
Referat fra møde i 
kommunaldirektørnetværket i den  
midtjyske region, den 4. november 2022 
   

Tid og sted:  Fredag den 4.november 2022, kl. 10.00 – 12.00.                          
   Gl. Skovriddergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg 

       
Deltagere:  Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, 

regionsdirektøren, KKR-sekretariatet 
 

  Kristian Vendelbo deltog kl. 11.30 til 12.30 
   
Afbud:   Pernille Blach Hansen, Lone Lyrskov (Koncerndirektør Peter Sinding                                 

Poulsen deltog i stedet for Lone), Erik Hattens. 

  
 

 

Punkt Indhold Bilag 
1 Godkendelse af dagsorden  
2 Godkendelse af referatet af mødet den 26. august 2022 ./. 
3 Status på KKR Midtjyllands klimastrategi  ./. 
4 KlimaMidt – Midtjysk klimasamarbejde efter 2023 ./. 
5 Rammeaftale for det specialiserede Socialområde 2023-2024 ./. 
6 Status på den kollektive trafik  ./. 
7 Evaluering af Erhvervsfremmereformen og proces for ny strategi for decentral 

erhvervsfremme 
 ./. 

8 Udkast til resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland ./. 
9 Forslag til budget for KD-Net 2023-2026 ./. 

10 Orientering fra sundhedsområdet  
11 Modernisering af lægevagten  
12 Nedlæggelse af Psykiatriforum  
13 Dimensionering af SOSU-uddannelserne  
14 Udpegninger  
15 Foreløbige punkter på møde i KKR Midtjylland den 22. november 2022  
16 Foreløbige punkter til kommende KD-Net møder  
17 Kommende møder  
18 Eventuelt  

   
   

 

1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen. 
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Referat: Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 26. august 2022 v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet. 
 
Referat: Referatet blev godkendt.  
 
Sagsfremstilling 
Referat af møde i KD-Net den 26. august 2022 er vedlagt som bilag.  
 

./. Bilag – Referat fra mødet i KD-net den 26. august 2022  

 

 
3. Status på KKR Midtjyllands Klimastrategi v. Thomas Lindberg 

Det indstilles, at KD-Net drøfter udkast til status 
 
Referat: Status på KKR Midtjyllands Klimastrategi blev drøftet. 
 
Der var i KD-net opbakning til, at KKR fortsætter med en klimastrategi, og at KKR skal 
anmode sekretariatet om, at der udarbejdes et udkast til opdateret strategi og 
handlingsplan. Det forventes, at denne kan præsenteres sammen med det nye DK2020 
samarbejde på mødet i KKR d. 10. februar 2023.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Midtjylland godkendte på mødet den 1. februar 2021 klimastrategien som består af 
fem spor, der efterfølgende blev beskrevet i handlingsplanen som KKR Midtjylland 
godkendte den 23. april 2021. 

 
Klimastrategien består af 5 spor 
 DK2020 (klimahandlingsplaner) 
 Grøn Vækst 
 Samarbejdssporet 
 Affaldshåndtering (Plast/cirkulære ressourcer) 
 Vand (herunder klimasikring) 

 
Det blev samtidig aftalt, at KKR Midtjylland i 2. halvår 2022 modtager en status på 
klimastrategi og handlingsplan. 
 
Der er udarbejdet en status på arbejdet med de fem spor. Status er vedlagt som bilag. 
 
Der har generelt været fornuftig fremdrift i de forskellige spor. KKR Midtjylland har med sin 
klimastrategi et solidt grundlag for at fortsætte samarbejdet på området jf. punkt 4 på 
dagsordenen. 
 

./. Bilag - Status på KKR Midtjyllands klimastrategi og handlingsplan 
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./. Bilag - KKR Midtjyllands Klimastrategi og handlingsplan 
 
 
 

4. KlimaMidt – Midtjysk klimasamarbejde efter 2023 v. Thomas Lindberg 
Det indstilles, at KD-Net drøfter oplægget til fortsat klimasamarbejde efter 2023 
 
 
Referat: Thomas Lindberg gav status for KlimaMidt – Midtjysk klimasamarbejde efter 2023.  
 
Status taget til efterretning. Der er opbakning til klimasamarbejdet. KD-net afventer 
drøftelsen i KKR. Efterfølgende forventes det, at aftalen mellem KL, Regionerne og Real 
Dania falder på plads. 

KD-net drøftede desuden vigtigheden af en tæt dialog med universiteterne, der er en vigtig 
samarbejdspartner.   
 

 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med evalueringen af KD-Net i 2021 blev det aftalt, at ”Styregruppen for 
DK2020 og Klimastyregruppen udarbejder forslag til den administrative organisering på 
klimaområdet efter sommeren 2023. Forslaget forelægges KD-Net i sidste halvår af 2022” 
 
Frem mod 2023 forventes alle 19 midtjyske kommuner at få udarbejdet og godkendt en 
klimahandlingsplan, som en del af DK2020-samarbejdet. DK2020 er et treårigt partnerskab 
mellem KL, Realdania og de fem regioner om en samlet og koordineret klimaindsats.  
 
I forbindelse med det nationale samarbejde om DK2020 er der indgået geografiske 
underaftaler mellem de enkelte kommunekontaktråd (KKR) og den respektive region. Dette 
gør sig også gældende for den midtjyske region, hvor der er indgået en treårig 
samarbejdsaftale mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Kommunerne i 
Midtjylland har afsat 3 mio. kr. i alt over den treårige periode til at finansiere den 
kommunale del af den fælles klimaindsats. Indsatsen indebærer bl.a., at kommunerne 
sammen har finansieret en fælles klimakoordinator, der varetager den direkte klimafaglige 
sparring af kommunerne. Region Midtjylland har i samme periode afsat de tilsvarende 
midler til den regionale del af klimaindsatsen, herunder også en regional klimakoordinator.  
 
Selvom kommunerne snart har færdige klimaplaner, er der fortsat en række udfordringer, 
der bedst løses i fællesskab, når klimaplanerne skal omsættes til handlinger. Blandt andet 
er der behov for at understøtte den lokale implementering af klimaplanerne, ligesom der er 
behov for at identificere nye og flere tiltag for at opnå målet af CO2-neutralitet og 
klimarobusthed senest i 2050.  

 
Fremadrettet samarbejde – KlimaMidt 
Det forventes, at der nationalt bliver indgået en mellem KL, Real Dania og Danske 
Regioner om en fortsættelse af samarbejdet med en koordineret klimaindsats. På den 
baggrund har Klimastyregruppen og styregruppen for DK2020 udarbejdet et oplæg til den 
fælles midtjyske klimaindsats fra 2024 og frem (kaldet KlimaMidt), hvor det nuværende 
partnerskab udløber. Vedlagte bilag beskriver udkast til formål og aktiviteter i det fortsatte 
samarbejde - kaldet KlimaMidt. 
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Mens det midtjyske partnerskab indtil nu har haft fokus på udviklingen af 
klimahandleplaner, vil det fremadrettet samarbejde have fokus på implementeringskraft og 
på at komme fra ord til handling. Det kan være initiativer ift. energi- og forsyning, landbrug, 
transport mv., hvor der er perspektiver og muligheder i fælles kommunale indsatser. 
 
Der lægges i første omgang op til, at tidshorisonten for partnerskabet følger det, der aftales 
mellem KL, Regionerne og Realdania på landsplan. I slutningen af perioden kan indsatsen 
evalueres med henblik på en vurdering af, om samarbejdet skal fortsætte. 

 
Økonomi og organisering 
Organisatorisk og ressourcemæssigt lægges der op til, at videreførelsen af samarbejdet 
svarer til den model, der findes i dag.  
 
Hidtil har kontaktudvalget udgjort den politiske styregruppe, mens der er etableret en 
administrativ styregruppe bestående af 6 kommunale repræsentanter og 2 regionale 
repræsentanter samt et fælles klimasekretariat bestående af 2 årsværk (1 KKR Midt og 1 
Region Midtjylland).  
 
Aarhus Kommune har hidtil været ankerkommune for klimakoordinatoren, der i praksis har 
brugt tiden hos den enkelte kommune. Der lægges op til at fastholde den hidtidige 
organisering i det fremadrettede samarbejde.  

 
Region Midtjylland behandler parallelt med denne en proces en tilsvarende indstilling om 
fortsættelse af den fælles klimaindsats. 

 
Foruden klimakoordinatoren anvendes midlerne til afholdelse af workshops, 
netværksaktiviteter, konferencer mv. 
 
Udgangspunktet forventes at være, at der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2024-2026. Der er 
afsat midler i KD-Nets budget for 2023. 
 
Fremadrettet proces 
På mødet i KKR Midtjylland den 22. november 2022 får KKR forelagt vedlagte 
dagsordenspunkt, som udgangspunkt for en drøftelse af perspektiverne for fremadrettet 
samarbejde i Midtjylland på klimaområdet mv. 
 
I forlængelse af drøftelserne i KKR Midtjylland og tilsvarende i de øvrige landsdele 
forhandles der videre om en aftale med regionerne og Realdania med henblik på en 
endelig partnerskabsaftale, der forventes præsenteret på KKR møderne i februar. 
 
På samme måde forventes KKR Midtjylland at blive præsenteret for det endelige oplæg om 
KlimaMidt incl. forslaget om at fortsætte den nuværende organisering og den nuværende 
økonomi. 
 

./. Bilag - KlimaMidt – Efterliv 

./. DK2020 – klimapartnerskabet efter 2023 – fra KL 
 
 

5. Rammeaftale for det specialiserede socialområde v. Jesper Kaas Schmidt / Jesper 
Thyrring 
Det indstilles, at KD-Net godkender udkast til rammeaftale og drøfter forslag til takstaftale 
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Referat: Sagen blev drøftet med forskellige synspunkter om taksternes udvikling. Jesper 
Kaas Schmidt meddelte, at der arbejdes på en model (B), hvor taksterne ikke kan stige. 
Rammeaftalen og Takstaftalen skal behandles på KKR-mødet den 22. november 2022 og 
efterfølgende godkendes i de respektive byråd samt regionsrådet. 
 
Jesper Thyrring Møller orienterede om, at der er varslet en takststigning på ydelserne på 
Børnehuset. Der bliver bedt om en uddybende forklaring på takststigningen. 

 

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet udkast til Rammeaftale 2023-24. Rammeaftalen skal behandles på 
mødet i KKR Midtjylland den 22. november 2022, hvorefter den sendes til godkendelse i 
byråd/kommunalbestyrelser og regionsrådet. 
 
Forslag til udviklingsområder er: 
- Den nære psykiatri 
- Borgere med komplekse udfordringer 
 
KKR Midtjylland har sendt forslagene til lokalpolitisk kommentering i kommuner og region i 
perioden 1. april til 1. juli 2022. Alle indmeldinger tilkendegiver opbakning til de to 
udviklingsområder. Der er enkelte bemærkninger, som sekretariatet har søgt indarbejdet 
via tilføjelser til rammeaftalen, fx en opmærksomhed omkring betydningen af de nationale 
reformer på området og udfordringerne omkring kompetenceudvikling og rekruttering. . 
 
Takstaftale 
Som en del af rammeaftalen skal der indgås en aftale omkring takstudviklingen. 
 
Der er i den forbindelse to forskellige forslag i spil jf. mail fra Jesper Kaas Schmidt den 14. 
oktober. 
 
a. Nyt forslag 

”Takstaftale for perioden 2023-2026 
 
De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i 
perioden 2023 – 2026: 
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 2 pct , der blev aftalt i sidste takstaftale 

periode 
4. De kommuner der ikke har levet op til den aftalte reduktion i takstaftalen for 2019-2022, 

skal sikre at det sker i 2023-2024 foruden at de skal leve op til punkt 2 i den nye aftale 
5. Forhold omkring udmøntning af takstaftalen til administrativt brug vil blive uddybet i 

styringsaftalen 
6. Det er desuden aftalt, at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over 

udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder 
udviklingen i tillægstakster/ takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for 
udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, fx udviklingen i antallet af 
borgere med behov for støtte. 
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7. Arbejdet kan ses i sammenhæng med arbejdet omkring udviklingsområdet i 
rammeaftalen 2023-2024 omkring borgere med særlige komplekse problemstillinger.” 

  
b. Oprindeligt forslag 

”Takstaftale for perioden 2023-2024” 
 
De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i 
perioden 2023 – 2024: 
1. Taksterne kan ikke stige i perioden 
2. Aftalen gælder i perioden 2023-2024 med mulighed for forlængelse, hvilket aftales i 

forbindelse med udarbejdelse af rammeaftalen for 2025-2026 
3. De kommuner der ikke har levet op til den aftalte reduktion i takstaftalen for 2019-2022, 

skal sikre at det sker i 2023-2024  
4. Forhold omkring udmøntning af takstaftalen til administrativt brug vil blive uddybet i 

styringsaftalen 
5. Det er desuden aftalt, at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over 

udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder 
udviklingen i tillægstakster/ takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for 
udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, fx udviklingen i antallet af 
borgere med behov for støtte. 

6. Arbejdet kan ses i sammenhæng med arbejdet omkring udviklingsområdet i 
rammeaftalen 2023-2024 omkring borgere med særlige komplekse problemstillinger.” 

 
KD-Net vil i forhold til punktet om økonomisk overblik anmode den administrative 
styregruppe på området 'DASSOS' om at rapportere tilbage inden udgangen af 3. kvartal 
2023. 
 
Videre proces 
Takstaftalen indarbejdes i udkast til rammeaftale, som behandles på KKR mødet den 22. 
november 2022 med efterfølgende godkendelse i byråd og regionsråd. 
 
Styringsaftale 
Styringsaftalen er et bilag til rammeaftalen og udmønter finansieringsbekendtgørelsens 
bestemmelser. Styringsaftalen beskriver blandt andet principperne for 
omkostningsberegninger og betalingsmodeller på de tilbud, der er omfattet af 
rammeaftalen. 
 
Styringsaftale 2023-24 er på alle væsentlige punkter en videreførelse af aftalerne i den 
nuværende styringsaftale.  
 

./. Bilag - Udkast til rammeaftale 2023-2024 
 
 
 
 

6. Status på den kollektive trafik v. Jesper Kaas Schmidt   
 
Det indstilles, at KD-Net  

 får en status for Midttrafiks trafikplan og en status for besparelser på den regionale 
kollektive trafik 
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 orienteres om arbejdet med Midttrafiks trafikplan 
 orienteres om, at det overvejes at ændre organiseringen vedr. mobilitet.  

 

Referat: Der blev givet en status på omfanget af besparelser. Der arbejdes videre med 
overvejelserne om en ændret organisering omkring den kollektive trafik/mobilitet. 
  

Sagsfremstilling 

Besparelser på den kollektive trafik 
COVID og stigning i brændstofpriserne udfordrer den kommunale og regionale kollektive 
trafik. Regionsrådet har bedt Midttrafik om at udarbejde forslag til nedskæringer i det 
regionale rutenet og efter behandling i udvalget for regional udvikling den 5. oktober 2022  
går man efter en samlet besparelse på 40 mio. kr. Regionen orienterede kommunerne 
herom i mail af 6. oktober 2022, hvor det samtidig oplyses, at der udvalget har ønsket en 
mere forsigtig forventning til takststigning og passagerudvikling og at udvalget var enige 
om, at eventuelle frigjorte midler fra besparelserne skal geninvesteres i nytænkning af grøn 
kollektiv mobilitet.  
 
Det kan oplyses, at der er aftalt møder med de fleste kommuner. Endvidere, at 
regionsrådet tager endelig beslutning om besparelserne på et møde den 21. december 
2022.  
 
Kommunerne skal være opmærksomme at der ikke kommer en høringsrunde forinden.  
 
Midttrafiks trafikplan 
Midttrafik skal jf. lov om trafikselskaber udarbejde en trafikplan hvert fjerde år. Planen skal 
fastlægge et strategisk hovednet for området og udstikke retningen for, hvordan den 
kollektive trafik skal udvikles i planperioden. I trafikplanen 2019-2022 introducerede man 
begrebet det Midtjyske hovednet og bestemmelse af servicemål. Desuden arbejdede man 
med flekstrafikprodukter, bybusser og emnet fremkommelighed.  
 
I perioden 2022-2026 bliver ”trafikplanen” til en mobilitetsplan, hvor det essentielle bliver at 
styrke den kollektive trafik i sammenhæng med den øvrige mobilitet.  
 
KKR Midtjylland orienteres om planen på mødet den 22. november 2022 og det forventes, 
at planen sendes i høring fra og medio december 2022 til medio februar 2023 i 
kommunerne.  
 

./. Bilag – Tidsplan for mobilitetsplanen 
 
 Mobilitet i flere styregrupper  

Eftersom omdrejningspunktet bliver den fremtidige mobilitet, når den kollektive trafik drøftes 
er der overvejelser i gang om, hvorvidt organiseringen skal ændres. Der er pt. to 
styregrupper, der beskæftiger sig med emnet – Trafikstyregruppen og Mobilitetsgruppen og 
hvor der er personoverlap.  
 
KD-net drøfter emnet på mødet den 27. januar 2023.  



   

7 
 

 
 

7. Evaluering af Erhvervsfremmereformen og proces for ny strategi for decentral 
erhvervsfremme v. Jan Kallestrup 
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen 
 

Referat: Jan Kallestrup orienterede om evaluering af erhvervsfremmereformen og proces 
for ny strategi for decentral erhvervsfremme. Processen for ny strategi er i gang. 
Inddragelsesmødet d. 7. marts er aflyst.  

Orientering taget til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
På seneste møde i KKR Midtjylland blev det besluttet, at Erhvervsfremmeområdet 
dagsordenssættes på det kommende møde, bl.a. med udgangspunkt i den kommende 
evaluering af erhvervsfremmereformen fra 2018. 
 
På mødet i KKR Midtjylland blev det under drøftelsen blandt andet fremhævet, at det fra 
kommunal side er svært at gennemskue, hvor og hvordan de strategiske beslutninger 
omkring anvendelsen af strukturfondsmidlerne og de øvrige nationale 
erhvervsfremmemidler træffes. 
 
Planlægning af det kommende møde i KKR Midtjylland 
KL har udarbejdet punkter til det kommende møde i KKR Midtjylland med fokus på dels 
processen omkring strategien for Danmarks Erhvervsfremme og en drøftelse omkring input 
til evalueringen af erhvervsfremmeområdet. Punkterne er vedlagt til orientering. 

 
./. Udkast til dagsordenspunkt fra KL vedr. proces for udarbejdelse af ny strategi for decentral 

erhvervsfremme i Danmark  
./. Udkast til dagsordenspunkt fra KL vedr. input til evalueringen af erhvervsfremmereformen 

 

 
 

8. Udkast til resultatkontrakt 2023 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland 
v. Jan Kallestrup 
 
Det indstilles, at KD-Net godkender udkast til resultatkontrakt 
 

Referat: KD-net godkendte resultatkontrakt 2023 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 
Midtjylland. 

Det bemærkes, at Erhvervshus Midtjylland præsterer godt på de opstillede performance-
parametre.  

I tilfælde af konkrete udfordringer med samarbejdet opfordres til, at man sender konkrete 
eksempler til Jan Kallestrup, der vil bære det ind i drøftelserne med Erhvervshus 
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Midtjylland. Ellers appeleres til at udfordringer drøftes med den udstationerede 
medarbejder fra Erhvervshuset.  

 

Sagsfremstilling 
KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indgår resultatkontrakt for 2023 inden for 
rammerne af ”Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse af 25. oktober 2018” 
og ”Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023” af 27. januar 2021 indgået mellem 
KL og Erhvervsministeriet.  
 
Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indeholder de 
nationalt fastsatte mål, som følger af rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 
2021-2023, samt et lokalt mål og en række særlige indsatsområder, som er defineret af 
KKR Midtjylland. 
 
Link til rammeaftale: https://em.dk/media/14085/aftale-om-rammerne-for-erhvervshusene-
2021-2023.pdf  
 
Indhold 
Der er i det store og hele tale om en opdatering af den nuværende resultatkontrakt for 
2022, hvor der kan fremhæves følgende forslag til tilføjelser: 
- At der arbejdes for at større samarbejde med CDEU og de nationale klynger ift. at 

imødekomme virksomhedernes behov. 
- At Erhvervshuset hvor det er relevant ift. Erhvervslivet kan understøtte kommunernes 

arbejde med at implementere deres klimhandlingsplaner. 
- Mål 1 til 7 er opdateret med udgangspunkt i rammeaftalen for Erhvervshuse. 
 
Måltallet for det lokale mål – mål 8 fastholdes på 5.000 vejledninger. Erhvervshusets 
vejledningsaktivitet skal afspejle den indbyggermæssige fordeling i de enkelte kommuner 
og ligge indenfor et vejledende spænd på +/- 10% samt først og fremmest imødekomme 
efterspørgslen efter specialiseret erhvervsservice hos hhv. vækst- og driftsorienterede 
virksomheder. 
 
I de tilfælde hvor vejledningsaktiviteten i en kommune ligger under de +/- 10 pct. inviterer 
Erhvervshuset kommunen til dialog om mulighederne styrke vejledningsindsatsen. 
 
Videre proces 
I forlængelse af mødet i KD-Net forelægges resultatkontrakten for KKRs formandskab, 
inden bestyrelsen for Erhvervshuset får forelagt udkastet. Efterfølgende godkendes 
resultatkontrakten endeligt på første møde i 2023 i KKR. 
 

./. Bilag – Udkast til resultatkontrakt for 2023 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus 
Midtjylland 

./. Bilag – Status på resultatkontrakten for 2021 

./. Bilag – Midtvejsstatus på resultatkontakten for 2022 
 

 
9. Forslag til budget for KD-Net 2023-2026 v. Jesper Kaas Schmidt 

Det indstilles, at KD-Net godkender forslag til budget for 2023-2026 
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Referat: KD-net godkendte forslag til budget for 2023-2026.  

 
Sagsfremstilling 
Principper vedrørende KD-Nets økonomi 
 
Vedrørende KD-Nets økonomi er der nedenstående aftaler: 
 Overordnet er det aftalt, at KD-Net afholder udgifter, som er godkendt af KD-Net, og at 

kommunerne faktureres for udgifter til aktiviteter ud over budgetrammen.  
 Sideløbende med den overordnede aftale, finansieres nogle projekter og tiltag af 

enkelte kommuner eller grupper af kommuner. 
 Kontinuerlig drift af tiltag og projekter hører ikke til under KD-Nets ansvar. Driften skal 

både økonomisk og ledelsesmæssigt forankres i en kommune eller i en gruppe af 
kommuner. Ved nogle tiltag er det dog vanskeligt. Det gælder f.eks. HjerteKomMidt 
som håndteres ved at Defaktum fakturerer KD-Net, som efterfølgende fordeler udgiften 
på kommunerne i forhold til indbyggertal.  

 Finansiering af studieture har tidligere ligget under KD-Net. Men i forbindelse med 
planlægning af studieturen til Bruxelles i 2020 blev det aftalt, at de deltagende 
kommuner fremover afholder udgiften baseret på deltagerantal.  

 Nogle tiltag etableres gennem KD-Net, og finansieres af de deltagende kommuner. Det 
gælder f.eks. GovTech Midtjylland.  
 

Budget for 2023-26 
KD-Nets budget for 2023-26 indeholder en kolonne med orientering om det forventede 
regnskab for 2022 pr. 3. kvartal 2022. Regnskabsorienteringen er medtaget til brug for 
sammenligning. Der er dog tale om en foreløbig vurdering med forbehold. KD-Net 
modtager det endelige regnskab i begyndelsen af 2023. 
 
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne Budget 2022-25 og efter de 
samme principper som tidligere år. Der er ikke i det foreliggende budgetforslag foretaget 
korrektioner for det forventede regnskabsresultat.  
 
Som det fremgår af punkt 4 på KD-Nets dagsorden d. 4. november 2022 forventes det, at 
der i 2023 indgås aftale mellem KL, Real Dania og Danske Regioner om forlængelse af 
samarbejdet i KlimaMidt fra 2024 og frem, når det nuværende samarbejde udløber. I 
budgettet for 2023-26 er der ikke afsæt midler til klimakoordinatoren fra 2024 og frem. I 
forlængelse af den nationale aftale og sideløbende drøftelser i KKR Midtjylland skal KD-Net 
i 2023 forventeligt beslutte om budgetposten skal forlænges frem til og med 2026. 
 
Arbejdsmarkedskonferencen 2023 er budgetteret med 100.000 kr. Der er dog et forventet 
mindre forbrug på 100.000 kr. i 2022 til afholdelse af arbejdsmarkedskonference. Disse 
midler forventes derfor at kunne overføres til brug for arbejdsmarkedskonferencen i 2023. 
 
Der er lagt 50.000 kr. ind under udgiftsposten Fast takstifil pr. år til løbende tilretning af 
databasen. 
 
I 2026 er der budgetteret med 200.000 kr. til udførsel af analyse af behovet for 
velfærdsuddannede som der er tradition for efter kommunalvalg. 
 
KD-Net sekretariatet 
KD-Net vil snarest opslå en stilling på et årsværk i KD-Nets sekretariat da stillingen for nylig 
er blevet vakant. Stillingen forventes besat 1. januar 2023 af en medarbejder der enten er 
nyuddannet eller med få års erfaring ansat i en treårig midlertidig ansættelse. I de første tre 
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måneder af 2023 har KD-Net imidlertid en dobbelt lønforpligtelse til KD-Nets sekretariat, da 
den tidligere medarbejder fortsat lønnes i de pågældende måneder. Det er forvaltningens 
forventning, at der vil være lavere lønudgifter til den nye sekretariatsmedarbejder end den 
forhenværende, hvorfor der i de øvrige 9 måneder af 2023 er beregnet 20.000 kr. mindre i 
lønudgifter pr. måned sammenlignet med det foregående år.  
I forbindelse med budgetgodkendelsen i 2023 foretages en budgetregulering af 
lønudgifterne for årene 2024-25 afhængigt af den endelige ansættelse. På trods af 
forventningen om en tidsbegrænset ansættelse er lønudgiften dog medtaget også i 
overslagsåret 2026, da der fortsat forventes ansat en KD-net sekretariatsmedarbejder om 
end eventuelt på andre vilkår efter det næste kommunalvalg.  
 
Indtægter 
De enkelte kommuners betaling til KD-Net består af en række enkeltdele. 
 
 Grundbetalingen til KD-Net 
 Dertil Hjertekom, hvor Defactum fakturer KD-Net, og KD-Net sekretariatet efterfølgende 

faktuerer de enkelte kommuner efter den aftalte fordelingsnøgle for Hjertekom. 
 Med hensyn til klimaindsatsen bruges samme fordelingsnøgle som for beregningen af 

kommunernes bidrag til KD-Net 
 GovTech Midtjylland er et samarbejde mellem 13 kommuner. Fordelingen af udgiften til 

GovTech Midtjylland foretages efter den aftalte fordelingsnøgle. GovTech kører således 
sideløbende og er ikke med i budget og regnskab. Den enkelte kommunes indbetaling 
for 2023 fremgår dog af specifikation af indtægter. 

 
bilagene kan budgettet og de enkelte kommunernes samlede betaling ses. 

 
./ Udkast til budget for KD-net 2023-2026 
./. Fordelingsnøgler for økonomien 
 

 
10. Orientering fra Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen 

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 

Referat: Lass Jacobsen orienterede om sundhedsområdet. Orientering taget til 
efterretning.  

Stomiudbud skal formel godkendelse inden d. 18. november. 
 
KD-net præsenteres på et kommende møde for forslag til fremtidige principper for udbud. 
 
Sagsfremstilling 
  
Stomiudbud  
Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Region Syddanmark og Odense Kommune har 
sammen udviklet en ny løsningsmodel for fælles udbud, rådgivning, bestilling, levering og 
kontraktstyring af sundhedsprodukter til borgere og sygehuse i Midtjylland. Projektet er 
tildelt 1,5 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens Pulje til støtte af innovative indkøb i 
sundhedsvæsenet. 
 
Med udgangspunkt i stomiområdet har projektpartnerne udviklet fælles metoder og 
processer for den nye løsningsmodel, der kan skaleres til såvel flere sundhedsprodukter 
som flere regioner og kommuner.  
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KD-net blev informeret (mail) om projektet den 7. oktober 2022 og blev samtidig bedt om at 
give et foreløbigt tilsagn senest den 12. oktober 2022. Alle 17 involverede sendte et tilsagn 
under forudsætning af den politiske behandling.  
 
På mødet i KD-net gives en status på projektet (som formentlig bliver sendt til godkendelse 
i kommunalbestyrelserne den 28. oktober 2022). Der vil være mulighed for at stille 
afklarende spørgsmål mv. 
 
Andet 
 
Politiske sundhedsklynger 
Det første møde er holdt i Gødstrupklyngen (den 12. oktober). Dagsordener og referater fra 
møderne i sundhedsklyngerne kan ses her Sundhedsklynger - Region Midtjylland (rm.dk) 
 
 

11. Modernisering af lægevagten v. Lasse Jacobsen 
 
Det indstilles, at KD-net drøfter, at lægevagten skal moderniseres.  
 
Referat: KD-net drøftede modernisering af lægevagten. 
 
Kommunerne har deltaget som lyttende i forhandlingerne mellem Region Midtjylland og 
PLO. Region Midtjylland har fremsendt et oplæg til områder, som kommunerne vil kunne 
overtage. 
 
Inden der kan optages forhandlinger med regionen om oplægget, skal det drøftes politisk i 
KKR. Sagen drøftes på formandsskabsmødet den 10. november og KKR mødet den 22. 
november. 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Med den nye overenskomst mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation 
(PLO) er det aftalt, at der lokalt skal iværksættes en modernisering af Lægevagten, 
herunder, at der skal ses på en evt. opdatering af lægevagtsaftalen. 
  
Lægevagtsaftalen forhandles mellem regionen og PLO-M hen over sommer og efterår 
2022. PLO-M er interesseret i, at vagtlægerne skal løse færre opgaver især om natten. 
 
Kommunerne er inviteret med som lyttere i forhandlingerne. Det er aftalt, at regionen 
kommer med et forhandlingsoplæg til kommunerne om opgaver, der evt. skal udføres i 
kommunerne som konsekvens af modernisering af lægevagten.  
 
 
 
 

12. Nedlæggelse af psykiatriforum v. Lasse Jacobsen og Jesper Thyrring 
 
Det indstilles, at KD-Net godkender at psykiatriforum nedlægges fra 1. januar 2023. 
 

Referat: KD-net godkendte nedlæggelse af psykiatriforum pr. 1. januar 2023.  
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Sagsfremstilling 
 
Formandskabet for DASSOS og KOSU har sammen med regionens psykiatriledelse været i 
overvejelser om, hvordan det tværsektorielle samarbejde omkring psykiatrien organiseres 
fremover og er nået frem til, at man nedlægger psykiatriforum.  
 
Psykiatriforum er et forum, hvor alle sundheds- og socialdirektører, PLO-M og regionens 
psykiatriledelse mødes og drøfter emner af fælles relevans indenfor psykiatrien. Møderne 
er tilrettelagt i relation til de kvartalsmøder, der holdes på samme dag for hhs. DASSOS, 
KOSU og for Sundhedsstyregruppen. Møderne holdes i forlængelse af hinanden.  
 
Sundhedsreformen har fastlagt sundhedsklyngerne som en central ramme for samarbejdet 
om psykiatrien, og dermed med sundhedsaftalen som organisatorisk og politisk ophæng. 
Dette er i tråd med beslutninger i KKR Midtjylland og Kontaktudvalget i efteråret 2021 om, 
at psykiatrien organiseres i Sundhedssamarbejdet. 
  
Regionens psykiatriledelse har, selvom Psykiatriforum nedlægges, fremover mulighed for 
at indgå i dialog med kommunerne i forbindelse med de kvartalsvise DASSOS og KOSU 
møder, når der er behov for det.  
  
Der er fortsat stor opmærksomhed på, at drøftelser om socialpsykiatrien har plads på både 
social- og på sundhedsområdet i fælleskommunal sammenhæng.  

 

 
 

13. Dimensionering af SOSU-uddannelserne v. Lars Møller 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
 

Referat: Ikke behandlet. Se eftersendt mail.  

 
 
Sagsfremstilling 
 
Den 14. juni 2021 indgik regeringen, FOA, Danske Regioner og KL en femårig 
lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne, hvori kommuner og regioner garanterede 
minimum 9.000 lærepladser årligt i perioden 2022-2026.  
 
Således skal der for 2023 fordeles 9.000 lærepladser blandt de fem KKR. Der er tale om et 
minimum, og kommunerne kan oprette yderligere pladser.  
 
Aftalen indeholdt desuden en ekstraordinær indsats for 2021 og 2022 i form af en garanti 
om læreplads til alle kvalificerede elever til SOSU-assistentuddannelsen. Der er ikke taget 
stilling til en eventuel forlængelse af denne garanti. 
 
Minimumsdimensioneringen på 9.000 elever blev opnået i 2021, dog med en fordeling på 
5.753 assistentelever og 3.496 hjælperelever 
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I 2022 er der fra januar til og med august indgået aftaler med 3.813 assistentelever (282 
færre end samme periode i 2021) og 2.714 hjælperelever (215 flere end samme periode i 
2021) 
 
Fordelingen af elevpladser for de midtjyske kommuner: 
 
PAU-uddannelsen er dimensioneret med 210 pladser i Midtjylland. Der er ikke ændret i 
dimensioneringen siden 2018, hvor PAU-uddannelsen i en central aftale blev dimensioneret 
med minimum 700 pladser årligt på landsplan. Det forventes, at PAU-dimensioneringen 
tages op igen i forbindelse med udmøntningen af aftalen om minimumsdimensionering i 
daginstitutionerne.  
Optaget af elever til PAU-uddannelsen er tilfredsstillende. Det er besluttet at optage 1330 
elever på GF 2 forløb. Det betyder, at der vil være flere, der søger om en praktikplads i 
kommunerne.  
 
 

14. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt 
 
Det indstilles, at KD-Net drøfter udpegningerne 
 

Referat: Ikke behandlet. Se eftersendt mail.  

 
 
Sagsfremstilling 
Region Midtjylland har vedtaget en ny uddannelsespolitik, som gælder i perioden 2022-
2025. En af uddannelsespolitikkens fire målsætninger omhandler behovet for flere faglærte. 
Udarbejdelsen af en EUD-strategi er en af indsatserne, som skal bidrage til at nå 
målsætningen 
 
Rådet for Fremtidens Kompetencer har vedtaget at nedsætte Arbejdsgruppen for Den 
Midtjyske EUD-strategi. Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til en strategi, der skal 
understøtte en sammenhængende indsats for at få uddannet flere faglærte (se 
vedhæftede kommissorium).  
 
Region Midtjylland har i den forbindelse henvendt sig ift. anmoder derfor kommunerne om 
at udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppen. 
 

./. Bilag - Kommissorium for arbejdsgruppen 
 
 

15. Foreløbige punkter til kommende møde i KKR Midtjylland  
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: Ikke behandlet. Se eftersendt mail.  

 
 
Foreløbige punkter til mødet i KKR den 22. november 2022 
- Opfølgning på KKRs klimastrategi 
- DK2020 partnerskabet efter 2023 
- Forslag til politiske fokusområder for KKR Midtjylland i valgperioden 
- Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde 



   

14 
 

- Proces for evaluering af erhvervsfremmereformen og ny strategi for decentral 
erhvervsfremme 

- Dimensionering af sosuuddannelserne  
 

Foreløbige punkter til mødet i KKR den 10. februar 2023 
- Udkast til resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland 
- Samarbejde på klimaområdet i Midtjylland efter 2023 
 
 

16. Foreløbige punkter til kommende møde i KD-Net 
 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: Ikke behandlet. Se eftersendt mail.  

 
 
Sagsfremstilling 
 
Foreløbige punkter til mødet i KD-Net den 27. januar 2023 
- Regnskab 2022 KD-Net 
- Samarbejde på klimaområdet i Midtjylland efter 2023 
 

17. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt 

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

 

Referat: Ikke behandlet. Se eftersendt mail.  

 

Sagsfremstilling 

Mødekalender for KKR Midtjylland 2022 

 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 
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 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 
 
 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: 
 

18. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt 
 
Referat: Ikke behandlet. Se eftersendt mail.  

 
Orientering: Konference om det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri 23. februar 
2022. 
 
Der er fremsendt en kort invitation til kommunerne med henblik på at reserve datoen.  
 
Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder et debatoplæg til den ny sundhedsaftale, som 
skal drøftes på konferencen og danne grundlag for forslaget til en ny aftale. Forslaget til en 
ny sundhedsaftale vil komme til politisk behandling i foråret 2023. 



   

16 
 

 
 
 
 
 


