
Referat fra møde i 
kommunaldirektørnetværket i den  
midtjyske region, den 26. august 2022 
   
Tid og sted:  Fredag den 26. august 2022, kl. 10.00 – 12.00.                          

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

regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet. 
 

   
Afbud:   Lars Keld Hansen,  
   Jesper Thyrring Møller.  
   Thomas Lindberg deltog fra kl. 10.00 til 11.00 
  
  
 
Evt. afbud sendes til chbn@kl.dk  
 
 

Punkt Indhold Bilag 
1 Godkendelse af dagsorden  
2 Godkendelse af referatet af mødet den 3. juni 2022 ./. 
3 Drøftelse af takstaftalen  ./. 
4 Erhvervsområdet ./. 
5 Status om den økonomiske situation for den kollektive trafik ./. ./. 
6 Landstallet flygtninge 2023 ./. ./. 
7 Fælles kommunal tilgang til arbejdskraftsudfordringen ./. 
8 Samarbejde med regionen om den brede uddannelsesdagsorden ./. 
9 Orientering fra Sundhedsområdet  

10 Opfølgning fra seneste møde i KD-Net vedr. Sundhedskoordinator  
11 Proces for nærhospitaler  
12 Evaluering af studieturen til Bruxelles den 18. – 19. maj 2022  
13 Generalforsamling i CDEU og kommunernes muligheder for at søge EU funding ./. 
14 Udpegninger  
15 Foreløbige punkter til kommende møder i KKR Midtjylland   
16 Foreløbige punkter til kommende møder i KD-Net  
17 Kommende møder  
18 Eventuelt  
18   
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1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Kaas Schmidt 

Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen. 
 
Referat: Dagsorden blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 3. juni 2022 v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender referaterne. 
 
Referat: Referatet blev godkendt 
 
 
Sagsfremstilling 
Referat af møde i KD-Net den 3. juni 2022, som blev udsendt den 13. juni 2022 er vedlagt 
som bilag.  
 

./. Bilag 2 - Referat fra mødet den 3. juni 2022  
 
 

3. Drøftelse af takstaftalen v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net drøfter sagen 
 
Referat:  
 
KD-Net drøftede sagen.  
 
Der arbejdes videre med en aftale, som skitseret i sagsfremstillingen. Desuden arbejdes 
der videre med at aftalen bliver kortere aftale - fx 2 år med mulighed for forlængelse.  
  
Der var desuden enighed om at lade DASSOS kigge på den samlede udgiftsudvikling på 
området, herunder udviklingen for de særligt komplekse borgere og forholdet mellem 
basistaksten og tillægstakter / tillægsydelser. DASSOS skal rapportere tilbage inden 
udgangen af 3. kvartal 2023 
 
Desuden blev det aftalt, at det skal drøftes hvordan en kommende proces for indgåelse af 
en takstaftale tilrettelægges. 

 
Sagsfremstilling 
 
Den nuværende takstaftale 
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  
 



  

2 

KD-Net havde på mødet den 3. juni 2022 en indledende drøftelse af takstaftalen, hvor det 
blev aftalt, at punktet drøftes på det kommende møde den 26. august, og at der som 
baggrund for drøftelsen udarbejdes et notat om takstudviklingen i indeværende periode. 
 
Takstudviklingen for aftaleperioden 2019-2022 fremgår af notat. Opgørelsen viser, at 
størstedelen af kommunerne samt regionen har levet op til målet om en takstreduktion på 
minimum 2% i hele perioden. 
 
På mødet den 3. juni 2022 blev følgende forslag til ny takstaftale præsenteret. 
1. Taksterne kan ikke stige i perioden 
2. De kommuner der ikke har levet op til den aftalte reduktion i seneste aftale, skal sikre at 

det sker i den kommende aftale. 
 
Den nuværende Takstaftale er gældende for 4 år. I forbindelse med drøftelsen af en 
kommende takstaftale, skal der ligeledes tages stilling til om den nye takstaftale ligeledes 
skal være 4-årig.  
 

./. Bilag 3 - Notat om takstudviklingen 
 
 

4. Erhvervsområdet 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: Der var opbakning til at introducere KKR til erhvervsområdet. 
 
I den forbindelse var der enighed om, at det er vigtigt med mere opmærksomhed på 
kommunernes rolle i erhvervsfremmesystemet.  
 
Sagsfremstilling 
På det kommende møde i KKR Midtjylland forventes en kort introduktion / drøftelse af KKR 
og kommunernes opgaver på erhvervsområdet.  
 
Der er i den forbindelse udarbejdet et kort notat, der skitserer erhvervsfremmesystemet 
som det aktuelt ser ud. 
 
På mødet i KKR Midtjylland vil der ligeledes være en beskrivelse af KKRs opgaver på 
erhvervsfremmeområdet. 
 
I den kommende periode er der følgende opmærksomhedspunkter på 
erhvervsfremmeområdet 
 
- Den årlige resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland skal 

indgås 
- I 2023 skal reformen af erhvervsfremmesystemet vedtaget i 2018 evalueres 
- I løbet af 2023 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejde en ny strategi for 

den decentrale erhvervsfremme – det forventes, at bestyrelsen for Erhvervshus 
Midtjylland inddrages i arbejdet i lighed med den proces som var for udarbejdelsen af 
den nuværende strategi. 

 
Det påtænkes at lade henholdsvis formanden for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og 
KKRs medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse holde et par korte indlæg om 
arbejdet i de respektive bestyrelser. 
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./.        Bilag 4 - Overblik over erhvervsfremmesystemet 

 
 

5. Status om den økonomiske situation for den kollektive trafik v. Lone Lyrskov 
 
Det indstilles, at KD -net tager orienteringen om status for økonomien for den kollektive 
trafik til efterretning. 
 
Referat: KD-Net drøftede den økonomiske situation i den kollektive trafik. Pernille Blach 
Hansen orienterede om den regionale del af den kollektive trafik, som er så udfordret at 
man ser ind i en besparelse på 48 mio. kr. netto årligt. Der forventes et sparekatalog på op 
til 100 mio. kr. og der planlægges en proces i efteråret, hvor der bliver dialog med 
kommuner og borgere om spareplanen, ligesom alt materiale vil blive stillet til rådighed. 

Region Midtjylland forventer at gennemføre borgermøder i løbet af efteråret, og vil gerne 
koordinere med den enkelte kommune i den forbindelse. Den enkelte kommune inviteres til 
at deltage i møderne. 
 
Der var enighed om, at det er vigtigt, at trafikstyregruppen er tæt inde på processen mhp. 
på koordinering administrativ såvel som politisk. 
 
Det blev tilkendegivet, at regionen så hurtigt som muligt indleder dialog med kommunerne 
om, hvordan den forventede tilpasning af de regionale ruter kan se ud. 
 
Jesper Kaas Schmidt kvitterede for regionens involvering så tidligt i processen med KD-net 
og trafikstyregruppen 
 
Lone Lyrskov opfordrede til at takke ja til dialog med regionen og med Midttrafik på 
kommuneniveau. 
 
Sagsfremstilling:  

 Økonomien i den kollektive trafik er presset grundet efterslæb efter corona, og især pga. 
stigningen i brændstofpriserne. Regionsrådsformand Anders Kühnau sendte et brev til 
borgmestrene den 4. juli 2022, hvori han redegjorde for de økonomiske udfordringer 
regionen har for den kollektive trafik. 

 
 Kommunernes økonomiske udfordringer er belyst i vedlagte oversigt 
  

Steen Vindum, formand for Midttrafiks bestyrelse deltager i KKR mødet den 19. september 
2022 om samme emne. Desuden er der i ØA for 2023, lagt op til, at man i september 2022 
vender økonomien for den kollektive transport.  
 

./. Bilag 5.1 – Kommunernes økonomiske udfordringer for den kollektive trafik – overvejelser 
fra kommunerne 

 Bilag 5.2 – Økonomien i den regionale trafik, møde i trafikstyregruppen 19.08.2022 
 
 

6. Landstal flygtninge 2023 v. Jesper Kaas Schmidt 
 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling: 
Det følger af integrationslovens § 6, at Udlændingestyrelsen hvert år senest den 1. maj skal 
udsende meddelelse om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, at der skal meddeles 
opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet). 
 
Udlændingestyrelsen har den 30. april 2022 fremsendt landstallet for 2023.  
 
Udlændingestyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at der i 2023 vil blive givet 
opholdstilladelse til 550 flygtninge, som vil skulle visiteres til kommunerne.  
Landstallet for 2023 fastsættes således til 550 personer. 
 
Sagen behandles på det kommende KKR møde den 19. september 2022, med en forventet 
indstilling om, at KKR Midtjylland godkender Udlændingestyrelsens beregnede fordeling af 
flygtninge i 2023 mellem de 19 midtjyske kommuner. 
 

./. Bilag 6 – Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. landstallet for 2023 
 
 

7. Fælles kommunal tilgang til arbejdskraftudfordringen v. Flemming Storgaard 
 
Referat: Flemming Storgaard orienterede om processen frem mod mødet i 
Uddannelsesudvalget den 2. september og det kommende møde i KKR Midtjylland den 18. 
september. 
 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 
KKR Midtjylland fik på møde den 14. juni 2022 præsenteret en analyse af behovet for 
velfærdsuddannede jf. Mødedatoer, dagsordener og referater (kl.dk) og besluttede, at 
kommunerne skulle dele viden om, hvad man gør for at imødegå udfordringen med at 
skaffe arbejdskraft under følgende overskrifter:  
 
1) Lovgivningsmæssige barrierer 
2) Opsamling af løsning af rekrutteringsproblemer fra kommunerne 
3) Samarbejde med ungdomsuddannelserne i forhold til søgningen til 

velfærdsuddannelserne 
 

Oversigten over kommunernes tilgang til arbejdskraftudfordringen er på dagsordenerne til 
mødet i Uddannelsesudvalget den 2. september og mødet i KKR den 19. september 2022 
  

./. Bilag 7 - Eksempler fra kommunerne på tilgange til arbejdskraftudfordringen. 
 
 

8. Samarbejde med regionen om den brede uddannelsesdagsorden v. Flemming 
Storgaard 
 
Det indstilles, at KD-Net tager drøfter oplægget 
 
Referat: KD-Net drøftede oplægget og anbefaler, at der arbejdes med dialog omkring de 
forskellige emner og udfordringer i stedet for at formulere konkrete målsætninger for 
samarbejdet, dog således at evt. dialog omkring udfordringen omkring fordelingen af elever 
på de gymnasiale uddannelser ikke tages i regi af dette samarbejdsoplæg. 

https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1o7F6i-0000hp-43&d=3%7Cmail%2F90%2F1656675600%2F1o7F6i-0000hp-43%7Cin12a%7C57e1b682%7C17945342%7C8372767%7C62BEDEA4F3D6EE407E1091F88DC44E35&s=YX_JNaOKMQom4kekmFiL4vmj2PY&o=https%3A%2F%2Fwww.kl.dk%2Fpolitik%2Fkkr%2Fkkr-midtjylland%2Fmoededatoer-dagsordener-og-referater%2F
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Sagsfremstilling 
I forbindelse med Evalueringen af KD-Net blev det aftalt, at baggrundsgruppen til 
uddannelsesudvalget fik til opgave at udvikle et mere forpligtigende samarbejde med 
regionen inden for de områder på uddannelsesområdet, som begge parter arbejder med og 
har fælles interesser i. 
 
Efterfølgende har KKR formandskabet lavet en lignende aftale med regionsrådsformanden,  
Med henblik på at præsentere et oplæg på mødet i Kontaktudvalget den 28. oktober 2022.  
 
Der ligger nu et første udkast til samarbejdsoplæg – oplægget er vedlagt som bilag. 
Der er taget udgangspunkt i de opgaver på uddannelsesområdet, som ligger udover det 
eksisterende samarbejde omkring kommuner og region som arbejdsgiver – et arbejde der 
for kommunernes vedkommende på adm. plan er forankret i Uddannelsesstyregruppen. 
 
Oplægget har været drøftet i KD-Nets baggrundsgruppe til KKRs uddannelsesudvalg. I den 
forbindelse var der en drøftelse omkring balancen mellem 1) Hensynet til at der er et bredt 
geografisk udbud af gymnasiale uddannelser overfor 2) De unges ønsker ift. hvilke 
gymnasier de gerne vil gå på.  
 
Baggrundsgruppen foreslog en drøftelse af dette på mødet i KD-Net, herunder om det skal 
være en fælles målsætning i samarbejdsoplægget at arbejde for en bred geografisk 
uddannelsesdækning. 
 
 

./. Bilag 8.1 Udkast til samarbejdsoplæg 

./. Bilag 8.2. Udkast til bilag til samarbejdsoplæg 
 
 

9. Orientering fra Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen 
 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: Der blev orienteret omkring udbuddet vedr. stomi produkter. 
 
Der blev desuden orienteret om første møde i SSU der er kommet godt fra start, med 
fælles målsætninger, ønsket om eksekvering, herunder stor fokus på psykiatrien. 
 
Processen omkring udarbejdelse af ny Sundhedsaftale er i gang.  
 
Sagsfremstilling 
Der orienteres om: 
• Status på dialog med Region Midtjylland om økonomi-model i forbindelse med fælles 

udbud på stomiprodukter 
• Opstart i nyt Sundhedssamarbejdsudvalg og politiske klynger  
• Proces for ny Sundhedsaftale 

 
 

10. Opfølgning fra seneste møde i KD-Net vedr. Sundhedskoordinator v. Pernille Blach 
Hansen 
  
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
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Referat: Pernille gav kort status. Området er udfordret af, at sagsmængden er klart større 
end forudsat, hvilket presser kapaciteten. Regionen vil gerne se, om det øgede niveau 
skyldes en pukkel efter COVID-19 eller om den høje sagsmændgde er kommet for at blive. 
 
Samarbejdsaftalen skal evalueres i april 2023. Det blev aftalt at fremrykke evalueringen til 
efteråret med henblik på at afklare det fremadrettede kapacitetsbehov. 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med KD-Net godkendelse af samarbejdsaftalen vedr. klinisk funktion og 
sundhedskoordinator på mødet den 3. juni 2022, blev det nævnt, at der opleves 
kapacitetsudfordringer hos regionen, der gør at behandlingen af sagerne tager længere 
tid. Det giver ekstra udgifter hos kommunerne. 
 
På mødet i KD-Net vil Pernille Blach Hansen give en kort status i den forbindelse. 
 
 

11. Proces for nærhospitaler v. Pernille Blach Hansen 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: Pernille Blach Hansen orienterede om, at regionsrådet den 24. august 2022 
godkendte en procesplan, hvor der lægges op til at arbejde videre med at følgende 
områder for placering af nærhospitaler i Midtjylland: Skanderborg, Grenaa, Skive, 
Ringkøbing-Skjern kommune og i Struer/Lemvig/Holstebro. 
 
Regionen vil invitere til dialog med kommunerne i de fem områder i den forbindelse. 
 
Der er afsat 500 mio. kr. i alt til digitale løsninger – ca. 100 mio. kr. i Midtjylland. Region og 
kommuner er i dialog om, hvilke løsninger der kan bringes i spil i en ansøgning.  
 
Sagsfremstilling 
Nærhospitaler indgår i aftalen om sundhedsreform - et sammenhængende, nært og stærkt 
sundhedsvæsen og vil i fremtiden være en del af omstillingen i sundhedsvæsenet.  
 
Med aftalen er der afsat 4 mia. kr. til etablering af op til 25 nærhospitaler fordelt over hele 
landet. Heraf er der afsat en delramme på 500 mio. kr. til investeringer i it, teknologi og 
udstyr til at understøtte bedre hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer i 
tilknytning til nærhospitalernes opgaveløsning og andre dele af den samlede struktur for 
nære og sammenhængende tilbud. 
 
Pernille Blach Hansen vil give en orientering om processen for nærhospitaler.  
 

 
12. Evaluering af studieturen til Bruxelles v. Jesper Kaas Schmidt 

Det indstilles, at KD-Net evaluerer studieturen til Bruxelles. 
 
Referat: Jesper Kaas konkluderede, at det havde været en god tur som forventes gentaget 
i forbindelse med opstarten af den kommende valgperiode. 
 
Sagsfremstilling 
Der blev den 18—19. maj 2022 gennemført studietur til Bruxelles for borgmestre og 
kommunaldirektører. Med på turen var desuden inviteret regionsrådsformanden og 
regionsdirektøren, ligesom bestyrelsen for CDEU deltog. 
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På mødet lægges der op til en kort evaluering af studieturen. 
 
 

13. Generalforsamling i CDEU og kommunernes muligheder for at søge EU funding v. 
Lars Keld Hansen 
 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
I forlængelse af studieturen til Bruxelles aftalte KKR Midtjylland på seneste møde, at der på 
det kommende møde i forbindelse med beretningen fra formanden for CDEU 
drøftes, hvordan kommunerne bedst udnytter mulighederne, der findes i de 
forskellige EU-programmer. 
 
Som baggrund for drøftelsen i KKR Midtjylland har CDEU udarbejdet en række korte bilag 
som vedlægges her. 
 

./. Bilag 13.1. EU's fonde 

./. Bilag 13.2. Kommuner og EU projekter 

./. Bilag 13.3. CDEUs årsberetning 
 
 

14. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net godkender udpegningerne 
 
Referat: KD-Net godkendte udpegningerne til uddannelsesstyregruppen og Rådet for 
Fremtidens Kompetencer. 
 
Vedr. ankerkommune til specialuddannelsen i borgernær sygepleje vil Jesper Kaas 
Schmidt koordinere den videre proces. 
 
Sagsfremstilling 
 
Ankerkommune vedr. specialuddannelsen i borgernær sygepleje 
 
Til at varetage koordination og dialog med VIA, region, PLO om afviklingen af den 
teoretiske og kliniske uddannelse er der behov for at en kommune varetager en 
tovholderfunktion (ankerkommune) i lighed med ankerkommunefunktionen på pædagog- og 
SOSU området.  
 
Ankerkommunen er tovholder på et lokalt netværk (der er etableret) i Midtjylland med 
deltagelse af uddannelsesansvarlige fra kommuner, region og VIA. Der vil være tale om 2-3 
årlige møder som ankerkommunen, som afvikles virtuelt. Desuden har KL (i lighed med 
SOSU området) etableret et netværk mellem ankerkommunerne på tværs af landet.  
 

./.. Bilag 14.1. Præsentation af specialuddannelsen i borgernær sygepleje 
 Bilag 14.2. Oversigt: Specialuddannelsen i borgernær sygepleje 

 
 
Uddannelsesstyregruppen 
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Da Kenneth Koed Nielsen er stoppet i Norddjurs Kommune, indstilles det, at konstitueret 
direktør, Lene Mehlsen Thomsen, Norddjurs Kommune, overtager pladsen i 
Uddannelsesstyregruppen. 
 
Rådet for Fremtidens Kompetencer 
Da Kenneth Koed Nielsen er stoppet i Norddjurs Kommune, indstilles det, at konstitueret 
direktør, Lene Mehlsen Thomsen, Norddjurs Kommune, overtager pladsen i Rådet for 
Fremtidens Kompetencer. 

 
 

15. Foreløbige punkter til kommende møde i KKR Midtjylland  
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: KD-Net tog orienteringen til efterretning med bemærkningen om, at 
erhvervsområdet er på som punkt til kommende KKR møde. 
 
Foreløbige punkter til mødet i KKR den 19. september 2022 
- Landstallet for flygtninge 2023 
- Oplæg fra Midttrafik 
- Nærhospitaler 
- Kommende selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker 
- Status for sundhedsklynger 
- Status på sundhedsområdet, herunder orientering fra SSU 
- Afrapportering fra CDEU og drøftelse af kommunernes muligheder for deltagelse i EU 

finansierede projekter 
- Ungeindsatsen 
- Opfølgning på udfordringer med arbejdskraft 
 
Foreløbige punkter til mødet i KKR den 22. november 2022 
- Opfølgning på KKRs klimastrategi 
 
 

16. Foreløbige punkter til kommende møde i KD-Net 
 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
 
Referat: KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
 
Foreløbige punkter til mødet i KD-Net den 4. november 
- Udkast til resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland 

 
 

17. Kommende møder v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Sagsfremstilling 
Mødekalender for KKR Midtjylland 2022 
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• 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) 
 
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 
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Mødekalender KD-Net 2026 
• 6. februar  

 
 

18. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt 
• Orientering om konference den 23. februar 2023 

 
Der var ingen bemærkninger til eventuelt


