Referat af møde i
kommunaldirektørnetværket i den
midtjyske region den 29. maj 2020
Tid og sted:

Fredag den 29. maj 2020, kl. 10.00 – 13.00,
Mødet blev afholdt som Skype-møde.

Deltagere:

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

Afbud:

•
•
•

Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs Kommune, i stedet deltog Jørgen Andersen

Ordinært møde 10.00 – 11.30
”Status KD-Net” 11.30 – 12.30.
Temamøde med Kristian Wendelboe klokken 12.30 – 13.30 ---AFLYST--Punkt
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Referat:
Jesper Kaas Schmidt indledte mødet med at byde velkommen til tre nye kommunaldirektører:
•
•
•

Lars Clement i Skanderborg Kommune
Steinar Eggen Kristiansen i Hedensted Kommune
Jesper Thyrring Møller i Struer Kommune

Der blev budt velkommen til Jørgen Andersen fra Syddjurs Kommune, som deltog i Jesper
Hosbond Jensens sted, og det blev meddelt, at der ikke var afbud fra Mogens Wehrs.
Desuden meddelte Jesper Kaas Schmidt, at det planlagte temamøde med Kristian Wendelboe var
aflyst, da Kristian Wendelboe var optaget af forhandlinger om økonomiaftalen.
Endelig oplyste Jesper Kaas Schmidt, at der efter det ordinære møde afholdes møde om status på
KD-Net.

1. Godkendelse af dagsorden
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen
Referat:
KD-Net godkendte dagsordenen
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 24. januar 2020
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet.
Referat:
KD-Net godkendte referatet
Sagsfremstilling
Møde i KD-Net den 13. marts blev aflyst. Derfor er referat af møde i KD-Net den 24. januar,
som blev udsendt den 3. februar 2020, vedlagt som bilag.
./.

Referatet fra KD-Net mødet 24. januar 2020

3. Drøftelse af status på COVID-19 vedr. samarbejdsflader v. Pernille Blach Hansen og
Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen
Referat:
Jesper Kaas Schmidt indledte punktet og takkede for godt samarbejde, hvor helt nye
opgaver skulle løses.
Pernille Blach Hansen roste samarbejdet i sundhedsstyregruppen, og samarbejdet mellem
Region Midtjylland og kommunerne. Der har været et godt samarbejde om at finde
løsninger på konkrete udfordringer.

Pernille Blach Hansen foreslog en evaluering med fokus på læringspunkter.
Flemming Storgaard har ligeledes en oplevelse af et godt og konstruktivt samarbejde
mellem kommunerne og Region Midtjylland, og bakkede op om en fælles evaluering.

Sagsfremstilling
Midt i Corona-krisen er der brug for en fælles erfaringsopsamling på håndteringen af
Corona-krisen med fokus på samarbejde på tværs, mellem kommuner, kommuner og
regionen og mellem kommuner og øvrige offentlige myndigheder.

4. Drøftelse af oplæg til KKR-Midtjyllands Klimastrategi v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen
Referat:
Jesper Kaas Schmidt indledte punktet med et oplæg om forslag til indhold og proces for
udarbejdelse af KKR Midtjyllands Klimastrategi.
Oplægget er vedhæftet referatet.
Klimastrategien foreslås at indeholde tre spor:
1) DK2020 samarbejdet
2) Grøn vækst
3) Videndelings- og kompetencesporet
Der vil blive et samarbejde med Region Midtjylland om DK2020, som nærmere skal drøftes.
Pernille Blach Hansen tilkendegav Region Midtjyllands ønske om samarbejde med
kommunerne på den grønne dagsorden.
Pernille Blach Hansen ytrede ønske om at hele klimadagsordenen skulle laves sammen
mellem kommuner og Region Midtjylland. Desuden gjorde Pernille Blach Hansen
opmærksom på, at Region Midtjylland ønsker at indgå som en ligeværdig
samarbejdspartner i DK2020 samarbejdet, herunder også i forhold til planlægning og
organisering af DK2020 samarbejdet. I den forbindelse lagde Pernille Blach Hansen op til
et delt formandskab i DK2020 samarbejdet.
Jesper Kaas Schmidt understregede vigtigheden af, at KKR Midtjylland udarbejder en
klimastrategi, da det er kommunerne som har ansvaret for klimaindsatsen.
I den efterfølgende drøftelse blev der rejst en række centrale emner. Herunder:
• Kommunerne står meget forskellige steder i forhold til den grønne dagsorden, og derfor
er erfaringsudveksling meget vigtigt.
• Der er forskel på de klimamæssige udfordringer som by- og landkommuner står overfor.
• Der efterspørges mere viden om DK2020 samarbejdet, herunder de økonomiske
konsekvenser.
Jesper Kaas Schmidt kvitterede for de gode input og understregede, at i forhold til DK2020
afventer vi indgåelse af partnerskabsaftale om DK2020 mellem KL, Danske Regioner og
Realdania. Herunder hvordan samarbejdet med Region Midtjylland skal etableres.

KD-Net godkendte den videre proces med KKR Midtjyllands Klimastrategi.
Sagsfremstilling
KL’s bestyrelse har opfordret KKR’erne til at tage et forpligtigende tværkommunalt
samarbejde på klimaområdet.
Senest blev det på møde i KKR Midtjylland den 5. februar 2020 besluttet, at KKR
Midtjylland udarbejder en fælles klimastrategi for kommunerne i Region Midtjylland. Det
blev desuden besluttet, at KKR Midtjylland har en vigtig koordinerende rolle på
klimaområdet. KKR Midtjylland drøfter denne rolle mere konkret på et kommende møde.
Vedhæftede oversigt over aktuelle klimatiltag i kommunerne i Midtjylland, viser et stort
engagement i de midtjyske kommuner på klimaområdet. Klimatiltagene har det til fælles, at
det er mere eller mindre forpligtigende samarbejder om klima, ofte med flere kommuner og
aktører på banen.
Af de mere forpligtigende samarbejder er DK2020 samarbejdet. KL arbejder på at indgå et
partnerskab med Realdania om udbredelse af DK2020 til alle kommuner. I DK2020
samarbejdet ligger en metode, som skal guide kommunerne frem mod det samme mål;
CO2-neutralitet fra 2050. DK2020 udgør et ligeværdigt samarbejde mellem kommuner og
region, hvor kommunerne har den koordinerende rolle.
Arbejdet med at udarbejde KKR-Midtjyllands Klimastrategi, forankres politisk hos KKR
Midtjyllands formandskab. Den administrative styregruppe udgøres at formandskabet i KDNet, mens sekretariatsbetjeningen deles mellem KKR-sekretariatet og KD-Net sekretariatet.
Denne organisering er gældende frem til vedtagelse af KKR-Midtjyllands Klimastrategi.
Arbejdet med at udarbejde KKR Midtjyllands Klimastrategi kommer også til at involvere
repræsentanter fra alle 19 kommuner, Region Midtjylland, Erhvervshus Midtjylland, NGO’er
og andre centrale spillere på klimaområdet i den midtjyske region. I den forbindelse
planlægges en konference/workshop i efteråret 2020. Her får deltagerne mulighed for at
byde ind på hvilke ønsker, der er i kommunerne med hensyn til strategiske
samarbejdsområder i forhold til den grønne dagsorden.
Overordnet tegner der sig tre spor i KKR Midtjyllands Klimastrategi:
• DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region og Realdania (Concito) med fokus
på at understøtte, at alle kommuner kan arbejde ambitiøst med klimahandlingsplaner
og følge ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt
perspektiv. Tilsvarende åbnes der for øget samarbejde om væsentlige områder for
CO2-reduktion, f.eks. indenfor mobilitet og transport. Områder hvor kommunerne i
forvejen har et godt samarbejde med Region Midtjylland, og hvor der er fokus på
bæredygtighed og digitalisering.
Arbejdet med DK2020 forankres i KKR-regi.
• Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervslivets grønne
omstilling via Erhvervshus Midtjylland og det lokale erhvervsfremmesystem. Konkret
forankret via KKR´s resultatkontrakt med Erhvervshuset.
• Videndelings- og kompetencesporet skal bl.a. sikre, at kommunerne systematisk deler
viden omkring grøn politikudvikling. Derudover skal der etableres et samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og relevante interessenter omkring fremtidens grønne
kompetencer mv. Det er ambition, at der afholdes en årlig grøn konference.
Processen

KKR Midtjylland skal på møde den 17. juni 2020 tage stilling til udarbejdelsen af KKR
Midtjyllands Klimastrategi. Her vil KKR Midtjylland blive præsenteret for nedenstående
procesplan, som munder ud i KKR Midtjyllands Klimastrategi.
•
•
•
•
•
./.
./.

Den 29. maj 2020: KD-Net drøfter proces for KKR Midtjyllands Klimastrategi
Den 17. juni 2020: KKR behandler sagen om KKR Midtjyllands Klimastrategi
Efteråret 2020: Konference/workshop for de 19 kommuner, Region Midtjylland,
Erhvervshus Midtjylland, NGO’er og andre relevante samarbejdspartnere.
23. oktober 2020: KD-Net behandler udkast til KKR Midtjyllands Klimastrategi.
13. november 2020: KKR-Midtjylland behandler KKR Midtjyllands Klimastrategi.

Foreløbig oversigt over eksisterende klimatiltag
Oversigt over DK2020

5. Omdannelse af Fælles Servicecenter fra et kontraktuelt samarbejde til en forening
med begrænset ansvar v. Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net:
• Godkender omdannelsen af Fælles Servicecenter (FSC) til en forening med begrænset
ansvar, herunder forslag til vedtægter og forretningsorden. Foreningen forventes
dannet med virkning fra den 1. september 2020.
•

Godkender at der fastholdes et kontingent på 1,05 kr. pr. indbygger for budgetåret 2021
(for de midtjyske medlemmer), hvorefter der skal ske en konsolidering og afklaring af
den fremtidige økonomi for FSC.

Referat:
Flemming Storgaard orienterede om status på omdannelsen af fælles servicecenter.
Herunder orienterede Flemming Storgaard om, at udfordringerne i økonomien kommer som
konsekvens af, at FSC omlægges til en forening, og at der har været en underfinansiering,
som skulle på plads.
Flemming Storgaard orienterede videre om, at det har været en udfordring at få økonomien
på plads, og at der nu er fundet en løsning for de kommende år. Den økonomiske løsning
er fundet pga. god og løsningsorienteret samarbejdsvilje fra Region Midtjyllands side.
Således indvilligede Region Midtjylland i at finansiere en del de kommende år.
Der var enighed om, at der på lidt længere sigt skal findes en permanent løsning.
Penille Blach Hansen gjorde opmærksom på, at Udvalget for nære sundhedstilbud i
nedenstående procesbeskrivelse, ikke blot skal orienteres om sagen, men skal godkende
sagen.
KD-Net tilsluttede sig de to indstillinger.

Sagsfremstilling
FSC omdannes fra det nuværende kontraktuelle samarbejde til en forening med begrænset
ansvar. Omdannelse skal sikre et klart, lovligt mandat for FSC til at levere ydelser til
foreningens medlemmer.
Omdannelsen medfører øgede driftsudgifter fordi de ydelser som foreningens medlemmer
stiller til rådighed fro FSC skal afregnes på markedsvilkår. Disse stilles i dag gratis til
rådighed af værtskabet. Det betyder en samlet meromkostning på 0,65 mio. kr. I første
omgang bidrager Region Midtjylland med 350.000 kr. til at dække de øgede driftsudgifter.
De resterende 300.000 kr. forventes tilvejebragt gennem indtægter fra salg af rådgivning og
mindre administrative besparelser.
Foreningen vil kunne optage medlemmer uden for den midtjyske geografi. Der arbejdes
ved foreningens oprettelse med to former for medlemskaber og kontingenter. Et
Sundhedsaftaleunderstøttende medlemskab, som kun kan indgås af Region Midtjylland og
de enkelte kommuner i Midtjylland og et Servicebenyttende medlemskab, som kun kan
indgås af regioner og kommuner uden for Region Midtjylland.
Sagen er nærmere beskrevet i bilaget ”Den fremtidige organisering af Fælles Servicecenter
(FCS)”.

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)

Tiltrædelsesdeadline

15/8

Alle kommuner og regioner

Udpegning af
kandidater til FSCs
bestyrelse, jævnfør
vedtægter

10/6 -15/8

KOSU – DKS
forum/sundhedschefkreds
RM-Dir/adm.
sundhedsledelsesforum/strategisks
undhedsledelsesforum
PLO-M - spørges

28/5

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
DAK – Syddanmark
RS

./.
./.
./.
./.

Meddelelse om
stiftende
generalforsamling
Indkaldelse til
stiftende
generalforsamling

29/6

Stiftende
generalforsamling
Sættende
bestyrelsesmøde

31/8

17/8

14/9

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

Den fremtidige organisering af Fælles Servicecenter.
FSC overbliksnotat.
Forretningsorden FSC.
Vedtægter FSC.

6. Orientering fra Sundhedsområdet v. Flemming Storgaard.
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
•

Indfasning af IV-aftalen

Referat:
Flemming Storgaard orienterede om indfasningen af IV-aftalen, og om at nogle kommuner
starter op 1. juni 2020, mens andre starter op 1. september 2020.
KD-Net tog orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling
Samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærområdet blev godkendt af
Sundhedskoordinationsudvalget medio marts og efterfølgende er den sendt til godkendelse
i kommunerne og regionen. Det var hensigten, at implementeringen af samarbejdsaftalen
skulle ske hurtigst muligt med en startdato 1. maj. Desværre gjorde situationen omkring
Covid-19, at dette ikke var muligt. I stedet for blev man enig om, at der skulle tages stilling
til påbegyndelse af implementering senest 1. juni. På baggrund heraf har den nedsat IVarbejdsgruppe arbejdet på en plan for implementeringen af samarbejdsaftalen. Planen for
implementering blev behandlet og administrativt godkendt på Sundhedsstyregruppens
møde 7. maj.
Implementeringsplanen indeholde en trinvis implementering af samarbejdsaftalen fra 1.
juni. Hovedpunkterne i planen er:

•
•
•
•

De kommuner og hospitaler, der er klar, implementerer samarbejdsaftalen pr. 1. juni
2020
Resterende kommuner og hospitaler implementerer samarbejdsaftalen pr. 1.
september 2020
Der aftales lokalt i klyngen en implementeringsplan. Der vil være mulighed for en
differentieret implementering for henholdsvis børn og voksne
Der skal tages højde for patienter, som går på tværs af optageområder.

Planen bygger bl.a. på tilbagemeldinger fra kommuner og hospitalerne på, hvornår de har
ønske og mulighed for at implementere aftalen.
I Vest- og Aarhusklyngen, hvor hospitalerne implementerer aftalen pr. 1. september, aftales
der, inden for den økonomi-ramme som var forudsat i IV-aftalen, økonomisk kompensation
til de kommuner, der i perioden 1. juni til 1. september fortsat leverer IV-behandling ud fra
eksisterende bilateral aftale.
Sundhedskoordinationsudvalget vil på deres møde 28. maj blive bedt om at godkende
implementeringsplanen. Efterfølgende vil der blive udsendt en pressemeddelelse.

•

Status på sundhedsaftalen 2019 – 2023

Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling:
Flemming Storgaard orienterer om status på sundhedsaftalen 2019 – 2023
./.

Oversigt over sundhedsaftalen 2019 - 2023

•

Praksisplan 2020

Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling:
I forlængelse af sundhedsaftalen 2019 – 2023 skal der laves en ny praksisplan for almen
praksis. Praksisplanen sætter retning for udviklingen af almen praksis i den midtjyske
region, og arbejdet med en ny praksisplan er forankret i Praksisplanudvalget. Arbejdet blev
indladt med en politisk workshop 5. marts 2020 med deltagelse fra kommunale og
regionale politikere og PLO Midtjylland.
Workshoppen havde især fokus på disse temaer:
•
Lighed i sundhed og forebyggelse
•
Populationsomsorg (målrettet indsats til målgrupper med særlige behov)

•
•
•
•

Samspillet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner
Tilgængelighed og digitalisering
Fælles beslutningstagning med borgeren
Lægedækning og rekruttering

Forslag til ny praksisplan forventes at blive sendt i høring i løbet af efteråret 2020.

7. Drøftelse af GovTech Midtjylland v. Steinar Eggen Kristensen
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen
Referat:
Det blev besluttet, at Steinar Eggen Kristensen og Jesper Thyrring Møller udarbejder et
idéoplæg til KD-Net. Idéoplægget indeholder overvejelser i forhold til hvordan det videre
arbejde med GovTech kan koordineres i forhold til KL-initiativer og statslige initiativer på
området, og samtidigt indeholde elementer af velfærdsteknologi.
Region Midtjylland ønsker ligeledes at indgå i samarbejdet omkring GovTech.
Punktet behandles på møde i KD-Net den 28. august 2020.

Sagsfremstilling:
Steinar Eggen Kristensen orienterer om oplæg til GovTech Midtjylland.
Etablering af GovTech-enheden handler om at koordinere afprøvningen af radikal ny
teknologi (såsom sensorer og IoT, kunstig intelligens, blockchain, droner, robotter m.v.) i et
samarbejde mellem kommuner og region.
Kommuner og region bliver ofte kontakte af leverandører af ny teknologi. GovTechenheden foreslås nedsat bl.a. med henblik på at koordinere afprøvningen af ny teknologi i
små hurtigt-arbejdende arbejdsgrupper på vegne af de deltagende kommuner.
Samtidigt er der et element af interessevaretagelse for de deltagende kommuner i forhold til
fundraising mv. vedrørende implementering af ny teknologi.
Formål med GovTech-enheden - 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

Oplægget om GovTech Midtjylland, er skabt i samarbejde mellem repræsentanter fra
Business Region Midt/Vest, Business Region Aarhus, Region Midt, Favrskov Kommune og
Horsens Kommune. Oplægget blev efterfølgende inspireret/kvalificeret på en workshop
med deltagelse fra kommunerne i Region Midt.
Omfang, finansiering og organisering er naturligvis stadig variabler til forhandling.

Budget
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 og Region Midtjylland. 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.

De enkelte kommuners betaling er illustreret i vedhæftede bilag.
./.

Notat om GovTech Midtjylland.

8. Orientering om justeret proces for godkendelse af Rammeaftale 2021-22 v. Jesper
Thyrring Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling:
Grundet COVID-19 situationen har det været nødvendigt at udskyde processen for
udarbejdelsen af Rammeaftale 2021-22 for at give mere tid til den lokalpolitiske
inddragelse, som skulle have fundet sted i marts og april. Det er derfor meldt ud til
kommuner og region, at fristen for indsendelse af bemærkninger fra de lokalpolitiske
drøftelser af rammeaftalens udviklingsområder er udskudt til august (se bilag 1).
Rammeaftalen behandles i KD-net den 28. august og KKR den 9. september, hvorefter
godkendelsen i byråd og regionsråd igangsættes med frist den 1. december 2020.
Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne afrapporterer som
et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af rammeaftalen.
./.

Rammeaftaleprocessen.

9. Orientering fra Uddannelsesområdet v. Lars Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Lars Møller orienterer om Uddannelsesstyregruppens møde med VIA’s direktion den 11.
maj 2020.
På mødet var der særligt fokus på:
• Corona-krisen får ikke studieforlængende konsekvenser for nogle af uddannelserne.
• Der har været et godt samarbejde mellem VIA og kommunerne i den midtjyske region
med hensyn til at håndtere udfordringer i forhold til praktikafviklingen under Coronakrisen.
• VIA ser en udfordring i forhold til de virksomhedsrettede uddannelse, og håber også på
samarbejdsvilje fra kommunernes side i forhold til ingeniørstuderende og
bygningskonstruktørstuderende.
• VIA forventer ikke at kunne sende studerende i udlandspraktik i den kommende
periode, og håber derfor, at det gode samarbejde mellem VIA og kommunerne i den
midtjyske region fortsætter således, at der findes de nødvendige praktikpladser.

10. Det fremtidige mobilitetssamarbejde v. Jan Kallestrup
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen

Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling:
På møde i KD-Net den 24. januar 2020 orienterede Jan Kallestrup om overvejelser vedr.
organiseringen af det aftalte videre samarbejde vedr. mobilitetsindsatserne i den midtjyske
region.
Jan Kallestrup anbefalede, at samarbejdet forankres politisk i Kontaktudvalget. Endvidere
anbefalede Jan Kallestrup en justering af organiseringen således, 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 orienterede Jan Kallestrup om et planlagt møde mellem
repræsentanter for trafikstyregruppen, regionsdirektøren og Jan Kallestrup.
Jan Kallestrup fremlægger sine overvejelser.

11. Orientering om status for samarbejdsaftale omkring Europæisk Kulturregion v. Lars
Keld Hansen
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Lars Keld Hansen orienterede om arbejdet med handlingsplan for kulturregionen.
Handlingsplanen er vedlagt referatet.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen fortsætter samarbejdet i Europæisk
Kulturregion. Målet er et endnu stærkere kulturliv, båret af internationalt udsyn og et stærkt
samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Europæisk Kulturregion er en fortsættelse af
det samarbejde mellem kommuner og region, der opstod i forbindelse med Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017.
Den nye strategi og handlingsplan fokuserer på følgende fire indsatsområder:
• Styrkelse af europæisk samarbejde og udsyn.
• Et årligt kulturforum for kulturaktører og politikere.
• Forbedring af kulturaktørers udviklingsvilkår i regionen gennem videndeling og
kompetenceopbygning.
• En fælles kommunikationsindsats.
Handlingsplanen for samarbejdet er treårig og dækker perioden 2020-2022. Efter to år
evalueres samarbejdet, og der tages stilling til, hvorvidt strategi og handlingsplan skal
revideres.

12. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net udpeger Lauge Clemmesen til Uddannelsesstyregruppen og tager
orienteringen til efterretning
Referat:
KD-Net udpegede Lauge Clemmesen til Uddannelsesstyregruppen og tog orienteringen til
efterretning.
Sagsfremstilling
Siden sidste møde i KD-Net den 24. januar 2020, er der foretaget nogle administrative
udpegninger til ”Projekt EUD til alle” og ”Projekt om kulturens betydning for bæredygtig
landdistriktsudvikling i Region Midtjylland, som KD-Net hermed orienteres om.
Desuden indstilles det, at KD-Net udpeger Lauge Clemmesen til uddannelsesstyregruppen.
Projekt EUD til alle
Projektet er startet i regi af Rådet for Fremtidens Kompetencer. Kommunerne blev tilbudt to
pladser i styregruppen for projektet. Pladserne er tilbudt til Aarhus Kommune og
Ringkøbing-Skjern Kommune. UU-leder, Carsten Bjerg, Ringkøbing-Skjern Kommune og
Centerchef i driftsområdet Unge, Job og Uddannelse, Anders Skov, Aarhus Kommune er
udpeget til pladserne.
Projekt om kulturens betydning for bæredygtig landdistriktsudvikling i Region Midtjylland
Kommunerne blev tilbudt én plads i styregruppen og én plads i arbejdsgruppen.
Lisbet Gormsen, Holstebro Kommune, er udpeget til pladsen i styregruppen og Trine
Greisen, Norddjurs Kommune, er udpeget til arbejdsgruppen.
Uddannelsesstyregruppen
Lauge Clemmesen, Silkeborg Kommune indstilles til Uddannelsesstyregruppen for
Silkeborg Kommune. Baggrunden er, at Silkeborg Kommunes hidtidige repræsentant,
Anders Kjærulff, er udtrådt af gruppen i forbindelse med jobskifte.
Silkeborg Kommune er sikret en plads i Uddannelsesstyregruppen, da Silkeborg Kommune
er ankerkommune for både SOSU/PAU uddannelserne og for Specialuddannelsen i
Borgernær Sygepleje.
./.
./.

Notat om projekt EUD til alle.
Kommissorium for styre- og arbejdsgruppe i projekt om kulturens betydning for bæredygtig
landdistriktsudvikling i Region Midtjylland
13. Foreløbig punkter til KKR-mødet den 17. juni 2020 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:
Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen for KKR's møde den 17. juni 2020.
•
•
•
•
•
•
•

Klimasamarbejde for KKR Midtjylland - herunder Midtjysk klimastrategi og DK2020
Status for sundhedsaftalen 2019-2023
Fokus på overvægt i sundhedsaftalen
IV behandling - orientering
Fælles Servicecenter
Praksisplan 2020 – orientering
Fordeling af flygtninge for 2021

14. Kommende møder
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling:
Mødekalender for KKR 2020:
•
•
•

17. juni
8. september
9. november

Mødekalender for KD-Net 2020:
•
28. august
•
23. oktober
Desuden:
• Kontantudvalgsmøde 17. juni
• Uddannelsesudvalget 9. september
• Praksisplanudvalget 3. juni

15. Eventuelt
Referat:
Intet at referere.

