D AG S O R D E N 2 0 1 8

KKR NORDJYLLAND
Dato:
Sted:

14-09-2018 10:30
Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst. Der er
gruppemøder fra kl. 10.00-10.30 og KKR-møde kl.
10.30-12.00 med efterfølgende frokost.

Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt
demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser
og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation,
videnscenter og forum for fælles initiativer og
beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen,
indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn
for borgerne og samfundet.
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af dagsorden
SAG-2018-04618 hast
Baggrund
Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 14. september
2018.
Indstilling
Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 14. september
2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Dagsordenen er udsendt den 5. september 2018.

1.2.

Godkendelse af referat
SAG-2018-04618 hast
Baggrund
Godkendelse af referat fra mødet i KKR Nordjylland den 22. juni 2018.
Indstilling
Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 22. juni 2018
godkendes.
Sagsfremstilling
Referatet er udsendt den 27. juni 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
SAG-2018-04618 hast

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning .
Sagsfremstilling
Orientering fra KL-/KKR-formandskabsmøde den 23. august 2018
KKR-formandskabet orienterer fra mødet.
Udviklingsbidrag for 2019
KKR Nordjylland har den 31. aug. 2018 modtaget en henvendelse fra Region Nordjylland om, at Regionen for 2019 budgetterer med et udviklingsbidrag på 135 kr. pr. indbygger til finansieringen af regionens aktiviteter indenfor Regional udvikling.
Da kommunerne inden den 10. sept. 2018 skal give en tilbagemelding herpå, har KKR-formandskabet truffet en formandskabsbeslutning om, at KKR
Nordjylland tager meddelelsen til efterretning.
./.

Henvendelsen fra Region Nordjylland er vedlagt.
Status for de særlige psykiatriske pladser
Den 18. juni 2018 blev fire sengepladser taget i brug i Brønderslev. Alle fire
pladser er i løbet af sommeren blevet besat. Herudover er en borger placeret i Region Syddanmark (inden de nordjyske pladser blev åbnet).
Pr. 1. oktober 2018 åbnes otte yderligere sengepladser i Brønderslev og pr.
1. januar 2019 tages de sidste fire pladser i brug.
Orienteringssag fra Region Nordjylland
KKR Nordjylland har fået en henvendelse fra Region Nordjylland vedr. en
mundtlig orienteringssag på det specialiserede socialområde. Der lægges
op til en mundtlig orientering på KKR-mødet.
Ny specialuddannelse for borgernær sygepleje
På baggrund af de drøftelser, der var på KKR mødet den 22. juni 2018, er
det aftalt, at Frederikshavn Kommune varetager ankerkommuneopgaven for
den nye specialuddannelse.
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UCN har ligeledes orienteret om, at specialuddannelsen vil blive udbudt i
Nordjylland.
Møde med campingbranchen i Nordjylland
KKR-formandskabet og Birgit Hansen har den 13. august 2018 afholdt møde
med repræsentanter fra campingbranchen omkring branchens udfordringer.
Campingpladserne i Nordjylland har de seneste år oplevet en stagnation i
antallet af overnatninger. På mødet fremgik det, at erhvervets væsentligste
udfordringer er følgende:
1. Behov for forbedring af campingregulativet (udkast til nyt campingregulativ har været undervejs i 1½ år), herunder bl.a. muligheden for
– At etablere flere og større hytter
– At opstille mobilehomes, der byggeteknisk skal klassificeres som caravan (i dag klassificeres de som campinghytter)
– At opbløde restriktioner omkring ejerform af hytter på campingpladser
(sidestilling med feriecentrenes hytter)
– At de offentlige campingpladser/stellpladser skal leve op til samme
regelsæt som de privatejede campingpladser.
2. Flere og flere på vore udenlandske nærmarkeder skifter fra campingvogn til autocampere. Autocampere har en større tendens til at
overnatte udenfor de ordinære campingpladser. Campingerhvervet
oplever i forhold til kommunerne
– At kommunerne laver konkurrenceforvridning via lave priser på de offentlige/delvis offentlige stellpladser
– At parkeringsbestemmelserne ikke håndhæves – eller der ikke tages
skiltning i brug
– Der er behov for samarbejde med campingpladserne om stellpladser
og lignende.
Der orienteres fra mødet.
Orientering om KL's integrationsudspil
I marts 2018 behandlede KKR en synopsis, som dannede udgangspunkt for
gode regionale input til KL's udspil om integration 'Veje til fællesskabet –
rammer og muligheder i kommunernes integrationsindsats'. Det endelige
udspillet blev lanceret den 11. juni 2018, og kan findes her:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86657/cf_202/Veje_til_f-llesskabet__2018.PDF
KL-udspillet fokuserer på følgende tre hovedtemaer:
1.

Arbejdsmarkedet som hovedvej til integration

2.

Indsats for børn og unge
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3.

Aktiv deltagelse i samfundslivet.

Inden for hvert tema er der en række anbefalinger til hhv. lovgivere og
kommuner. For at underbygge og eksemplificere de kommunerettede anbefalinger, indeholder udspillet endvidere 12 konkrete kommunecases.
En række af de input, som blev givet i forbindelse med KKR's behandling, er
afspejlet i det endelige udspil. Det gælder fx (1) en udvidelse af målgruppen
for integrationsgrunduddannelsen (IGU), (2) målrettet indsats for at få kvindelige indvandrere i job samt (3) øget fokus på de indvandrere, som har været mange år i landet.
Der vil bl.a. blive fulgt op på udspillet til KL's konference 'Integrationstræf –
fodfæste og fastholdelse' den 17. september 2018, og i efteråret afholdes
fem regionale temadage om hhv. jobindsatsen for indvandrerkvinder og uddannelsesindsatsen for unge i integrationsprogram.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Sundhedsaftale 2019-2023 – orientering om status
SAG-2018-04618 hast
Baggrund
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) skal udarbejde udkast til den sundhedsaftale, der jf. sundhedsloven skal indgås mellem Regionsrådet og
kommunalbestyrelserne i regionen. Sundhedsaftalen for den nuværende
valgperiode skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019, og
skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen.
Arbejdet med de kommende sundhedsaftaler er godt i gang, både på politisk
og administrativ plan, og der er tilrettelagt en proces, som skal sikre bred involvering. På kommunal side er den fælleskommunale politiske dialog omkring sundhedsaftalen forankret i Sundhedspolitisk Dialogforum.
Per Møller, næstformand i SKU og byrådsmedlem i Hjørring Kommune, deltager i mødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Af nedenstående fremgår relevante milepæle ift. processen omkring den
kommende sundhedsaftale.
Politisk visionsseminar den 22. juni 2018
Den 22. juni 2018 blev der afholdt et politisk visionsseminar med deltagelse
af kommunale og regionale sundhedspolitikere samt repræsentanter fra
PLO. Her blev der taget hul på den indholdsmæssige udvikling af den kommende sundhedsaftale. Dagen gav ideer til, hvordan en fælles vision kan se
ud, og der blev drøftet pejlemærker for, hvordan denne vision kan indfries.
Den 3. september 2018 afholdt Sundhedskoordinationsudvalget sammen
med Patientinddragelsesudvalget et temamøde, hvor metoder til inddragelse
af borgere/patienter, var i fokus.
Input fra disse to dage tænkes ind i den kommende Sundhedsaftale.
KKR-møde den 14. september 2018
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KKR får en orientering om status for arbejdet samt den forestående proces.
Sundhedspolitisk Dialogforum den 5. oktober 2018
Den 5. oktober afholdes der et møde i Sundhedspolitisk Dialogforum, hvor
der bl.a. deltager kommunale medlemmer af SKU, Praksisplanudvalget
(PPU), øvrige KKR udpegede politikere på sundhedsområdet samt formænd
og næstformænd fra kommunernes sundhedsudvalg. Her vil det første udkast til den kommende sundhedsaftale blive drøftet politisk i fælleskommunalt regi med henblik på at sikre et klart mandat til de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget.
Møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 10. oktober 2018
Den 10. oktober 2018 vil Sundhedskoordinationsudvalget få fremlagt det
første udkast til en politisk sundhedsaftale, hvor fokus er på vision, pejlemærker og politiske mål samt den politiske organisering af aftalen.
KKR-møde den 16. november 2018
KKR Nordjylland får en præsentation af status for arbejdet samt mulighed
for at drøfte det sidste udkast til sundhedsaftalen.
Møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 7. december 2018
Sundhedskoordinationsudvalget får fremlagt et nyt udkast til politisk sundhedsaftale – herunder forslag til den politiske organisering. Sundhedskoordinationsudvalgets eventuelle ønsker til ændringer indarbejdes herefter.
Høringsperiode 14. december 201 – 31. januar 2019
Udkast til politisk sundhedsaftale sendes i høring hos bl.a. kommunerne.
Sundhedspolitisk Dialogforum den 15. marts 2019
På mødet orienteres der om indkomne høringssvar. Det drøftes endvidere
hvilke perspektiver, der skal lægges særlig fokus på, på det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget.
Møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 18. marts 2019
På mødet den 18. marts 2019 drøfter Sundhedskoordinationsudvalget de
indkomne høringssvar og beslutter eventuelle ændringer i Den Politiske
Sundhedsaftale.
Møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019
Den 24. april 2019 godkender Sundhedskoordinationsudvalget den endelige
version af sundhedsaftalen, der fremsendes til politisk godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd.
Lokal godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
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I perioden 25. april – 20. juni er aftalen til godkendelse hos kommunalbestyrelser og regionsråd.
Ultimo juni 2019
Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen.

3.2.

Godkendelse af Rammeaftale 2018-2020 (Nordjysk Socialaftale)
SAG-2018-04618 hlth
Baggrund
I januar 2018 blev Serviceloven ændret, således at rammeaftalerne skal være toårige. Socialministeriet har den 25. juni 2018 oplyst Socialstyrelsen, at
ministeriet tolker lovgivningen således, at der i 2018 skal godkendes en
rammeaftale, som er gældende for 2019 og 2020. Det blev benævnt eksplicit, at dette også gælder for Nordjylland og Sjælland, som har toårige rammeaftaler for 2018-2019.
På mødet i KKR Nordjylland deltager Henrik Aarup-Kristensen, Direktør og
formand for Den Administrative Styregruppe (DAS), og fortæller om Nordjysk Socialaftale og udmøntningen af denne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Godkender, at Nordjysk Socialaftale 2018-2020 sendes videre og anbefales godkendt i kommunalbestyrelserne i den foreslåede form
– Godkender, at tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde fortsætter i aftaleperioden 2019-2020
– Tager status for udmøntningen af Nordjysk Socialaftale til efterretning.
Sagsfremstilling
På baggrund af udmeldingen fra ministeriet er Nordjysk Socialaftale 2018 -19
revideret, så den også omfatter 2020. Der er arbejdet efter en minimumsmodel, hvor det er de samme temaer, der indgår, og man dermed benytter
det ekstra år til at komme i dybden med temaerne. Præcist hvad man vil
bruge det ekstra år i udmøntningen på, aftales som del i den løbende planlægning af udmøntningen. Hertil er der lavet et nyt forord samt en række
mindre ændringer, fx opdateret Nordjyllandskort og opdateret status på udgiftsreduktionen. Der er endvidere udarbejdet en status på udmøntningen af
aftalen, som der linkes til i aftalen. Status på udmøntningen opdateres løbende.
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KKR Nordjylland vil på mødet blive præsenteret for en status for udmøntningen.
Udbud/efterspørgsel
Det indgår, som en del af lovgivningen, at der i rammeaftalen skal indgå en
vurdering af, om der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Derfor er
der sendt en forespørgsel til kommunerne og regionen, om hvorvidt der er
målgrupper, hvor der er udfordringer med udbuddet eller efterspørgslen.
Vurderingen heraf blev drøftet på DAS-møde den 24. august 2018. Her
fremgik det, at der ikke er et tydeligt mønster på tværs af kommunerne.
Det forstærkede samarbejde
Det forstærkede samarbejde er en overbygning til Nordjysk Socialaftale,
hvor man samarbejder om at holde hånden under de mest specialiserede
tilbud. Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for to år af gangen.
Næste aftaleperiode gælder for 2019-2020, og det anbefales, at de tilbud
der har været omfattet af det forstærkede samarbejde i de seneste to år
fortsætter i næste aftaleperiode.
Der vil være en særskilt proces for Taleinstituttet.
Tidsplan
Tidsplanen for Nordjysk Socialaftale sigter mod, at aftalen er godkendt i alle
byråd og Regionsrådet den 30. november 2018. Deadline er officielt den 15.
oktober, men grundet den sene udmelding fra ministeriet kan det ikke nås
før.
./.

Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2020

./.

Status på arbejdet med Nordjysk Socialaftale i 2018

3.3.

Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem
SAG-2018-04618 hlth
Baggrund
Den 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme forventeligt i
kraft. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de nye erhvervshuse skal
være i drift og nye rammer for kommunernes erhvervsindsats vil gælde. KKR
har fået en helt central rolle i omstilling, implementering og styring af det
fremtidige erhvervsfremmesystem. Omstillingen er afhængig af, at kommunerne og KKR understøtter og tager ejerskab for opgaven.
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Frem mod januar 2019 vil der være en række vigtige opgaver for KKR. Samtidig er der mange uafklarede spørgsmål om både processer, styring og
økonomi, som først falder på plads, når loven er vedtaget. Der gives her et
overblik over opgaver, som skal igangsættes hen over efteråret og først i det
nye år.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Godkender forslag til kommissorium for den administrative tovholder gruppe for fremtidig erhvervsfremmestruktur i Nordjylland
– Drøfter lokal proces for implementering og udpegninger i det nye erhvervsfremmesystem
– Drøfter eventuel etablering af en politisk styregruppe til at bistå omlægningen af erhvervsfremmestrukturen.
Sagsfremstilling
Lovpakken om nyt erhvervs- og turismefremmesystemet har været i høring.
KL og alle fem KKR har afgivet bemærkninger. Aktuelt behandler ministeriet
de mange, indkomne høringssvar, som vil indgå i den videre politiske proces. Lovpakken fremsættes med åbning af Folketinget i oktober, og forventes vedtaget i november. KL er i tæt dialog med ministeriet om etableringen
af det nye erhvervsfremmesystem, herunder konkrete formuleringer i loven,
etableringsaftalen m.v.
1)

Erhvervshuse

De nye erhvervshuses kerneopgave er som hidtil den specialiserede erhvervsservice, hvor målgruppen tidligere var vækstvirksomheder udvides
denne til alle virksomheder. Herudover får erhvervshusenes bestyrelse til
opgave, at bidrage til den nationale erhvervsfremmestrategi, herunder formulering af de regionale kapitler.
Det fremgår af den politiske aftale, at der etableres 7 erhvervshuse og 5 filialer. I Nordjylland etableres 1 erhvervshus i Aalborg og en filial i Morsø
Kommune. KKR skal udpege bestyrelsesmedlemmer og formand til erhvervshusenes bestyrelser, som skal bestå af 10 medlemmer og 1 obs ervatør (Erhvervsministeriet): 3 medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske repræsentanter, 4 medlemmer, der udpeges af KKR blandt
virksomhedsrepræsentanter, herunder små- og mellemstore virksomheder,
efter indstilling fra erhvervsorganisationer, 1 medlem, der udpeges af KKR
blandt repræsentanter fra en videninstitution, 1 medlem fra en arbejdstagerorganisation, der indstilles af de faglige hovedorganisationer i fællesskab,
og 1 medlem, der udpeges af regionsrådene.
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Ministeren fastsætter nærmere regler om kommunernes tilknytning til erhvervshusene og filialerne, jf. lovforslaget, som bl.a. vil have betydning for
økonomien i de enkelte erhvervshuse. Bevillingen til erhvervshuset beregnes på baggrund af befolkningstallet i de kommuner, der hører til erhvervshuset. KL er i dialog med Erhvervsministeriet om en etableringsaftale for erhvervshusene, som rammesætter formål, strategisk fokus, organisering, finansiering, og arbejdsdelingen mellem kommuner og erhvervshuse. Første
udkast til etableringsaftale har været drøftet på mødet mellem KL's og KKR's
formandskaber i august 2018. Den endelige aftale vil formentlig være klar
midt i oktober, men med forbehold for, hvordan indholdet i den endelige erhvervsfremmelov falder ud.
Overgangen fra væksthuse til erhvervshuse, herunder rammerne for afvikling og overførsel af medarbejdere, har KL også en tæt dialog med ministeriet og væksthusformændene/-direktørerne om. Væksthusenes bestyrelse
skal varetage opgaven med at nedlægge væksthusene. Det er forventningen, at erhvervshusene overtager væksthusenes forpligtelser ift. igangværende projekter og økonomi m.v. Det er et opmærksomhedspunkt for KL i
dialogen med ministeriet at service og vejledning til virksomhederne i mindst
muligt omfang påvirkes i overgangsperioden.
KL har bedt ministeriet om at melde mere konkret ud i forhold til udpegningsprocessen, herunder indstillinger fra organisationer og institutioner
m.v., således at arbejdet formelt kan igangsættes i KKR. Med baggrund i
den stramme tidsplan anbefales det, at KKR drøfter processen for etablering
af de nye erhvervshuse, herunder evt. etablering af politisk/administrative
styregrupper til at understøtte omlægningen.
Erhvervshusenes styring
KKR skal varetage en styrende rolle for erhvervshusene, konkr et gennem
årlige resultatkontrakter. Der er lagt op til et større ejerskab, både når det
handler om økonomisk bidrag, samspil om udarbejdelse af strategi og samspil mellem KKR og erhvervshusenes bestyrelser. Forventeligt vil første resultatkontrakt mellem KKR og erhvervshusene skulle godkendes i KKR i
starten af 2019. Den nærmere proces og rammerne for resultatkontrakten
kendes ikke pt. KKR vil blive tæt involveret, når det konkrete arbejde igangsættes med ministeriet i løbet af efteråret.
Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og
den indsats, der foregår i kommunerne fastlægges i en rammeaftale mellem
regeringen og KL. Første rammeaftale i det nye erhvervsfremmesystem vil
forventeligt skulle indgås mellem regeringen og KL inden udgangen af 2018.
Den nærmere proces og ramme for aftalen har ikke været drøftet endnu
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mellem KL og ministeriet. KKR vil blive inddraget i arbejdet, når det igangsættes mellem KL og ministeriet i løbet af efteråret.
2)

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora
og Danmarks Vækstråd. KKR skal udpege 5 kommunale medlemmer til den
kommende Erhvervsfremmebestyrelse (dvs. én plads per KKR), som vil bestå af 16 medlemmer og en formand. Processen for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer er ikke aktuelt yderligere præciseret.
Erhvervsfremmebestyrelsen skal bl.a. udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, som erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage
til. I høringssvarene har KL og de fem KKR påpeget, at det er helt afgørende, at kommunerne får reel indflydelse på erhvervsfremmestrategien, og at
der findes det rette set-up for lokal inddragelse.
Erhvervsfremmebestyrelsen får også til opgave at indstille strukturfondsmidler og nationale erhvervsfremmemidler, og vil, i de kommende år, råde over
ca. 850 mio. kr. årligt til erhvervsfremme- og turismeindsatser. Heraf ca. 200
mio. kr. øremærket lokale indsatser.
3)

Digital erhvervsfremme

Som led i det nye erhvervsfremmesystem etableres en fællesoffentlig digital
erhvervsfremmeplatform med udgangspunkt i virk.dk. Erhvervsplatformen
lanceres medio 2019 og skal drives af Erhvervsstyrelsen. Myndighederne
forpligtes til at levere relevant indhold hertil. Erhvervsplatformen skal kunne
afløfte nogle af de eksisterende kommunale erhvervsaktiviteter og bliver også hjemmeside for Erhvervshusene. KL er i dialog med Erhvervsstyrelsen
om udvikling og indhold, og er opmærksom på udfordringen med, at platformen først implementeres et halvt år efter omlægningen af erhvervsfremmesystemet.
Politiske udpegninger
På mødet i KKR Nordjylland i november skal KKR udpege 1 kommunalt
medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer til hvert erhvervshus i KKR's region.
./.

Foreløbig tidsplan for erhvervsfremme er vedlagt til baggrund.
Status for den regionale proces i KKR Nordjylland
På KKR-mødet den 22. juni 2018 besluttede KKR Nordjylland, at der skal
nedsættes en administrativ tovholdergruppe for fremtidig erhvervsfremmestruktur. Gruppen, der består af kommunaldirektører, skal komme med forslag til rammerne og indhold for den videre regionale proces omkring den
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fremtidige organisering og arbejdsdeling på erhvervsfremmeområdet i Nordjylland.
./.

Signalerne fra de politiske drøftelser i juni er indarbejdet i vedlagte udkast til
kommissorium og opgaveoversigt og forelægges nu til KKR Nordjyllands
godkendelse.
Gruppen skal bl.a. arbejde med overgangen fra Væksthus til Erhvervshus,
opgavefordelingen mellem kommuner og Erhvervshus, det politiske ejerskab, økonomiske konsekvenser, BRN's fremtidige rolle, EU-kontorets fremtidige finansiering og opgaver.
I løbet af processen vil de relevante aktører på erhvervsfremmeområdet blive inddraget.

./.

Endelig er vedlagt KKR Nordjyllands bemærkninger til høring vedr. udkast til
lov om erhvervsfremme.

3.4.

Orientering om proces om nyt turismefremmesystem
SAG-2018-04618 hlth
Baggrund
I forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, blev det samtidig besluttet at forenkle den offentlige
turismefremme. Konkret følger det af den politiske aftale og forståelsen mellem regeringen og KL, at kommunerne får en større rolle i turismefremmeindsatsen, og at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i
15-25 destinationsselskaber frem mod 2020. Den videre proces for konsolidering baseres på pejlemærker, der aftales mellem KL og Erhvervsministeriet. Regionerne kan efter 1. januar 2019 ikke længere drive turismefremme.
Her gives en status for den forventede proces for forenkling af turismefremmesystemet, herunder proces for lokal inddragelse i arbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Tager orienteringen til efterretning
– Godkender forslag til kommissorium for den administrative tovholder gruppe for fremtidig turismefremmestruktur i Nordjylland.
Sagsfremstilling
Proces for formulering af pejlemærker
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Aktuelt er KL i dialog med erhvervsministeriet om formulering af pejlemærker, for dannelse af de nye turismedestinationsselskaber, med udgangspunkt i geografi, kritisk masse, turisternes adfærd og behov etc. Det vil inden for denne ramme være op til kommunerne at indgå aftaler om destinationsselskaber inden 2020.
KL og Erhvervsministeriet vil gerne hurtigst muligt fremlægge et udkast til
pejlemærker, med henblik på at få input til den endelige formulering af disse.
På KL's turismetræf den 4. september 2018, inviterede KL og Erhvervsministeriet til en første drøftelse af elementerne i pejlemærkerne.
Overvejelserne om kriterierne, som destinationsselskaberne skal leve op til
er som følger:
1. Sammenhængende geografi
Dække et afgrænset og sammenhængende, geografisk område, d er består
af mere end én kommune.
2. Kritisk masse af turister
Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet
turismeomsætning.
3. Kommunal basisfinansiering
Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv
projektmidler).
4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats
Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være
den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
5. Specialiserede kompetencer
Have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.
Det forventes, at de endelige pejlemærker ligger fast inden udgangen af
2018.
I forhandlingerne med Erhvervsministeriet arbejder KL bl.a. for, at kommunerne får mulighed for at deltage i mere end ét destinationsselskab, at der
skabes fleksibilitet ift. valg af organisatoriske rammer for destinationsselskaberne, samt at det sikres, at destinationsselskabernes tværgående destinationsudvikling har ophæng i kommunale strategier.
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Fra 2019 kan der søges midler i destinationsudviklingspuljen i Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. Derfor at det vigtigt, at kriterierne for ansøgningerne snart kendes af aktørerne. Konkret er der øremærket 50 mio. kr. til turismeprojekter i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvoraf en pulje på 40
mio. kr. afsættes til en destinationsudviklingspulje, der alene kan søges af
destinations-selskaberne (som lever op til de nye pejlemærker). De resterende 10 mio. kr. er til destinationsudvikling i ø-kommuner og øvrige turismeindsatser. De øvrige midler i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan
også søges til turismeprojekter.
Aktører i det nye turismefremmesystem
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremme skal være koordineret med relevante statslige strategier, fx på turisme-politiske områder. Udmøntning af midler under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal ske inden for rammerne af den nationale strategi for
dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turismeforum (NFT).
Det Nationale Turismeforum har, jf. lovudkast til lov om dansk turisme og lov
om Visitdenmark, til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. KL forventes at få udpegningsret til 2 medlemmer
(ud af 9 foruden formanden) i NTF. I høringssvaret har KL foreslået, at
kommunerne får indstillingsret til en ekstra plads, samt udpeger næstformanden for at sikre den nødvendige kobling mellem den nation ale turismestrategi og det kommunale niveau.
Som led i forenklingen af erhvervsfremmesystemet overgår ansvaret og finansieringen af Wonderful Copenhagen og turismeudviklingsselskaberne
Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme til Erhvervsministeriet med henblik på at videreføre indsatserne. I dag udpeges 5
- 8 medlemmer af bestyrelsen i Dansk Kyst og Naturturisme af en nomineringskomité, der består af repræsentanter udpeget af de fem regionale
vækstfora. KL har i høringssvar til loven peget på, at erhvervsministeriet anbefaler Fonden for Dansk Kyst- og Naturturisme, fremover at lade de fem
KKR udpege hver en repræsentant til nomineringskomitéen, som følge af
regionernes opgavebortfald på turismeområdet.
I den nye turismefremmestruktur kan kommunerne fortsat iværksætte turisme-aktiviteter lokalt. Dog er det hensigten, at den overordnede turismeindsats, herunder eksempelvis den strategiske destinationsudvikling, skal samles i de nye fælleskommunale destinationsselskaber. Konkret vil der s kulle
flyttes opgaver og økonomi fra lokale aktiviteter og lokale turismeorganisationer til destinationsselskaberne.
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Status for proces i KKR Nordjylland
På KKR-mødet den 22. juni 2018 besluttede KKR Nordjylland, at der skal
nedsættes en administrativ tovholdergruppe for fremtidig turismefremme - og
de-stinationsstruktur.
Gruppen, der består af kommunaldirektører, skal komme med forslag til
fremtidig nordjysk destinationsstruktur, modeller for den fremtidige opgavefordeling og finansiering, herunder en procesplan der kan sikre politisk ejerskab til løsningsmodellerfor konsolidering af turismefremmeindsatsen i færre
destinationsselskaber.
I løbet af processen vil de relevante aktører turismefremmeområdet blive
inddraget.
./.

Der er udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium og opgaveoversigt for
tovholdergruppen, som forelægges til KKR Nordjyllands godkendelse.

./.

Endelig er der vedlagt KKR Nordjyllands bemærkninger til høringen af udkast til Lov om turismefremme.

3.5.

Budget for Socialtilsyn Nord 2019
SAG-2018-04618 hlth
Baggrund
Jævnfør bekendtgørelsen om rammeaftaler skal kommunerne og regionen
drøfte finansieringen af socialtilsynet for det kommende år. I den forbindelse
har Socialtilsyn Nord fremsendt budget 2019 med tilhørende beskrivelse af
udgiftsudviklingen.
Budgettet forelægges KKR Nordjylland.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager budget for 2019 til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er et fald på 0,3 % i Socialtilsyn Nords budget for 2019 svarende til
88.680 kr. (pris- og lønfremskrevet til 2019 priser), jf. tabel 1. Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt en nedgang i tilsynets forventede opgaver i
2019, jævnfør tabellerne nedenfor.
Budget 2019 er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:
– Den samlede opgaveportefølje er blevet mindre (færre plejefamilier og
færre tilbud)
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– Tilsynsbesøg på plejefamilieområdet ændres fra 1,3 til 1,5 pr. plejefamilie
– Opnormering med en socialfaglig medarbejder, grundet stor stigning i ansøgning om væsentlige ændringer
– Overførsel af overskud fra 2017.

Med det fremlagte budget for 2019 sker der et fald i de samlede udgifter til
Tilbudsafdelingen, hvilket skyldes et fald i antal tilbud og et fald i taksten på
tilbud på 1 % (i 2019-priser).
På Plejefamilieområdet sker der en stigning i den objektive finansi ering på
3,8 % (svarende til 738.000 kr. i 2019 priser). Dette skyldes en opjustering i
antal årlige tilsynsbesøg.
./.

For en nærmere gennemgang af socialtilsynets opgaver og budget, herunder fordelingen af den objektive finansiering og udvikling i takst pr. tilbud
henvises til vedlagte bilag.
Der lægges op til en drøftelse i KKR Nordjylland vedr. Socialtilsynets budget
med henblik på, om der er bemærkninger hertil.

3.6.

Avanceret genoptræning på hjerneskadeområdet
SAG-2018-04618 hast
Baggrund
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 10. november 2017 12 anbefalinger
til den fremadrettede indsats på hjerneskadeområdet på baggrund af et servicetjek på området. Servicetjekket sker for at følge op på Rigsrevisionens
beretning fra 2016. Her kritiseres Sundhedsministeriet for ikke i tilstrækkelig
grad at følge op på, at alle patienter med behov for en genoptræningsplan
tilbydes genoptræning af god kvalitet uden unødvendig ventetid. Servicetjekket viser bl.a., at kommunerne ikke lever op til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om nye niveauer for genoptræning på hjerneskadeområdet.
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Sagen har været drøftet i KL's social- og sundhedsudvalg, som indstillede,
at sagen drøftes i KKR regi.
Der har været gennemført en overordnet administrativ afdækning af status
for arbejdet med avanceret genoptræning i de nordjyske kommuner samt
behovet for tværkommunalt samarbejde om opgaven. Generelt mener de
nordjyske kommuner, at de nødvendige kompetencer er tilstede for at varetage opgaven i de enkelte kommuner samt, at der er tilstrækkeligt patientgrundlag for at vedligeholde kompetenceniveauet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter sagen og giver en tilbagemelding
til KL.
Sagsfremstilling
Det fremgår af bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og patienternes
valg af genoptræningstilbud efter udskrivning (bilag 1), at genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau (foregår på sygehuset) eller rehabilitering på
specialiseret niveau. Kommunen skal for patienter, som henvises til almen
genoptræning, foretage en sundhedsfaglig vurdering, om patienten har behov for genoptræning på basal niveau eller avanceret niveau.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at patienter der henvises til genoptræning
på avanceret niveau typisk har omfattende funktionsnedsættelser ofte af betydning for flere livsområder. Disse patienter har derfor behov for genoptræningsindsatser, der primært varetages af autoriserede sundhedspersoner
med særlige kompetencer inden for deres fagområde.
Det vurderes, at ca. 60 til 70 % af de patienter, som får en genoptræningsplan, vil have behov for genoptræning på avanceret niveau. Det påpeges
desuden, at en fortsat udvikling af genoptrænings- og rehabiliteringstilbud
på avanceret niveau til patienter med hjerneskade vil reducere behovet for
genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.
Af Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer fra december 2014 fremgår
det, at mange kommuner vil have behov for at indgå i et tværkommunalt
samarbejde for at etablere genoptrænings- og rehabiliteringstilbud på avanceret niveau og/eller at gøre brug af private eller regionale tilbud.
Til baggrund for en drøftelse af problemstillingen er der indhentet inp ut med
udgangspunkt i de kommunale erfaringer vedr. genoptræning på avanceret
niveau (jfr. vedhæftede notat).
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Generelt har kommunerne i Nordjylland de senere år oprustet på træningsområdet. Der er fokuseret på kompetenceudvikling og indkøb af nødvendigt
specialudstyr til varetagelse af opgaver i relation til genoptræning på avanceret niveau. Der er desuden arbejdet meget med det interne samarbejde på
tværs af enheder og fagligheder i den enkelte kommune.
Der er fra kommunal side et stort fokus på, at målgruppen kræver en specialiseret indsats og mange steder er indsatsen derfor samlet på en mindre
gruppe af medarbejdere, som er dedikeret til opgaven og har mulighed for at
samle kompetencer og specialistviden. Dette for at sikre, at volumen af borgere er tilstrækkelig for, at den enkelte behandler kan opbygge erfaring og
kompetencer.
Kommunerne mener generelt, at patientgrundlaget er tilstrækkeligt til at vedligeholde terapeuternes kompetencer. På de områder, hvor man vurderer, at
der mangler specialistkompetence, tilkøbes ydelser enten regionalt eller hos
andre kommuner.
Der er fra kommunal side desuden et stort ønske om, at bekendtgørelsen på
området gøres mindre tvetydig. Vægtningen af de forskellige krav og sondringen mellem basal og avanceret genoptræning er ikke entydig, og kan føre til en forskelligartet praksis fra kommune til kommune.
Sundhedsstyrelsen vil, som en del styrelsens anbefaling for at fremme kvalitet i indsatsen, revidere og opdatere relevante anbefalinger, retningslinjer og
forløbsprogrammer. Her vil der især være fokus på at præcisere anbefalin-
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ger om volumen, kompetencer og udstyr i genoptræning på avanceret niveau og rehabilitering på specialiseret niveau. Sundhedsstyrelsen har
igangsat dette arbejde.
./.

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

./.

Notat – inputs til KKR vedr. avanceret genoptræning
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4.

Udpegninger
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
SAG-2018-04618 hast
Baggrund
Næste møde i KKR Nordjylland er planlagt til den 16. november 2018
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den foreløbige sagsliste er:
– Temadrøftelse – Limfjordsrådet
– Sundhedsaftale – orientering om proces
– Erhvervsfremme og turismeområdet.
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7.

Eventuelt
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