Dagsorden for møde i
kommunaldirektørnetværket i den
midtjyske region, den 17. marts 2022
Tid og sted:

Torsdag den 17. marts 2022, kl. 16.30 – 17.30.
Mødet afholdes på Ålborg Kongres- og Kulturcenter,
lokale udmeldes senere

Deltagere:

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

Afbud:

Pernille Blach Hansen

Evt. afbud sendes til bhl@randers.dk
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Indhold
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referatet af mødet den 11. februar 2022
Orientering om pilotundersøgelsen af pædagoger og SOSU
Orientering om lovforslag om sundhedsklynger
Orientering om ungeindsatsen
Drøftelse af skalering af midler til det fælleskommunale sundhedssamarbejde
Foreløbige punkter på møde i KKR Midtjylland den 23. marts 2022
Kommende møder
Eventuelt

Bilag
./.

1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. februar 2022 v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet.
Sagsfremstilling
Referat af møde i KD-Net den 11. februar 2022, som blev udsendt den 24. februar 2022
kan læses her.

3. Orientering om pilotundersøgelsen af behovet for velfærdsuddannede og om
dimensionering af pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen v. Lars Møller
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I slutningen af 2021 var der tilbudsindhentning på en ny analyse af behovet for
velfærdsuddannede frem til 2032.
Analysen består af en pilotundersøgelse og en hovedanalyse. Begrundelsen for dette er, at
hovedanalysen kan justeres på baggrund af pilotundersøgelsen. Pilotundersøgelsen
indeholder tal for pædagoger, pædagogisk assistenter og bioanalytikere. Dermed foreligger
de nyeste tal forud for dimensionering af pædagoguddannelsen.
Den 8. marts 2022 orienterede COWI styregruppen og følgegruppen om pilotanalysen.
Med hensyn til pædagogerne viser fremskrivningerne, at der er risiko for, at den
eksisterende rekrutteringssituation vil blive forværret i de kommende år og at der er risiko
for, at der kan opstå en egentlig mangel inden for de nærmeste år, medmindre alle
pædagoger ansættes i fuldtidsstillinger.
Med hensyn til de pædagogiske assistenter indikerer fremskrivningerne, at der vil være et
stigende overskud af pædagogiske assistenter de kommende år.
På mødet den 8. marts 2022 mellem følgegruppen og COWI var der kommentarer og
opmærksomhedspunkter, som skal indarbejdes i pilotanalysen, før den offentliggøres.
Pilotanalysen eftersendes, når den er klar.
Uddannelsesstyregruppen havde ligeledes møde den 8. marts. Her drøftede
uddannelsesstyregruppen dimensioneringen af pædagoger og henvendelsen fra Region
Midtjylland vedrørende øget optag på sygeplejerskeuddannelsen med 50 pladser.
Vedrørende øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen, har KKR Midtjylland og
Region Midtjylland en aftale om at dele opgaven med at uddanne sygeplejersker, så
Region Midtjylland stiller 70%- og de midtjyske kommuner 30 % af de nødvendige kliniske
uddannelsespladser til rådighed. Region Midtjylland er indstillet på fortsat at stille 70% af de
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kliniske uddannelsespladser til rådighed og en rundspørge blandt kommuner har vist, at
kommunerne i klyngerne Horsens, Midt, Vest og Randers er villige til at stille pladser til
rådighed, hvis der øges med yderligere 50 studiepladser.
VIA oplyser, at man såfremt der bliver mulighed for at oprette yderligere 50 studiepladser vil
oprette dem som 28 netbaserede studiepladser og 22 fordelt i Randers, Silkeborg og
Horsens
Vedrørende dimensionering af pædagoguddannelsen anbefalede
uddannelsesstyregruppen, at den nuværende dimensionering fastholdes.
På mødet orienterer Lars Møller nærmere om drøftelserne i Uddannelsesstyregruppen og
om pilotanalysen.
./.
./.

Sag til KKR Midtjylland om VIAs henvendelse vedr. øget dimensionering på
sygeplejerskeuddannelsen
Henvendelse fra VIA om øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen

4. Orientering om lovforslag om sundhedsklynger v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Den 4. marts 2022 sendte KL en orientering vedrørende udpegning af kommunale
medformænd i sundhedsklyngerne til borgmestre og kommunaldirektører.
Det fremgår at brevet, at det forventes, at der i løbet af foråret 2022 vedtages lovgivning,
som etablerer en ny og formaliseret samarbejdsstruktur på sundhedsområdet. Med loven
oprettes der sundhedsklynger omkring akuthospitalerne og regionale
sundhedssamarbejdsudvalg i hver region, der erstatter sundhedskoordinationsudvalget og
praksisplanudvalget. Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2022. Som forberedelse af
klyngerne skal der udpeges kommunale medformænd i klyngerne.
Lovforslaget fastsætter, at borgmestrene er fødte medlemmer af sundhedsklyngernes
politiske niveau, for Aarhus Kommune kan det dog være borgmesteren eller en rådmand,
som repræsenterer kommunen på det politiske niveau.
Det fremgår ligeledes af brevet, at formandskaberne i sundhedsklyngerne varetages af to
ligeværdige formænd, som vælges henholdsvis blandt regionsrådets repræsentanter og
blandt borgmestrene for de deltagende kommuner. Den kommunale medformand for hver
klynge bliver endvidere klyngens repræsentant i sundhedssamarbejdsudvalget.
I de fem sundhedsklynger i den midtjyske region, er de fem kommunale medformænd valgt
i forbindelse med KKR Midtjyllands konstituering:
Sundhedsklynge
Medformand
Midtklyngen (Silkeborg, Skive, Viborg)
Ulrik Wilbek
Vestklyngen (Herning, Holstebro, IkastDorte West
Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern,
Struer)
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Randersklyngen (Favrskov, Norddjurs,
Randers, Syddjurs)
Horsensklyngen (Hedensted, Horsens,
Odder, Skanderborg)
Aarhusklyngen (Aarhus, Samsø)

Torben Hansen
Peter Sørensen
Jacob Bundsgaard

5. Orientering om ungeindsatsen v. Lars Møller/Flemming Storgaard
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
KKR Midtjylland har i seneste valgperiode i samarbejde med Region Midtjylland og de to
regionale arbejdsmarkedsråd haft særligt fokus på at gøre en indsats for de mange unge
mennesker i regionen, der står uden for både uddannelses- som arbejdsmarkedet.
Samarbejdet tog afsæt i et fælles udfordringsbillede omkring de mange unge i Midtjylland,
der står uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet.
Samtidig med at mange midtjyske unge mellem 16-29 år er på anden offentlig forsørgelse
end SU og mange af dem får aldrig en uddannelse, mangler virksomhederne kvalificerede
medarbejdere – bl.a. faglært arbejdskraft.
Overleveringsnotat
I forbindelse med samarbejdet blev det aftalt, at der udarbejdes et overleveringsnotat til
KKR Midtjylland, Regionsrådet og de regionale arbejdsmarkedsråd med status på
samarbejdet og forslag til fremadrettede indsatser såsom:
• Dialog og samarbejde med fokus på, hvordan de forskellige indsatser der gennemføres
af henholdsvis kommuner, region og RAR’erne kan understøtte hinanden – fx i
forbindelse med RAR’ernes dialog med de kommunale politiske udvalg.
• Fælles faglige arrangementer
• Videreførelse af partnerskab og inspirationskataloget
Orientering om annoncering fra Region Midtjylland
Regionerne har indstillingsret til 20% af EU's socialfondsmidler i perioden 2021-2027 til
styrkelse af regionernes arbejde med ungdomsuddannelserne.
Indsatsen skal være supplerende og understøtte det arbejde, som regionerne i forvejen
støtter via uddannelsespuljen, og gennemføres i henhold til samme lovgivning. I alt tildeles
Region Midtjylland 29,3 mio. kr. for hele programperioden fra Socialfonden. Det giver et
samlet budget på 73,3 mio. kr. da EU midlerne kan udgøre 40% af et givent projekts
aktiviteter.
Region Midtjylland har netop offentliggjort en annoncering, hvor ungdomsuddannelser i
partnerskab med andre – herunder evt. kommuner - har mulighed for at søge tilskud til
følgende aktiviteter.
•

Inklusion: Fastholdelse af udsatte unge på erhvervsskolerne. Der afsættes en
budgetramme på 33 mio. kr.
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•
•

Flere faglærte: En indsats der skal sikre flere faglærte på Velfærdsområdet. Der
afsættes en budgetramme på 14 mio. kr.
STEM: Opkvalificering af gymnasielærere inden for STEM-fagene/området. Der
afsættes en budgetramme på 5 mio. kr.

Regionen forventer at anvende knap 21 mio. kr. af EU-midlerne ud af den samlede ramme
på 29,3 mio. kr. De resterende EU-midler forventes udmøntet de kommende år. Der kan
søges om EU-tilskud på op til 40 pct. af projektets samlede budget. Udover midlerne fra EU
forventes regionsrådet at anvende de midler som regionsrådet har i sin almindelige
uddannelsespulje som medfinansiering.
Den øvrige finansiering (10 mio. kr.) forventes at komme fra partnere i projektet, men kan
også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde m.v. Medfinansieringen kan være et
kontant beløb men kan også lægges som medgået tid fra projektets partnere.

6. Drøftelse af skalering af midler til det fælleskommunale sundhedssamarbejde v.
Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen
Sagsfremstilling
På møde i KD-Net den 3. december, blev det besluttet, at KD-Net skal drøfte, om der er
brug for flere midler i det fælleskommunale samarbejde på sundhedsområdet, for at kunne
matche Region Midtjylland.
Kommunerne i den midtjyske region har tradition for et tæt samarbejde om
sundhedsprojekter og sundhedsindsatser. Det gælder både samarbejde kommunerne
imellem og mellem kommunerne og andre samarbejdspartnere, herunder særligt Region
Midtjylland.
Herunder er en liste over udviklingsprojekter på sundhedsområdet gennem de seneste år.
KD-Net har tidligere drøftet behovet for udviklingsmidler på sundhedsområdet. Således er
der fra 2019 afsat 200.000 kr. årligt til udviklingsprojekter på sundhedsområdet.
Oversigt over projekter på sundhedsområdet
Hjerterehabilitering
Startede som et projekt under KOSU. Hjertekom-Midt køres
videre af DEFACTUM og faktureres kommunerne ud over
grundbetalingen til KD-Net.
Ungementorfunktionen
”Bristede drømme – nyt
håb”
Projektet ”Telemedicinsk
vurdering af
stomipatienter”
Tele-KOL-projektet.

Startede som projekt under Rammesekretariatet. Køres i
dag videre af 7 kommuner.
Der blev afsat 300.000 kr. til projektet af KD-Nets midler.
Der blev i 2016 afsat 2.400.000 kr. over 3 år til projektet.
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Udviklingsmidler til
projekter på
sundhedsområdet.

Human First
Alliancen om den nære
psykiatri.
Fælleskommunal
visitatorfunktion til de
særlige pladser
Den ældre medicinske
patient (DÆMP)
Fælles Service Center

Bl.a. til projektansættelse af én medarbejder.
Efter projektets afslutning blev medarbejderen fastansat i
KOSU-sekretariatet.
Siden 2019 er der afsat 200.000 kr. årligt til
udviklingsprojekter på sundhedsområdet.
I 2019 er midlerne anvendt til tre projekter:
• Analyse af genindlæggelser og tværsektorielt
samarbejde i psykiatrien med 120.000 kr.
• Human First - investering i sporet om rehabilitering med
40.000 kr.
• Digital forløbsplan for diabetes og KOL med 40.000 kr.
Der har ligeledes været afsat 200.000 kr. til
udviklingsprojekter på sundhedsområdet i 2020 og i 2021. I
disse to år er udviklingsmidlerne dog ikke anvendt.
Kommunerne er fuldgyldig medlemmer fra 1. juli 2021. Der
er afsat 70.000 kr. på KD-Nets budget pr. år.
KD-Net besluttede den 16. august 2019 at bidrage til
projektet ”Jeg er helt normal” med 60.000 kr.
Kører vider, kommunerne faktureres derefter.
Var et nationalt indsatsområde som løb fra 2016 – 2019.
KD-Net afsatte 1. mio. kr. til initiativer herunder.
Fra 1. september 2020 omdannes FSC til en forening.
Kommunerne er medlem af foreningen og betaler
kontingent til foreningen i forhold til indbyggertal. På
foreningens generalforsamling den 7. maj 2021, blev det
besluttet at hæve kontingentet fra 1,05 kr. pr. borger til 1,40
kr. pr. borger.

Endelig er der er afsat midler til samarbejdet i klyngerne. Der forventes 80 mio. kr. i 2022,
hvoraf 15 mio. kr. går til den midtjyske region.

7. Foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland den 23. marts 2022 v. Jesper Kaas
Schmidt
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Foreløbige punkter:
•
•
•
•
•

Sundhedsklynger og status
Sundhedsprofil og sundhedsaftaler
Dimensionering af pædagoguddannelsen 2022 og 2023
Øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen med 50 studerende fra sommer
2022
Forslag til udviklingsområder for rammeaftalen 2023-2024 på det specialiserede
socialområde
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•

Opfølgning på ungeindsatsen

8. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt
Det indstilles, at KD-Net godkender møderækken for KD-Net for valgperioden.
Sagsfremstilling
Mødekalender for KKR Midtjylland 2022
•
•
•
•

23. marts
14. juni
19. september
22. november

Mødekalender for KKR Midtjylland 2023
•
•
•
•
•

10. februar
26. april
21. juni
6. september
21. november

Mødekalender for KKR Midtjylland 2024
•
•
•
•
•

9. februar
17. april
18. juni
6. september
19. november

Mødekalender for KKR Midtjylland 2025
•
•
•
•
•

5. februar
8. april
18. juni
3. september
20. oktober

Mødekalender for KKR Midtjylland 2026
•

19. januar (konstituerende møde i KKR Midtjylland)
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Mødekalender for KD-Net 2022
•
•
•

3. juni 2022, samt temamøde
26. august 2022 – virtuelt møde
4. november 2022, samt temamøde med Kristian Vendelbo

Mødekalender for KD-Net 2023
•
•
•
•
•

27. januar
14. april, samt temamøde med Kristian Vendelbo
2. juni
25. august – virtuelt møde
10. november, samt temamøde med Kristian Vendelbo

Mødekalender for KD-Net 2024
•
•
•
•
•

26. januar
5. april
7. juni
23. august
8. november

Mødekalender for KD-Net 2025
•
•
•
•
•

24. januar
28. marts
6. juni
22. august
10. oktober

Mødekalender KD-Net 2026
•

6. februar

Desuden:
•

Studietur til Bruxelles for borgmestre, kommunaldirektører, regionrådsformand og
regionsdirektøren, den 18. – 19. maj 2022.

9. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt
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