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KKR NORDJYLLAND
Kort om KKR og sekretariatsbetjeningen af KKR
v. sekretariatschef Solvejg Schultz Jakobsen, KL

De fem KKR’er
KKR Nordjylland
22 medlemmer

KKR Midtjylland
35 medlemmer
KKR Hovedstaden
54 medlemmer

KKR Syddanmark
43 medlemmer

KKR Sjælland
30 medlemmer

KKR Nordjylland – hovedtemaerne
KKR’s hovedområder
– Sundhed, herunder praksisområdet
– Det specialiserede undervisnings- og socialområde
– Vækst og erhverv
– Uddannelse
– Beskæftigelse
– Kollektiv trafik og infrastruktur

Opmærksomhedspunkter:
- Samspillet med kommunalbestyrelserne/
fagudvalgene
- Samspillet mellem KKR og de udpegede i de
regionale fora

KL og KKR
› KKR er en del af KL’s politiske organisation
› Tæt samspil mellem de fem KKR formandskaber og
KL’s formand og næstformand
› KL-udspil til drøftelse i KKR
› KKR sekretariatsbetjenes af to KKR konsulenter/KL’s
sekretariat og af de kommunale forvaltninger.

FGU – Forberedende Grunduddannelse
Den 13. oktober 2017 indgik en bred kreds af partier i Folketinget "Aftale
om bedre veje til uddannelse og job".
Centralt i aftalen står:
 En ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have
gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse.
 En ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser
(Forberedende Grunduddannelse – FGU) med statsligt selveje og
kommunal medfinansiering.
 Krav om en sammenhængende ungeindsats i hver kommune.
 De nuværende forløb på eksempelvis VUC og produktionsskoler
samles i FGU’en.

KKR’s opgave
• Indstille placering af institutioner og skoler til ministeren
• På landsplan skal det ende med 90 skoler, heraf 25-30 FGUinstitutioner.
• Institutionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser.
Bestyrelsen: 7-11 (Kan i særlige tilfælde udvides op til 15) inkl. formand:
1.

2.
3.

Ét eller flere medlemmer fra hver kommune i institutionens
dækningsområde (kommunale medlemmer kan til sammen være i
flertal),
Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer (ligeligt repræsenteret) og
Erhvervsskolesektoren.

KKR – mødediæter og rejseudgifter
•
•
•
•

•

•

Obs: Borgmestre får i modsætning til tidligere ikke mødediæter for KKR
møder
Mødediæter for KKR-møder (over/under 4 timer) – kun
kommunalbestyrelsesmedlemmer
Rejseudgifter dækkes for alle
Der kan gives for tabt arbejdsfortjeneste

Øvrige fora:
• Mødediæter og rejsegodtgørelse afhænger af politikken for pågældende fora –
kan variere.
• Godtgørelse af evt. udgifter til studieture, seminarer mv. kræver
forhåndsgodkendelse
Al afregning er digital

