
   

   

Dagsorden for møde i 
kommunaldirektørnetværket i den  
midtjyske region den 23. oktober 2020 
   
Tid og sted:  Fredag den 23. oktober 2020, kl. 10.00 – 12.00.  

Mødet afholdes som Skype-møde                         
       
       
Deltagere:  Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, 

regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet. 
 

   
Afbud:   Evt. afbud sendes til Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk  
 
 

Punkt Indhold Bilag 
1 Godkendelse af dagsorden  
2 Godkendelse af referatet fra mødet den 28. august 2020 ./. 
3 Status på DK2020   
4 Status på KKR-Midtjyllands Klimastrategi  
5 GovTech Midtjylland ./. 
6 Mobilitetssamarbejdet Eftersendes 
7 Orientering om tildeling af Midtjyske styrkepositioner ./. 
8 Status på Coronasituationen  
9 Orientering om indspil til kommende sundhedsaftale fra de midtjyske kommuner, 

regionen og PLO Midtjylland 
 

10 Drøftelse af Human First  
11 Foreløbig punkter til KKR-mødet den 13. november 2020  
12 Kommende møder  
13 Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden 
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen 
 
 
 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 28. august 2020 
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet. 
 
Sagsfremstilling 
Referat af møde i KD-Net den 28. august som blev udsendt den 4. september 2020 er 
vedlagt som bilag.  
 

./. Referatet fra KD-Net mødet 28. august 2020  

 

 

3. DK2020 v. Thomas Lindberg 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der er frist for tilmelding til første runde af DK-2020 den 29. oktober 2020. Den foreløbige 
oversigt over midtjyske kommuner som ønsker at deltage i 1. runde er:  
 
• Favrskov Kommune 
• Hedensted Kommune 
• Herning Kommune 
• Horsens Kommune 
• Odder Kommune 
• Skive Kommune 
• Struer Kommune 
• Ringkøbing-Skjern Kommune 
• Syddjurs Kommune 
 
Listen skal dog tages med det forbehold, at tilmeldingen til DK2020 ikke er politisk 
behandlet i alle kommuner, ligesom der er et hensyn til at fordele kommunerne nogenlunde 
ligeligt mellem 1. og 2. runde.  
 
På møde i KD-Net den 28. august 2020, blev det besluttet, at der afsættes op til 3. mio. kr. 
til den fælleskommunale klimaindsats, herunder til ansættelse af en fælleskommunal 
klimakoordinator. Den fælleskommunale klimakoordinator udgør Fælleskommunalt 
Klimasekretariat i Midtjylland, som placeres i Aarhus Kommune, efter samme model som 
de øvrige fælleskommunale sekretariater.  
Det er Thomas Mikkelsen som fra 1. november 2020 varetager rollen som fælleskommunal 
klimakoordinator.  
 
Den administrative styregruppe er sammensat efter dialog med kommunerne og Region 
Midtjylland 



   

   

 
• Thomas Lindberg (medformand), Skive Kommune 
• Henrik Seiding, Aarhus Kommune 
• Claus Borg, Lemvig Kommune 
• Søren Steensgaard, Samsø Kommune 
• Marie Lindberg Tefre, Horsens Kommune 
• Rolf Johnsen, Region Midtjylland  
• Kim Kofoed (medformand), Region Midtjylland 
 
Den administrative styregruppe forventer at have første møde i november/december 2020. 
 

 

 

4. Orientering om status på KKR-Midtjyllands klimastrategi v. Jesper Kaas Schmidt  
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
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 var 
der planlagt en klimakonference den 30. september 2020 klokken 13.00 til 15.30. Under 
hensyn til den aktuelle Covid-19 situation, blev klimakonferencen imidlertid aflyst. 
 
I stedet arbejdes der på en model hvor de oplægsholdere, som var engageret til 
klimakonferencen, optager en kort film med deres vigtigste pointer. Disse fire pitch klippes 
sammen til én film, som sendes ud til kommunerne sammen med KKR Midtjyllands 
beslutning vedrørende KKR Midtjyllands klimastrategi. Kommunerne får således mulighed 
for at komme med input til KKR Midtjyllands klimastrategi.  
 
Formålet med klimasamarbejdet i regi af KKR Midtjylland, er at understøtte, koordinere og 
styrke samarbejdet mellem kommunerne og på tværs af KKR-geografien. KKR Midtjylland 
skal på møde den 1. februar 2021 tage stilling til udarbejdelsen af en fælles midtjysk 
klimastrategi, herunder hvordan man regionalt vil arbejde med DK2020 metoden. 
 
KKR Midtjylland har besluttet at klimastrategien foreløbigt skal indeholde tre overordnede 
spor. De tre spor er: 

• DK2020 
• Grøn Vækst 
• Videndelings- og kompetencesporet 

Tilbagemeldingerne fra kommunerne, kan betyder, at der tilføjes et 4. eller 5. spor til 
klimastrategien.  

 

Den justerede procesplan 

• Uge 46, 2020: Kommunerne modtager digitalt høringsmateriale, hvor de inviteres til at 
indsende input til KKR Midtjyllands klimastrategi  



   

   

• Uge 50, 2020: Deadline i forhold til input fra kommunerne er sat til den 11. december 
2020. 

• 22. januar 2021: KD-Net drøfter udkast til endelig klimastrategi 
• 1. februar 2021: KKR Midtjylland behandler udkast til endelig klimastrategi 

 
 

 

5. GovTech Midtjylland v. Jesper Thyrring Møller og Steinar Eggen Kristensen.  
Det indstilles, at KD-Net 
o Godkender den foreslåede model vedrørende GovTech Midtjylland. 
o Udpeger Jesper Thyrring Møller som formand for den strategiske styregruppe for 

GovTech Midtjylland. 
o Udpeger to fagdirektører fra henholdsvis det tekniske område og et velfærdsområde til 

den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland. 
 

 
Sagsfremstilling: 
GovTech Midtjylland er et samarbejde mellem de kommuner som ønsker at deltage og 
Region Midtjylland på det teknologiske område. I GovTech Midtjylland samles 
kompetencerne til at sætte sig ind i – og arbejde med - radikalt nye begreber og felter som 
IoT, sensorteknologier, datatransmission, machine learning, droner og datavisualisering 
etc. 
Det er aftalt, at GovTech Midtjylland i udgangspunktet fokuserer på IoT løsninger.  
Det er ligeledes aftalt, at samarbejdet om GovTech Midtjylland igangsættes for en treårig 
periode. I slutningen af perioden evalueres GovTech Midtjylland, og KD-Net beslutter om 
projektet skal fortsætte ud over de tre år.  
KD-Net orienteres løbende om status på arbejdet i GovTech Midtjylland.  
 
Input fra kommunerne og Region Midtjylland 
På møde i KD-Net den 28. august 2020, blev det besluttet, at det reviderede oplæg om 
GovTech Midtjylland skulle sendes ud til kommunerne.  
Det reviderede oplæg blev den 9. september 2020 sendt til kommunaldirektørerne og til 
regionsdirektøren.  
 
Kommunernes og Region Midtjyllands IT-ansvarlige har været indbudt til to identiske møder 
den 23. september 2020 og den 1. oktober 2020. Formålet med møderne var, at få 
kommunernes og regionens input til det videre arbejde med GovTech. 
Kommunaldirektørerne og regionsdirektøren blev ligeledes orienteret om afholdelse og 
indhold af disse møder i mail af den 22. september 2020. Der har været stor tilslutning til de 
to virtuelle møder. Kun 4 kommuner har ikke deltaget i møderne.  
 
På baggrund af de fremførte pointer og opmærksomhedspunkter samt den gennemførte 
dialog på de to dialogmøder, kunne der samles følgende forslag til kvalificering og 
konkretisering af oplægget: 
• Der skal være løbende fokus på at sikre geografisk balance på tværs af regionen. Det 

gælder i forhold til aktiviteter såvel som repræsentation i styremodellen. 
• Muligheden for indstationering af medarbejdere bibeholdes med følgende 

bemærkninger/hensyn: I forhold til ambitionen vedrørende mulighed for indstationering 
af kommunernes medarbejdere i kortere eller længere perioder afhænger interessen af 



   

   

geografi. I den forbindelse ønskes mulighed for virtuel indstationering og tilsvarende 
samarbejde. Der er enighed om, at virtuel indstationering er en god mulighed, som man 
kan benytte sig af.  

• GovTech Midtjylland udarbejder en praktisk kommunikationsplan, der også indeholder 
de værktøjer der foretrækkes, og som alle har adgang til. Der etableres et Teams-site, 
hvor alle aktører kan samles virtuelt og hvor initiativet kan drives digitalt, helt fra 
overordnet fokus til konkrete projektaktiviteter. 

• Der etableres og vedligeholdes løbende et årshjul for initiativets aktiviteter. Årshjulet 
indeholder væsentlige tilbagevendende og ad hoc aktiviteter relateret til initiativets 
kerneopgave og styring. Årshjulets aktiviteter skal meldes ud i god tid bl.a. ift. 
budgetplanlægning ude i kommunerne.  

• Som led i årshjulets aktiviteter fremlægges regnskab/budget m.v. ligesom det også 
indarbejdes at den dynamiske tilføjelse af tematikker (efter IoT), skal forankres på 
strategisk niveau. 

• Kommunerne bidrager til GovTech Midtjylland med den aftalte finansiering samt den 
ressource der medgår til kontakten mellem kommunen og GovTech Midtjylland. 
Kommunernes deltagelse i projektaktiviteter m.v. vil typisk være projekter der har sin 
egen finansiering. Det er helt legitimt at nogle kommuner bidrager mere eller mindre 
end andre i dette arbejde.  

• Aktiviteterne i GovTech Midtjylland vil have parallelle indsatser, hvor kommunerne kan 
deltage i de samarbejder og projekter, der giver mening for dem.  

• GovTech Midtjylland må ikke alene være for IT-kredse. Det er vigtigt, at 
driftsforvaltningerne er med.  

 
På baggrund af input fra kommunerne og Region Midtjylland er der udarbejdet en allonge til 
notatet, der er vedlagt som bilag. Notatet er således ikke justeret. Allongens vigtigste 
pointer er: 
• Den strategiske styregruppe består af én kommunaldirektør som også er formand for 

styregruppen, én direktør på det tekniske område, én direktør på velfærdsområderne 
samt ét medlem fra forretningsudvalget og den ansvarlige leder.  

• Region Midtjylland indtræder i følgegruppen med to medlemmer.   
• Den økonomiske fordeling tager hensyn til at Viborg Kommune og Samsø Kommune 

ikke deltager. 
• GovTech Midtjylland kan med beslutning i KD-Net den 23. oktober 2020 igangsættes 

med ambitionen om åbning pr. 1. januar 2021. 

I den foreslåede model organiseres GovTech Midtjylland gennem KD-Net, og placeres i 
Aarhus Kommunes ITK-afdeling. KD-Net sekretariatet står således for at fordele betalingen 
på de deltagende kommuner.  
 
Udpegninger til den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland 
Det indstilles, at Jesper Thyrring Møller udpeges som formand for den strategiske 
styregruppe for GovTech Midtjylland. Desuden udpeges der to fagdirektører til den 
strategiske styregruppe for GovTech.  Én direktør på det tekniske område og én direktør på 
velfærdsområdet. Der oplyses om de konkrete udpegninger på mødet. 
Udpegningerne er gældende for den treårige periode.  
 
 
 



   

   

Tilbagemeldinger vedrørende deltagelse i GovTech Midtjylland 
Der er skabt et godt overblik over kommunernes og Region Midtjyllands ønske om at 
deltage via dialogmøderne, hvor kun 4 kommuner ikke deltog. Efterfølgende har der været 
dialog med disse 4 kommuner om deltagelse. På den baggrund kan det oplyses, at Samsø 
Kommune og Viborg Kommune ikke ønsker at deltage i GovTech. 
 

 
Økonomi 
På baggrund af foreløbige tilbagemeldinger fra kommunerne og Region Midtjylland kan der 
opstilles nedenstående oversigt over de deltagendes betaling til GovTech.   
Viborg Kommune og Samsø Kommune har meddelt, at de ikke deltager i samarbejdet om 
GovTech Midtjylland. På den baggrund er kommunernes andel af udgiften til GovTech 
Midtjylland fordelt på de øvrige kommuner.  

 
 

  
 
 
./. Notat om GovTech Midtjylland 
./. Allonge til notat om GovTech Midtjylland 

 

25% af budget fordelt på antal kommuner, 75% fordelt på indbyggertal 

  
Indbyggertal Kommuneandel 

 Sum baseret 
på 

indbyggertal 

Samlet bidrag 
pr. år 

Difference i 
forhold til første 

oplæg 
Aarhus 340.421 35.294 505.162 540.456 42.403 

Randers 98.265 35.294 145.819 181.113 14.883 

Silkeborg 92.024 35.294 136.557 171.852 14.174 

Horsens 89.598 35.294 132.957 168.252 13.898 

Herning 88.733 35.294 131.674 166.968 13.800 

Skanderborg 61.158 35.294 90.754 126.048 10.665 

Holstebro 58.418 35.294 86.688 121.982 10.354 

Ringkøbing-Skjern 57.005 35.294 84.592 119.886 10.194 

Favrskov 48.271 35.294 71.631 106.925 9.201 

Hedensted 46.616 35.294 69.175 104.469 9.013 

Skive 46.599 35.294 69.150 104.444 9.011 

Syddjurs 42.468 35.294 63.020 98.314 8.542 

Ikast-Brande 41.191 35.294 61.125 96.419 8.397 

Norddjurs 38.197 35.294 56.682 91.976 8.056 

Odder 22.626 35.294 33.575 68.870 6.287 

Struer 21.270 35.294 31.563 66.857 6.132 

Lemvig 20.133 35.294 29.876 65.170 6.003 

  1.212.993 600.000 1.800.000 2.400.000  

Region Midtjylland       500.000   



   

   

6. Mobilitetssamarbejdet v. Jan Kallestrup og Pernille Blach Hansen 
Det indstilles, at KD-Net drøfter og godkender kommissorium for en styrkelse af 
mobilitetssamarbejdet mellem Region Midtjylland, Midttrafik og de 19 kommuner i den 
midtjyske region. 
 
Sagsfremstilling 

Kontaktudvalget godkendte på møde den 17. juni 2020, at der skulle tages initiativ til, at 
styrke samarbejdet på mobilitetsområdet mellem kommunerne og regionen, hvor det giver 
god mening.  
 
Det skal ske på forskellige planer – dels i fællesskaber, hvor alle deltager og dels i grupper, 
hvor kun nogle af kommunerne deltager – sammen med regionen og evt. Midttrafik.  
 
Den fælles overligger for samarbejdet er, at udvikle bæredygtige, digitale og 
sammenhængende mobilitetsløsninger i den midtjyske region.  
 
Formandskabet for styregruppen på infrastrukturområdet, der har til opgave at udarbejde et 
forslag kommissorium for det videre mobilitetssamarbejde, foreslår, at det fremtidige 
samarbejde om mobilitet forankres i en i administrativ styregruppe bestående af to 
direktører fra Region Midtjylland, fire kommunale direktører og direktøren for Midttrafik.  
 
Styregruppen har til opgave at fastlægge de overordnede rammer for mobilitetssamarbejdet 
og opstiller mål for de fælles initiativer, der kan bidrage til at sikre bæredygtige og digitale 
mobilitetsløsninger.   
 
Styregruppens skal desuden medvirke til at skabe et overblik over forskellige 
mobilitetssamarbejder i den midtjyske region og afrapportere til Kontaktudvalget.  
 
Endelig kan styregruppen igangsætte analyser samt kortlægge mobilitetsmønstre, der kan 
underbygge de enkelte aktiviteter. Styregruppen mødes mindst to gange årligt forud for 
møderne i Kontaktudvalget. 
 
Det foreslås, at der forud for, at der igangsættes nye projekter og initiativer afholdes 
halvårlige/årlige dialogmøder, hvor repræsentanter for alle kommuner inviteres til, sammen 
med repræsentanter fra Region Midtjylland og Midttrafik, til at tage del i prioriteringen og 
kvalificeringen af mobilitetssamarbejdet.  
 
Dialogmøderne skal bidrage til at skabe et fælles ejerskab og der kan evt. inviteres folk 
”udefra” til at komme med inspirationsoplæg.  
 
En række eksisterende samarbejder om udviklingen af mobiliteten fortsætter som planlagt 
og melder ind til sekretariatet for styregruppen om de resultater og erfaringer, man har 
opnået i samarbejdet. Dette skal være med til at sikre et bedre fælles vidensgrundlag. 
Desuden kan der igangsættes nye samarbejder om forskellige aspekter af mobilitet. 
 
I forhold til den tidsplan, som blev fremlagt på mødet i Kontaktudvalget den 17. juni 2020, 
er arbejdet blevet forsinket på grund af Corona. Derfor foreslås, at Kontaktudvalget 
bemyndiger regionsrådsformanden og KKR's formandskab til at godkende kommissoriet for 
det styrkede mobilitetssamarbejde. 

 Kommissorium for mobilitetssamarbejdet eftersendes 



   

   

7. Orientering om tildeling af Midtjyske styrkepositioner v. Lars Møller 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling 

Uddannelses- og forskningsministeren har nu udpeget de 14 nye klyngeorganisationer 
fordelt på ti styrkepositioner og fire spirende områder. Midtjylland er blevet imødekommet 
med fem hovedkontorer, jf. nedenstående liste. 

Midtjyske klynger (Hovedkontor) 

• Digital Lead (Aarhus) 
• Food & Bio Cluster (Aarhus) 
• CenSec (Forsvar, Rum og Sikkerhed) (Karup) 
• Lifestyle & Design Cluster (Herning) 
• Danish Sound Cluster (Struer) 

I vedhæftede bilag er der yderligere information om økonomien i klyngerne (side 6) ligesom 
der er et oversigtskort hvor klyngerne er fordelt på Danmarkskort (side 3). 

 

./. Notat fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om fordelingen af styrkepositioner 

 

 

8. Status på Coronasituationen v. Pernille Blach Hansen og Flemming Storgaard 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling  

Der orienteres om den aktuelle Coronasituation.  

 

 

9. Orientering om indspil til kommende sundhedsaftale fra de midtjyske kommuner, 
regionen og PLO Midtjylland v. Flemming Storgaard 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 

KL og Danske Regioner har udsendt 12 fælles pejlemærker, der kan danne grundlag for en 
kommende national sundhedsaftale. 

På foranledning af Sundhedskoordinationsudvalget er det aftalt at udarbejde et politisk 
midtjysk indspil til sundhedsaftalen med fokus på de gode midtjyske erfaringer med at 
samarbejde om initiativer på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis. Det 
midtjyske indspil er under udarbejdelse i et tæt samarbejde mellem kommuner, region og 
PLO Midtjylland. Kommunale synspunkter til indspillet bringes ind via DKS og KOSU. 

 link til pejlemærker 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kl.dk%2Fforsidenyheder%2F2020%2Fseptember%2Fkl-og-danske-regioner-praesenterer-faelles-pejlemaerker-for-fremtidens-sundhedsvaesen%2F&data=02%7C01%7Clibok%40aarhus.dk%7Cb0f55bc5c5c84c37c0fb08d865df2ce5%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637371356501270054&sdata=xA4DRkWUXOMxsTvdQo%2BTE90%2BgSy68nU6bnAQYRvjBmQ%3D&reserved=0


   

   

10. Drøftelse af Human First v. Pernille Blach Hansen 
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen 
 
 
Sagsfremstilling 
I dette punkt lægges der op til en indledende drøftelse af kommunernes ønske om at 
indtage en mere aktiv rolle i Human First. Ser kommunerne positivt på denne mulighed, 
behandles punktet mere indgående på et senere møde i KD-Net.  
 
Et partnerskab på sundhedsområdet 
Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region 
Midtjylland (RM) og Aarhus Universitet (AU). 
 
Visionen er et langt tættere samarbejde om banebrydende forskning og intelligent 
uddannelse med henblik på at øge sundheden for borgerne i Region Midtjylland og i 
verden. 
 
Ambitionen er at berige, styrke og løfte effekten af forsknings- og uddannelsesindsatsen 
både på professions- og universitetsuddannelserne samt i regionalt og kommunalt 
sundhedspraksis ved gennemførelse og implementering af tværgående projekter. 
 
Konkret vil Human First udvikle et smidigt, hurtigt og effektivt kredsløb fra produktion til 
anvendelse af viden inden for forskning, uddannelse, forebyggelse, pleje og behandling på 
tværs af aktører på sundhedsområdet og til gavn for patienterne og borgerne. 
 
Human First startede i 2018 og er formelt organiseret med et formandskab og en 
styregruppe, hvor kommunerne i Region Midtjylland deltager som observatører. 
Kommunernes repræsentanter udpeges af KOSU og er nuværende tidspunkt Anette 
Ørbæk Andersen, Ringkøbing-Skjern Kommune og Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune. 
 
Der er foreløbig taget initiativ til tre indsatsområder i Human First samarbejdet: 
• Sygdomme og skader i hjernen (hovedansvarlig AU) 
• Mennesker med rehabiliteringsbehov (hovedansvarlig RM) 
• Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb 

(hovedansvarlig VIA) 
 
Netop disse emner er valgt med udsigten til, at de hver for sig vil have stigende relevans for 
fremtidens sundhedsvæsen og samfund. 
 
Hvert indsatsområde er ledet af et koordinationsudvalg bestående af en repræsentant fra 
VIA, AU, Region Midtjylland og kommunerne. Der er nedsat en større programgruppe for 
hvert område med repræsentation fra de fire institutioner. 
 
De to første indsatsområder startede i 2018, mens det sidste indsatsområde startede i 
2019. Arbejdet i de programgrupperne har resulteret en række underliggende grupper, der 
arbejder med forskellige projekter indenfor feltet.  
 
 
 
 



   

   

Ny partnerskabsaftale 
Partnerskabsaftalen for Human First gælder frem til den 1. juli 2021, og i efteråret 2020 vil 
der være en proces i styregruppen omkring en revision af den eksisterende aftale. 
Formandskabet har en forventning om, at der kan indgås en ny revideret aftale fra juli 2021.  
 
I den forbindelse er de kommunale repræsentanter i styregruppen blevet spurgt til, om 
kommunerne ønsker at spille en mere aktiv rolle i Human First fremadrettet. 
 
 
 

 
11. Foreløbig punkter til KKR-mødet den 9. september 2020 

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

Sagsfremstilling:  

Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen for KKR's møde den 13. november 2020. 

• Tema: Sundheds- og ældreområdet 
• Erhvervshus Midtjylland, status som optakt til resultatkontrakt 2021 
• Mobilitetssamarbejde 
• Klima – DK 2020 

 

 

12. Kommende møder  

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

Sagsfremstilling: 

Mødekalender for KKR 2020 

• 13. november 

 

Desuden i 2020 

• Kontaktudvalget den 27. oktober. 
• CDEU - generalforsamling den 27. oktober i forlængelse af møde i kontaktudvalget.  
• CDEU – bestyrelsesmøde den 13. november 2020  

 

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 

 

 

13. Eventuelt  


