
Referat fra møde i 
kommunaldirektørnetværket i den  
midtjyske region, den 3. juni 2022 
   

Tid og sted:  Fredag den 3. juni 2022, kl. 10.00 – 12.00.                          

     

    

   Kristian Vendelbo deltog virtuelt fra 11.30 til 12.00  

       

Deltagere:  Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, 

regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet. 

 

   

Afbud:   Stadsdirektør Martin Østergaard Christensen, Økonomidirektør Peter  

   Pedersen deltager (Aarhus)  

   Flemming Storgaard, Ikast-Brande 

   Rasmus Møller, Syddjurs 

   Henning Haahr, Odder 

   Jens Peter Hegelund, Ringkøbing-Skjern 

  

  

 

 

Punkt Indhold Bilag 

1 Godkendelse af dagsorden  

2 Godkendelse af referatet af mødet den 17. marts 2022  

3 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem kommunerne og regionen om klinisk 
funktion og sundhedskoordinator  

 

./. 

4 Orientering fra erhvervsområdet   

5 Drøftelse af den administrative organisering omkring klyngerne ./. 

6 Henvendelse fra Aarhus kommune om udvidet deltagelse i KOSU og i 
Sundhedsstyregruppen 

 

7 Orientering fra KOSU  

8 Drøftelse af takstaftalen  

9 Orientering fra uddannelsesområdet  

10 Orientering om status på FGU ./. ./. 

11 Henvendelse fra regionen omkring projektet Und i Uddannelse 2.0 ./. 

12 Evaluering af studieturen til Bruxelles  

13 Udpegninger  

14 Foreløbige punkter på møde i KKR Midtjylland den 14. juni 2022  

15 Kommende møder  

16 Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Kaas Schmidt 
 
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen. 
 
Referat: Godkendt 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 17. marts 2022 v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet. 
 
Sagsfremstilling 
Referat af møde i KD-Net den 17. marts 2022, som blev udsendt den 25. marts 2022 kan 
læses her: Referat 
 
Referat: Godkendt 
 

3. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem kommunerne og regionen om klinisk 

funktion og sundhedskoordinator v. Erik Hattens 

 

Det indstilles, at KD-Net godkender samarbejdsaftalen 

 

Referat: Samarbejdsaftalen blev godkendt og sendes til kommunerne via 

kommunaldirektøren mhp. at hver enkelt kommune underskriver aftalen med regionen. 

 

Der blev nævnt, at der opleves kapacitetsudfordringer hos regionen, der gør at 

behandlingen af sagerne tager længere tid. Det giver ekstra udgifter hos kommunerne. 

 

Sagsfremstilling 
Der har i januar-marts 2022 været forhandlinger med regionen omkring revideret 
samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner om rådgivning og 
vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion. 
 
For kommunerne har deltaget repræsentanter for Arbejdsmarkedsstyregruppen – konkret 
Herning og Aarhus Kommuner. Forud for forhandlingerne har regionens udkast til aftale 
været sendt til alle kommuner til kommentering mhp. fastlæggelse af forhandlingsmandat. 
 
Udkast til revideret aftale er vedlagt. 
 
Der er tale om følgende ændringer i forhold til den nuværende aftale: 
- To nye sagstyper er tilføjet aftalen grundet Aftale om Bedre Ressourceforløb, som 

trådte i kraft den 01.01.2022. 1) borgers ret til samtale med sundhedskoordinator 
(koster to enheder mod tidligere tre enheder i en tidligere forsøgsperiode) og 2) 
indsatsopfølgning (koster to enheder). 

- Differentiering af sparringssager, så sager med forberedelse af et vist omfang nu koster 
2 enheder. Sager med afgrænset forberedelse koster fortsat en enhed. Samtidig klar 
aftale om hvad der kan fremsendes af materiale til regionen uden at det koster to 
enheder. Regionen ønskede op til tre enheder i de tilfælde hvor borgeren deltager i 
samtalen. 

http://www.kd-net.dk/media/8228804/17032022_Referat_KD-Net.pdf
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- Ift. fremmøde og mødedage er tilføjet, at der skal være mulighed for debriefing i tilfælde 
af vanskeligt håndterbare sager. 

- Sundhedsfaglig rådgivning i seniorpensionssager er indarbejdet under sparringssager 
og skriftlig sundhedsfaglig rådgivning. 

 
Kommunen betaler 15.990 kr. (2022-niveau) til regionen for hver mødedag. Prisen for en 
mødedag er uændret. Mødedagen består af op til 24 enheder. 
 
Der er tilføjet bilag med oversigt over enhedstakserede sagstyper. Ydelseskataloget er 
udgået som bilag, og der henvises til afdelingens digitale udgave, som forefindes på 
regionens hjemmeside. 
 

Såfremt KD-net godkender aftalen, vil den via kommunaldirektørnetværket blive sendt rundt 

med henblik på at hver enkelt kommune sikrer underskrift af aftalen med regionen 

enkeltvis. 

./. Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen om 

sundhedsfaglig rådgivning og vurdering 

./.            Samarbejdsaftale gældende fra 01.06.2022 – enhedstakserede sagstyper 

  
 

4. Orientering fra erhvervsområdet v. Jan Kallestrup, Lars Møller og Lars Keld Hansen 

 

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: 
Jan Kallestrup orienterede om arbejdet i Erhvervshusets bestyrelse, herunder samarbejdet 
mellem CDEU/Erhvervshuset og samarbejdet mellem Erhvervshuset og den lokale 
erhvervsservice, og betydningen af aftalen om indstationering af medarbejdere fra 
Erhvervshuset i kommunerne. 
 
Lars Møller orienterede kort om arbejdet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
 
Lars Keld orienterede om status på arbejdet med Erhvervsfyrtårnet, og bevillingen fra 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og det kommende partnerskab med regeringen. 
 
Pernille Blach Hansen nævnte, at Regionen undersøger mulighederne for at søge 
socialfondsmidler til indsatser, der skal understøtte arbejdsstyrkens kompetencer inden for 
den grønne omstilling, som det er stor efterspørgsel efter. 
 
Sagsfremstilling 
På mødet gives en mundtlig orientering om arbejdet i henholdsvis Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Midtjylland, herunder bl.a. en kort status på det 
midtjyske erhvervsfyrtårn. 
Til orientering er der her link til bestyrelsesmaterialer incl. referater for Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Midtjylland. 

- https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/bestyrelsesmoeder-i-2022  
- https://erhvervshusmidtjylland.dk/content/ydelser/bestyrelse/66578876-6f45-4c0c-95a5-

eafb2e24ada0/  
 

 

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/bestyrelsesmoeder-i-2022
https://erhvervshusmidtjylland.dk/content/ydelser/bestyrelse/66578876-6f45-4c0c-95a5-eafb2e24ada0/
https://erhvervshusmidtjylland.dk/content/ydelser/bestyrelse/66578876-6f45-4c0c-95a5-eafb2e24ada0/
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5. Drøftelse og godkendelse af den administrative understøttelse af 

Sundhedssamarbejdsudvalg og klynger v. Jesper Kaas Schmidt og Lasse Jacobsen 

 

Det indstilles, at  

• KD-Net drøfter forslaget til den administrative understøttelse af sundhedsklyngerne  

• KD-net tager stilling til og beslutning om deltagelsen i sekretariaterne og møderne i 

sundhedsklyngerne. 

 

Referat: Godkendt.  
Pernille Blach Hansen oplyste, at regionen sekretariatsbetjener klyngerne med 1 fra 
hospitalsledelsen, 1 fra psykiatrien og 1 kontorchef fra regionshuset.  
 
Sagsfremstilling 
Regeringen, Danske Regioner og KL indgik sidste år en aftale om en ny politisk 
samarbejdsstruktur på sundhedsområdet pr. 1 juli 2022. 
 

I den nye organisering nedlægges de tværsektorielle Sundhedskoordinationsudvalg (SKU) 

og Praksisplanudvalg (PPU) til fordel for et nyt Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU) på 

borgmesterniveau. Samtidig oprettes politiske sundhedsklynger omkring landets 21 

akutsygehuse, ligeledes på borgmesterniveau. 

 

KKR Midtjylland har udpeget borgmestrene fra de fem midtjyske kommuner med 

akuthospitaler (Aarhus, Herning, Horsens, Randers og Viborg) til at indgå i det nye 

Sundhedssamarbejdsudvalg samt til at varetage formandsrollen i de politiske 

sundhedsklynger. 

 

Der er i KOSU regi udarbejdet en kommunal model for en sekretariatsbetjening, der kan 

fungere på tværs af de fem sundhedsklynger og dermed give en vis ensartethed i den 

administrative understøttelse – men som samtidig giver rum til lokal tilpasning i klyngerne.  

 

Modellen ser således ud:  

 

• Formandskommunen har det overordnede ansvar for den kommunale del af 

sekretariatsbetjeningen 

• De øvrige klyngekommuner bidrager til dagsordener og koordination efter nærmere 

aftale i klyngen 

• Kommunerne i klyngen aftaler de nærmere rammer for direktørniveau 

(kommunaldirektør/fagdirektør) 

• Det Fælleskommunale Social- og Sundhedssekretariat indgår i klyngernes 

sekretariatet med henblik på kobling til det regionale/nationale niveau samt 

vidensopsamling på tværs af klynger 

 

Det foreslås endvidere, at der deltager en fagdirektør/direktør fra hver af 

klyngekommunerne og en sekretariatsmedarbejder fra medformandskommunen i 

sundhedsklyngemøderne.  

 

Den øvrige organisering af samarbejdsstrukturen på sundhedsområdet, herunder de 

administrative klyngestyregrupper, fortsætter uændret. 
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Aarhus kommune har henvendt sig til KKR s formandskab og til regionsrådsformanden 

med forslag om at udvide Sundhedssamarbejdsudvalget fra 2X5 til 2X6 medlemmer. 

Baggrunden er, at Rådmanden går ind i Sundhedsklyngen som medformand og, at 

borgmesteren ønsker at være medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget.  

Sammensætningen af Sundhedssamarbejdsudvalget kan aftales mellem regionen og 

kommunerne, og der er ikke krav til sammensætningen, hvis der er enighed mellem 

regionen og kommunerne. Forslaget drøftes på et KKR formandskabsmøde og på 

kvartalsmøde den 8. juni og kommer på dagsordenen på møde i KKR Midtjylland den 14. 

juni. 

 

./.            Administrativ understøttelse af Sundhedssamarbejdsudvalg og klynger 
 

 

6. Henvendelse fra Aarhus kommune om udvidet deltagelse i KOSU og i 

Sundhedsstyregruppen v. Lasse Jacobsen 

Det indstilles, at 

• KD- net tager stilling til Aarhus kommunes anmodning om at melde yderligere en 

repræsentant ind i KOSU og i Sundhedsstyregruppen 

 

Referat: 

Det blev besluttet, at Aarhus Kommune deltager med to repræsentanter i KOSU og 

Sundhedsstyregruppen.  

 

 

7. Orientering fra KOSU v. Lasse Jacobsen 

 

Det indstilles, at KD-net tager orientering til efterretning 

 

KOSU formand Lasse Jacobsen orienterer om: 

• Dialog om modernisering af lægevagten mellem Region Midtjylland, PLO-Midt og 

kommunerne 

• Øvrigt fra sundhedsområdet 

 

Referat: Kommunerne er inviteret med i regionens forhandlinger med PLO-M om 

lægevagten. Udgangspunktet er, at PLO-M fortsat skal varetage lægevagtsordningen, men 

PLO-M ser gerne en reduktion i ordningerne. Regionen undersøger, hvilke muligheder der 

er for aflastning og det undersøges om f.eks. kommunernes akutfunktioner kan aflaste ved 

at tage prøver.  

 

Endvidere blev der orienteret om fælles udbud mellem kommuner og region. Der er 

gennemført et første udbud (stomi), som giver gevinst for kommunerne og en merudgift for 

regionen, men helt sikkert en velfærdsgevinst. Det forventes, at kommende fællesudbud vil 

falde ud på samme måde og, der skal derfor findes en model, der kan tilgodese, at man 
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kommer i hus med såvel gode velfærdsløsninger som fornuftig balance i økonomien for 

både region og kommuner.  

 

8. Drøftelse af takstaftalen v. Jesper Kaas Schmidt 

 

Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen 

 

Referat: Det blev aftalt at drøfte taksaftalen på mødet i KD-Net til august.  

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af bekendtgørelsen for rammeaftaler, at rammeaftalen skal indeholde aftaler 

om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.  

 

De 19 Kommuner og Region Midtjylland har indgået en aftale om takstreduktion for 

perioden 2019 – 2022. Aftalen er baseret på budgetter. Aftalen om takstreduktion 

indeholder følgende: 

 

1. Taksterne kan ikke stige i perioden 

2. Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden 

3. Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode  

 

På mødet vil de foreløbige sonderinger ift. en kommende takstaftale blive fremlagt. 

 

 

9. Orientering fra uddannelsesområdet v. Lars Møller 

 

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 

 

Referat: Taget til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Analyse af behovet for velfærdsuddannede 

Der er udarbejdet en opdateret analyse af behovet for velfærdsuddannede. Analysen er 

offentliggjort den 20. maj og er tilgængelig HER 

Der holdes et ”webinar” om analysen, med åben deltagelse, den 8. juni 2022 klokken 14.00 

– 15.30.  

På mødet giver Lars Møller en kort orientering om analysen.  
 
Punkt om ”Fælleskommunal tilgang til rekrutteringsudfordringer” på KKR mødet den 14. juni 
 
KLs bestyrelse lægger op til at der i de enkelte KKR er tages en statusdrøftelse af, hvilke 
redskaber, der kan tages i brug for at øge arbejdskraftudbuddet, herunder bl.a. uddannelse, 
fastholdelse, arbejdstid og lokalløn.  
 
På mødet giver Lars Møller en kort orientering om punktet.  

 
Møde i Uddannelsesudvalget den 25. maj 
 

https://go.kl.dk/cases/SAG138/SAG-2022-02415/Dokumenter/Forms
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Uddannelsesudvalget drøftede analysen af behovet for velfærdsuddannede på møde den 
25. maj 2022. Der gives en kort orientering på mødet.  
 
Udpegninger til VIA s uddannelsesudvalg 
 
Uddannelsesstyregruppen udpeger de kommunale medlemmer af VIA s 
uddannelsesudvalg.  
 
Der udpeges på baggrund af 4 kriterier: 
- Der udpeges for én valgperiode hvert fjerde år. Pladsen går til en kommune.  
- Der tilstræbes en ligelig geografisk fordeling af pladserne.  
- Der udpeges på direktør/chef/lederniveau med henblik på at varetage 

arbejdsgivervinklen  
- Der udpeges repræsentanter, som har faglig indsigt i det konkrete uddannelsesområde.   

 
Én gang om året er der møde mellem Uddannelsesstyregruppen og de kommunale 
medlemmer af VIAs uddannelsesudvalg. Formålet med mødet er dialog om de forskellige 
uddannelser.  
 

./. Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland, Hovedrapport, COWI maj 2022 
 

 

10. Henvendelse fra regionen vedr. projekt Ung i Uddannelse 2.0 v. Jesper Kaas Schmidt 

 

Det indstilles, at KD-Net drøfter den kommunale deltagelse i arbejdet 

 

Referat: Følgende kommuner ville gerne indgå i arbejdet: Hedensted, Horsens, Viborg, 

Randers, Skanderborg og Norddjurs. 

 

Sagsfremstilling 

Otte kommuner og region Midtjylland har i et samarbejde siden 2019 gennemført projekt 

"Ung i Uddannelse" med støtte fra EU's Socialfond og Regionsrådet. 

 

Regionen ønsker at udvide projektet til at omfatte flere kommuner, og har i den forbindelse 

fremsendt vedhæftede oplæg. 

 

Regionen ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe i regi af Rådet for Fremtidens 

Kompetencer. Arbejdsgruppens opgave er at komme med input til en ny ansøgning 

målrettet private fonde. Det foreslås jf. vedhæftede, at arbejdsgruppen skal bygge videre på 

de gode erfaringer fra det hidtidige projekt, og komme med input til et nyt projekt, der 

baserer sig på brede partnerskaber i hele region Midtjylland. 

 
./. Oplæg fra regionen vedr. Ung i Uddannelse II  

 

 

11. Orientering om status på FGU v. Jesper Kaas Schmidt / Christian Brincker Nordbek 

 

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 

 

Referat: Taget til efterretning.  
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Pernille Blach Hansen nævnte, at regionen kører et projekt omkring samarbejde mellem 

nogle af de regionale FGU institutioner og lokale erhvervsskoler, som bl.a. skal styrke 

tilgangen fra FGU til erhvervsskolerne.  

 

Sagsfremstilling 

På møde i KKR Midtjylland den 23. marts 2022 var der drøftelser om FGU. Drøftelserne 

omhandlede FGU’ernes økonomiske udfordringer, herunder bl.a. udviklingen i elevtallet og 

taxametertildelingen.  

 

I den forbindelse er der udarbejdet et overblik over FGU’ernes økonomi og udviklingen i 

elevtallet. Overblikket vedlægges som notat. Det bemærkes, at der er tale om data der 

bygger på regnskaberne for 2021 og at den aktuelle udvikling kan se anderledes ud. 

 

På mødet gives en orientering om drøftelsen i KKRs Uddannelsesudvalg, der mødes den 

25. maj 2022. 

./.            Bilag – Status FGU’erne 
 

 

12. Evaluering af studieturen til Bruxelles v. Jesper Kaas Schmidt 
 
Det indstilles, at KD-Net drøfter studieturen til Bruxelles 

 

Referat: Punktet udsat til næste møde.  

 
Sagsfremstilling 
Der blev den 18.-19. maj 2022 gennemført en studietur til Bruxelles for borgmestre, 
kommunaldirektører. Med på turen var desuden inviteret regionsrådsformanden og 
regionsdirektør, ligesom bestyrelsen for CDEU deltog. 
 
På mødet lægges der op til en kort evaluering af studieturen. 

 

13. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender udpegningen 
 
Sagsfremstilling 
 
Det indstilles,  

• at KD-Net drøfter udpegning af en ankerkommune for borgernær sygepleje.  
 
Referat: Der er pt ikke fundet en kommune.  
 
Sagsfremstilling 
 
Ankerkommune for specialuddannelsen i borgernær sygepleje 
KD-Net har udpeget Silkeborg Kommune, som ankerkommune for specialuddannelsen i 
borgernær sygepleje.  
 
Silkeborg Kommune ønsker, at der findes en anden kommune til at varetage funktionen og 
KD-net skal derfor udpege en kommune, til opgaven. VIA har tilbudt at bistå med vejledning 
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og information og indkalde til netværksmøder frem til, at der er fundet en ny 
ankerkommune.  
 
Baggrunden for ankerkommunefunktionen for borgernær specialuddannelsen borgernær 
sygepleje, kan ses her: Dagsorden (kl.dk) 

 
 

14. Foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland den 14. juni 2022 v. Jesper Kaas 
Schmidt 

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

Referat: Taget til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Foreløbige punkter: 

- Præsentation af COWI’s analyse af behovet for velfærdsuddannede 
- Ungeindsatsen 
- Status på FGU-området 
- Afrapportering fra netværk på Danskuddannelsesområdet  
- Sundsklynger 
- Fælleskommunal tilgang til rekrutteringsudfordringer 

 
 

15. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt 
 
Det indstilles, at KD-Net godkender møderækken for KD-Net for valgperioden. 
 
Referat: Taget til efterretning.  

 
Sagsfremstilling 
Mødekalender for KKR Midtjylland 2022 

• 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 

https://www.kl.dk/media/15492/dagsorden-moede-200318-kkr-midtjylland.pdf
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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) 
 
Mødekalender for KD-Net 2022 
3. juni 2022, samt eventuelt temamøde med Kristian Vendelbo 

• 26. august 2022 (virtuelt) 

• 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 

• 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: 
Opstartsmøde med borgmestre m.fl. den 14. juni 2022. Deltagelse kan fortsat sendes til 
jhp@kl.dk 
 

./. Invitation og deltagerliste vedlagt. 

16. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt 

Referat: Intet at bemærke 


