Referat af møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region den 28.
august 2020
Tid og sted:

Fredag den 28. august 2020, kl. 10.00 – 13.00, via Skype

Deltagere:

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

Afbud:

Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing-Skjern Kommune
Mogens Wehrs, Samsø Kommune
Lars Møller, Holstebro Kommune
Flemming Storgaard, Ikast Brande
Per Mathiasen, Skive kommune, i stedet deltog Thomas Lindberg

Evt. afbud sendes til Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk
•

Temamøde med Kristian Wendelboe klokken 12.00 – 13.00 via Skype
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1. Godkendelse af dagsorden
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen
Referat:
Kd-Net godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. maj 2020
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet.
Referat:
KD-Net godkendte referatet.
Sagsfremstilling
Referat af møde i KD-Net den 29. maj som blev udsendt den 4. juni 2020 er vedlagt som
bilag.
./.

Referatet fra KD-Net mødet 29. maj 2020

3. Orientering om status på KKR-Midtjyllands klimastrategi v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der afholdes klimakonference i KulturCenter
Limfjorden i Skive den 30. september 2020, klokken 13 – 15.30.
Fokus for klimakonferencen, er at få kommunernes input til KKR Midtjyllands Klimastrategi.
Af hensyn til Corona-begrænsningerne må der maksimalt være samlet 100 personer.
Hver kommune og Region Midtjylland kan sende 4 deltagere. Desuden deltager Region
Midtjylland, Erhvervshus Midtjylland og Aarhus Universitet. Kommunerne afgør selv hvem
der deltager, men deltagerbegrænsningen skal overholdes.
Klimakonferencen er opbygget om de tre spor:
o DK2020 (klimahandleplaner)
o Grøn Vækst
o Samarbejdssporet
Det er naturligvis muligt, at der på baggrund af klimakonferencen tilføjes et 4. eller et 5.
spor.
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland har på en række møder forholdt sig til kommunernes klimadagsorden og
rolle i den grønne omstilling. På møde i KKR Midtjylland den 17. juni 2020, blev det
besluttet at der skal udarbejdes en klimastrategi for KKR Midtjylland. I den forbindelse er
der planlagt en klimakonference den 30. september 2020 klokken 13.00 til 15.30.
Klimakonferencen afholdes i Skive. Deltagerne til konferencen er medlemmer af KKR

Midtjylland, kommunaldirektørnetværket, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og
deltagere fra hver kommune.
Med henblik på at overholde forsamlingsforbuddet på 100 personer stiles indbydelsen til
kommunerne med en deltagerbegrænsning på max 4 deltagende fra hver kommune.
Det er gratis at deltage.
Udgangspunktet for det videre arbejde er, at de komplekse klimaudfordringer kun kan løses
på tværs af kommunegrænser, blandt andet i et samarbejde med relevante
samarbejdspartnere, herunder Region Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.
Den fælles indsats vil tage afsæt i den nationale klimalov, KL´s anbefalinger og FN`s
Verdensmål. Samtidig vil allerede etablerede lokale, subregionale og regionale
klimaaftaler/samarbejder indgå i en ramme for samarbejdet.
På baggrund af input fra kommunerne i forbindelse med klimakonferencen, udarbejdes
KKR Midtjyllands Klimastrategi.
./.

Referat af KKR Midtjyllands behandling af klimastrategi for KKR Midtjylland den 17. juni
2020

4. DK2020 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at
o KD-Net tager orienteringen til efterretning
o KD-Net godkender sammensætning af den administrative styregruppe
o KD-Net godkender, at der over en 3 årig periode i alt afsættes 3 mio. kr. vedrørende
den fælleskommunale klimaindsats, herunder til ansættelse af en klimakoordinator
Referat:
Jesper Kaas Schmidt orienterede kort om DK2020. Der er frist for tilmelding til DK2020 i
første rul den 21. oktober 2020 og det forventes, at der er deadline for tilmelding til 2. rul i
oktober 2021. Det forventes at der optages 7 - 8 kommuner fra den midtjyske region i hver
de to rul (Randers, Aarhus, Samsø og Lemvig er allerede med).
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Den administrative styregruppe foreslås sammensat af: Aarhus Kommune, Lemvig
Kommune, Skive Kommune, Horsens Kommune og Samsø Kommune samt
repræsentanter fra Region Midtjylland.
Det foreslås, at den kommunale medformand er Thomas Lindberg fra Skive Kommune.
I samme forbindelse gjorde Jesper Kaas Schmidt opmærksom på, at Kvartalsmødet udgør
den politiske styregruppe – ikke kontaktudvalget.
Pernille Blach Hansen gjorde opmærksom på, at Region Midtjylland også ansætter en
klimakoordinator, og opfordrede i den forbindelse til tæt samarbejd imellem de to
klimakoordinatorer.
Jesper Kaas Schmidt understregede i den forbindelse, at 1:1 vejledningen klares af
kommunernes klimakoordinator, og at snitfladerne mellem den kommunale- og den
regional klimakoordinator koordineres i den administrative styregruppe.
KD-Net godkendte styregruppens sammensætning.

Jesper Kaas Schmidt orienterede videre om, at det er nødvendigt at der afsættes 3 mio. kr.
over tre år til koordination af DK2020. En del af midlerne skal bruges til at ansætte en
fælleskommunal klimakoordinator, som placeres i Aarhus Kommune.
Der skal ligeledes bruges midler til konferencer, workshops mv.
Klimakoordinatorens primære opgave er 1:1 vejledning af kommunerne i forbindelse med
udarbejdelse af klimaplanerne.
Den del af udgiften som ligger ud over den økonomiske ramme i KD-Net fordeles på
kommunerne i forhold til den aftalte fordelingsnøgle i KD-Net, og opkræves sammen med
den årlige betaling til KD-Net.
KD-Net godkendte indstillingen.
Sagsfremstilling:
o Orientering om DK2020
KL har medio juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem
regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle
landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte
kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de nogle af
de største byer i verden, C40-byerne.
De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via
Realdania. Deadline er 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – og forventeligt
oktober 2021 til 2. runde. Den endelige beslutning om deltagelse i projektet for den
enkelte kommune træffes lokalt. Fælles sagsfremstilling med orientering om projektet er
sendt til alle kommuner primo juli til brug for den lokal behandling.
Der er udarbejdet forslag til en regional samarbejdsaftale mellem de 19 midtjyske
kommuner og Region Midtjylland, der bl.a. beskriver den fælles geografiske
organisering. Det anbefales bl.a., at kommunerne går sammen om at finansiere en
fælleskommunal klimakoordinator med henblik på at varetage den direkte klimafaglige
sparring og 1:1 vejledning af kommunerne, mens regionen kan spille en rolle på
områder som dataområdet, fælles læring mv.
Organisatorisk anbefales det at Kontaktudvalget udgør den politiske styregruppe, mens
der etableres en administrativ styregruppe med 5 kommunepladser og 2
regionspladser. De kommunale repræsentanter i styregruppen bliver på
direktør/fagchefniveau. Der skal udpeges 5 kommuner og en kommunal medformand.
Den administrative styregruppe foreslås sammensat af: Aarhus Kommune, Lemvig
Kommune, Skive Kommune, Horsens Kommune og Samsø Kommune.
Forslag til kommunal medformand præsenteres på mødet.
o

Økonomi vedr. den fælleskommunale klimaindsats
I forbindelse med DK2020 forventes det, at kommunerne afsætter 3 mio. kr. over en 3
årig periode. Med henblik på bedst muligt at koordinere klimaindsatsen på tværs af
kommunerne i regi af DK2020 ansættes en fælleskommunal klimakoordinator. Det
foreslås, at Aarhus Kommune bliver ankerkommune for klimakoordinatoren, der i
praksis kommer til at bruge tiden på vejledning ude hos den enkelte kommune.
Foruden en klimakoordinator, er der brug for midler til afholdelse af workshops,
konferencer mv.
Udgiften til den fælleskommunale klimaindsats fordeles på kommunerne over 3 år i
forhold til indbyggertal.

Den del af udgiften som ligger ud over KD-Nets budgettet fordeles på de enkelte
kommuner i forbindelse med den årlige betaling til KD-Net.
o

./.
./.

Forventet DK2020 proces
August – oktober: Kommunalbestyrelserne drøfter og behandler tilslutning
September:
 KKR godkender samarbejdsaftalen med Region Midtjylland
 KKR udpeger politisk repræsentant til partnerskabets styregruppe
 Oktober (ultimo): Frist for kommunalbestyrelsernes behandling af tilslutning til
DK2020
November: KKR behandler overblik over tilslutning, herunder antal deltagende
kommuner i hhv. fase 1 og 2.
December: Igangsættelse af DK2020 evt. med opstartskonference

Samarbejdsaftale om DK2020 mellem Region Midtjylland og Kommunerne
Partnerskabsaftale om DK2020

5. GovTech Midtjylland v. Jesper Thyrring Møller og Steinar Eggen Kristensen.
Det indstilles, at KD-Net drøfter oplægget
Referat:
Jesper Thyrring Møller orienterede de væsentligste ændringer i forhold til oplægget på
møde i KD-Net den 29. maj 2020. Herunder at der er tale om en struktur mere end en
organisation.
Niels Højberg forklarede, at GovTech placeres i IKT i Aarhus Kommune. En afdeling som
er stærke på både innovation og på nationale digitale initiativer.
Jan Kallestrup understregede muligheden for at kommunerne i hele regionen her får
mulighed for at koble sig på IKT i Aarhus Kommune, som har kompetencerne på dette
område. Niels Højberg roste i den forbindelse også IT-indsatserne i Favrskov.
Lasse Jakobsen meldte ud, at Viborg ikke er med.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at der er opbakning til den fremsatte proces i forhold til
GovTech, så oplægget går nu ud til kommunerne og til Region Midtjylland. KD-Net
behandler punktet den 23. oktober.
Sagsfremstilling:
På møde i KD-Net den 29. maj 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et idéoplæg
til det videre arbejde med GovTech. Det blev ligeledes besluttet, at Jesper Thyrring Møller
og Steinar Eggen Kristensen er tovholdere for udarbejdelse af idéoplægget. Foruden
Jesper Thyrring Møller og Steinar Eggen Kristensen har Bo Fristed, Henrik Brix og Brian
Høyer Lorentsen bidraget til oplægget.
Notatet er vedhæftet som bilag.

Baggrund
Uagtet de mange lokale initiativer og uformelle samarbejder er arbejdet med ny teknologi
for mange kommuners vedkommende fortsat svært at sætte rigtigt skub i. 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.
En af ændringerne ift. det oprindelige oplæg er, at der startes ud med at have fokus på IoT
(Internet og Things). Først efterfølgende tages der fat i andre teknologier. Dette med afsæt
i kommentarer fra flere kommuner om at det er netop indenfor IoT, at der i øjeblikket ses
store potentialer, samtidig med at kommunerne har vanskeligt ved at komme i gang.
Formålet med GovTech Midtjylland er at skabe en struktur, som kan forholde sig til nye
teknologier, og som kan stille relevante krav til leverandører af teknologiske løsninger til
kommuner og region.
Det er forventningen, at et samarbejde mellem kommunerne og regionen på dette område
vil medføre konkrete besparelser i de enkelte kommuner og i regionen. Den afledte effekt
er, at med de rigtige teknologiske løsninger, kan kommuner og region fremme indkøb og
indkøring af teknologiske løsninger, som vil kunne effektivisere den offentlige service
gennem radikal innovation.
Økonomi
GovTech Midtjylland etableres med en basisøkonomi, med 3 årsværk, inkl. en daglig leder:
Budget pr. år
3 årsværk
Udviklingsmidler
Drift, administration og
overhead
Årligt budget

Årlig betaling i 3 år
1.800.000

Budget

500.000

Region Midtjylland

600.000

Kommunal andel

2.900.000

% fordelt på indbygger

2.900.000
500.000
2.400.000
75%

Finansieringen fordeles mellem de kommuner som deltager i GovTech Midtjylland. I
vedhæftede notat foreslås en model hvor 75% fordeles på baggrund af indbyggertal, mens
de resterende 25% fordeles ligeligt mellem kommunerne. I notatet er udgiftsniveauet for de
enkelte kommuner skitseret ved deltagelse af alle 19 kommuner og Region Midtjylland.
Det er muligt, at GovTech Midtjylland kan vokse både med hensyn til budget, medarbejdere
og opgaveomfang. En eventuel vækst skabes på baggrund af efterspørgsel efter GovTech
Midtjyllands ekspertise, og finansieres gennem ekstern funding. Det kan være nationale
midler - f.eks. i forbindelse med understøttelse af KL’s kommende Digitaliseringsprogram
2021 - 2025, hvor der netop lægges op til at bruge eksisterende styrkepositioner til at
understøtte andre. Eller det kan være EU-finansiering i konkrete fælles projekter, hvor der i
øjeblikket ligger meget store beløb til rådighed f.eks. i Horizon 2020/Europe programmerne.

Centrale elementer i det opdaterede oplæg
o I det opdaterede oplæg til GovTech Midtjylland, oprettes GovTech Midtjylland med 3
årsværk, inkl. en daglig leder. Dermed er udgiftsniveauet halveret i forhold til det første
oplæg.
o GovTech Midtjylland iværksættes for en 3-årig periode. I slutningen af perioden
evalueres GovTech Midtjyllands resultater, og KD-Net beslutter om initiativet skal
fortsætte.
o For at sikre et stærkt fagligt miljø for GovTech Midtjylland placeres GovTech Midtjylland
på DOKK1 i Aarhus Kommune i regi af IKT. Medarbejderne i GovTech Midtjylland
ansættes således i Aarhus Kommune, men arbejder for alle 19 kommuner.
Processen for behandling af GovTech Midtjylland
På baggrund af input fra KD-Net, kvalificeres oplægget af kommunerne.
o
o
o
./.

28. august 2020, KD-Net drøfter sagen
Oplægget kvalificeres af kommunerne
23. oktober 2020, KD-Net behandler sagen

Opdateret notat om GovTech Midtjylland

6. Erhvervsfremme v. Jan Kallestrup
Det indstilles, at KD-Net
o drøfter de vigtigste fælleskommunale interesser i forhold til udpegning af et
fyrtårnsinitiativ i Midtjylland
o drøfter hvilke særlige opmærksomhedspunkter der er i forbindelse med udarbejdelsen
af KKR Midtjyllands resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland for 2021-22
o tager orienteringen om de landsdækkende klynger til efterretning
Referat:
Udpegning af fyrtårnsinitiativer
Jan Kallestrup indledte punktet med at slå fast, at kommende regionale fyrtårne skal
bidrage til erhvervsmæssig udvikling, have en forventet effekt i forhold til strategiske
udfordringer og barrierer for vækst samt sikre skabelsen af varige job i den midtjyske region
- baseret på eksisterende styrkepositioner.
Som eksempel på et aktuelt vækstområde i den midtjyske region nævnte Jan Kallestrup ehandel. Der peges også på, at etableringen af e-hubs vil være væsentlige vækstfremmere i
fremtiden.
Jan Kallestrup understregede vigtigheden af, at kommunerne i Midtjylland finder sammen
om ét bud på et fyrtårn og taler med én stemme i sagen for at sikre landsdelens interesser
bedst muligt. Samtidig fortalte Jan Kallestrup, at det endnu er uvist, hvad de andre regioner
foreslår. Derfor vurderer Jan Kallestrup, at det er vigtigt at få indblik i, hvad de andre
regioner foreslår, før vi lægger os fast på et fyrtårnsinitiativ. I den forbindelse understregede
Jan Kallestrup, at det er Erhvervsfremmebestyrelsen, som udpeger fyrtårnsinitiativer,

hvorfor det handler det om at sætte fokus på nogle fyrtårnsinitiativer, som kan få opbakning
i bestyrelsen.
Følgende emner til den videre drøftelse af mulige fyrtårne blev bragt på banen:
o Sundhedsinnovation/sundheds- IT,
o Fødevarer, både fordi det er vigtigt for regionen, men også fordi mange kommuner kan
se sige selv ind i værdikæden omkring fødevarer,
o Infrastruktur med fokus på erhvervsfremme.
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at de nævnte emner sammen med de oprindelige
udpegede midtjyske styrkepositioner (Fødevarer og bioresurser, Energi og miljøteknologi –
herunder vandteknologi, Digitale teknologier og avanceret produktion, Sundhedsinnovation,
IT, Kreative erhverv samt Turisme/erhvervsturisme) udgør et godt grundlag for de videre
politiske drøftelser – og at det undersøges, hvad andre regioner arbejder med, så vi kan
positionere os på den landsdækkende bane og indstille fyrtårnsinitiativer, som også
virksomhederne kan spejle sig i.
Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 2021 - 2023:
Jan Kallestrup orienterede om, at processen for ny politisk rammeaftale for erhvervshusene
trækker ud, og at punktet derfor først drøftes på det kommende KD-net møde.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Klynger:
Jan Kallestrup orienterede om, at det forlyder, at de fleste klynger formodentlig bliver
forankret/lokaliseret i København. Erhvervsfremmebestyrelsen er opmærksom herpå og
arbejder med at sikre, at ”hele landet” bliver koblet op på klyngerne.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Udpegning af fyrtårnsinitiativ i Midtjylland
Erhvervshus Midtjylland skal i efteråret give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
strategiske input vedr. udpegning af et fyrtårnsinitiativ i hver landsdel, som
erhvervsfremmebestyrelsen på sigt kan give økonomisk støtte til. Et fyrtårnsinitiativ skal
forstås som en bred og længerevarende indsats, en fælles tværkommunal ambition, der har
potentiale til at styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel. Et eksempel kunne være at
understøtte den afledte vækst og jobskabelse på Sjælland i forbindelse med Femernforbindelsen. I forbindelse med drøftelse af fyrtårnsinitiativerne kan også inddrages
eventuelle statslige barrierer herfor, da der er et ønske fra erhvervsministeren om at få
politisk input til, hvordan staten konkret kan understøtte vækst og udvikling i de enkelte
landsdele gennem forbedrede rammevilkår eller ved at rydde udviklingsbarrierer af vejen
med et fælles fyrtårnsinitiativ som driver.
Vigtige fælleskommunale interesser i forhold til udpegning af et fyrtårnsinitiativ i Midtjylland
kan fx være et initiativ omkring digitale hubs/E-handel, kvalificeret arbejdskraft,

iværksætteri, turisme, grøn omstilling, internationalisering/eksport etc. KKR Midtjylland
drøfter midtjysk fyrtårnsinitiativ på møde den 9. september 2020.
Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 2021-2023 med konsekvens for KKR
Midtjyllands resultatkontrakt med Erhvervshuset
En ny politisk rammeaftale for erhvervshusene vil være retningsgivende for
erhvervshusenes aktiviteter de næste tre år. Samtidig udgør rammeaftalen grundlaget for
vurderingen af erhvervshusenes indsats i forbindelse med den evaluering af hele
erhvervsfremmesystemet, som vil blive gennemført i 2023. Aftalen sætter desuden
rammerne for de årlige resultatkontrakter mellem KKR og de enkelte erhvervshuse. Fra
statslig side ønsker man, at rammeaftalen bl.a. sætter retning for, hvordan erhvervshusene
kan bidrage til genopretning og tilpasning af virksomhedernes forretningsmodeller efter
coronakrisen, fx gennem styrket digitalisering i virksomhederne. Der forventes også et
statsligt ønske om, at erhvervshusene skal styrke aktiviteter vedr. virksomhedernes grønne
omstilling og cirkulær økonomi. KL vil arbejde for følgende prioriteringer i den nye
rammeaftale,
o Hjælp til virksomhedernes genopretning og forretningsudvikling efter coronakrisen, fx
via digitalisering, internationalisering/eksport osv.
o Understøttelse af virksomhedernes grønne omstilling og cirkulær økonomi i samarbejde
med bl.a. kommunerne, klynger osv.
KKR Midtjylland drøfter KKR Midtjyllands resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland for
2021-22 på møde den 9. september 2020.
Landsdækkende klynger
I løbet af september forventes uddannelses- og forskningsministeren at udpege de 12 nye
landsdækkende klyngeorganisationer, som ministeriet støtter med 320 mio. kr. i perioden
2020-2023. Derefter træffer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i efteråret beslutning om
fordeling af de yderligere 320 mio. kr., som erhvervsfremmebestyrelsen har besluttet at
støtte de nye klyngeorganisationer med i samme periode. KL vurderer, det er vigtigt, at:
o klyngeorganisationernes virksomhedsrettede tilbud er tilgængelige for virksomheder i
hele landet, uanset hvor selve klyngeorganisationens hovedsekretariat er placeret.
o tilbuddene har en høj kvalitet, hvor relevant viden fra videninstitutioner bringes i spil i
SMV’er.
o der er et godt samarbejde mellem klyngeorganisationer og erhvervshuse og andre
erhvervsfremmeaktører.

7. Opsamling på arbejdsmarkedskonference v. Erik Hattens
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland, RAR Østjylland, RAR Vestjylland og Region Midtjylland afholdt i
fællesskab Midtjysk arbejdsmarkedskonference den 29. oktober 2019 i Silkeborg. Temaet

for konferencen var fokus på gruppen af udsatte unge uden uddannelse eller job. I
forlængelse af en velbesøgt konference med over 200 tilmeldte fra
uddannelsesinstitutioner, jobcentre, arbejdsgiverorganisationer, erhvervsfremmeaktører
mv. aftalte de tre arrangører, at der skulle udarbejdes et fælles Samarbejdspapir, med sigte
på hvordan parterne fremadrettet kan fastholde fokus på gruppen af udsatte unge.
Formålet med det udarbejdede samarbejdspapir er to-delt. Samarbejdspapiret skal dels
invitere til dialog imellem de relevante aktører på området, med sigte på at indgå
partnerskaber og iværksætte fælles indsatser. Derudover skal samarbejdspapiret fremme
konkret videndeling mellem de 19 midtjyske kommuner. Samarbejdspapiret udbygges
således med et katalog over konkrete indsatser målrettet gruppen af udsatte unge. Således
sendes papiret nu i høring i kommunerne, hvor den enkelte kommune har mulighed for at
fremsende tre prioriterede indsatser rettet mod målgruppe. Derefter udarbejdes der et
katalog over indsatser, der kan tjene til inspiration på tværs af kommuner og øvrige parter.
Høringsfasen foregår i regi af den administrative styregruppe på arbejdsmarkedsområdet i
Midtjylland og Samarbejdspapiret behandles af KKR Midtjyllands Uddannelsesudvalg den
23. september 2020.
./.

Fælles ambitioner på ungeområdet

8. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 v. Jesper Thyrring Møller
Det indstilles, at KD-Net godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 samt de midtjyske
afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger med henblik på videreformidling
til KKR
Referat:
Jesper Thyrring Møller orienterede om at Rammeaftalen har være i høring i kommunerne,
Den fremsendte rammeaftale er den som ligger til grund.
KD-Net tog orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling:
Rammeaftalens formål er at sikre principper for styring og udvikling af det specialiserede
socialområde på tværs af kommuner og region.
Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om
at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022.
Takstaftalen videreføres dermed i den kommende rammeaftale.
For at skabe politisk ejerskab og involvering, har KKR indbudt til lokalpolitiske drøftelser af
rammeaftalens udviklingsområder. Kommunerne og regionen har generelt tilkendegivet
opbakning til udviklingsområderne. Enkelte med forslag til justeringer og opmærksomheder
i det videre arbejde.
Udviklingsområderne i Rammeaftale 2021-22 er:

•
•

Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)
Borgere med komplekse udfordringer

DASSOS gennemgår de indkomne bemærkninger fra byråd og regionsråd på møde den
27. august med henblik på at indarbejde evt. præciseringer eller tilføjelser til rammeaftalen.
Der gives en mundtlig orientering herom på KD-Net mødet.
Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i
forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22.
På baggrund af rapporterne skal Socialstyrelsen vurdere, om der på nationalt plan er en
tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til
borgere i de tre udmeldte målgrupper, som er:
• Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug
• Borgere med udviklingshæmning og dom
• Borgere med svære spiseforstyrrelser
De midtjyske afrapporteringer er udarbejdet af DASSOS (den administrative styregruppe for
social- og specialundervisningsområdet) og peger overordnet set på, at der er et
tilstrækkeligt udbud af tilbud til de tre målgrupper. Rapporterne indledes med et kort
resumé.
Videre proces
Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringerne på Socialstyrelsens centrale
udmeldinger skal behandles i KKR den 9. september 2020. Herefter sender KKR
rammeaftalen og rapporterne til godkendelse i byråd og regionsråd.
./.
./.
./.

Udkast til Rammeaftale 2021-22
Link til rammeaftalens bilag
Link til midtjyske afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger

9. Orientering om ny model for ungementorordningen v. Jesper Thyrring Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Jesper Thyrring Møller orienterede om aftalen mellem 7 kommuner, som fortsætter i en 2
årig periode. Tilbuddet er åbent for alle.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Efter en periode med vigende efterspørgsel efter ungementorordningen ved Hammel
Neurocenter har DASSOS afsøgt muligheden for en fremtidig model, hvor de mest aktive
kommuner går sammen om fælles grundfinansiering.

Det har resulteret i, at 7 faste deltagerkommuner har indgået en aftale for en 2 årig periode.
De faste deltagerkommuner er: Favrskov, Horsens, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg,
Skanderborg og Viborg. Såfremt andre kommuner nu eller på sigt ønsker at indgå i
ordningen som fast deltagerkommune, er dette en mulighed.
Ordningen er fortsat målrettet unge med erhvervet hjerneskade i alderen fra ca. 15-30 år.
Desuden kan ungementorerne have forløb med unge med langvarige følger efter
hjernerystelser.
De 7 kommuner står sammen om grundfinansieringen– og samtidig giver aftalen mulighed
for, at alle kommuner kan tilkøbe ungementorforløb til en fast takst, såfremt der er kapacitet
til det hos ungementorerne ift. opgaver hos de 7 faste deltagerkommuner, der har
førsteprioritet.
Det nye aftalegrundlag trådte i kraft den 1. juli 2020 og erstatter den tidligere
finansieringsmodel for ungementorordningen, hvor kommunerne betalte efter forbrug samt
andel af evt. underskud.
./.

Det nye aftalegrundlag vedr. ungementorordningen

10. Orientering om status på Coronaberedskabet v. Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Da der var afbud fra Flemming Storgaard, orienterede regionsdirektør Pernille Blach
Hansen om status på Coronaberedskabet.
Pernille Blach Hansen orienterede om status på Coronasituationen i den midtjyske region,
og om Region Midtjyllands indsatser og samarbejder i den forbindelse.
Herefter drøftede KD-Net indsatser og samarbejde i den forbindelse. Der var i den
forbindelse ros til Region Midtjylland, men også nogle opmærksomhedspunkter.
Afslutningsvist konkluderede Jesper Kaas Schmidt, at vi har alle lært noget om krisestyring
og samarbejde.
Sagsfremstilling
• Systematisk test for COVID-19 af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen
Regeringen, KL og Danske Regioner har 30. juni 2020 indgået aftale om systematisk
test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Aftalen betyder, at der fremadrettet
skal gennemføres test for COVID-19 af personale på plejecentre og i hjemmeplejen i
alle kommuner hver 6. uge. Herudover skal der gennemføres test hver 2. uge, hvis en
kommune ”går i rød” – dvs. får mere end 20 nye smittede borgere pr. 100.000
indbyggere.

De nationale parter arbejder på en beskrivelse af hele det tekniske og logistiske set-up i
forhold til systematisk test af personale, som forventes at blive meldt ud i løbet af
august. På baggrund af de nationale udmeldinger vil der i regi af
Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland blive aftalt en fast ordning for de
systematiske test af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen i den midtjyske
region.
Det ligger dog allerede fast, at kommunale medarbejdere skal oplæres i test (podning)
for COVID-19, så test af medarbejdere for COVID-19 som udgangspunkt foretages på
arbejdspladsen og i forbindelse med arbejdstiden. Oplæring af medarbejdere i de
midtjyske kommuner gik i gang i uge 33.
Hvis en kommune inden der er etableret en permanent ordning ”går i rød”, træder et
midlertidigt beredskab i forhold til test i gang. Dette beredskab trådte første gang i kraft i
uge 32 i Aarhus Kommune.
•

Pandemiplan i Region Midtjylland
På baggrund af erfaringerne med COVID-19 er Region Midtjylland i gang med at
udarbejde en pandemiplan.
Planen er en del af det samlede sundhedsberedskab og skal blandt andet give en
uddybende beskrivelse af regionens håndtering af pandemier og længerevarende
beredskabshændelser. I det arbejde er der behov for en tæt koordinering mellem
sektorerne, og kommunerne deltager med en repræsentant fra KOSU. Input fra
Sundhedsstyregruppen vil også indgå i arbejdet.

11. Orientering om status på uddannelsespladser på velfærdsområdet v. Jesper Kaas
Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
KD-Net tog orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
• Ekstra pladser på velfærdsuddannelserne
Et flertal i Folketinget besluttede kort før sommerferien, at der skulle oprettes ekstra
uddannelsespladser sommer 2020 og forår 2021 i forventning om, at flere unge ville søge
ind på uddannelserne som følge af COVID situationen. I den forbindelse tilkendegav KDNet til de centrale forhandlinger, hvor mange ekstra praktikpladser kommunerne kunne
skaffe.

Resultatet af de centrale forhandlinger blev, at der blev oprettet 120 ekstra
uddannelsespladser på VIA, heraf 65 til sygeplejerskeuddannelsen og 11 til
pædagoguddannelsen.
Pladserne blev fordelt således:
Sygeplejersker:
15 i Randers (september 2020: 8 og februar 2021: 7)
15 i Viborg (september 2020: 8 og februar 2021: 7)
35 i Aarhus (september 2020: 19 og februar 2021: 16)
Pædagoger:
6 i Randers (3 sommer og 3 vinter)
2 i Århus (1sommer og 1 vinter)
3 i Horsens (2 sommer og 1 vinter)
VIA oplyser, at sommeroptaget 2020 er gået fint.
I forhandlinger i efteråret 2020 om yderligere optag i 2021 vil der indgå drøftelser om
finansiering til kommunerne. Det var et ønske fra mange kommuner, da man efterlyste
mulighederne for at oprette ekstraordinære praktikpladser.
KKR Midtjylland bliver orienteret om det ekstra optag på mødet den 9. september 2021.
•

SOSU uddannelserne, inkl. PAU (orienteringspunkt)

KKR Midtjylland har dimensioneret SOSU uddannelserne med 660 pladser på hjælper
uddannelsen og 1289 pladser på assistentuddannelsen. Dimensioneringen gælder for 2020
og 2021 med baggrund i en central aftale.
PAU området er dimensioneret med 210 pladser årligt. Der er ikke ændret i
dimensioneringen siden 2018, hvor PAU uddannelsen i en central aftale blev dimensioneret
med 700 pladser minimum årligt på landsplan. Det forventes, at PAU dimensioneringen
tages op igen i forbindelsen med udmøntningen af aftalen om minimumsdimensionering i
daginstitutionerne.
Optaget af elever til PAU uddannelsen er tilfredsstillende. Tilgangen til SOSUuddannelserne er ikke på højde med dimensioneringen.
Der er derfor god grund til at gøre brug af trepartsaftalen om AUB midlerne hvori der er
frigjort 600 mio. kr., som kan søges af kommunerne i år. Midlerne kan bruges til at støtte
rekruttering og fastholdelse og til vejledning. KL har udsendt en vejledning og afholdt
webinarer om trepartsaftalen.
./.

Link til trepartsaftale om AUB

12. Orientering om status på sammenlægningen af sekretariaterne v. Jesper Kaas
Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Viborg Kommune har kørt ansættelsesprocessen af teamleder for det sammenlagte
sekretariat, Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland. Der var én
ansøger, som der er opbakning til får stillingen pr. 15. september 2020. Det offentliggøres
den 31. august, hvem der har fået stillingen.
Da der var nogle personalejuridiske udfordringer, flytter medarbejderne i KOSU
sekretariatet først til Viborg pr. 1. januar 2021. Men teamlederen overtager koordination af
opgaver fra den 15. september.
Aarhus Kommune har således fortsat personaleledelsen over de 4 medarbejdere som
sidder der, frem til 31. december 2020.
Det er meget positivt, at sammenlægningen er faldet på plads, og at vi har ansat en
teamleder for det sammenlagte sekretariat.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Efter mødet er det offentliggjort, at Maria Eeg Smidt har fået stillingen som teamleder for
Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland.
Sagsfremstilling
KD-Net besluttede i forbindelse med det årlige statusmøde, at sammenlægge Sekretariatet
for Rammeaftaler og KOSU sekretariatet i Viborg Kommune. I den forbindelse blev det
ligeledes besluttet, at der skal ansættes en teamleder af det sammenlagte sekretariat.
KOSU sekretariatet er placeret i Aarhus Kommune, og Sekretariatet for Rammeaftaler er
placeret i Viborg Kommune. Det er derfor også Aarhus Kommune og Viborg Kommune som
har koordineret det personalejuridiske vedrørende sammenlægningen. Med henblik på at
overholde det personalejuridiske regelsæt, sammenlægges de to sekretariater i Viborg fra
den 1. januar 2021.
Med henblik på så hurtigt som muligt at påbegynde koordinationen af de to sekretariaters
opgaver, ansættes der pr. 15. september en teamleder for det sammenlagte sekretariat,
som har personaleledelsen af medarbejderne i Viborg, samt ansvaret for koordination af
sager på tværs af de to sekretariater.
Aarhus Kommune har personaleledelsen af medarbejderne i KOSU sekretariatet frem til
den 31. december 2020, mens teamlederen har ansvaret for den faglige koordination af
sager på tværs af de to sekretariater fra den 15. september 2020.
Fra den 1. januar 2021 har teamlederen det samlede personaleansvar for alle 7
medarbejdere samt det faglige ansvar for sekretariatet.

13. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Referat:
Der er udpeget to kommunale medlemmer af bestyrelsen til FSC. Det er Jens Peter
Hegelund Jensen og Lauge Clemmensen.
Da det er aftalt, at da FSC har til huse på en regional matrikel, går formandsposten til
kommunerne.
KD-Net tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
• Bestyrelsen for Fælles Service Center
Af hensyn til ansættelsesprocessen af ny centerleder af Fælles Service Center, som
blev afholdt den 20. og 25. august, er der udpeget to kommunale medlemmer af
bestyrelsen for Fælles Service Center.
Der er kommet gode kandidater fra kommunerne til bestyrelsen for Fælles Service
Center. Af hensyn til balancen mellem den vestlige- og den østlige del af den midtjyske
region, faldt valget på:
o Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing Skjern Kommune
o Lauge Clemmensen, Silkeborg Kommune

14. Foreløbig punkter til KKR-mødet den 9. september 2020
Indstilling: 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 9. september 2020.
•
•
•
•
•

Status på DK2020 og KKR Midtjyllands Klimastrategi
Erhvervsfremme – aftaler og klynger
Godkendelse af rammeaftale 2021-2022
Høringsversion af Praksisplan
Uddannelsespladser på velfærdsområderne

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

9. september
13. november

Mødekalender for KD-Net 2020
• 23. oktober
Desuden
• Uddannelsesudvalget 23. september. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der samtidig
er medlemmer (udpeget af en kb) af en uddannelsesinstitutions bestyrelse er inviteret til
at deltage i mødet.
• Kontaktudvalget den 27. oktober.
Mødekalender for KKR Midtjylland 2021
•
•
•
•
•

1. februar
23. april
8. juni
30. august
11. oktober

Mødekalender for KD-Net 2021
•
•
•
•
•

22. januar samt status på KD-Net
9. april
21. maj
20. august
24. september

16. Eventuelt
Referat:
Med hensyn til KD-Net seminar 2021, blev det aftalt, at Jan Kallestrup og Jesper Kaas Schmidt finder en
dato i foråret 2021.

