
stomiprodukter) og forbi de vil give en styrket økonomi til at udvikle den nødvendige serviceplatform
– og i sidste ende flere til at betale driftsomkostninger i FSC.
Som en del af beslutningsgrundlaget for Stomiprojektet er der lavet en business case (som løbende
justeres) for Aarhus kommune. Der er 871 borgere med en stomibevilling pr. juni 2019 i Aarhus
kommune, hvilket giver kommunen en andel af de årlige driftsomkostninger og løbende
vedligeholdelsesomkostninger der beløber sig til 884.000 kr. Aarhus Kommunes andel af
engangsomkostningerne svarer til 324.000 kr.
Aarhus Kommune brugte i 2018 18,4 mio. kr. på stomiprodukter. Nedenstående beregning
forudsætter uændret indkøbsadfærd. For at Aarhus Kommune kan opnå en positiv økonomisk
gevinst ved projektet, skal produktrabatten være større end 5,39%. Ved en produktrabat på 10% vil
den samlede gevinst være på 3,4 mio. kr. efter 4 år (svarende til forventet aftalelængde).

Den videre proces

Nedenfor er skitseret den forventede proces omkring omdannelsen af FSC til en forening.
Element i
foreningsdannelse
Endelig adm.
godkendelse
Orientering

Dato

Primært (Midtjylland)

Uge 19

Sundhedsstyregruppens
formandskab
Sundhedskoordinationsudvalget

KD-net

29/5

Orientering

10/6

Orientering

17/6

Indmeldelse i
foreningen via
politisk
godkendelse

10/6 – 15/8

Kommuner (udvalg/byråd)
RM forretningsudvalget (16/6)
RM regionsrådet (24/6)

Tiltrædelsesdeadlin
e

15/8

Alle kommuner og regioner

Udpegning af
kandidater til FSCs
bestyrelse, jævnfør
vedtægter

10/6 -15/8

Meddelelse om
stiftende
generalforsamling
Indkaldelse til
stiftende
generalforsamling

29/6

Stiftende
generalforsamling
Sættende
bestyrelsesmøde

31/8

KOSU – DKS
DAK – Syddanmark
forum/sundhedschefkreds
RS
RM-Dir/adm.
sundhedsledelsesforum/strategisks
undhedsledelsesforum
PLO-M - spørges
Senest rettidig information om stiftende generalforsamling den
31. august 2020, samt angivelse af sted og tid for
begivenheden
Senest rettidig indkaldelse af medlemmer til stiftende
generalforsamling den 31. august 2020, med angivelse af sted
og tid for begivenheden og antal af stemmeberettigede pr.
medlem. Ved tilmelding ønskes opgivet prioriteret liste af
kandidater til bestyrelse med henblik på tilrettelæggelse af evt.
valghandling
Medlemmer

28/5

17/8

14/9

Sekundær (øvrige)

Endelige adm. godkendelse i
kommunerne
Udvalg for nære sundhedstilbud
(regionalt)
KKR
Kommuner og region i
Syddanmark mhp.
tilslutning til
løsningsmodel i det
fælles Stomiudbud

Overdragelse af samarbejdsorganisationen FSC incl. indkøbsog serviceaftaler samt ansatte til foreningen FSC

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 7841 0000
www.regionmidtjylland.dk

Baggrundsnotat

Den fremtidige organisering af Fælles Servicecenter
Notatet præsenterer en anbefaling til den fremtidige organisering af Fælles Servicecenter (FSC)
herunder de økonomiske konsekvenser, som følge af den anbefalede organisering.
Desuden præsenteres en mere detaljeret gennemgang af de juridiske overvejelser for formålet
med organiseringen, som ligger til grund for anbefalingen om, at organisere FSC til en forening
med begrænset ansvar.
Materialet, som ligger til grund for notatet, er dels de juridiske vurderinger og anbefalinger fra
Advokatfirmaet Bech-Bruun, dels fælles bidrag fra kommuner og region.
Baggrund
Dato 11.02.2020

Sundhedsstyregruppen godkendte d. 13. januar 2018 etableringen af
FSC som en fælles offentlig tværsektoriel organisatorisk enhed med
forankring i Region Midtjylland. Etableringen af FSC blev godkendt
efter en forudgående 3-årig periode som et OPI-projekt (Offentligt
Privat Innovationspartnerskab). FSC blev etableret som et led i
udmøntningen af Sundhedsaftalen med det formål at understøtte
parternes fælles opgaveløsning omkring telesundhed.
FSC er i udgangspunktet etableret for at levere service, support og
logistisk telemedicinske- og digitale sundhedsydelser (eksempelvis
telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL), men der
tegner sig også et betydeligt potentiale for, at FSC kan udgøre en
platform for andre ydelser, som efterspørges i det nære
sundhedsvæsen. Konkret kommer dette potentiale til udtryk i form af
produkter til hjemmebehandling, hvor FSC vil kunne håndtere den
samlede proces fra bestilling og frem til produkterne er leveret i
borgerens hjem. Endvidere vil aftalen kunne omfatte support og
rådgivning imens borgeren anvender produkterne. Det gælder særligt
det forestående fælles udbud af stomiprodukter (Økonomiaftalen
2017), hvor FSC er tiltænkt en væsentlig rolle i håndteringen af
stomiprodukterne.
Hensigten med FSC er at skabe en enkelthed og tryghed for borgerne
og det sundhedsfaglige personale i brugen af telesundhedsløsninger.
FSC indgår derfor aftaler med 3. partsleverandører, som leverer
henholdsvis teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger på
tværs af kommunerne og hospitalerne i Region Midtjylland. I praksis
er centeret således en organisatorisk serviceplatform, som betyder, at
der kun er én leverandør, som leverer de telemedicinske produkter til
borgerne, samt ét fælles telefonnummer for borgernes og de
sundhedsprofessionelles henvendelse til teknisk support ved brug af de
telemedicinske produkter. FSC står endvidere for indkøb af udstyr,
afklaring af arbejdsgange og forbrugsafregning i forbindelse med
TeleKOL, samt udarbejdelse af beslutningsoplæg vedrørende

Mathias Nielsen
AC-fuldmægtig
Tlf. +45 2422 7224
Matni3@rm.dk
1-31-72-1329-19
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teknologiske løsninger. Omkring udbuddet af stomiprodukter vil FSC, udover at levere service,
support og logistik, sammen med de deltagende parter sikre et fælles bestillingssystem.
Alle de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland står bag FSC, der finansieres under den
gældende samarbejdsaftale 50/50 i mellem Region Midtjylland og kommunerne.
FSC har konsulteret Bech-Bruun, som vurderer, at den nuværende samarbejdsaftale mellem de
midtjyske kommuner og Region Midtjylland ikke indeholder det fornødne mandat og retlige
grundlag for FSC. Dette begrundes primært i en usikkerhed om, hvorvidt der er – eller kan
etableres - den fornødne hjemmel til, at værtsmyndigheden (Region Midtjylland) kan varetage
de påtænkte opgaver for de deltagende kommuner via FSC. Derudover er organisationsformen
uhensigtsmæssig, idet Region Midtjylland hæfter udadtil overfor tredjemand for FSC's
forpligtelser og aktiviteter. Bech-Bruun anbefaler, at FSC organiseres som en forening med
begrænset ansvar. På den baggrund besluttede KD-net (Kommunaldirektørnetværk i den
midtjyske region) og direktionen i Region Midtjylland, at der udarbejdes et konkret forslag til en
ændret organisering af FSC som en forening med begrænset ansvar.
En ændring af den juridiske organisationsform skal sikre, at der etableres et sikkert mandat og
fornøden hjemmel for FSC's ydelser til deltagerne, samt at medlemmernes ansvar begrænses.
Forslag til en fremtidig model for FSC
Det foreslås på baggrund af anbefalinger fra Bech-Bruun, at FSC etableres som en forening med
begrænset ansvar. De øvrige potentielle konstruktioner fx aktieselskab (A/S), § 60-fælleselskab,
interessentskab (I/S), partnerskaber (P/S) mv. er også blevet vurderet. Konklusionen er, at en
forening med begrænset ansvar er den anbefalede model i forhold til de fremsatte ønsker
omkring FSC's virke.
Organisationsformen kendetegnes ved en selvstændig juridisk enhed, hvor ingen medlemmer
hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Dette betyder, at medlemmerne ikke hæfter
for de økonomiske forpligtelser eller ansvarspådragende fejl, da foreningen selv hæfter overfor
tredjemand (fx 3. partsleverandører). Region Midtjylland frigøres således for den hæftelse
udadtil, der i den nuværende model påhviler Region Midtjylland som værtsmyndighed. FSC
etableres dermed som en selvstændig juridisk enhed med eget CVR.
En foreningsdannelse vil betyde følgende driftsvilkår for FSC:
•

•

•

Ved at gøre brug af en udvidet in-house regel så kan FSC levere ydelser til kommuner og
regioner også uden for Region Midtjylland, som er medlem af foreningen. Dette er en
forudsætning for FSC's virke i det forestående stomi-udbud.
Medlemmerne kan ikke overdrage den endelige kompetence til at træffe beslutninger mv.
til FSC, men alene overlade beslutninger til FSC efter delegation. FSC kan således alene
udføre opgaver, som kan varetages af medlemmerne af foreningen. Ansvaret for at sikre,
at opgaverne holdes inden for disse rammer påhviler medlemmernes styrelsesorganer.
Som følge af en foreningsdannelse må medlemmerne ikke stille fx lokaler, rådgivning mv.
gratis til rådighed for FSC, som det er praksis i dag. FSC's driftsomkostninger til husleje,
IT udstyr mv. vil derfor stige (se nærmere i afsnit om økonomi).
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•
•

Ydelserne, som FSC leverer til medlemmerne, er ikke udbudspligtige, da ydelserne kan
varetages under et såkaldt udvidet in-house forhold.
For så vidt angår de opgaver, som medlemmerne kan udføre for FSC, er det Bech-Bruuns
umiddelbare vurdering, at der i Sundhedsloven er hjemmel til, at regioner og kommuner
i et vist omfang kan udføre opgaver for FSC. Eksempelvis at det er region eller kommuner
som forestår selve udbuddet (fx udbud af stomiprodukter, måleudstyr mv.). Men da der
ikke foreligger en offentliggjort praksis eller udtalelser på, hvordan bestemmelserne skal
fortolkes eller omfanget af ydelser, der kan leveres, anbefaler Bech-Bruun, at Region
Midtjylland og kommunerne i fællesskab forelægger spørgsmålene for Sundheds- og
Ældreministeriet. Der vil derfor blive udarbejdet en henvendelse til Sundheds- og
Ældreministeriet sideløbende med en foreningsdannelse.

Anbefalingerne til en ny forening er:
At kommunerne uden for den midtjyske region samt andre regioner kan optages som
medlemmer i foreningen, hvilket er nødvendigt for, at kunne deltage i det forestående
stomi-udbud.
• At der arbejdes med to former for medlemskaber og kontingenter, da det er et ønske,
at FSC skal kunne yde rådgivning og have en koordinerende rolle for Region Midtjylland
og kommunerne i forhold til de opgaver, som ligger under den midtjyske Sundhedsaftale.
Der tilknyttes et årsværk til denne opgave. Det er ikke muligt for FSC at yde samme
rådgivning og koordinering til kommuner og regioner uden for Midtjylland grundet andre
Sundhedsaftaler. Kontingentniveauet for det Sundhedsaftalestøttende medlemskab vil
herfor være højere.
a) Et Sundhedsaftaleunderstøttende medlemskab, som kun kan indgås af Region
Midtjylland og de enkelte kommuner i Midtjylland. Til medlemsskabet er der
knyttet en række services, herunder teknisk support, rådgivning til bestilling af
produkter, logistik og lager mv. Derudover leverer Fælles Service Center dertil
hørende rådgivning, udvikling, koordinering, samt videns opsamling til
sundhedsaftaleparterne i Midtjylland. Der er tilknyttet et årsværk til disse
opgaver. (Se bilag 1 for indeholdende services i medlemsskabet)
b) Et Servicebenyttende medlemskab, som kun kan indgås af regioner og kommuner
uden for Region Midtjylland. Medlemsskabet er opdelt i et servicesæt til
Telesundhed og et servicesæt til stomiprodukter. Servicesættene differentieres i
forhold til de forskellige ydelser, som der kan leveres fra FSC, men
grundlæggende
indeholder
de
samme
services
som
det
Sundhedsaftaleunderstøttende medlemskab. Dog differentieres der ved, at det
Servicebenyttende medlemskab ikke har tilknyttet et årsværk til opgaver i form
af rådgivning, udvikling, koordinering mv., som ligger under Sundhedsaftalen.
(Se mere bilag 1 for indeholdende services i medlemsskabet)
• At FSC's formål og deraf opgaveportefølje udvides til også at indebære kropsbårne
hjælpemidler på tværs af kommuner og hospitaler på de opgaver, som tildeles FSC.
•

Økonomi
FSC finansieres i dag af et basisbidrag på 2,7 mio. kr., som finansieres 50/50 mellem
kommunerne og Region Midtjylland, og som dækker de faste løbende omkostninger til at drive
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sekretariatet. Herudover er der et variabelt bidrag, som afhænger af antallet af løsninger, som
den enkelte kommune eller region ønsker, at FSC supporterer.
Det anbefales, at den fremtidige finansieringsmodel består af følgende elementer:
i) Et basisbidrag som dækker henholdsvis de faste omkostninger til at drive FSC's sekretariat.
Det anbefales at blive delt 50/50 mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland, som
det også foregår i dag.
Foreningsdannelsen af FSC er forbundet med en række øgede omkostninger, som skal sikre, at
foreningen FSC ikke er konkurrenceforvridende i sit virkefelt, hvorfor blandt andet ydelser som
medlemmerne af foreningen stiller til rådighed for FSC skal afregnes på markedsvilkår. I den
nuværende konstruktion har Region Midtjylland stillet en del af dette til rådighed. Det knytter
sig bl.a. til øgede udgifter til husleje (der skal udlejes på markedsvilkår), IT-udstyr, revision,
forsikring, udgifter til rådgivning mv. De samlede driftsomkostninger til FSC som følge af en
foreningsdannelse anslås, jf. bilag 2, at blive øget med 644.500,00 kr. Dette betyder en samlet
udgift på 3.345.000,00 kr. årligt.
Der skal også fastsættes et kontingentniveau for det såkaldte Servicebenyttende medlemsskab,
som skal kunne dække de ekstra omkostninger, som der er forbundet med at udvide
medlemskredsen af foreningen. Det foreslås, at dette kontingentniveau fastsættes af den nye
bestyrelse.
ii) En variabel økonomi som dækker de ydelser, som FSC's tredjepartsleverandører leverer.
Dette indebærer en betaling pr. leverance/ydelse leveret af FSCs 3. partsleverandører i form af
en minutpris for hjælp fra support og en timeprisstruktur til henholdsvis service, opsætning,
nedtagning, onsite-support eller leverancer fra FSC fx administrative-, rådgivnings- eller
konsulentydelser som ikke er indeholdt i kontingent. Konkrete leverancer samt pris og
betalingskonditioner aftales i en konkret supportaftale.
Foreningens
finansieringsmodel
er
kontingentog
omkostningsfinansieret.
Omkostningsfinansieringen betyder, at FSC betaler for konkrete bestillinger og leverede ydelser
fra 3. partsleverandører inklusiv moms. Dette betyder, at de omkostninger, som FSC har til 3.
partsleverandørerne dækkes her den variable økonomi.
Det er Bech-Bruuns vurdering, at indtægter for ydelser leveret til foreningens medlemmer vil
være skattefri.
De ydelser som FSC leverer til medlemmerne er, ifølge Bech-Bruun, momspligtige, hvilket
betyder, at de ydelser som medlemmerne køber, kan medlemmerne selv løfte momsen af.
Der kan ikke optages lån i foreningen, idet dette vil kræve
Midtjylland eller de midtjyske kommunerne.

en garantistillelse fra Region

Vedtægter
Foreningens vedtægter rummer forslag til den fremtidige fordeling af indflydelse mellem
foreningens medlemmer tillige med de beføjelser, som tildeles bestyrelsen i FSC. Vedtægterne
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er udarbejdet af Bech-Bruun med inddragelse af repræsentanter fra kommuner og region.
Vedtægterne vil kunne ændres på en generalforsamling.
Bestyrelsens sammensætning har flere hensyn. Dels et hensyn til, at der sikres en tilstrækkelig
og ligelig indflydelse til de oprindelige ejere (sundhedsaftalemedlemmerne) af FSC. Samtidig
vurderer Bech-Bruun, at sammensætningen også skal afspejle de øvrige medlemmer. Der
foreslås derfor følgende sammensætning:
• 2 repræsentanter fra kommunerne i midt
• 2 repræsentanter fra Region Midtjylland
• 1 repræsentant fra region udenfor Midtjylland (servicebenyttende medlemskab)
• 1 repræsentant fra kommune udenfor Midtjylland (servicebenyttende medlemskab)
• 1 ledig plads, såfremt PLO-Midtjylland ønsker at indgå i foreningen som observatør.
Bestyrelsen kommer således til at bestå af 6-7 medlemmer. Det er endvidere bestyrelsens
opgave, at ansætte lederen af FSC.
På
generalforsamlingen
har
Sundhedsaftalemedlemmerne
hver
to
stemmer,
og
Servicemedlemmerne har en stemme hver, således at dette afspejler medlemmernes investering
i foreningen.
FSC og det forestående stomi-udbud
En af forudsætningerne for det forestående fælles tværsektorielle stomi-projekt er, at et fælles
produktsortiment kan håndteres igennem en fælles serviceplatform. Der er således et behov for
at skabe en fælles offentlig koordineret fysisk infrastruktur, som Region Syd og kommunerne i
Syddanmark kan tilsluttes. Det forventes, at FSC kan bidrage til dette projekt ved at levere de
samme serviceydelser og indkøbsaftaler til produkter til hjemmebehandling til gavn for borgerne.
Dette sikres via et fælles call-center/teknisk support/rådgivning samt en fælles offentligt
koordineret lager og logistikløsning.
Det forventes, at FSC i stomiprojektet vil kunne sikre en model, hvor produkterne til borgerne
håndteres via FSC og dennes logistikpartner i stedet for, at produkterne distribueres af
forskellige grossister. Med FSC sikres der også en leverandøruafhængig rådgivning til brugerne.

Bilag 1: Oversigt over services som FSC kan tilbyde de forskellige
medlemsskaber
Sundhedsaftalemedlem

Serviceaftalemedlem

Serviceaftalemedlem
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(begge servicesæt inkl.)

Servicesæt til Telesundhed

Servicesæt til
stomiprodukter mv.

Kontingent

Kr. 1,05 pr. borger årligt

Endnu ikke fastlagt*

Endnu ikke fastlagt*

X

X

X

Call center, teknisk support
og rådgivning til bestilling
Indkøbsaftaler

X

Logistik og lager

X

X

X

Udstyrskatalog

X

X

Online bestilling

X

X

X

Service

X

X

X

Mulighed for overvågning

X

X

X

(ikke sundhedsfaglig)
Opsigelsesperiode

Minimum 24 måneder

Minimum 12 måneder

Opgaver op til 1 årsværk

Mod betaling

Rådgivning, udvikling,
koordinering og afklaring
samt videns opsamling
Beslutningskompetence

2 stemmer pr. medlem ved

1 stemme pr. medlem ved generalforsamling

generalforsamling.

2 pladser i bestyrelsen fordelt med en repræsentant fra

2 pladser hver i bestyrelsen

en kommune og fra en region valgt blandt

til henholdsvis Region

serviceaftalemedlemmerne.

Midtjylland og de midtjyske
kommuner.
Tabel 1: Der tages forbehold for prisændringer
* Den nye bestyrelse i FSC får til opgave, at skulle fastsætte medlemskontingentniveauet for Serviceaftalemedlemmerne
efter en foreningsdannelse.
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Bilag 2. Anslåede øgede
driftsomkostninger
Foreningssekretariat
Udgiftspost

Årligt anslåede udgifter
Pris

Lokaleleje
Husleje 50 kvm. inkl. forbrug og
fællesomkostninger.
I alt

kr.

132.500,00

Nye administrative omkostninger
Eks. software, revision,
bankomkostninger mv.
I alt

kr.

252.000,00

Forsikringer
Personale og udstyr
I alt

kr.

20.000,00

Øgede omkostninger
Interne konsulentydelser (fx HR,
udbudsassistance)
I alt

kr.

75.000,00

Eksterne konsulentydelser
I alt

kr.

75.000,00

Øgede administrative omkostninger
Eksempelvis IT-udstyr, mobiltelefoner,
mv.
I alt

kr.

50.000,00

Diverse
Eksempelvis vedligeholdelse,
markedsføring, mv.
I alt

kr.

40.000,00

I alt

kr.

644.500,00

Bilag 3. Kontingentniveau pr. kommune i Midtjylland og Region Midtjylland
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Årligt bidrag Fælles Servicecenter
Her er ikke medregnet de øgede driftsomkostninger på 0,65 mio. kr. som følge af
foreningsdannelsen.

1. januar 2020
Folketal
I alt i Region Midtjylland
I alt i kommunerne
Favrskov Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Norddjurs Kommune
Odder Kommune
Randers Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Syddjurs Kommune
Aarhus Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lemvig Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Viborg Kommune
Ovenstående afhænger af folketal.

1.326.340
1.326.340
48.397
46.722
90.966
37.089
22.844
97.805
3.657
94.026
62.678
42.962
349.983
89.127
58.591
41.369
19.722
56.594
45.851
21.036
96.921

2020
Andel af 2,7 mio. kr.
(50/50 fordeling)
Kr. 1.350.000,00
Kr. 1.350.000,00
Kr. 49.260,00
Kr. 47.555,00
Kr. 92.589,00
Kr. 37.751,00
Kr. 23.252,00
Kr. 99.550,00
Kr. 3.722,00
Kr. 95.703,00
Kr. 63.796,00
Kr. 43.728,00
Kr. 356.226,00
Kr. 90.717,00
Kr. 59.636,00
Kr. 42.107,00
Kr. 20.074,00
Kr. 57.604,00
Kr. 46.669,00
Kr. 21.411,00
Kr. 98.650,00
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Forretningsorden

for bestyrelse og direktør i
Fælles Service Center (FSC)
CVR nr

Fælles Servicecenter  T: 20 55 32 78  EAN 5798002756487
M: kontakt@faellesservicecenter.dk  www.faellesservicecenter.dk

1.

Bestyrelsen

1.1

Bestyrelsen konstitueres med en f ormand og en næstformand fra sundhedsaftalemedlemsk redsen,
som vælges af generalforsamlingen. Såfremt Fælles Service Center f ysisk er placeret på et reg ional
lejemål, vælges formand blandt sundhedsaftalemedlemskredsens kommuner f ra Midt jy lland, mens
næstf ormand vælges blandt kandidater fra Region Midtjylland. Såfremt Fælles Service Center f ysisk
er placeret på et kommunalt lejemål, vælges formand blandt kandidater fra Region Midtjylland, mens
næstf ormand vælges blandt kandidater fra blandt sundhedsaftalemedlemskred sens k ommuner f ra
Midtjylland.

1.2

Bestyrelsen ansætter en direktør. Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af FSC.

1.3

Bestyrelsen udarbejder bemyndigelser, inden for hvilke direktøren kan disponere, herunder i f orm af
en skrif tlig instruks for direktøren. Bemyndigelserne/instruksen vurderes én gang om året af bestyrelsen.

1.4

Ef ter f orslag fra direktøren eller et bestyrelsesmedlem fastsætter bestyrelsen FSCs målsæt ning og
den strategiske udvikling samt godkender FSCs overordnede politikker.

1.5

Ef ter f orslag fra direktøren eller et bestyrelsesmedlem godkender bestyrelsen FSCs organisations- og
ledelsesforhold og drøfter f orsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året.

1.6

Bestyrelsen påser, at FSCs kapitalberedskab til enhver tid er f orsvarligt i forhold til driften.

1.7

Bestyrelsen foretager løbende kontrol med FSCs drift og sammenholder de realis erede res ult ater
med f oreliggende budgetter – drifts-, likviditets-, investerings- og andre relevante budgetter.

1.8

Bestyrelsen påser, at bogføring, formueforvaltning og forretningsgange er tilfredsstillende og kont rolleres på en ef ter FSCs f orhold tilfredsstillende måde.

1.9

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for omfanget af og formen for regnskabsmæssig og and en rap portering til bestyrelsen. Bestyrelsen kan forlange alle yderligere oply sninger, den f inder f ornødne t il
belysning af FSCs stilling eller til behandling af konkrete sager.

1.10

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser for revisors arbejde ud over de pligter, der påhviler
revisor som valgt af generalforsamlingen til at revidere årsrapporten.

1.11

På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen, og enhver tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Revisionen sender tilførsler til revisionsprotokollen direkte til bestyrelsens
medlemmer.

1.12

Bestyrelsen foranlediger, at direktøren udarbejder en f orsikringspolitik, der skal godkendes af b est yrelsen. Én gang årligt - på bestyrelsesmødet hvor FSCs årsrapport skal godkendes – skal direk tøren
f remlægge en redegørelse for, hvorledes forsikringsdækning er tilvejebragt i overensstemmelse med
den godkendte politik. Hvis der sker ændringer, der gør det nødvendigt at æ ndre p olitikk en, f o r at
FSC i enhver henseende er sædvanligt og/eller forsvarligt forsikringsdækket, skal direktøren fremsætte f orslag til ændring af politikken.
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2.

Formand og næstformand

2.1

Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil. Formanden skal tillige bl.a. påse:
1.

at alle f ormaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, herunder særligt at der f oretages lovpligtige indberetning til offentlige myndigheder mv.,

2.

at den øvrige bestyrelse bliver orienteret om alle f orhold af væsentlig betydning for FSC, s om er
indtruf fet siden sidste bestyrelsesmøde og

3.

at sikre, at generalf orsamlingen forelægges de forhold, som generalforsamlingen ef t er v edtæ gterne skal f orelægges.

2.2

I f ormandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forret nings orden er t illagt
f ormanden.

3.

Bestyrelsesmøder

3.1

Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt, og i øvrigt når f ormanden finder det nød vendigt,
eller det begæres af et bestyrelsesmedlem, af en direktør eller af en revisor.
Hvis bestyrelsen måtte beslutte det, kan bestyrelsens møder af holdes ved anvendelse af elektroniske
medier eller skrif tligt, i det omfang dette er f oreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv.

3.2

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelsen med angivelse af dagsordenen for mødet skal almindeligvis ske med minds t 10 d ages
varsel til alle bestyrelsesmedlemmer. Så vidt muligt skal eventuelt bilagsmateriale udsendes samtidig
til bestyrelsens medlemmer og direktøren, således at det er disse i hænde én week end f ør mødet s
af holdelse.

3.3

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Protokoller (f orhandlingsprotokol og revisionsprotokol)
2. Eventuelle habilitetsspørgsmål
3. Meddelelser fra formanden
4. Rapport (direktørens rapport om FSCs økonomiske stilling mv.)
5. Regnskaber/budgetter
6. Likviditet
7. Af taler
8. Eventuelt
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3.4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til s t ede,
herunder enten f ormanden eller næstformanden.

3.5

Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er f ormandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

3.6

Bestyrelsen må ikke træffe beslutning, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft
adgang til at deltage i sagens behandling eller har modtaget orientering om sagen.

3.7

Direktøren har ret og pligt til at være til stede ved bestyrelsesmøder, medmindre b es tyrels en i d et
enkelte tilf ælde bestemmer andet. Direktøren kan ef ter aftale med formanden lade én eller f lere ledende medarbejdere deltage helt eller delvist i bestyrelsesmøderne.

3.8

FSCs revisor og advokat kan på begæring af et bestyrelsesmedlem eller direktøren deltage i b es ty relsesmøder.

3.9

Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til ikke over f or nogen at røbe, hvad han/hun under ud øv elsen af
sit hverv har f ået kundskab om, medmindre der efter sagens natur er tale om forhold, der skal bringes
til tredjemands kundskab. Tavshedspligten er også gældende, efter at et bestyrelsesmedlem er f ratrådt. Direktøren – og eventuelt andre mødende – er tilsvarende forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad den ved deltagelse i bestyrelsens møder og arbejde har f ået kundskab om.

3.10

Umiddelbart efter hvert møde udarbejder direktøren et ref erat, der efter f ormandens g ennemgang
udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og forelægges til underskrift ved det næste bestyrelsesmøde.
Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en truffet beslutning, har ret til at f å sin mening f ørt til protokollen.

3.11

Direktøren sikrer, at medarbejdernes ret til information om bestyrelsens arbejde overholdes.

4.

Direktøren

4.1

Bestyrelsen ansætter en direktør.

4.2

Direktøren har ansvaret f or den daglige ledelse af FSC og skal påse, at forretningsgange, bogholderi,
regnskabsvæsen og forsikringsforhold er betryggende, samt at lånedokumenter og sikkerhedsstillelser opbevares forsvarligt.

4.3

Direktøren ansætter og afskediger FSCs personale, fastsætter gage, pensionsforhold mv . B es tyrelsen skal holdes orienteret om væsentlige personalemæssige dispositioner. Ansættelse eller opsigelse
af medarbejdere og ledere besluttes af direktøren og godkendes forinden af bestyrelsens formand.

4.4

Direktøren er f orpligtet til at holde bestyrelsen ved bestyrelsesformanden orienteret om alle f orho ld ,
der er af betydning for FSC.

4.5

Direktøren skal for bestyrelsen forelægge enhver disposition, som efter FSCs forhold er af usædvanlig art eller størrelse eller i øvrigt af stor betydning (jævnfør stk. 6,5 i vedtægter), forinden b eslut ningen træf fes. Hvis en disposition under hensyntagen til FSCs tarv ikke kan afvente g odkend els e f ra
bestyrelsen, skal direktøren så vidt muligt indhente godkendelse fra formanden eller næstformanden
og drage omsorg for, at bestyrelsen efterfølgende orienteres om de trufne beslutninger.
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4.6

Direktøren varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen.

4.7

Direktøren udarbejder i rimelig tid forud for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger forslag til dags orden ledsaget af fornøden dokumentation, herunder eventuelle meddelelser til offentligheden s amt
udsendelser eller orienteringer til medarbejdere. Forslag til dagsorden drøftes med formanden ind en
udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne.

4.8

Direktøren f orelægger udkast til årsrapport for bestyrelsen, der skal påse, at årsrapport en er i o v erensstemmelse med gældende love og giver et retvisende billede af FSCs aktiver o g p assiv er, d et s
økonomiske stilling og resultat.

4.9

Direktøren påser, at årsrapporten forsynet med revisionspåtegning er bestyrelsen i hænde senest t o
uger f ør den ordinære generalforsamling.

4.10

Ansvaret f or indsendelse af årsrapporter, anmeldelser mv. til Erhvervsstyrelsen, skattevæsenet eller
andre of fentlige myndigheder påhviler direktøren.

4.11

FSC skal f øre en tegningsprotokol, hvoraf det fremgår, i hvilke situationer FSC kan tegnes i henho ld
til de vedtægtsmæssige tegningsregler og i henhold til direktørens bemyndigelse, jf. pkt. 1.2.

4.12

Direktøren har ansvaret over for bestyrelsen for, at FSC fører de protokoller og fort egnelser, der er
pligtige i henhold til lovgivningen.

4.13

Vederlaget til direktøren optages til forhandling mellem bestyrelsesformanden og FS Cs d irekt ør én
gang årligt med henblik på sådanne reguleringer af vederlaget, som udviklingen måtte gøre rimelig.
Bestyrelsesformanden fremlægger forhandlingsresultatet til godkendelse i bestyrelsen.

5.

Udvalg

5.1

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver og arbejdsområder.
Bestyrelsen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af udvalget eller arbejdsgruppen.

6.

Habilitet

6.1

Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der f oreligger forhold, der kan give anledning til t vivl om
medlemmets habilitet.

6.2

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en s ag , at v edk ommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. B est yrelsen
tager stilling til habilitetsspørgsmålet efter reglerne i f orvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

6.3

Inden et medlem kan indtræde i FSC skal bestyrelsen tage stilling til, om der f oreligger en int eres semodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet. Spørgsmålet om inhabilitet optages
som et selvstændigt punkt på dagsordenen, inden bestyrelsen behandler sagen om den pågældende
privatretlige af tale.
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7.

Ikrafttræden

7.1

Denne f orretningsorden kan til enhver tid ændres af bestyrelsen med 2/3 majoritet.

*****

Således vedtaget på FSCs bestyrelsesmøde den xx.xx 20xx
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Vedtægter

for

Fælles Service Center,
Forening med begrænset ansvar (FMBA)

Fælles Servicecenter  T: 20 55 32 78  EAN 5798002756487
M: kontakt@faellesservicecenter.dk  www.faellesservicecenter.dk

1.

Navn og hjemsted

1.1

Navnet er Fælles Service Center FMBA, herefter ”Fælles Service Center”.

1.2

Hjemstedet er Region Midtjylland

2.

Formål og opgaver

2.1

Fælles Service Center har til f ormål at levere teknisk support og logistik til telesundhed sløs ninger,
produkter til hjemmebehandling, herunder kropsbårne hjælpemidler på tværs af kommuner og ho spitaler på de opgaver der tildeles Fælles Service Center. Derudover leverer Fælles Service Center dertil hørende rådgivning, udvikling, koordinering, samt videnopsamling til sundhedsaf taleparterne i
Midtjylland, så det bliver:

•

Ef fektivt for sundhedsvæsenet at anvende telesundhed og produkter til hjemmebehandling og derved
enkelt og let for sundhedsfaglige at tilbyde borgerne telesundhed, produkter og rådgiv ning t il hjemmebehandling, så de kan fokusere på kerneopgaven

•

Enkelt, let og trygt for borgerne at anvende telesundhed og produkter til hjemmebehandling

•

Lettere at samarbejde tværsektorielt og derved skabe bedre sammenhæng, samt mere ensartet kvalitet og service for borgere og patienter

2.2

Foreningens medlemmer kan indgå fælles og individuelle supportaftaler med Fælles Service Cent er
om at levere teknisk support og logistik til en telesundhedsløsning eller produkter til hjemmebehandling, som medlemmerne måtte have behov f or.

2.3

Fælles Service Center er en f ælles offentlig organisatorisk serviceplatform, som arbejder for kommuner og regioner og er forpligtet til at levere fleksible og skalerbare serviceydelser, s amt und erst øt te
det tværgående sundhedssamarbejde og fælles løsninger for medlemmerne.

2.4

Fælles Service Center skal økonomisk hvile i sig selv og må ikke varetage erhvervsøkonomis ke f ormål. Fælles Service Center må ikke betale udbytte til medlemmerne.

2.5

Fælles Service Center må alene varetage opgaver for sine medlemmer. Dog kan medlemmerne - i
det omfang der i lovgivningen er hjemmel til, at medlemmerne kan varetage opgaver f or andre - lad e
disse opgaver udføre via Fælles Service Center. Fælles Service Center må alene varetage s åd anne
opgaver for medlemmerne, som det enkelte medlem efter lovgivningen og praksis lovligt må varetage
i samarbejde. Fælles Service Centers opgaver er oplistet i bilag 1 til dis se v edt ægter. B ilaget k an
ændres inden f or rammerne af Fælles Service Centers formål, jf. afsnit 2.

2.6

Fælles Service Center kan ikke varetage myndighedsopgaver eller opgaver, som efter lo vgivningen
skal varetages af medlemmerne selv.

2.7

Fælles Service Center indebærer ingen indskrænkninger i de beføjelser, som ef ter lo vgivningen t ilkommer medlemmernes styrelsesorganer.
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3.

Organisation

3.1

Fælles Service Center er organiseret som en forening med begrænset ansvar mellem offentlige parter.

3.2

Som medlemmer kan ef ter bestyrelsens godkendelse optages kommuner og regioner. Bes ty relsen
indgår af tale med nye medlemmer om indtræden.

3.3

Medlemmer kan enten optages som sundhedsaf talemedlemmer eller serviceaf talemedlem. Som
sundhedsaftalemedlem kan optages Region Midtjylland og kommuner beliggende i Reg ion Midt jylland. Som serviceaftalemedlem kan optages andre kommuner og regioner. Reg ion o g k ommuner i
Midtjylland kan ikke optages som serviceaftalemedlem, ligeså kan andre kommuner og regioner ik k e
optages som sundhedsaftalemedlem.

3.4

Medlemmer, der optages i Fælles Service Center, af giver ved indgåelse af medlemskab mandat til, at
Fælles Service Center kan indgå kontrakt på deres vegne i relation til foreningens formål og t ildelt e
opgaver.

3.5

Fælles Service Center fører et opdateret register over f oreningens medlemmer.

3.6

For sundhedsaftalemedlemmer leverer Fælles Service Center, hvad der svarer til samlet 1 årsværk til
udviklings-, rådgivnings-, koordinerings- og afklaringsopgaver, som medvirker til at realisere ind sat sområder inden f or Sundhedsaftalen i Midtjylland.

3.7

For begge medlemskaber leverer Fælles Service Center koordinering af indkøb, teknisk service, t ek nisk (ikke-sundhedsfaglig), support, lager og logistik i relation til opgaver indenfor teles undheds løsninger eller produkter til hjemmebehandling, som tildeles Fælles Service Center.

4.

Generalforsamling

4.1

Fælles Service Centers øverste myndighed er generalforsamlingen.

4.2

Der af holdes ordinær generalforsamling hvert år senest den 31. maj. Bestyrelsen skal senest t o måneder inden den ordinære generalforsamlings af holdelse meddele mødetidsp unkt og mødest ed t il
medlemmerne. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal meddeles til medlemmerne s enes t t o
uger f ør generalf orsamlingens afholdelse.

4.3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.

Bestyrelsens beretning om Fælles Service Centers virksomhed.

2.

Godkendelse af revideret årsregnskab for det foregående regnskabsår.

3.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. punkt 5.1.

4.

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen, jf. punkt 5.3.

5.

Godkendelse af budget.

6.

Valg af revisor.

7.

Eventuelt.
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4.4

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 pro cent
af medlemmerne har f remsat skriftlig anmodning herom. Tid og sted samt indkaldelsesvarsel for ek s traordinær generalforsamling bestemmes af bestyrelsen, idet indkaldelse dog skal ske med mindst 14
dages og højst en måneds varsel og senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning
om af holdelse af ekstraordinær generalforsamling.

4.5

Generalf orsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

4.6

Forslag, der af et medlem ønskes sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger inden generalforsamlingen.

4.7

På generalf orsamlingen træffes beslutning med simpelt flertal. Beslutning om følgend e kræ ver d og
2/3-f lertal af alle stemmeberettigede medlemmer:
•

Vedtægtsændringer

•

Opløsning

•

Godkendelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af ændring af k ontingent

4.8

På generalf orsamlingen har sundhedsaftalemedlemmer hver to s temmer, og serviceaftalemedlemmer
har én stemme hver.

5.

Bestyrelsen

5.1

Fælles Service Center ledes af en bestyrelse på 6-7 medlemmer. Bestyrelsens vælges af medlemmerne på generalf orsamlingen.

5.2

Bestyrelsen sammensættes således, at sundhedsaftalemedlem Region Midtjylland beklæder 2 bestyrelsesposter, sundhedsaftalemedlemmer i kommunerne i Midtjylland beklæder 2 bestyrels espost er.
Herudover reserveres 2 bestyrelsesposter til serviceaftalemedlemmer med 1 besty relses post t il en
regionalrepræsentant og 1 bestyrelsespost til en kommunalrepræsentant blandt s ervic eaf t alemedlemmerne. Der gives herudover mulighed f or at praktiserende lægers organisation – Midtjylland
(PLO-Midt) kan optage en plads i bestyrelsen, såfremt PLO-Midt har interesser heri.

5.3

Bestyrelsen konstitueres med en f ormand og en næstformand fra sundhedsaftalemedlemsk redsen,
som vælges af generalforsamlingen. Såfremt Fælles Service Center f ysisk er placeret på et reg ional
lejemål, vælges formand blandt sundhedsaftalemedlemskredsens kommuner f ra Midt jy lland, mens
næstf ormand vælges blandt kandidater fra Region Midtjylland. Såfremt Fælles Service Center f ysisk
er placeret på et kommunalt lejemål, vælges formand blandt kandidater fra Region Midtjylland, mens
næstf ormand vælges blandt kandidater fra blandt sundhedsaftalemedlemskred sens k ommuner f ra
Midtjylland.

5.4

Bestyrelsen skal sørge for, at Fælles Service Centers organisation og kapitalberedskab er f orsvarligt.
Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens varetagelse af den daglige ledelse. Bestyrelsen skal sikre, at
lovgivningen og vedtægterne overholdes, herunder at der ikke varetages opgaver, som ikke må varetages af Fælles Service Center, og at bogføringen og formueforvaltningen er betryggende.
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5.5

Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om forhold, som vurderes at hav e bet ydning f or Fæ lles
Service Center og dets medlemmer, herunder eksempelvis økonomiske, politiske eller markedsmæssige f orhold.

6.

Bestyrelsesmøder

6.1

Der af holdes bestyrelsesmøde, når f ormanden bestemmer det, eller når et bestyrelsesmed lem eller
revisor skriftligt kræver det. Der skal dog mindst afholdes fire bestyrelsesmøder om året.

6.2

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 10 dages varsel.

6.3

Bestyrelsesmøder afholdes som fysiske møder. Bestyrelsesmøder kan af holde s elek tronis k eller
skrif tligt, hvis dette er f oreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv.

6.4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

6.5

Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. V ed
stemmelighed er f ormandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Følgende beslutninger kræver, at 2/3-flertal stemmer for:
•

Ansættelse og afskedigelse af direktøren

•

Dispositioner til en værdi af mere end 250.000,- kr.

•

Vedtagelse af budget

6.6

Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der har deltaget i mødet, kan f orlange s in af vigende
mening kort indført i beslutningsprotokollen.

6.7

Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der f oreligger forhold, der kan give anledning
tvivl om bestyrelsesmedlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorv idt b est yre lses medlemmet har en sådan interesse i sagen, at bestyrelsesmedlemmet er udelukket f ra at d eltage i
bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Reglerne i f orvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet skal f inde anvendelse f or Fælles Service Center.

6.8

Bestyrelsen fastsætter i en f orretningsorden nærmere regler f or sit arbejde.

7.

Daglig ledelse

7.1

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af Fælles Service Center. Den
daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der ef ter Fælles Service Centers forhold er af usædvanlig
art eller af væsentlig betydning.

7.2

Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktørens arbejde.
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8.

Budget og finansiering

8.1

Bestyrelsen fastsætter hvert år f orud for generalforsamlingen et budget for det ef terf ølgend e regnskabsår. Budgettet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

8.2

Principperne for budgetlægning og finansiering af Fælles Service Centers aktiviteter er f astsat i b ilag
2 til disse vedtægter.

9.

Regnskab og revision

9.1

Regnskabsåret er kalenderåret. Fælles Service Centers første regnskab løber f ra stiftelsen o g ind til
31. december 2020.

9.2

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

9.3

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af generalforsamlingen.

10.

Tegning og hæftelse

10.1

Fælles Service Center tegnes på følgende måder: Direktør + bestyrelsesformand, Direktør + to bestyrelsesmedlemmer, Bestyrelsesformand + to bestyrelsesmedlemmer, Den samlede bestyrelse.

10.2

Der påhviler ikke medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af Fælles Service Center påhvilende f orpligtelser.

11.

Vedtægtsændringer, udtræden og ophør

11.1

Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3-f lertal på generalforsamlingen, jf. punkt 4.7.

11.2

Et sundhedsaftalemedlem kan udtræde af Fælles Service Center med 24 måneders v arsel t il en 1.
januar, hvis Fælles Service Center leverer service til maksimalt 5.000 borgere i alt . Lev erer Fæ lles
Service Center service til mere end 5.000 borgere i alt, kan udtræden ske med et varsel på 30 måneder til en 1. januar.

11.3

Et serviceaftalemedlem kan udtræde med et varsel på 12 måneder til en 1. januar, hvis Fæ lles S ervice Center leverer service til maksimalt 5.000 borgere i alt. Leverer Fælles Service Center service t il
mere end 5.000 borgere i alt, kan udtræden ske med et varsel på 18 måneder til en 1. januar.

11.4

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af Fælles Service Cent ers f ormue. S åf remt
årsregnskabet for det seneste år, hvor det udtrædende medlem deltog, udviser en negativ egenk apital, skal det udtrædende medlem senest 30 dage efter modtagelse af påkrav indbetale en and el af
den negative egenkapital svarende til medlemmets andel af Fælles Service Centers omsætning i d et
seneste regnskabsår.

11.5

Beslutning om opløsning af Fælles Service Center kræver 2/3-f lertal på generalforsamlingen, jf. punkt
4.7. Ved opløsning fordeles egenkapitalen mellem medlemmerne. Medlemmernes andele af egenk a-
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pitalen opgøres efter medlemmernes andel af Fælles Service Centers omsætning i det seneste reg nskabsår.
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Bilag 1. Opgaver i Fælles Servicecenter (ej udtømmende)
Supportopgaver:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telef onisk og skriftlig (mail) f jernsupport til borgere og medarbejdere
o Fjernsupport (herunder teknisk support til telesundhedsløsninger på borgernes egne devices);
o Hjælp til login, sms-kode, mv.
o Hjælp med administrering af og glemt password samt nulstilling af password
o Hjælp med parring af udstyr
o Hjælp med internetadgang
o Hjælp med fejlsøgning på udstyr
o Hjælp med testopkald på video
o Hjælp med testindsendelse af måling
o Hjælp med batteriskift
o Hjælp til at f inde og installere software
o Begrænset anvendelsessupport (instruksbetinget)
o Support og rådgivning (ikke sundhedsfaglig) til hjemmebehandling fx hjælp til at bestille bevilligede produkter eller tilhørsprodukter som sticks til blodsukkermåling
Fjernsupport til og fjernovertagelse af IT-udstyr i borgernes hjem samt udleveret udstyr til fagpersoner
Organisere og have kontakt med 2. line og 3. line support hos relevante parter (fx til systemleverandører, eller ved borgers behov for sundhedsfaglig rådgivning)
Brugeradministration fx hjælp til oprettelse af ny bruger
Samarbejde med systemleverandører
o Viderebringe information til systemleverandør
o Udrede problemer ved systemleverandør
Bring Your Own Device (BYOD-hjælp) – hjælp til installation mv.
Udarbejdelse og vedligehold af vejledninger, oplæringsvideoer og guides til borgere og medarbejdere
Udarbejdelse og vedligehold af vejledninger, oplæringsvideoer og guides til medarbejdere, der opsætter telesundhedsudstyr eller håndtere produkter til hjemmebehandling
Sagsstyring – notits til sundhedsfaglige (evt. gennem EOJ eller EPJ) omkring status på borger/patients udstyr
Ikke sundhedsfaglig rådgivning af produktvalg, herunder opkobling af/viderestilling til sundhedsfaglig
rådgivning, hvis/når nødvendigt
Hjælp til at huske produkt (nuværende og evt. skift)
Hjælp til bestilling af produkter
Evt. Alarmhåndtering fx i forbindelse med medicinpåmindelse
o Overvågning af alarmer
o Opf ølgning til borger/patient
o Notits til sundhedsfaglig

Administration
•
•
•

Oprettelse og vedligehold af stamdata
Administration af brugerrettigheder
Asset management

•

Drif t af onlinebestillingssystem (indkøbes særskilt)

•
•

Brugeradministration i forhold til onlinebestillingssystem
Udarbejdelse og drift af instrukser og kvalitetsstandarder

Service:
•

Device management: Konfigurationsmæssige opgaver, som skal sikre, at udstyret kan supporteres eff ektivt og sikkert og med høj kvalitet.
o Test og klargøring af udstyrspakke

Side 8 af 11

o
o
o
o
o
o
o

Rengøring af udstyr
Installation herunder udarbejdelse og vedligehold af installationsimage
Opdateringer
Reinstallation
Sikker sletning af data
Løbende serviceeftersyn
Skrotning

Logistik:
•

•
•
•
•
•

Lagerf øring
o Konsignationslager
o Plukning og pakning af produkter
o Slutbrugertilpasning
Klargøring og pre-test af udstyr
Distribution af udstyrspakker og produkter til hjemmebehandling
Opsætning og nedtagning af telesundhedsudstyr i borgers eget hjem
Oplæring af borgere i anvendelse af telesundhedsløsningerne
On-site support
o Udskiftning af defekt udstyr
o Udskiftning af batterier
o Instruktion i brug af udstyr
o Parring af udstyr
o Tilslutning til internet
o Test af udstyr

Leverandørstyring
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse og vedligehold af kravspecifikationer
Kvalif icering af udbud (kontrol)
Kontrakter og ansvarsforhold
SLA og målstyring
Opf ølgning på snitflader og indgange til support
Markedsovervågning

Business intelligence (statistik)
•
•
•
•
•
•

Inf ormation om henvendelser fra brugerne
Inf ormation om fejl der vedrører det tekniske udstyr
Statusrapporter over antal brugere
Fejlkilder og –typer
Stamkort: Patienttyper og deres ressourcetræk
Link mellem registreringspraksis, trendrapport og læring (rapportering af mønstre i supporthenvendelser)

Undervisning, faglige netværk og erfaringsudveksling:
•
•
•
•
•

Koordinering/levering af undervisning/oplæring af sundhedspersonale i at anvende telesundhedsløsningerne
Koordinering/afholdelse af kurser og undervisning til superbrugere af løsningerne
Af holde netværksmøder for eksempelvis borgere, sundhedspersonale og projektledere
Af holde temadage fx anvendelse af videoløsninger eller andre telesundhedsløsninger
Af holdelse af workshop fx til simulering af en leverancekæde
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Indkøb:
•
•
•

Koordinering af fælles indkøb af udstyr med kommuner, praktiserende læger og sygehuse
Koordinering af leasingaftaler om udstyr til kommuner, praktiserende læger og sygehuse
Leverandør- og kontraktstyring omkring leasing eller indkøb af udstyr ved leverandørerne af udstyr

Råd og vejledning om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støtte til projektledelse
Opstart af nye telesundhedstiltag
Organisering af leverancekæden
Storskalaimplementering
Kliniske og tekniske arbejdsgange
Kortlægning af gamle og nye arbejdsgange
Hjælp til evaluering af telesundhedsløsninger og udstyr
Valg af teknisk udstyr/løsninger
Test af teknisk udstyr/løsninger
Bistå til udvikling af spørgeskema til visitering

Opsamling og formidling af:
•
•
•

Ledelsesinformation fx forslag til udviklingstiltag
Best practice fra steder, der har indført telesundhedsløsninger eller produkter til hjemmebehandling
Vejledning om overholdelse af basale juridiske opmærksomhedspunkter fx databehandleraftaler

Organisatorisk information og koordinering
•
•
•
•

Bistå til sparring omkring IT-platform til telesundhedsløsninger eller produkter til hjemmebehandling
Fælles-offentlig organisering af telesundhed/fælles offentlig fysisk infrastruktur
Hjælpe med at øge brugen af telesundhedsløsninger på regionalt og nationalt plan
Koordinering af samarbejde mellem offentlige og private parter

Økonomistyring
•
•
•

Økonomistyring af kontingent og drift af f orening
Honorering af leverandører
Fakturering ud mod kommuner og hospitaler/regioner

****
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Bilag 2. Principper for budgetlægning og finansiering af Fælles Service Centers
aktiviteter
1. Budgetlægning og regnskab forelægger med følgende poster
Indtægtpost
Kontingenter
Lejeindtægter udstyr
Indtægter opgaver (3 PL)
Indtægter opgaver (FSC)
Udgiftspost (leveranceomkostninger)
Materiale og aktivitetsudgifter
Anskaffelser, inventar og apparatur
Drift og vedligehold

Udgiftspost FSC Sekretariat (fælles omkostninger)
Lønomkostninger
Lokaleomkostninger
Befordring
Kurser & konferencer
Kontingenter/ medlemskaber
IT systemer og licenser
Repræsentation og markedsføring
Kontorudstyr , hardware, abonnementer
Revision

Bankomkostninger
Forsikringer
Interne konsulentydelser
Eksterne konsulentydelser
Anskaffelser
Diverse

Aktiver og passiver
Lagerbeholdning
Egenkapital

2. Principper for finansiering og kontingentregulering
Fælles Service Center er omkostningsfinansieret således at kontingentbetaling og betaling f or leverancer som
Fælles Service Center eller Fælles Service Centers leverandører dækker de omkostninger som Fælles Service Center har.
Fælles Service Center udarbejder budget og aflægger regnskab i henhold til konditioner beskrevet i vedtægter. Budget og regnskab revideres af revisor og godkendes af generalforsamlingen.
Fælles omkostningerne (med undtagelse af et årsværk dedikeret til understøttelse af Sundhedsaftalemedlemmers sundhedsaftale i Midtjylland) udgør grundlaget for kontingentniveauet for medlemskaberne i f oreningen. Såf remt fælles omkostningerne eller indtægtsgrundlaget til foreningen Fælles Service Center stiger eller
f alder reguleres både sundhedsaftale- og serviceaftalekontingentet ligeligt ved en generalforsamlingsbeslutning af kommende års budget.
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Sundhedsaftalen 2019-2023 – oversigt over indsatser pr. 14. maj 2020
Indsatsområder

Målsætninger

Indsatser

Forebyggelse

Nedbringe antallet af
dagligrygere

Samarbejdsaftale om
rygestop

Hensigtserklæring om
øget fokus på
rygestop i almen
praksis

Arbejdsgruppe vedr.
partnerskab om
tobaksfrie ungdomsuddannelser

Sammen om ældre
borgere

Vi vil styrke samarbejdet om
akut syge ældre og nedbringe
antallet af akutte
indlæggelser blandt ældre

Samarbejdsaftale om
sundheds-visitationer
i alle klynger

Samarbejdsaftale om
kommunale
akutfunktioner

Influenza-kampagne

Udvikling af den nære
psykiatri

Vi vil forbedre den mentale
sundhed og mindske
mistrivsel hos børn og unge

Arbejdsgruppe om
fælles forpligtende
forløb og handleplan

Arbejdsgruppe om
den gode overgang
mellem folkeskole og
ungdomsuddannelse,
herunder
trivselsvejledere

Arbejdsgruppe om
oplysning om social
(mis)forståelse: "Jeg
er helt normal"

Arbejdsgruppe om
udgående funktioner
fra Børne- og
Ungdomspsykiatrien

Vi vil forbedre sundheden og
sikre bedre
sammenhængende
patientforløb for voksne med
svær psykisk sygdom

Arbejdsgruppe vedr.
Én borger - ét fælles
forløb

Arbejdsgruppe om
initiativer for de mest
udsatte borgere

Samarbejdsaftale om
udgående regionale
teams

Samarbejdsaftale om
sundheds-visitationer
i alle klynger

Går på tværs af målsætninger
vedr. udvikling af den nære
psykiatri

Arbejdsgruppe vedr.
IT og kommunikation
på psykiatriområdet

Arbejdsgruppe om
selvskade

= aftale er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget/Praksisplanudvalget

1

Sundhedsaftalen 2019-2023 – oversigt over indsatser pr. 14. maj 2020
Indsatsområder
Diverse

Målsætninger

Indsatser
Samarbejdsaftale om
stomi

Samarbejdsaftale om
kræftrehabilitering

Samarbejdsaftale om
IV-behandling i
nærområdet

Udbredelse af
medicinposen

Arbejdsgruppe om
den gode indlæggelse
og udskrivelse

Arbejdsgruppe om
palliation

Arbejdsgruppe om
udgående funktion til
borgere med
apopleksi

Arbejdsgruppe om
borgere med
hjernerystelse

= aftale er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget/Praksisplanudvalget
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GOVTECH
Midtjylland

MIDTJYLLAND
Fælles initiativ til understøttelse af arbejdet
med ny teknologi
på tværs af Business Region Aarhus, Business Region MidtVest, Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner.

Oplæg af Business Region Aarhus, Business Region MidtVest, Region Midtjylland, Favrskov Kommune, Horsens Kommune og Aarhus Kommune – med bidrag fra regionens øvrige kommuner gennem workshop 9. marts 2020.

OPLÆG
Motivation
En hastigt foranderlig verden kræver radikal innovation
FN’s Verdensmål, klimaudfordringen, det stigende antal ældre de kommende år, hvor antallet af 80årige stiger eksplosivt, og omstilling af såvel vores egne organisationer som vores borgere til at agere
i en stadig mere teknologisk verden. Uanset hvilken udfordring der beskrives, vil løsningerne indeholde et væsentligt element af digitalisering og/eller teknologianvendelse. Nærværende notat er et
konceptoplæg – et forslag til hvordan de offentlige myndigheder i Region Midtjylland kan arbejde
sammen om at intensivere indsatserne og udnytte teknologi bedst muligt i fællesskab og med målet
om sammen at nå længere for de samme penge, som alternativ til at arbejde med problematikkerne
hver for sig.
Der har i adskillige år været peget på offentlige myndigheders brug af teknologi – for kommunernes
vedkommende ofte italesat under begrebet Smart City – som en væsentlig vækstmulighed for Danmark. En nyere analyse af det danske marked for Smart City foretaget af Damvad Analytics på vegne
af Smart City Cluster Denmark1, sætter tal på potentialet og viser, at der i dag er 18.000 årsværk
beskæftiget med Smart City i Danmark og omsætningen i Danmark skønnes allerede i dag at være
32 milliarder kroner. Får Danmark del i den globale vækst på Smart City-området på 12-17 procent
om året, kan det blive til op mod 53.000 årsværk i 2025. Det er 35.200 flere fuldtidsbeskæftigede
inden for feltet på seks år.
Analysen italesætter også behovet for flere kompetencer, standarder og fokuseret samarbejde, hvis
vi skal løfte det offentliges arbejde med ny teknologi op på et nyt niveau, hvor potentialerne kan
indfris. Investering i og udvikling af nye smarte løsninger er afgørende for, at den offentlige sektor
kan imødekomme borgernes forventning om stadigt smartere og bedre offentlige services indenfor
de givne økonomiske rammer.
Der arbejdes – med introduktionen af begrebet GovTech i dette notat – med afsæt i en ny forståelsesramme for det offentliges arbejde med ny teknologi, som komplementerer det traditionelle arbejde med digitalisering og IT-infrastruktur. GovTech omhandler således offentlige myndigheders

1

https://smartcitycluster.dk/wp-content/uploads/2019/08/SmartCityClusterDenmark_analyse_web.pdf

1

brug af ”emerging technologies” eller radikalt ny teknologi til at forbedre og effektivisere leveringen
af offentlige tjenester og er i denne forbindelse en ideel ramme for et stærkt, tværsektorielt samarbejde mellem regionens offentlige myndigheder.

Resumé
Der er i Danmark en stærk tradition for tværkommunal videndeling og samarbejder2 om blandt andet
rammearkitektur, digitaliseringsstrategier, fælleskommunal infrastruktur, Open Source-softwareudvikling i regi af OS2-samarbejdet, samarbejdet om åbne data i Open Data Danmark, KL/KOMBITs
videnscenter, samt IT-forum og BrainsBusiness nye nationale klyngeorganisation, DigitalLead. Her
arbejdes for at skabe fælles fremdrift, standarder, inspirationskataloger og lavpraktiske skabeloner til
gavn for fællesskabet.
Derfor er det naturligt også at etablere et stærkt, tværgående samarbejde om emerging technologies
og GovTech-området.
Der foreslås etableret en regional GovTech-enhed, der skal:

Stimulere
erhvervslivet

GovTech
Skabe
effektiviseringer

Skabe eller
understøtte
styrkepositioner

Det regionale GovTech-arbejdsfællesskabs tre hovedformål

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og- teknologi/digitaliseringsstrategier/faelleskommunale-samarbejder/
2
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Baggrund
Det skorter ikke på potentielle GovTech use cases, hvor ny teknologi kan spille en afgørende rolle i
at effektivisere de offentlige myndigheders drift, udvikle samfundet i en grøn og bæredygtig retning
eller på anden vis bidrage til den offentlige sektors fortsatte udvikling og digitalisering.
Et eksempel herpå er de senere års udvikling indenfor IoT-løsninger, der har potentialet til at skabe
bedre udnyttelse af ressourcer, spare tid, nedbringe CO2-udledning, løse trafikale udfordringer, give
beslutningstagere nye værktøjer osv. Derfor har flere kommuner de seneste år arbejdet ihærdigt på
at udforske, teste og implementere IoT-løsninger, f.eks. ved at installere sensorer i skraldespande,
sætte IoT-netværk op i kommunale bygninger, måle indeklimaet i kommunale bygninger eller tælle
cyklister på den lokale mountainbike-rute. Arbejdet er ofte drevet af ildsjæle i den enkelte kommune
og understøttet af uformel sparring med andre kommuner, der har afprøvet lignende løsninger. Aktiviteterne kan også være igangsat på initiativ af lokale leverandører og konsulenthuse, der meget
gerne etablerer testløsninger som led i deres strategiske salgsarbejde.
Uagtet de mange lokale initiativer og uformelle samarbejder er arbejdet med ny teknologi for mange
kommuners vedkommende fortsat svært at sætte rigtigt skub i, i en travl hverdag. Det kræver fokus,
kompetencer og overskud at sætte sig ind i radikalt nye begreber og felter som sensorteknologier,
datatransmission, machine learning, droner og datavisualisering. Det er fokus, kompetencer og overskud, som kan være svært at finde i det ønskede eller nødvendige omfang og i en hverdag præget
af fokus på mere traditionel digitalisering og drift; det til trods for de store potentialer som den
radikale innovation rummer på den lidt længere bane. Selv de større kommuner er i tvivl om, hvilken
retning man skal gå, hvilke teknologier man skal fokusere arbejdet på, hvor man køber det rette
udstyr, hvordan data bedst bearbejdes og præsenteres og hvilke samarbejdspartnere, der er de rigtige. Erfaringen på tværs af de offentlige myndigheder er således, at der fortsat er en stor opgave –
politisk såvel som praktisk – i at få beskrevet potentialer, allokeret ressourcer og komme fra pilotprojekt til løsninger i stor skala.
Med billige sensorer, droner, big data, kunstig intelligens og højpræcisions positioneringsteknologi er
det en markant anderledes og potent værktøjskasse, der i disse år åbnes og tages i brug, og arbejdet
med GovTech-løsninger fordrer derfor et stærkt og fokusereret supplement til den mere traditionelle
digitaliseringsopgave. Dertil kommer, at flere kommuner direkte efterspørger viden, support, sparring,
rådgivning m.m. og dette gerne fra andre offentlige instanser med samme dagsorden som en selv og
ikke fra virksomhederne, der naturligvis har andre motiver og forudsætninger end kommunernes
egne.
Der er med andre ord et stort behov for at opbygge viden og kompetencer internt i den offentlige
sektor, så man i højere grad selv kan drive udviklingen i en ønskelig retning og opnå de ønskede
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gevinster. Meget er allerede i gang og mange initiativer er båret af de eksisterende samarbejder,
samt af initiativerne omkring Smart City og Open Data i de nationale digitaliseringsstrategier – men
der er, som Damvad-analysen peger på, behov for endnu mere sammenhængskraft, fællesskabstænkning og fælles retning.
De offentlige myndigheder i Region Midtjylland har muligheden for at skabe en styrkeposition på
dette område og samtidig skalere gode og holdbare løsninger til glæde for fællesskabet, for dermed
at bidrage til at spare ressourcer og løse de udfordringer, som offentlige myndigheder står overfor.
Nogle af disse løsninger vil være kommunespecifikke og tage udgangspunkt i enkelte kommuners
udfordringer. Andre udfordringer er tværgående og er mere udprægede i det regionale arbejde med
en høj grad af fællestræk. Dette fordrer mere tværsektorielt samarbejde og det er især på disse
udfordringer, der er potentiale i at samarbejde mere formelt omkring udviklingen af fælles, holdbare
og skalerbare løsninger, der kan komme hele regionen til gode og positionere regionen som en europæisk frontløber.

GovTech som en ny forståelsesramme
Smart City har i mange år (særligt for kommunerne) været et godt begreb, der peger mod en bedre,
mere grøn og bæredygtig fremtid. Men Smart City kan ses som ”noget for de store byer” der er svært
at spejle sig i for mindre kommuner, der måske ikke kan prioritere ressourcer til at arbejde med feltet.
Begrebet er svært at operationalisere, da hver by eller lokalsamfund typisk har sin egen forståelse af
hvad en Smart City er eller gør og hvilke udfordringer, der lokalt er væsentlige for dem. Begrebet er
på en måde så bredt, at det ”kan alting og ingenting” på samme tid. Det er fortsat et internationalt
anerkendt og ”levende” begreb, der giver en vigtig strategisk ramme og retning for det arbejde, der
handler om at bringe radikal, teknologisk innovation, nye samarbejder og data i spil for at løse samfundets udfordringer.
Der er i sammenhæng med udviklingen inden for offentlig innovation opstået to nye begreber, der
forærer os en mere taktisk ramme for arbejdet og som naturligt komplementerer den traditionelle
digitaliseringsopgave, der allerede løses godt rundt omkring i de offentlige organisationer. De to begreber er GovTech og Civic Tech.
GovTech handler om at benytte radikal ny teknologi (såsom sensorer og IoT, kunstig intelligens,
blockchain, droner, robotter m.v.) for at forbedre leveringen af offentlige tjenester gennem øget
effektivitet og sænkede omkostninger. GovTech peger altså ind i maven på de offentlige organisationer og bidrager til at optimere måden, hvorpå vi løser vores opgaver. GovTech handler desuden om
at indgå i nye samarbejder og samarbejdsformer med (typisk) mindre leverandører (start-ups,
SMV’er) og med uddannelsessektoren, end hvad der har været traditionel praksis, dels for at stimulere
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markedet og dels for at få adgang til nyeste viden på teknologiområderne. Her er de små speedbåde
typisk foran supertankerne.
Civic Tech handler om de (digitalt understøttede) håndtag vi trækker i for at ”vælte vægge” mellem
den offentlige administration og borgerne og brugerne af vores byer. Det er her vi inddrager borgere
og brugere, når der skal foretages høringer og træffes beslutninger, og det er her vi åbner op for
data om byen.
Bilag 1 præsenterer i grafisk format den forståelsesramme, hvor GovTech og Civic Tech således repræsenterer to nye indsatsområder, der komplementer kommunernes eksisterende, digitale transformation og det arbejde med hhv. digitalisering, der rummer løsninger, som bringer os fra analog til
digital behandling og strømliner processer, med infrastruktur, der rummer det tekniske fundament og
kommunens administrative platforme samt med velfærdsteknologi, der understøtter ældre, svage
eller udsatte borgere med digitale løsninger og hjælpemidler.
Fokus for initiativet beskrevet heri vil være på GovTech, men der vil helt naturligt være spillover
mellem de forskellige temaer vist i figuren.
Temaerne og teknologierne, der er vist i bilag 1, er blot eksempler på indhold. Det vil helt naturligt
være de deltagende organisationer, der skal være med til at prioritere fokusområderne i GovTechrammen og vedligeholde et løbende roadmap for relevante temaer, initiativer, projekter og snitflader
til øvrige aktiviteter.

Forslag: Etablering af GovTech Midtjylland
Som et alternativ til at hver offentlig myndighed arbejder for sig selv eller i pletvise fællesskaber,
foreslås her et mere formelt samarbejde mellem Business Region Aarhus, Business Region MidtVest,
Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen – et samarbejde, der vil kunne understøtte 1,3
millioner borgere i regionen.
Bilag 2 illustrerer det kontinuerlige flow af emerging technologies (fremspirende teknologier) som
kommuner løbende skal overskue, udforske og især udnytte til at løse konkrete udfordringer. GovTech
Midtjylland skal være en organisation og et fællesskab, der har ressourcerne og kompetencerne til –
på vegne af fællesskabet – at udforske, afprøve og modne teknologierne helt frem til og med konkrete
projekter og løsninger, så alle i fællesskabet efterfølgende let kan implementere dem i konkrete cases
og skabe værdi.
Som fundament for arbejdet forestiller vi os en stærk governance-model, en delt metodeværktøjskasse, der tillader kontinuerlige ind- og udskiftninger af ressourcer i takt med projektporteføljen samt
en række stærke principper, for eksempel omkring løsningernes delbarhed og kommunernes adgang
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til og ejerskab over data samt principper for åbenhed, samarbejde og innovation. Principperne kan
eksempelvis manifestere sig som konkrete formuleringer til brug i udbud og indkøb af GovTech-løsninger i regionen, og trække på de gode erfaringer og praksisser omkring netop delbarhed og åbenhed, der er etableret i hhv. OS2 og i Open Data Danmark.
Her gennemgås et første bud på ydelser/fokusområder, som GovTech Midtjylland kan tænkes at
indeholde (se overblik i figuren på bilag 2):

Projektudvikling på tværs
•

Vedligeholde fælles teknologi-radar, så det hele tiden er de mest relevante og mest efterspurgte teknologier, der arbejdes med

•

Varetage markedsafdækning inden for de forskellige teknologi-områder og f.eks. vedligeholde et overblik over forskellige IoT-leverandører og -løsninger i og uden for landet

•

Foretage teknologiafprøvning ved at indkøbe og teste særligt relevant udstyr og på den
måde kunne anbefale og give sparring på løsninger, vi selv har haft i hænderne

•

Understøtte den enkelte aktør med at vælge, anskaffe og opsætte udstyr ifm. konkrete projekter

•

Identificere konkrete behov og use cases sammen med og på tværs af aktørerne og vedligeholde idé og løsningskataloger samt finde de mest relevante projektkandidater

•

Udarbejde business cases så potentialer og risici afdækkes og projekterne lettere kan sælges ind i organisationerne

Etablering og gennemførelse af projekter
•

Etablere best practice for OPI-samarbejder og f.eks. udarbejde og vedligeholde et sæt skabeloner, der gør det let og forståeligt for alle parter at indgå i den type udviklingssamarbejder

•

Etablere udviklingspartnerskaber med virksomheder, der hvor markedet måske endnu ikke
har den løsning der efterspørges som svar på et konkret behov

•

Etablere nye former for samarbejder med uddannelsessektoren og på den måde understøtte
såvel som udnytte den innovationskapacitet, som uddannelsesinstitutionerne i regionen besidder f.eks. ved at have løbende samarbejder med forskellige studieretninger, hvor kommunernes og Region Midtjyllands faglige udfordringer spilles ind til studerende, der udarbejder
innovative løsningsforslag baseret på nyeste forskning og viden om teknologi m.v. Initiativet
her kan f.eks. knytte stærke bånd til aktuelle og fremtidige campus-planer som blandt andet

Campus Horsens i hjertet af Horsens og Universitetsbyen i Aarhus.
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Indkøb og implementering
•

Etablere best practice for indkøb/udbud af teknologi og f.eks. udarbejde standard-formuleringer og krav til brug ved køb af IoT-løsninger, droner, AI-services m.v.

•

Sikre korrekt ejerskab og offentliggørelse af data, så indkøb og udbud anvendes som løftestang til at skabe og udstille brugbare data, der kan stimulere markedet yderligere

•

Bistå ifm. organisatorisk implementering af løsninger så det sikres, at de etablerede løsninger rent faktisk kommer i spil og får den ønskede effekt

Udbredelse af viden og kompetencer
•

Være kompetencefacilitator og tilbyde erfaringsbaseret sparring på de forskellige teknologiområder, der arbejdes med og på den måde agere one-stop-shop for løsninger såvel som
viden

•

Udvikle og udbrede ”starter-kits”, f.eks. IoT-kuffert som kan bringe de medvirkende organisationer hurtigt i gang og således sprede erfaringerne ud

•

Afholde inspirationsoplæg, innovationsspil, workshops m.v. for regionens aktører så kompetencerne løftes og der skabes viden om både GovTech Midtjylland, om de teknologiområder,
der arbejdes med og så der kan føde nye behov og projektideer ind i porteføljen

•

Vedligeholde et katalog over use cases og løsninger på tværs af regionen

Sammen kan vi sætte stærkt fokus på at understøtte udvikling, indkøb og implementering af konkrete
GovTech-løsninger helt efter kommunernes egne behov og med afsæt i de stærke, fælles principper
for arbejdet. Projekterne skal ledes og implementeres decentralt af kommunerne, og GovTech Midtjylland vil være et forum, hvor kommunerne kan dele erfaringer og i samarbejde udvikle, teste og
implementere teknologiske løsninger, de ikke ville kunne have løftet alene.
GovTech Midtjylland skal være fælles indgang til de deltagende aktører for leverandører, startups og
universiteter, når det handler om udviklings- og projektsamarbejder på området. Vi kan skabe nye
fælles projekter og samarbejder med private virksomheder, så de job- og erhvervsmæssige potentialer indfris, ved at vi sammen kan etablere og stimulere et ganske attraktivt marked for lokale, nationale og internationale virksomheder, der udvikler og sælger f.eks. IoT-løsninger.
Ydermere vil GovTech Midtjylland give større mulighed for at tiltrække funding og kan samtidig indgå
som en stærk partner, når det gælder deltagelse i nye fælles EU-initiativer og -projekter.
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GovTech Midtjylland er et initiativ, der skal vokse over tid, fordi paletten af nye teknologier, som
kommunerne har brug for at forstå og udnytte, kun vil vokse fremadrettet.

Stormøde om GovTech Midtjylland
Den 9. marts 2020 mødtes IT- og digitaliseringschefer fra 15 midtjyske kommuner, sekretariaterne fra de to business regioner samt Region Midtjylland for at diskutere etableringen af et nyt
samarbejde omkring GovTech. På mødet blev der holdt en række workshops, og indsigterne fra
disse er blevet samlet og medtaget med i dette reviderede forslag.

Indsigter:
Overordnet set er der stor opbakning til GovTech Midtjylland og de foreslåede opgaver, enheden
kunne varetage. 70% af de foreslåede opgaver blev kategoriseret som relevante (44%) eller

meget relevante (26%), mens kun 10% af opgaverne blev bedømt som mindre relevante.
Der var især stor interesse for GovTech Midtjylland inden for:
Projektudvikling

Mindre
relevant
0%

Lidt
relevant
4%
Relevant
39%

Meget
relevant
57%

Udbredelse af viden
og kompetencer

Mindre
relevant
0%

Lidt
relevant
17%

Meget
relevant
31%

Relevant
52%

Mens der var mindre interesse for:
Implementering
og indkøb

Relevant
61%
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Meget
relevant
0%

Etablere og gennemføre projekter
Mindre
relevant
22%

Meget
relevant
17%

Lidt
relevant
17%

Relevant
30%

Mindre
relevant
22%

Lidt
relevant
31%

Rammer og governance
Hvis GovTech Midtjylland skal få luft under vingerne, forudsætter det en stærk kerne af kompetente
og vidende medarbejdere på forskellige områder, der sammen kan tegne de faste rammer såvel som
stå for den løbende koordinering og involvering af øvrige aktører og udvikling af enheden og dens
aktiviteter.
Vi foreslår, at GovTech Midtjylland skal rumme mulighed for og opfordre til, at medarbejdere fra
kommunerne eller Region Midtjylland kan blive ”indstationeret” i kortere eller længere tid. Det kan
være relateret til konkrete projekter, hvor medarbejderen bidrager med f.eks. domæneviden eller
kompetencer i rollen som projektleder, og hvor medarbejderen får ansvar for at drive et konkret
projekt på vegne af fællesskabet. Det kan også være som projektdeltager, hvor medarbejderen deltager aktivt i et projekt som led i et opkvalificeringsforløb, hvor medarbejderen har behov for at
tilegne sig viden og udvikle kompetencer, der kan tages med hjem og på den måde spredes videre
ud i organisationerne.
Projekterne kan således i praksis både være forankret i et fælles kontor eller foregå i projekt-teams
forankret i en af de deltagende kommuner eller i Region Midtjylland.

Kommentarer fra stormødet
Fagområder
”Inddragelse af fagforvaltningerne
og forretningsenhederne - dog
helst ikke i organiseringen”

”Deltagere mere fagforvaltninger
end teknologi folk for at sikre at
det bliver behovsstyret og ikke
teknologistyret”

Økonomi:

”GovTech skal hæve ambitionsniveauet og bemandingen fra 3 til 6
medarbejdere”
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”Et alternativ om 100% finansiering på indbyggertal bør overvejes (gevinster er afhængige af
kommunestørrelse)”

Omfang og økonomi
GovTech Midtjylland skal i sig selv være skalerbart i takt med de fælles projekter og den finansiering,
der kan skabes i fællesskab.
Placering af GovTech Midtjylland foreslås at være på DOKK1 i Aarhus i forbindelse med ITK. De fysiske
rammer og faciliteter er til stede, og afdelingen har arbejdet med området i flere år og vil gerne
bidrage med kompetencer og ressourcer. Aarhus Kommune (ITK) huser også sekretariaterne for OS2
og Open Data DK, og har med disse og andre initiativer over tid vist værdien af tværkommunalt
fællesskab, ved engagement, investering og fremsynethed (se bilag 4).
Udover enheden i Aarhus foreslås det at etablere en-to faste satellit-enheder, hvor det er muligt at
blive indstationeret i forbindelse med projektdeltagelse. Dette vil sikre, at GovTech Midtjylland får en
bred geografisk forankring, der dækker hele regionen og vil muliggøre indstationering i GovTechMidtjylland for de vestligste kommuner.
Vi forestiller os et dedikeret kerneteam svarende til fem årsværk, hvor fire medarbejdere er placeret
på Dokk1 i Aarhus og en medarbejder er placeret i en fast satellit-enhed. GovTech Midtjylland er
fortrinsvis en virtuel organisation med en fælles dagligdag på tværs af de fysiske placeringer, der let
kan rumme skiftende deltagere og aktiviteter og opgaveløsning på distancen. Bemandingen skal favne
kompetencer indenfor blandt andet teknik, projektledelse og kommunikation – en skitse til roller og
kompetencer ses i bilag 3. Medarbejderne vil i praksis blive ansat i Aarhus Kommune efter modellen,
som OS2 og Open Data DK er skåret efter. Tilsvarende gælder økonomihåndtering, administration
m.v. Perspektivet kunne være et fast team på 8-10 årsværk i det omfang, der kan skabes finansiering
hertil og den næste ansættelse vil ske som udvidelse af satellit-enheden.
Udover finansiering af enhedens faste medarbejdere skal der afsættes budget til fælles aktiviteter,
udstyr til IoT-kits og udlån, afholdelse af workshops, rejseomkostninger, forplejning m.v.
Yderligere ressourcer til projekter opnås i form af kort- eller langtids-indstationering af kommunernes
eller Region Midtjyllands medarbejdere i relation til de konkrete projektaktiviteter. Dertil skal enheden
løbende være kvalifikationsarena for personer uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet (praktikanter,
løntilskudsjobs, studiejobs etc.).
Økonomi til indkøb af udstyr m.v. i relation til konkrete projekter og løsninger findes hos de af aktørerne, der ønsker en specifik løsning udviklet – en delt investering med forventning om efterfølgende
at kunne tage en konkret løsning i brug.
Initialt tænkes initiativet finansieret af et grundbidrag fra hver af de 19 kommuner samt Region
Midtjylland, hvortil kommer bidrag fra de to Business regioner. Kommunebetalingen kan differentieres
helt eller delvist efter indbyggertal. I det omfang Region Midtjylland bliver udpeget som styrkeposition
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på IT og Digitaliseringsområdet ifm. Erhvervsfremmestyrelsens igangværende arbejde, vil det være
muligt at søge midler derfra.
Derudover viser der i øjeblikket sig ganske interessante rammeprogrammer i EU-regi, der netop kan
finansiere denne slags aktiviteter, især hvor fællesskabet og løsningerne understøtter FN’s Verdensmål.
Endelig kan der eventuelt også laves en model med en række veldefinerede ydelser til en fast pris,
så man køber nogle af de mere specialiserede ydelser i det omfang, man har brug for – f.eks. workshopafholdelse, OPI-sparring, inspirationsoplæg eller helt lavpraktisk hjælp til indkøb, opsætning,
implementering osv.

Budgetoplæg
På baggrund af diskussionerne fra stormødet den 9. marts, foreslås et budget på 5 årsværk og 0,5
årsværk til ledelse. Det giver i alt et årligt budget 5.700.000, hvor betalingen skal fordeles mellem
kommunerne, Region Midtjylland og de to Business regioner. I det vedlagte forslag til budgettet, er
betalingen for den enkelte kommune udregnet på baggrund af en fordelingsnøgle baseret 50% på
antal af deltagende kommuner og 50% på kommunens indbyggertal. Det endelige budget og denne
fordelingsnøgle er ikke fastsat, og skal bestemmes i partnerskabet. I bilag 5 præsenteres budgetforslaget.
Budget pr år
5 årsværk + 0,5 ledelse
Udviklingsmidler
Drift, administration og
overhead

Årlig betaling i 3 år
3.400.000
1.000.000

Budget
Region Midtjylland

1.300.000

BRAA/BRMV
Kommunal andel

Årligt budget

5.700.000

% fordelt på indbygger

5.700.000
500.000
500.000
4.700.000
50%

Governance
GovTech Midtjylland behandles af bestyrelserne i Business Region Aarhus og Business Region MidtVest, hvilket vil bidrage til den tværgående politiske forankring i kommunerne. Det er vigtigt, at
initiativet er kendt og understøttet på strategisk niveau i kommunerne, hvilket også bør afspejles i
governancemodellen.
På mødet den 9. marts blev det foreslået at have en organisation med en bestyrelse, der vil sikre
GovTech Midtjyllands politiske forankring og en styregruppe, der skal sætte de overordnede strategiske linjer og sikre, at vi arbejder mod visionen. Derudover skal GovTech Midtjylland have en daglig
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ledelse og øvrige medarbejdere, som faciliterer projektudvikling, har overblik over internationale strategier og finansieringsmuligheder og som samtidig skal sikre at projekterne, der udvikles i GovTech
Midtjylland, bliver formidlet og udbredt til hele partnerskabet. Implementeringen af de udviklede løsninger vil foregå decentralt og ude i kommunerne. Bilag 3 giver et bud på hvilke roller, GovTech
Midtjylland skal have, og de kompetencer, medarbejderne byder ind med.
GovTech Midtjylland tænkes initialt etableret som et tværsektorielt samarbejde, forankret i Aarhus
Kommune jf. ovenfor. På sigt kan det udvikle sig til en foreningsform (som OS2, Open Data DK) eller
en egentlig selvstændig juridisk enhed.
Hver kommune, samt Region Midtjylland, udpeger mindst én ambassadør, som varetager opgaven
med at skabe kontakt og commitment i egen kommune/Regionen. GovTech Midtjyllands arbejde skal
være baseret på de reelle behov, der er ude i kommunerne og fokus skal ikke være teknologi for
teknologiens skyld. Derfor er det yderligere helt centralt, at ambassadørerne sikrer, at der arbejdes
behovsorienteret ved at involvere de lokale fagområder og domæneeksperter.
Stormødet afslørede dog også, at der var betænkeligheder ved denne organisering, hvor det blev
diskuteret, om det er nødvendigt både at have en bestyrelse og styregruppe. Dette blev begrundet
med et ønske om at have en så simpel struktur som muligt og derved undgå unødigt bureaukratisk
benspænd.
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Den endelige organisering og governancemodel skal afklares i dialog med de deltagende parter.

Kommentarer fra stormødet
Governance
”Man skal starte hurtigt på første

Etabler et forretningsudvalg: Der

projekt, så man også lærer hurtigt

bliver behov for periodiske fokuse-

ift. Organisering, governance og

ringer. Der er derfor behov for ind-

økonomi - jeg tror vi skal evaluere

samling, prioritering og beslutning

på det efter et år”

af indsats.

Skal have en politisk/ledelsesmæssig forankring og deltagelse i bestyrelsen, som sikre at GovTech også

”Vigtigt at det ikke drukner i bu-

bliver et resultat af indsatser, som

reaukrati med for mange led. Hvor

man er enige i på borgmester og

have både en bestyrelse og styre-

kommunaldirektør plan. Det må

gruppe? Lad os nøjes med et led.”

ikke starte som et eller andet løsrevet - trods de gode intentioner.
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BILAG 1
Forståelsesramme for GovTech og hvordan det adskiller sig fra øvrige og mere ”klassiske” digitaliseringsaktiviteter i de enkelte kommuner.
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BILAG 2
Koncept for GovTech Midtjyllands løbende omsætning af emerging technologies til konkrete løsninger.
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Bilag 3
Bemanding af GovTech Midtjylland
Varetager den daglige ledelse af teamet og har overblikket
over igangværende og kommende projekter.
Har erfaring med opbygning af teams og tilrettelæggelse af
arbejdet i virtuelle og agile organisationer.
Den daglige leder

Styrer udarbejdelsen af det løbende roadmap for emerging
teknologier og deraf følgende udviklingsprojekter.
Er de deltagende organisationers kontaktpunkt ind i enheden
og er opsøgende i at danne relevante netværk og partnerskaber omkring udfordringer og projekter.
Stærk i at etablere de processer, principper og metoder, der
sikrer det løbende samarbejde.
Har erfaring med at fremskaffe projektmidler og søge offentlige og private puljer og fonde mhp. at sikre midler til både
projektudvikling og løbende drift.

Fundraiser og
kommunikatør

Har erfaring med projektudvikling og funding i EU-regi og
udarbejder projektbeskrivelser og business cases for både
udviklingsprojekterne og som hjælp til kommunernes efterfølgende implementeringer.
God til skriftlig kommunikation, vedligeholder web-profil og
sociale medier samt holder overblik over henvendelser fra
eksterne aktører.
Kommer måske fra et domæneområde – Teknik og Miljø,
Sundhed eller andre – og kender dermed de forhold, der gør
sig gældende, når løsninger skal passe ind i en kommunal
virkelighed.

Projektudviklerne

Har erfaring fra projektorganisationer og har arbejdet efter
agile metoder.
Har desuden erfaring fra virtuelle organisationer og har let
ved at styre mødeaktiviteter og kommunikation via virtuelle
platforme.
Stærk i skriftlig kommunikation og formidling, projektledelse
og facilitering.

Tech-specialisten

Har bred viden om og erfaring med hardware og software,
måske med baggrund som it-udvikler eller ingeniør. Har
drone-bevis, hygger med Arduino-programmering i fritiden
og har huset fuld af smart-home-produkter.
Forstår hvordan teknologi kan bruges som redskab til at
opnå forskellige mål eller gevinster og er den tekniske sparringspartner for alle aktører.
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Bilag 4
ITK Aarhus Kommune
ITK står for innovation, teknologi og kreativitet og er en afdeling i Aarhus Kommune, som står for
udvikling af digitale services og løsninger, der skaber værdi for kommunens fagområder og som faciliterer forskellige innovationsprocesser. ITK har en stor og bred projektportefølje indenfor innovation og teknologi, som inkluderer både nationale og internationale projekter.
ITK er overvejende eksternt finansieret, hvor 70% af budgettet dækkes af eksterne midler gennem
projekter, puljer og fonde. ITK har både stor erfaring og succes med at søge eksterne midler og på
den måde bevare en høj grad af fleksibilitet og ”højt til loftet” hvad angår muligheder for at engagere sig i innovative og fremsynede aktiviteter.
ITK arbejder med droner, der detekterer oliespild og robotter, der samler olien op; virtual reality og
augmented reality assisterer behandlingen af unge med sociale forbier; man mobiliserer gennem ”crowd sensing” og Citizen Science borgerne til at indsamle og behandle data om f.eks. klimaspørgsmål; IoT sensorer bliver brugt til alt fra at måle luftkvalitet og forurening til at advare om, at
cykelstierne er glatte; humanoide robotter agere læsemakkere i nye læringsrum; og termiske kameraer hjælper beredskabet med at opdage, hvis personer falder i havnen. ITK huser CFIA, der er
Aarhus Kommunes interne innovationsværksted og som gennem innovationspartnerskaber højner
innovationskapaciteten på tværs af hele kommunen. ITK leder Aarhus City Lab, et levende by-laboratorium, som udover at være et stort testområde og showroom for Smart Cities-løsninger, også er
et dialogrum, hvor Aarhus Kommune kan møde borgerne og diskutere implikationerne af den stigende ”techificering” af vores samfund.
Alt dette har givet Aarhus en meget stærk national og international profil inden for Smart Cities, og
Aarhus Kommune er blandt andet anerkendt af World Economic Forum som en global frontløber indenfor brugen af ny teknologi til at håndtere klimaudfordringen.
Det er denne erfaring og ekspertise ITK vil bringe i spil i GovTech Midtjylland og på den måde gøre
tilgængelig for regionens øvrige kommuner og Region Midtjylland. ITK har faciliteterne og erfaringen med at drive store tværkommunale og nationale samarbejder, hvor f.eks. sekretariatet for OS2
og Open Data DK er forankret i ITK. Disse fællesskaber har netop vist værdien af tværkommunalt
samarbejde, og hvordan man kan mere, når man står sammen. Ved at pulje ressourcer og købekraft, og ved at udnytte de styrkepositioner, de enkelte kommuner har, vil GovTech Midtjylland gøre
os i stand til at udvikle og implementere løsninger, vi ikke kunne have gennemført alene. Samtidig
vil det cementere Region Midtjylland til en stærk Tech-klynge, og gøre regionen til en international
frontløber.
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Bilag 5
Budgetforslag
Scenarie 1: 50% af budget fordelt på antal kommuner, 50% fordelt på indbyggertal
IndbyggerAntal kommuIndbyggertal
ner
sum
Aarhus
340.421
123.684
609.007
Randers
98.265
123.684
175.794
Viborg
96.883
123.684
173.322
Silkeborg
92.024
123.684
164.629
Horsens
89.598
123.684
160.289
Herning
88.733
123.684
158.742
Skanderborg
61.158
123.684
109.411
Holstebro
58.418
123.684
104.509
Ringkøbing-Skjern
57.005
123.684
101.981
Favrskov
48.271
123.684
86.356
Hedensted
46.616
123.684
83.395
Skive
46.599
123.684
83.365
Syddjurs
42.468
123.684
75.975
Ikast-Brande
41.191
123.684
73.690
Norddjurs
38.197
123.684
68.334
Odder
22.626
123.684
40.478
Struer
21.270
123.684
38.052
Lemvig
20.133
123.684
36.018
Samsø
3.720
123.684
6.655
1.313.596
2.350.000
2.350.000
Business Region Aarhus &
Business Region MidtVest
Region Midtjylland
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Sum
732.691
299.479
297.006
288.314
283.973
282.426
233.095
228.193
225.665
210.040
207.079
207.049
199.659
197.374
192.018
164.162
161.736
159.702
130.339
4.700.000
500.000
500.000
5.700.000

Justeret proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-22 samt
afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger
På baggrund af situationen ift. COVID-19 udskydes processen jf. nedenstående justerede plan

Aktivitet

Justeret proces

Drøftelse af første udkast til Rammeaftale 2021-22
samt foreløbige afrapporteringer på de tre centrale
udmeldinger fra Socialstyrelsen

DASSOS

12. maj

Lokalpolitiske drøftelser i kommuner og region
(jf. invitation fra KKR Midtjylland): Deadline for
indsendelse af bemærkninger til udviklingsområder
i Rammeaftalen udskydes!

Lokal proces i kommuner og
region i perioden februar til
august

Frist den 24. august kl. 10.00

Godkendelse af:

DASSOS

25. august

KD-net

28. august

KKR Midtjylland

9. september

Lokal politisk godkendelse af
Rammeaftale 2021-22 samt
afrapporteringer på de tre
centrale udmeldinger

Fremsendelse til byråd og
regionsråd: Medio september

Sekretariat for Rammeaftaler

Indsendelse til Socialstyrelsen vil ske:
• Enten den 15. oktober (jf. frist i
bekendtgørelse) med forbehold for
godkendelse i byråd og regionsråd
• Eller den 1. december, såfremt
Social- og indenrigsministeriet
accepterer foreslået fristforlængelse

• Rammeaftale 2021-22, herunder behandling af
bemærkninger fra kommuner og region
• Afrapporteringer på de tre centrale udmeldinger
fra Socialstyrelsen
Godkendelse i byråd og regionsråd

Indsendelse til Socialstyrelsen

Frist for godkendelse: 1. december

Invitation til deltagelse i styregruppen for projektet EUD for alle.
Kære Christian Budde Opstrup,
Vi vil gerne invitere en repræsentant fra Den kommunale ungeenhed, UU eller skoleforvaltningen
til deltagelse i styregruppen for projektet EUD for alle, og vi håber du være behjælpelig med en
udpegning. Vi vil gerne have besked om I ønsker at deltage og evt. hvem der vil deltage snarest
muligt og senest den 12. maj.
Region Midtjylland har søgt og er blevet operatør på et socialfondsprojekt "EUD for alle".
Projektet skal bidrage til:
 at kendskabet til erhvervsuddannelserne øges,
 at flere unge og unge voksne begynder på en erhvervsuddannelse, og
 at flere elever på erhvervsskoler fastholdes og gennemfører deres uddannelse.
Projektet har et samlet budget på 25,6 mio. kr. og dækker geografisk hele region Midtjylland.
Ansøgningen blev behandlet på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde den 24. september
2019, og vi forventer snart et tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. Projektperioden slutter ultimo
september 2022.
Projektet er organiseret i seks lokale områder baseret på FGU lokaliteter. Det er de store
erhvervsskoler, der er lokal tovholder, og partnerskabet består af alle lokale erhvervsskoler
(tekniske, håndværksmæssige, SOSU, landbrugsskoler mm), FGU, UU (ungdommens
uddannelsesvejledning) og KUI (kommunale ungeindsats). Du kan læse mere om projektet på:
www.EUDforalle.rm.dk
Styregruppen skal:
 sikre projektets gennemførelse og succes i forhold til projektmål og økonomi,
 følge projektets fremdrift og sikre, at opgaveløsningen sker i overensstemmelse med
godkendt ansøgning og i overensstemmelse med lokale aftaler,
 sikre, at de enkelte aktiviteter i lokalområderne rummes indenfor projektets
hovedaktiviteter, samtidig med at styregruppen skal sikre, at alle projektmål er
dækket ind med aktiviteter,
 sikre kendskab og opbakning til projektet internt og eksternt,
 identificere og drøfte potentielle udfordringer og reelle problemstillinger.
Styregruppemøder afholdes 3-4 gange årligt.
Styregruppens medlemmer:
Partnere:








Region Midtjylland (operatør)
Learnmark (lokal tovholder)
Aarhus Tech (lokal tovholder)
Tradium (lokal tovholder)
Herningsholm (lokal tovholder)
UCH (lokal tovholder)
College 360 (lokal tovholder)

EUD for alle.
SFDK-19-0010.




Tilforordnede






UU/KUI kommunerepræsentant
SOSU-repræsentant
FGU-repræsentant
i styregruppen:
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Efterskoleforeningen
Arbejdsmarkeds parter
Erhvervsrådene

Første møde i styregruppen forventes afholdt fredag den 11. juni kl. 10-12 med efterfølgende
frokost i Regionshus Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Lokale konference 1, såfremt
situationen med Corona tillader.
Øvrige møder i 2020 i Regionshus Viborg:
 8. oktober kl. 10-12
 15. december kl. 10-12
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Venlig Hilsen
Karen Elsgaard

EUD for alle.
SFDK-19-0010.

Regionshuset
Viborg
Regional Udvikling
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Kommissorium for arbejdsgruppe og styregruppe

Kommissorium for styregruppen
Sammensætning:
Styregruppen sammensættes på følgende måde:
•

•
•
•

1 repræsentant på ledelsesniveau (f.eks. kontorchef) fra hver
af de deltagende regioner – Region Midtjylland varetager
formandsskabet.
1 repræsentant fra Slots- og Kulturstyrelsen på
ledelsesniveau.
1 repræsentant fra Center for Landdistriktsforskning på
Syddansk Universitet.
1 kommunal repræsentant fra hver region på ledelsesniveau
udpeget af KKR

Styregruppens opgaver m.m.:
Styregruppen har ansvar for:
•
•
•
•

at
at
at
at

følge projektet og dets fremdrift
godkende større justeringer af forskningsprojektets indhold
godkende eventuelle budgetmæssige ændringer
medvirke til formidling af projektets resultater

Styregruppen yder generel sparring på ledelsesniveau til Center for
Landdistriktsforskning (forskningsansvarlig Pia Heike Johansen) og
den ph.d. studerende.
Mødefrekvens:
Der holdes 1-2 årlige møder i styregruppen

Dato 05-12-2019
Karsten Bækgaard
Tel. +4529617769
Karsten.Baekgaard@RU.RM.DK
1-33-76-4-19
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Kommissorium for arbejdsgruppen
Sammensætning:
Arbejdsgruppen sammensættes på følgende måde:
•
•
•

1 ph.d. studerende (formand for arbejdsgruppen).
1 repræsentant fra hver af regionerne.
1 komunal repræsentant fra fra hver region udpeget af KKR efter dialog med regionerne
med henblik på at sikre en vis geografisk dækning af de kommunale repræsentanter.

Der kan efter behov eventuelt deltage yderligere repræsentanter i arbejdsgruppen.
Den forskningsanvarlige fra Center for Landdistriktsforskning kan deltage i arbejdsgruppens
møder efter behov.
Arbejdsgruppens opgaver m.m.
Arbejdsgruppen bistår den ph.d. studerende med:
•
•
•
•
•
•
•

Generel viden om kulturlivet i regionens landdistrikter
Relevant regional data og statistik
Fastlæggelse af undersøgelsesdesign
Udvælgelse af områder for casestudier
Udvælgelse af personer til kvalitative interviews
Kvalificering af interview guide
Planlægning af møder i styregruppen

Den ph.d. studerende skal i størst muligt omfang inddrage regionerne i arbejdet med respekt
for forskningsmæssig uafhængighed.
Mødefrekvens:
Der holdes som minimum i gennemsnit 1-2 møder pr. kvartal om året (der kan i perioder være
behov for færre eller flere møder end 2 i kvartalet).
Regionerne
Regionerne forpligtiger sig til kommunikation og formidling om projektet og dets resultater.
Regionerne forpligtiger sig til at stille arbejdsplads til rådighed for den ph.d. studerende i
perioder af projektet f.eks. i forbindelse med casestudier.
Det bemærkes, at Region Midtjylland ønsker, at den ph.d.-studerende i størst muligt omfang
benytter sig af en arbejdsplads, der stilles til rådighed i regionshuset i Viborg.
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