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KL's evaluering af KKR

KØBENHAVN, 10. AUGUST 2017
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1) Baggrund og formål
Baggrund for og formål med evalueringen

Afrapporteringen er opbygget efter de samme tre evalueringstemaer, som har
været anvendt gennem interviewene. Indledningsvist opridses en række
hovedobservationer, og herefter gennemgås observationer vedrørende hvert af
tre evalueringstemaer separat. Evalueringen afrundes med en række bilag,
herunder grafer, der illustrerer kommunalpolitikernes besvarelser af spørgeskemaet.

Implement Consulting Group (ICG) har på vegne af KL foretaget en evaluering
af kommunekontaktrådene (KKR). Formålet med evalueringen er at få et
grundlag for drøftelser mellem KL og KKR af næste valgperiode i de fem KKR,
herunder samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelser og KKR og KL.
Evalueringen er gennemført i perioden fra maj til juli 2017.

Evalueringstema I: KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Det er således ikke formålet at sammenligne de fem KKR eller evaluere deres
indsats og resultater i den forgangne periode, men snarere at få indblik i,
hvornår samarbejdet fungerer særligt godt og hvor det kan udvikles yderligere.

Under det første evalueringstema er det belyst, hvordan KKR som forum formår
at varetage kommunernes fælles interesser, herunder samspillet med
regionerne samt øvrige samarbejdspartnere. Derudover er det undersøgt,
hvordan samspillet mellem KKR og de KKR-udpegede repræsentanter i diverse
fora opleves.

Evalueringen tager udgangspunkt i samtaler med en række kommunalpolitikere, der tæller formandskaberne i de enkelte KKR, borgmestre (som er
fødte medlemmer af KKR), øvrige KKR-medlemmer, KKR-udpegede
repræsentanter i regionale fora, samt endeligt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR – hverken som medlem eller
udpeget.

Under temaet er det tillige belyst, hvordan KKR’s rolle i at understøtte
rammerne for kommunernes opgavevaretagelse opleves varetaget gennem fx
samarbejde om tværkommunale opgaver, koordinering af tværkommunale og
regionale problemstillinger, samt fælles indsatser i forhold til regionalpolitiske
spørgsmål, herunder arbejdet i forskellige regionsdækkende organer (eksempelvis vedrørende vækst, turisme, erhverv mv.)

Alle interviews har taget udgangspunkt i en spørgeramme opbygget efter de
samme tre evalueringstemaer. Disse er gengivet overfor. Der er i alt interviewet
over 60 personer. Det har vist sig vanskeligt at få kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at deltage i interviews. Idet
kommunalbestyrelsesmedlemmerne er kommet med meget enslydende
udsagn, er det vores vurdering, at det ikke har været nødvendigt med
yderligere opfølgende interviews, for at få et retvisende billede. I tillæg til
interviewene har interviewpersonerne besvaret et kort spørgeskema, som giver
evalueringen yderligere retning. Se i øvrigt bilag 1 for metode og interviewoversigt.

Evalueringstema II: Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Under det andet evalueringstema er det belyst, hvad der kendetegner
relationen mellem KKR og den enkelte kommunalbestyrelse. I den forbindelse
er det undersøgt, hvordan KKR indgår i dialog med kommunalbestyrelserne,
hvordan inddragelsen opleves at foregå, samt hvordan de enkelte fagudvalg
måtte opleve relationen på afgrænsede, faglige områder.
Evalueringstema III: Relationen mellem KKR og KL

ICG vurderer, at denne afrapportering udtrykker en samlet opfattelse af KKR –
på tværs af regioner og interviewgrupper. På trods af visse regionale forskelle
samt de forskellige indgange til KKR, som interviewpersonerne naturligt har
haft i egenskab af deres forskellige roller, står der således et relativt klart
billede tilbage af, hvordan KKR samlet set opfattes.

Under det tredje evalueringstema er det belyst, hvordan og hvorvidt KKR
bidrager til at styrke samarbejdet mellem KL og kommunerne, herunder
sammenhængen mellem KL’s dagsordener regionalt og lokalt. Det er tillige
undersøgt, hvordan og hvorvidt KKR på samme måde bidrager til at formidle
viden og synspunkter fra den enkelte kommunalbestyrelse via KKR til KL.
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2) Hovedobservationer
Hovedobservationer på tværs af evalueringstemaerne

taksternes størrelse og reguleringen heraf.

Evalueringen giver et nuanceret billede af, hvordan KKR opfattes på tværs af
de fem KKR og kommunalpolitikeres forskellige roller.

KKR løser således en række praktiske forhold og udfordringer, som ellers ville
være vanskelige at koordinere og samarbejde om på tværs af kommuner. Dette
medfører ofte drøftelser, som i sin natur er mere koordinerende og tekniske end
egentlig politiske. Hvor dette kan være befordrende for en pragmatisk løsning af
fælles problemstillinger, kan det også bidrage til en varierende interesse i selve
møderne. Denne variation understøttes også af, at det opleves vanskeligt at
påvirke beslutningerne på KKR-møderne, og at det politiske arbejde i sagerne
ligger forud for møderne og derfor forudsætter en vis politisk kapital for at kunne
påvirke sagerne rettidigt.

På tværs af roller er der stor enighed om, at KKR er et relevant og nødvendigt
mellemkommunalt forum, hvor fælles retningslinjer formes, og hvor der ydes
regional interessevaretagelse, herunder kvalificeret med- og modspil til
regionen og øvrige samarbejdspartnere.
Oplevede forskelle i kommunernes rammevilkår kan i konkrete tilfælde give
anledning til overvejelser om, hvorvidt mere lokale kommunale samarbejder på
visse områder kunne synes mere naturlige end en regional konstruktion – et
ofte nævnt eksempel er business regions og turismeindsatser.

Den øgede formalisering – eller måske rettere institutionalisering – af arbejdet i
KKR, kan siges på den ene side at have medført en øget accept af KKR’s rolle
og dermed yderligere samarbejde og villighed til at indgå kompromiser, og på
den anden side en øget kompleksitet i sagerne, som for nogle medfører en
større distance til drøftelserne og beslutningerne.

Opfattelsen af KKR varierer efter, hvor tæt på kernen i KKR man befinder sig.
Hvor formandskab og medlemmer af KKR eksempelvis har en større viden om
forummet, de behandlede emner og mulighederne for indflydelse, kan de
udpegede og almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer være mere
søgende herpå. Det udtrykker sig blandt andet i, at relationen mellem KKR og
KL opleves som afgrænset til at blive varetaget af formandskabet, og at KKR
generelt opleves fjernt for de enkelte kommunalbestyrelser.

En væsentlig udfordring for KKR’s virke synes at være balancen mellem de
emner og områder, som det succesfuldt lader sig gøre at samarbejde om,
overfor emner og områder, hvor interesseforskelle mellem kommunerne
vanskeliggør fælles løsninger. Men også i disse sager lykkes KKR med at finde
et fælles udgangspunkt, selvom det bliver i bredere formuleringer end først
tiltænkt.

Hovedobservationer vedrørende KKR som politisk koordinations- og
mødeforum
KKR bruges både som et politisk-, koordinerende- og vidensdelingsforum. I
hvilken grad de forskellige dimensioner fylder er forskelligt fra KKR til KKR.
Generelt opfattes KKR i høj grad som et koordinerende forum. På tværs af
forskellige KKR fremhæves det eksempelvis, at KKR fungerer godt til at
koordinere på særligt sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.
Omvendt er KKR udfordret på områder, hvor kommunernes egeninteresse er
stærk. Det gælder særligt på infrastrukturområdet og på erhvervs- og
turismeområdet. Selvom det specialiserede socialområde er nævnt som et
eksempel, hvor KKR er lykkedes, erfares det dog samtidig i flere KKR, at man
har svært ved at nå til enighed om

Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og
kommunalbestyrelserne
Overordnet opleves arbejdet i KKR fjernt for kommunalbestyrelserne. Der er i
kommunalbestyrelserne ikke stor viden om (arbejdet i) KKR, de behandlede
emner, sammenhængen til kommunalbestyrelsens eget arbejde eller deres
mulighed for at øve indflydelse. Oftest bliver de sager fra KKR, som bliver
behandlet i kommunalbestyrelserne, behandlet som efterretningssager uden reel
politisk drøftelse.
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2) Hovedobservationer, fortsat
Mange af de temaer, som behandles i KKR opleves som abstrakte og
komplicerede og – selvom de er rammesættende og retningsgivende for
kommunens virke – uden direkte indflydelse på kommunalbestyrelsens arbejde.
Der erfares en generel tendens til, at kommunalbestyrelserne i højere grad
interesserer sig for mere lokale/borgernære sager fremfor de tværkommunale
sager, som er udgangspunkt for arbejdet i KKR.
Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og KL
KKR er en del af KL’s politiske organisation. Hovedsageligt opleves relationen
mellem KKR og KL dog hovedsageligt som varetaget af formandskaberne.
Relationen står mindre klar for de øvrige medlemmer af KKR, som derimod
føler sig betrygget i, at formandskabet har den fornødne kontakt og varetager
det pågældende KKR’s interesser på en god måde i denne relation.
I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at inddrage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode, hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt.
Hvorvidt relationen mellem KKR og KL med fordel kunne styrkes – fx konkret
mellem regionale fagudvalg og KL’s ditto – fremstår ikke entydigt. Det erfares
ad flere omgange, at der er en efterspørgsel efter øget inddragelse i og
samarbejde med KL, mens der andre steder betones vigtigheden af at
fastholde KKR som et koordinerende og regionalt forum og i stedet varetage
relationen til KL via andre fora.
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TEMA I
KKR som politisk
koordinations- og mødeforum
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
KKR som koordineringsforum og adgang til indflydelse

Det er bred enighed om, at politisk indflydelse på sagerne ikke opnås på selve
KKR-møderne, men forud for og imellem møderne. Det er således også på
formøder (fx i partigruppen), at der opleves de største politiske drøftelser og
muligheder for at øve politisk indflydelse.

KKR betragtes af alle interviewpersoner i evalueringen som et nødvendigt
forum til at koordinere og håndtere emner eller områder, der går på tværs af
kommunerne i det enkelte KKR. Som det fremgår af figuren nedenfor opleves
der generelt en høj enighed om, at KKR fungerer som et godt koordineringsforum mellem kommunerne. Formandskaberne er mest positive.
1.A KKR er et godt koordineringsforum mellem
kommunerne i regionen

Ofte opleves det, at sagerne er handlet af og blot skal eksekveres på KKRmøderne. Det kræver således en vis politisk fornemmelse at øve indflydelse og
flere udtrykker, at man som politiker skal kende sin besøgstid. Det er også i
denne sammenhæng, at der erfares den største ubalance mellem borgmestrene og de øvrige medlemmer, hvor borgmestre i egenskab af deres
fuldtidshverv, deres adgang til embedsværket samt øvrige politiske relationer
har markant bedre mulighed for at øve indflydelse på sagernes udformning. Det
kan derfor være svært for de øvrige KKR-medlemmer at matche borgmestrene
og opnå den samme viden om sagerne.

1.B KKR er et godt koordineringsforum mellem
kommunerne i regionen
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Der opleves dermed en ubalance i, hvor godt man som medlem er klædt på til
de forskellige drøftelser, herunder en ubalance i mulighederne for at sætte sig
(principielt og substantielt) ind i alle sagerne, alt efter om man er borgmestermedlem eller øvrigt medlem. Dette skal dog ikke forstås som, at øvrige
medlemmer ikke har samme mulighed for at gøre sig gældende på selve KKRmøderne – tværtimod er oplevelsen, at der er en klar ligestilling, hvad det
angår.
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Øvrigt Udpeget KBKKRmedlem
medlem

Koordineringen og den politiske søgen efter konsensus i KKR er et af de
karaktertræk, der definerer samarbejdet. Det betyder, at de enkelte
formandskaber, lokale direktør- og cheffora og KKR-sekretariater har en vigtig
rolle i forhold til at inddrage kommunerne, formidle og forberede sagerne
således, at alle kommunerne i det enkelte KKR kan tilslutte sig sagerne på
dagsordenen.

”Det er ikke noget problem at matche borgmestrene på
selve møderne – alle bliver hørt. Men selvfølgelig går man
som menigt medlem mere op i nogle emner end andre –
dem som man også går op i derhjemme.”
Citat fra KKR-medlem (ikke-borgmester)
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
I forhold til at nå til enighed om de emner, som er på dagsordenen, erfares det,
at man generelt er lykkedes på tværs af alle KKR. Her synes særligt det
forarbejde, som formandskabet udfører forud for møderne, afgørende, ligesom
det synes centralt at identificere de emner eller det fælles grundlag, som det er
realistisk at opnå konsensus om.

Omvendt erfares det som en klar barriere for samarbejdet, hvis enkeltkommuner på visse områder udtrykker stærke særinteresser – fx vedrørende
infrastruktur eller takster på det specialiserede socialområde.
”Programerklæringer” eller udvælgelsen af få ”fokusområder” har vist sig at
være effektive i samarbejdet i KKR og har skabt en retning og tydelighed i,
hvad KKR-samarbejdet reelt skal handle om eller lede til i perioden. Dette kan
gøre det nemmere at forfølge de politisk målsætninger for det enkelte KKR.

Konsensus-arbejdsformen bevirker også, at de sager, der er på selve
dagsordenen i KKR ofte er givet på forhånd og den politiske dimension på selve
KKR-mødet således er mindre. Det kan fx være vedrørende rammeaftaler på
det specialiserede socialområde, dimensionering på uddannelsesområdet,
infrastruktur, kollektiv trafik eller lignende temaer.

Udadtil kan opgavefordelingen mellem KKR og øvrige regionale fora på visse
områder synes uklar. Det kan være i relation til regionen eller lokale fora som fx
business regions. Erfaringen er dog, at disse snitflader efterhånden udjævnes,
ligesom det opleves, at KKR i stigende grad anvendes af eksterne relationer
(som fx organisationer, uddannelsesinstitutioner, mv.) som en fælles indgang til
kommunerne i regionen. Dette varierer dog noget mellem de fem KKR.

Tydeliggørelsen af den politiske dimension i sagerne håndteres forskelligt
mellem de fem KKR. Nogle steder arbejdes med et princip om, at alle sager
skal behandles på KKR-møder to gange: først en indledende politisk dialog,
hvor politiske forskelle og ligheder i synspunkterne tydeliggøres, som dernæst
inddrages i forarbejdet af den endelige sagsfremstilling, som der kan opnås
konsensus om i anden runde. Andre steder har man et større fokus på
koordineringsdelen, hvor den politiske dimension således bliver mindre. Denne
forskellige prioritering af, hvad KKR anvendes til i dag, er en af de mest
markante forskelle observeret i evalueringen.

4.A KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner

4.B KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner
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Der er observeret en forskel i adgangen til viden om og støtte til KKRmedlemmerne i det substantielle arbejde i KKR – afhængigt af, om man er del
af formandskabet, borgmester eller menigt medlem af KKR.
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For at arbejde aktivt med at skabe et velfungerende KKR, er der flere
forskellige tiltag. Flere steder har det været befordrende med en proces i
starten af valgperioden, hvor formandskaberne i samarbejde med det øvrige
KKR har formuleret en ‘programerklæring’, som satte fokus på de områder,
som KKR gerne ville lykkes med i perioden.
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
Der er dog en generel oplevelse af, KKR opfattes som en troværdig og
kvalificeret repræsentant for kommunerne (jf. figuren ovenfor). Oplevelsen er,
at flere og flere af samarbejdspartnerne oftere henvender sig til KKR som en
fælles indgang til kommunerne i regionen.

Eksempler på områder, hvor KKR særligt er lykkedes

Samarbejde på tværs af fagområder
For så vidt angår de forskellige fagområder, er det mere varierende, hvorvidt
det er lykkedes de enkelte KKR at samarbejde om opgaverne og skabe fælles
løsninger. Inden for de mere bundne opgaver (som fx socialt tilsyn og
beredskab) er man generelt lykkedes, om end processen til tider har været
lang. Men arbejdet i KKR synes på disse områder bestemt at have medvirket til
at finde frugtbare løsninger, som det ellers næppe var lykkedes kommunerne
selv at identificere og realisere uden et forum som KKR.
På det sociale område og sundhedsområdet er erfaringen, at samarbejdet tillige
er modent. Det synes vanskeligere på områder som infrastruktur og vækst,
hvor der observeres større forskelle mellem de forskellige KKR. Her kommer
enkelte kommuners særinteresser dels tydeligere til udtryk, ligesom
snitfladerne til øvrige regionale fora, såsom business regions, er mere uklare,
hvilket kan mindske KKR’s gennemslagskraft på området. Det er særligt
gældende inden for erhvervs- og vækstområdet, samt turisme, hvor der
opleves konkurrence fra regionen i at ”eje” dagsordenen. Generelt er det dog
opfattelsen, at KKR har – og bør have – en rolle at spille også på disse
områder.

•

Socialtilsynet: Selvom etableringen af socialtilsynet var en svær
udfordring, så lykkedes det alligevel at nå til enighed igennem KKR.

•

Sundhedsaftalerne: I ét KKR udarbejdede man en ny proces, hvor
kommunalbestyrelserne blev inddraget meget og tidligt, herunder helt
ned til de enkelte fagudvalg i kommunerne. Resultatet var, at
kommunalbestyrelserne bakkede op om sundhedsaftalen og følte
ejerskab til den.

•

Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde: Det lykkedes i
flere KKR at involvere kommunalbestyrelserne i udarbejdelsen af den
sociale rammeaftale i endnu højere grad ved at afholde temamøder om
netop rammeaftalen.

•

Beredskab: Sammenlægningen af beredskaberne lykkedes, fordi KKR
tog ejerskab til dagsordenen. Formandskabet oplevedes at have den
faciliterende rolle, og KKR udgjorde fra start et forum, hvor man kunne
forventningsafstemme med hinanden.

Det, der er kendetegnende for øvrige sager, som de enkelte KKR er lykkedes
med, fx på uddannelsesområdet, trafik- eller infrastrukturområdet, er at en
mindre gruppe – herunder formandskabet – har sat temaet på dagsordenen og
fået skabt konsensus om vigtigheden af dette tema.

”Vi opnår konsensus om langt de fleste emner uden problemer. De
få steder, for eksempel i forhold til prioritering af infrastruktur, hvor
konsensus kan være vanskeligere, finder vi alligevel fælles fodslag i
nogle bredere formuleringer eller indstillinger, som alle kan se sig i
eller acceptere.”
Citat fra borgmester

De temaer, hvor KKR oplever de største udfordringer med at skabe konsensus
er, når særinteresser i den enkelte kommune er større eller stærkere end den
linje, der forsøges lagt i KKR. Dette kan både omfatte takster på det
specialiserede socialområde, samt konkrete prioriteringer af infrastruktur. Oftest
løses de konkrete udfordringer eller forskellighederne med, at sagens indstilling
gøres bredere eller mindre forpligtigende.
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum
Sekretariatsbetjeningen af de udpegede repræsentanter er også forskellig. I de
mere centrale udvalg er der en betydelig sekretariatsbetjening af medlemmerne
hvor der i de mindre centrale udvalg, reelt ingen understøttelse er fra KKR.

Samarbejde mellem kommunerne i KKR om fagområder omhandler ikke alene
den politiske eller koordinerende dimension. KKR anvendes også oftere som
mødeforum i forhold til videndeling og erfaringsudveksling
mellem
kommunerne. Der afholdes et stigende antal temamøder, konferencer eller
lignede på såvel politisk som administrativt niveau mellem kommunerne i KKR.
Dette understøtter en større videndeling og samarbejde mellem kommunerne
end tidligere. På denne måde bliver KKR et naturligt omdrejningspunkt for det
mellemkommunale samarbejde på alle niveauer.

I de kombinerede tilfælde, hvor man dels er udpeget til et mindre centralt
udvalg, dels ikke er medlem af KKR, opleves rollen som repræsentant særligt
vanskelig, og det kan være uklart, hvem man som sådan repræsenterer i
udvalgsarbejdet (KKR, egen kommune, eget parti, ‘sig selv’).
Mange af de interviewede i evalueringen giver udtryk for, at de mange samt
meget forskelligartede typer af repræsentationer muligvis, er med til at
forstærke et diffust billede af, hvad KKR reelt skal levere på. Der gives udtryk
for, at en række af de mindre tværgående repræsentationer, uden reelt politisk
indhold, muligvis ville være bedre tjent med udpegede embedsmænd.

Rollen som KKR-udpeget repræsentant
Det enkelte KKR udpeger kommunale repræsentanter til en række regionale
fora. Det kan eksempelvis være til Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, Vækstforum, men også mindre regionale udvalg og nævn som fx
samarbejdsudvalg for diverse faggrupper (tandlæger, fysioterapeuter mv.). Der
er observeret to forskelle på tværs af de fem KKR, som har indflydelse på,
hvordan rollen som repræsentant opleves.

”Mandatet kan måske godt svæve lidt. Forventningsafstemningen i forhold til KKR og formandskabet
mangler lidt. De drøftelser kunne man godt bruge.
Gerne med hele KKR. I dag har man ingen drøftelser
med KKR.”

Den første forskel handler om tilknytningen til KKR. Visse repræsentanter er
ikke samtidig medlem af KKR, hvilket kan medføre, at rollen opleves som noget
fritsvævende. Ofte opleves ingen nærmere dialog med KKR, ligesom mandatet
kan opleves uklart.
I de KKR, hvor hovedparten af udpegelserne til de forskellige fora sker fra de
faste medlemmer af KKR, er der en stærkere relation, og der gives udtryk for et
tydeligere mandat end i de KKR, hvor der rekrutteres bredt (og udenfor KKR).

Citat fra udpeget (ikke KKR-medlem, mindre udvalg)

Den anden forskel knytter sig til tyngden af det pågældende udvalg, som man
er udpeget til. Ofte er interessen for, og dialogen med, KKR større, des mere
centralt udvalget opleves (fx Sundhedskoordinationsudvalget). I disse tilfælde
gives ofte en orientering til KKR om arbejdet i udvalget, hvilket kan bidrage til at
afstemme forventninger til de(n) udpegede. Modsat kan interessen opleves
ringere i de tilfælde, hvor repræsentanterne er udpeget til mindre centrale
udvalg (fx samarbejds- eller klagesagsudvalg inden for et bestemt fagområde).
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Kendskabet til KKR i kommunalbestyrelserne

Omvendt opleves der heller ikke nogen større efterspørgsel fra
kommunalbestyrelsen på viden om arbejdet i KKR, ligesom der sjældent søges
indflydelse i de sager eller emner, som KKR måtte behandle. Det kan blandt
andet skyldes, at både dagsordener og materiale til KKR-sager opfattes som
meget
omfangsrigt
og
svært
tilgængeligt
–
særligt
for
kommunalbestyrelsesmedlemmer med begrænset tid. Hertil kommer, at emner
ofte har en mere overordnet og tværkommunal karakter, hvilket ikke opfattes
ligeså nærværende som de øvrige sager i kommunalbestyrelsesarbejdet, som
ellers optager medlemmernes tid.

Kommunalbestyrelserne oplever KKR som et fjernt forum, og kendskabet til
KKR og KKR’s arbejde er generelt lavt. Denne oplevelse gælder på tværs af de
forskellige grupper – såvel borgmestre som kommunalbestyrelsesmedlemmer,
der enten er – eller ikke er – medlem af KKR.
Det afspejler sig også ved interviewpersonernes vurdering af, hvorvidt arbejdet
i KKR anses som vigtigt for kommunalbestyrelsen. Her er gennemsnittet af
vurderingerne lavt, jf. figuren nedenfor.
3.A KKR-arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelsen i min kommune

3.B KKR-arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelsen i min kommune

”Jeg fortæller ikke kommunalbestyrelsen om, hvad
der sker på KKR-møderne. Det er ikke fordi, at
arbejdet i KKR ikke er relevant. Men det er svært for
de almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer at
fatte interesse for.”

30

Meget høj grad

Antal besvarelser

5

Gns.= 2,8

25

4

20

17

3,0

3

15

3,2
2,8

2,1
10

10

10

2

9

Citat fra borgmester

Meget lav grad

10

3,4

1

5
0

0
1
Meget
lav grad

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj grad

Der opleves dog eksempler på, at kendskabet til KKR er højere i de fagudvalg,
som beskæftiger sig med de emner, som ligeledes behandles i KKR. Det
gælder særligt på det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet. I
samme forbindelse er det også lykkedes at højne interessen via temamøder,
men fælles for begge disse forhold synes at være, at emnerne skal kunne
kobles mere direkte til arbejdet i fagudvalget/kommunalbestyrelsen, og det skal
være tydeligt om, og i givet fald hvordan, eventuel indflydelse kan gøres
gældende.

0
Formand- Borgskab mester

Øvrigt Udpeget KBKKRmedlem
medlem

Der er ingen fast praksis for, hvordan KKR-medlemmer (herunder borgmestre)
orienterer deres kommunalbestyrelse om arbejdet i KKR, eller hvorvidt
dagsordener, referater, mv. distribueres til kommunalbestyrelsens medlemmer.
Dette opleves at være personafhængigt, og op til hovedsageligt borgmesteren
at udbrede kendskabet til KKR i egen kommunalbestyrelse. Det sker således
på en række forskellige måder og i forskelligt omfang – oftest begrænset og
sporadisk.

I lighed med ovenstående er der også set eksempler på, at formandskabet har
forsøgt at udbrede kendskabet til KKR ved at besøge hver enkelt
kommunalbestyrelse i regionen.
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Kommunalbestyrelsernes mulighed for at øve indflydelse i KKR

Besøgsrunden har haft en positiv værdi, men det erfares, at det har været
vanskeligt at forankre interessen på længere sigt, hvorfor der stilles
spørgsmålstegn ved, om det er umagen værd. Det havde for eksempel taget et
formandskab halvandet år at nå rundt til alle kommunalbestyrelserne i regionen,
med et væsentligt ressourcetræk til følge.

Det er opfattelsen, at kommunalbestyrelserne ikke har stor mulighed for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR. Sager fra KKR til kommunalbestyrelsen opfattes
bredt som efterretnings- eller orienteringssager, med begrænset mulighed for at
justere i materialet. Det forekommer uklart for kommunalbestyrelsernes
almindelige medlemmer, om – og i givet fald hvordan – det er muligt at øve
indflydelse, inden sagen når KKR. Denne oplevelse deles også af de
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af KKR. Det er således
hovedsageligt borgmestrene, der øjner og udnytter mulighederne for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR.

Det nævnes, på tværs af interviewgrupper, at der med fordel kunne gøres en
yderligere indsats i starten af en valgperiode, for at introducere KKR. I den
enkelte kommunalbestyrelse kunne man også introducere kommunens KKRmedlemmer,
således
at
de
almindelige
(og
særligt
nye)
kommunalbestyrelsesmedlemmer stifter bekendtskab med arbejdet i KKR.
Indsatsen skal balanceres med, hvad nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i
øvrigt skal introduceres til, i starten af en valgperiode.

”KKR lever ikke i kommunalbestyrelserne. Det er kun
i forbindelse med de store ting, som fx den sociale
rammeaftale, at kommunalbestyrelserne involveres,
og der er alt tygget og klappet af i forvejen. Og så er
det svært at skabe energi omkring det.”

Eksempler på erfaringer med at involvere kommunalbestyrelserne
Der er forskellige erfaringer med at øge involveringen af kommunalbestyrelserne. I
en række kommuner har man eksempelvis inviteret kommunalbestyrelsen eller
kommunens fagudvalg til temamøder om emner, som sideløbende har været drøftet
i KKR – fx en kommende sundhedsaftale, den sociale rammeaftale eller
sammenlægningen af beredskaberne.

Citat fra borgmester

Erfaringerne hermed har været blandende. I visse kommuner og på visse
enkeltstående områder er det lykkedes at vække interessen og mobilisere
kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg. I andre tilfælde har interessen for,
og deltagelsen i, temamøderne været lav og da man i ét KKR inviterede fagudvalg
på tværs af regionens kommuner til dialogmøde om den kommende sundhedsaftale
mødte alene 11 personer op.

Der opleves dog sjældent større uenigheder i kommunalbestyrelserne i forhold
til de sager, som kommer til behandling fra KKR. Sagerne opleves at være
resultat af det ofte langstrakte forløb, der er gået forud for, at sagen behandles i
kommunalbestyrelsen, herunder den konsensusprægede behandling i KKR.
Den utydelige mulighed for at øve indflydelse på sagerne, samt det ofte
konfliktfri indhold, synes begge at være medvirkende til at mindske interessen
for arbejdet i og sagerne fra KKR.

Det lader dog til, at der hvor det er lykkedes at skabe en interesse, har det været
kendetegnende, at emnerne har været afgrænsede, konkrete og nærværende for
kommunalbestyrelsen. I den forbindelse synes det lettere at mobilisere interessen i
kommunernes fagudvalg end bredt på tværs af kommunalbestyrelsen.
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Legitimiteten af KKR

Der er en erkendelse af, at et konsensusforum som KKR – med bred
repræsentation på tværs af partier – ikke på samme tid kan være et forum, hvor
beslutninger træffes i konsensus og et effektivt beslutnings- og
eksekveringsorgan. På den måde opleves det, at KKR formår at udfylde sin
rolle, om end selve konstruktionen kan give anledning til en manglende
interesse i den enkelte kommunalbestyrelse.

På trods af den lave interesse for, og viden om, KKR observeres fortsat en
generel opbakning til KKR som koordinationsforum. Der udtrykkes generel tillid
til de udvalgte KKR-politikere samt deres embedsmænd. Der er bred enighed
om, at KKR har en værdi, som dog kan være uklar i det daglige og det nære.
Der erfares en variation i denne opfattelse, hvor medlemmer af KKR
(formandskab, borgmestre og øvrige medlemmer) i højere grad end almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer udtrykker tilfredshed med den aktuelle
struktur (herunder inddragelse og mulighederne for indflydelse), mens
almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer erfares at være en anelse mere
tilbageholdne med opbakningen. Blandt sidstnævnte anerkendes KKRmedlemmernes indsats dog fortsat.

På nuværende tidspunkt erfares det ikke, at der er væsentlige udfordringer med
legitimiteten, men det bemærkes som et opmærksomhedspunkt, at arbejdet i
KKR ikke bør dekobles kommunalbestyrelserne fuldstændigt. Det forhold, at
der fortsat er øvrige medlemmer end borgmestre repræsenteret i KKR, samt at
den enkelte kommunalbestyrelse formelt kan undlade at vedtage indstillinger
fra KKR, synes at bidrage til denne fortsatte legitimitet.

Denne observation understøttes af nedenstående figur, hvorom det ligeledes
kan siges, at jo tættere på kernen i KKR, man befinder sig, des større
opbakning til arbejdet i KKR udtrykker man.

2.A Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
Antal besvarelser

4

16

15

16

4,0

3,6
3,2

3

12

2,6

”Det er bestemt vigtigt, at kommunernes stemme bliver
hørt, og gerne med en vis pondus gennem KKR. Men
det er også fint, hvis KKR repræsenterer kommunerne
uden, at man derfor behøver at informere om det eller
belemre kommunerne med det i tide og utide.”

2,3

2

10

7

Meget lav grad

20

Citat fra kommunalbestyrelsesmedlem

5

25

5

2.B Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
Meget høj grad

Gns.= 3,1

30

”Man accepterer, at systemet er som det er
– nogle ting besluttes i noget, der hedder
KKR, og det er så bare sådan det er.”

1

4
1

0

0

1
Meget
lav grad

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj grad

Formand- Borgskab mester

Øvrigt Udpeget KBKKRmedlem
medlem

Citat fra KKR-udpeget
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5) TEMA III:
Relationen mellem KKR og KL
Relationen mellem KKR og KL

I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at inddrage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt. KKR opfattes
hovedsageligt som et regionalt forum, hvor emner af interesse for kommunerne
i regionen kan drøftes. Kontakten til og fra KL opfattes således som varetaget
via andre fora og kontaktpunkter end KKR, fx KL’s nyhedsbreve eller personlige
kontakter.

Relationen mellem KKR og KL er ikke tydelig i kommunalbestyrelserne, og for
så vidt heller ikke blandt medlemmerne af KKR – både borgmestre som øvrige
medlemmer. Det opfattes således ikke bredt, at KKR er en del af KL’s politiske
organisering og der er ikke klarhed om hvordan KKR indgår i samspillet med KL
om politiske dagsordner. Det er hovedsageligt formandskaberne, der oplever
denne sammenhæng.
Der er i forlængelse heraf også en relativ høj andel af interviewpersoner, der
svarer ”Ved ikke” på spørgsmålet om, hvorvidt der er et godt samspil mellem
KKR og KL, jf. figuren nedenfor. Når man spørger mere direkte ind til dette, er
svaret, at det primært er formandskabet, der har dialogen med KL og derfor
alene kender svaret på dette.

Der er endvidere ikke entydighed om, hvorvidt denne relation til KL ønskes
forstærket. Visse steder ytres der ønske om en større inddragelse i KL’s sager,
fx større udspil, hvor KKR med fordel kunne anvendes mere aktivt til at
inddrage kommunerne – særligt når forummet i forvejen eksisterer. Andre
steder ytres der tilfredshed med, at formandskabet sikrer relationen til KL, og at
arbejdet i KKR primært fokuserer på det tværkommunale samarbejde mellem
kommunerne indenfor regionen.

Formandskabet opleves altså i høj grad som værende de, der varetager
relationen til KL, og det er man som medlem betrygget i. De borgmestre, der er
repræsenteret i KL’s bestyrelse eller fagudvalg bidrager, ligeledes til relationen
mellem KKR og KL.
7.A Der er et godt samspil mellem KKR og KL

Antal besvarelser

8.A KL inddrager KKR i relevante spørgsmål

Antal besvarelser

Gns.= 2,6

30

30

25

25

20

19

17

15

5

Gns.= 1,9
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20
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4

KKR formandskaberne adskiller sig fra de øvrige grupper ved at opleve en
tættere relation til KL. Særligt opleves møderne mellem KL’s og KKR’s
formænd og næstformand som vigtige og centrale for at sikre sammenhæng
mellem KL’s og KKR’s dagsordner..
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”Den relation (til KL, red.) opdager man slet
ikke. Man går ud fra, at det sker gennem
formandskabet, og det er man så tryg ved –
at de repræsenterer os godt.”
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Citat fra borgmester
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Metode og interviewoversigt
Fokusgruppeinterviews
I den forbindelse bemærkes det, at der undervejs i afholdelsen af interviews er
observeret en ensartethed i oplevelsen af KKR, hvilket tillige indikerer, at
antallet af interviews har været tilstrækkeligt til at udtrykke de forskellige
perspektiver.

Den indsamlede viden, som ligger til grund for evalueringen, er hovedsageligt
indsamlet gennem fokusgruppeinterviews, samt supplerende telefoninterviews.
Disse interviews er alle foretaget som semistrukturerede interviews – det vil
sige en naturlig samtale styret efter en bagvedliggende spørgeramme.

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgerammen er udarbejdet i tæt samarbejde med KL. Spørgerammen er
tilpasset efter de forskellige fokusgrupper, men dog for alle fokusgrupper
opbygget efter samme tre temaer, som tidligere beskrevet.

Den via interviews indsamlede viden er suppleret med en kort
spørgeskemaundersøgelse, hvor interviewpersonerne først har vurderet en
række faste udsagn om KKR på en skala fra 1 til 5, hvor 5 udtrykker en meget
høj grad af enighed i det pågældende udsagn. Disse udsagn er vurderet af
såvel interview-personerne i fokusgruppe- samt telefoninterviews, dog således
at enkelte interviewpersoner, som fx forlod interviewet før tid, ikke har svaret.

Fokusgrupperne er dannet med udgangspunkt i de forskellige roller, som er
enten tæt eller mindre tæt på arbejdet i KKR – det vil sige formandskaberne,
borgmestre (som er fødte medlemmer af KKR), øvrige medlemmer af KKR,
udpegede
KKR-repræsentanter
samt
almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer. På den måde er der søgt at sikre en bred
repræsentation af synspunkter alt efter, hvor de interviewede er placeret i
forhold til KKR.

Derudover er interviewpersonerne på fokusgruppeinterviewene blevet forholdt
en liste med 15 nøgleord, hvoraf de har skullet markere maksimalt 5 af disse,
som de i) bedst synes kendetegner KKR i dag samt ii) mener bør kendetegne
KKR fremadrettet. Output fra såvel udsagn samt nøgleord fremgår af bilag 2.
Det bemærkes, at ikke alle interviewpersoner har markeret lige mange
nøgleord, og at nøgleordene ej heller er udfyldt ved telefoninterview.

Mængden og bredden af interviews vurderes at give et solidt indblik i
oplevelsen af KKR på tværs af regioner og roller. Der var oprindeligt planlagt
flere interviews end gennemført. Det har vist sig vanskeligt, at få
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at
deltage i interviews. Dette vurderes dog ikke at have nogen konsekvens for
evalueringens konklusioner, bl.a. da der ikke er oplevet væsentlig varians i
udsagn på tværs af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har deltaget.

Interviewoversigt
Antallet af interviewpersoner fremgår af tabellen nedenfor. Denne dækker både
over fokusgruppe- samt telefoninterviews.

Interviewoversigt
Formandskab

Borgmestre

Øvrige KKRmedlemmer

Udpegede

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

I alt

KKR Nordjylland

2

4

3

4

1

14

KKR Midtjylland

2

3

1

3

4

13

KKR Syddanmark

2

5

2

4

2

15

KKR Sjælland

2

4

3

1

0

10

KKR Hovedstaden

2

4

2

2

2

12

I alt

10

20

11

14

9

64
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BILAG 2
Grafer
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Introduktion til grafer
Nøgleord – i dag og fremover

Vurdering af udsagn

Som beskrevet i bilag 1 har de interviewpersoner, som har deltaget i fysiske
fokusgruppeinterviews, udfyldt en liste med nøgleord. Listen er gengivet
nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk fremstilling af, hvilke ord, der
oftest er markeret for dels at kendetegne KKR bedst i dag; dels bør kendetegne
KKR fremadrettet, ligesom der er foretaget en sammenstilling heraf, sorteret
efter de udsagn, som interviewpersonerne har angivet bør kendetegne KKR
fremadrettet.

Som beskrevet i bilag 1 har samtlige interviewpersoner vurderet en række
udsagn. Udsagnene er gengivet nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk
fremstilling af interviewpersonernes vurdering. På den første side vises en
simpel numerisk fremstilling, samt et gennemsnit. På den følgende side vises,
hvordan de forskellige fokusgruppers besvarelser fordeler sig.

Hvordan vurderer du nedenstående udsagn om KKR?

Hvilke af de følgende 15 nøgleord synes du bedst kendetegner KKR i dag – og hvilke
bør kendetegne KKR fremadrettet?
Kendetegner bedst
KKR i dag

Bør kendetegne KKR
fremadrettet

(markér max 5)

(markér max 5)

(Sæt ét kryds pr. udsagn: 1 = i meget lav grad; 5 = i meget
høj grad)
KKR er et godt koordineringsforum mellem kommunerne i
regionen

Samarbejde
Inddragende
Politisk

Der er bred opbakning til arbejdet i KKR

Proaktiv

KKR arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelserne i min
kommune

Konsensus

KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret repræsentant
og talerør for kommunerne over for regionen/øvrige
samarbejdspartner

Tilgængelig
Handlekraft
Innovativ

KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker

Kompetent

KKR understøtter implementeringen af fælles løsninger og
politikker på tværs af kommuner

Inspirerende
Transparent

Der er et godt samspil mellem KKR og KL
Effektiv
KL inddrager KKR i relevante spørgsmål

Værdiskabende
Beslutsom

Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det politiske arbejde i
min kommunalbestyrelse

Relevant

20

1

2

3

4

5

Ved
ikke

Grafer
Nøgleord der bedst kendetegner KKR i dag, antal markeringer
Samarbejde
Konsensus
Relevant
Kompetent
Værdiskabende
Politisk
Inddragende
Tilgængelig
Proaktiv
Handlekraft
Beslutsom
Innovativ
Inspirerende
Effektiv
Transparent

Sammenligning af kendetegn i dag og fremadrettet
(Sorteret efter ‘fremadrettet’)

34
28
24

Samarbejde

33

16
14
13
12

12

Inddragende

14

5
5
5
3
3
3
2

17

Kompetent

16

Konsensus

16
13

Politisk

Nøgleord der bør kendetegne KKR fremadrettet, antal markeringer
33
21
17
17
16
15
15
14
6
5
5

5
3

Effektiv

3

10
6

5
5
5

Beslutsom
Tilgængelig

6

3
2

Transparent

0

3

5

10
I dag

21

24

14

Inspirerende

3
3

28

15

Proaktiv

10

17

15

3

Relevant

24

21

5

Handlekraft

Innovativ

Samarbejde
Inddragende
Værdiskabende
Handlekraft
Kompetent
Konsensus
Politisk
Innovativ
Relevant
Proaktiv
Inspirerende
Effektiv
Beslutsom
Tilgængelig
Transparent

24

Værdiskabende

6

34

15

20

Fremadrettet

25

30

35

1.A KKR er et godt koordineringsforum
mellem kommunerne i regionen
30
Gns.= 3,9
n = 56
25
21
18
20

9

10
4

4

20

5
0

1
Meget
lav
grad

2

3

4

16

10

7
4
1

15

2

3

4

9

10
2

5.A KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og
politikker
30

2

Gns.= 3,5
n = 56

25

5

1
2
3
4
5
Ved
Meget
Meget ikke
lav
høj
grad
grad
7.A Der er et godt samspil mellem KKR og KL
30

Gns.= 2,3
n = 56

25
20

19

17

15
9

10

6

4
1

0

7

9

9

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

1
Meget
lav
grad

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

6.A KKR understøtter implementeringen af fælles
løsninger og politikker på tværs af kommuner
26

Gns.= 3,6
n = 56

25

3

12

10
1

5

9

7
2

0

0

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

8.A KL inddrager KKR i relevante spørgsmål
30

Gns.= 1,9 n = 56
23

25

1
Meget
lav
grad

20

15

15

11

10

9

6
2

3

4

11

13
9

7

5
0

0

1
Meget
lav
grad

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

16

10

5

2

9.A Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det
politiske arbejde i min kommunalbestyrelse
30
Gns.= 2,9
n = 56
25

20

0

1
Meget
lav
grad

9

0

15

1
Meget
lav
grad

5

10

20

0

0

10

30

27

10

4

10

5

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

15

12

17

0

1
Meget
lav
grad

Gns.= 2,8
n = 56

25

15

12

20

20

3.A KKR-arbejdet er vigtigt for
kommunalbestyrelsen i min kommune
30

20

16

0

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

4.A KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner
30
27
Gns.= 3,7
25
n = 56

5

Gns.= 3,1
n = 56

25

10

0

5

30

15

15

5

2.A Der er bred opbakning til arbejdet i KKR

1
Meget
lav
grad

2

3

4

5
Ved
Meget ikke
høj
grad

1.B KKR er et godt koordineringsforum
mellem kommunerne i regionen
Meget høj grad 5
4,5
N=56
3,9
3,9
4
3,3
3,3

2.B Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
Meget høj grad 5
4

N=56
3,6
3,2

3

3

2

2

1

1

2,6

2,3

1

0

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
4.B KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret
repræsentant og talerør for kommunerne over for
regionen/øvrige samarbejdspartner
Meget høj grad 5

4,0

4,4
3,7

4

N=56

4,3

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
5.B KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og
politikker
Meget høj grad 5

N=56
4,1

3,3

3.B KKR-arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelsen i
min kommune
Meget høj grad 5
N=56
4
3,4
3,2
3,0
2,8
3
2,1
2

4

3,6

4,0

3,3

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
6.B KKR understøtter implementeringen af fælles
løsninger og politikker på tværs af kommuner
Meget høj grad 5
4

3,0

3
2

2

2

1

1

1

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

8.B KL inddrager KKR i relevante spørgsmål*

* : ”Ved ikke” udgør 19 besvarelser

* : ”Ved ikke” udgør 23 besvarelser

4
3

Meget høj grad 5

4,2

N=56
3,3

3,3

3,3
2,6

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem
9.B Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det politiske
arbejde i min kommunalbestyrelse

N=56

4
2,8

3,0

3,0

3,3

3

2

2

1

1

1

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

N=56

4

2

0

3,1

Meget høj grad 5
4,1

3

3,3

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

7.B Der er et godt samspil mellem KKR og KL*
Meget høj grad 5

3,8

3

0

0

3,5

3,3

3

N=56

4,3

3,2

2,9

3,4

3,1

2,3

0

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

Formand- Borg- Øvrigt Udpeget KBskab mester KKRmedlem
medlem

24
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EVALUERING AF KKR
NORDJYLLAND
Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser

Valgperioden 2014-17

KKR MEDLEMMER,
SUPPLEANTER,
UDPEGEDE OG KL
BESTYRELSES/UDVALGSMEDLEMMER

SVARSTATISTIK
KKR medlemmer, suppleanter, KL
bestyrelses-/udvalgsmedlemmer, udpegede
- Udsendt til 82 respondenter
- Indkommet 44 besvarelser

Fordeling af besvarelser
- KKR-medlemmer 17 respondenter
- KKR-suppleanter 8
- Udpegede 19

Er du medlem af eller suppleant til KKR Nordjylland?

Er du udpeget af KKR Nordjylland til et eller flere
regionale fora?

DIALOG MED
KOMMUNERNE

ALLE

Dialogen med kommunerne - Hvordan oplever du
at dialogen på politisk niveau mellem KKR og
kommunerne fungerer? Din vurdering

ALLE

Dialogen med kommunerne - Hvordan oplever du at
dialogen på politisk niveau mellem KKR og
kommunerne fungerer? Hvor vigtigt er det for dig?

ALLE

Dialogen mellem KKR og kommunerne
•

På dagsordner til byrådsmøder orienteres med link til KKR referat. Det er ikke indtrykket at
det benyttes.

•

Det er vigtigt at alle kommunalbestyrelser får forståelse for KKR’s arbejde og dermed får
ejerskab til KKR

•

Løbende dialog mellem KKR og byrådene er vigtig

•

Orientering fra KKR sker i forbindelse med beslutninger i kommunen eller giver rammer for
det kommunale arbejde.

•

Det er vigtigt at byrådene når at drøfte sagerne i egen kommune

•

Det er vigtigt at der på byrådsmøderne orienteres om sager fra KKR, der skønnes af
væsentlig betydning/politisk interesse.

SAMSPILLET MELLEM
KKR OG UDPEGEDE
POLITIKERE I
REGIONALE FORA

ALLE

Hvordan fungerer samspillet mellem KKR og de
udpegede politikere i regionale fora? Din vurdering

ALLE

Hvordan fungerer samspillet mellem KKR og de udpegede
politikere i regionale fora? Hvor vigtigt er det for dig?

ALLE

Hvordan sikres den bedst mulige koordinering
mellem de udpegede politikere og KKR? (bør der
eksempelvis afholdes halv- eller helårlige møder?
•

Der bør afholdes et årligt møde for KKR-medlemmer og udpegede, hvor de
udpegede, der ikke har repræsentanter i KKR, kan give KKR en indsigt i
hvad der foregår i udvalgene. Det kræver dog at KKR-medlemmerne
prioriterer og deltager disse møder.

•

De udpegede bør i højere grad inddrages i KKR.

•

Der bør på KKR-møderne orienteres fra de møder der sker udpegninger til.

•

Der kunne med fordel afholdes en 12-12 konference hvor de udpegede og
KKR-medlemmerne giver gensidige input og man lærer hinanden at kende.

ALLE

Er der behov for at styrke KKR’s relationer til nogle
af de regionale og kommunale aktører?

•
•
•
•

Relationerne plejes i dag i relevant omfang
Alle nævnte aktører er uhyre vigtige, så fælles fodslag er meget afgørende for sagernes
fremme i de forskellige organer
Der kunne med fordel laves en køreplan for afrapporteringer til KKR fra fx EU-kontoret
Relationerne til de praktiserende læger, Regionen, Væksthuset, uddannelsesinstitutioner
bør styrkes

KKR MEDLEMMER,
SUPPLEANTER OG KL
BESTYRELSES/UDVALGSMEDLEMMER

KKR MEDLEMMER

KKR som mødeforum – dagsordner – Er det de
rigtige og relevante temaer der dagsordenssættes?
Din vurdering

KKR MEDLEMMER

KKR som mødeforum – dagsordner – Er det de rigtige
og relevante temaer der dagsordenssættes? Hvor
vigtigt er det for dig?

KKR MEDLEMMER

Er dagsordnernes – og bilagsmaterialets – omfang
passende? Din vurdering

KKR MEDLEMMER

Er dagsordnernes – og bilagsmaterialets –
omfang passende? Hvor vigtigt er det for dig?

KKR MEDLEMMER

Er der det rigtige forhold mellem beslutningssager
og mere åbne sager til drøftelse? Din vurdering

KKR MEDLEMMER

Er der det rigtige forhold mellem beslutningssager
og mere åbne sager til drøftelse? Hvor vigtigt er det
for dig?

•

Sådan må det være med de kompetencer KKR har.

KKR MEDLEMMER

KKR som mødeforum – møderne – er
mødernes længde passende? Din vurdering

KKR MEDLEMMER

KKR som mødeforum – møderne – er mødernes
længde passende? Hvor vigtigt er det for dig?

KKR MEDLEMMER

Hvordan fungerer det med eksterne oplægsholdere?
Din vurdering

KKR MEDLEMMER

Er fem KKR møder om året passende? Din vurdering

KKR MEDLEMMER

Hvad kendetegner det gode KKR-møde?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At samarbejdet lykkes til fordel for borgerne
I Nordjylland står vi sammen
Relevante temaer
Godt fremmøde
Gode indlæg / ny viden fra eksterne
Tid til netværk
Effektiv mødeledelse, fornuftig disponering af tiden til de enkelte punkter
Gode dialoger og forberedte politikere, der engagerer sig i debatten
Politiske emner der er relevante for de nordjyske kommuner
Fælles retningslinjer på mange områder
Konsensus frem for ideologi
Handlingsorienterede beslutninger, godt og klart belutningsgrundlag
God stemning

KKR MEDLEMMER

Samlet vurdering af KKR – Hvornår har KKR
samlet set fungeret bedst?
•

Mange svarer at denne periode (2014-18) har fungeret bedst

•

Når der er fælles front og bliver sat en nordjysk dagsorden

•

Når der træffes reelle beslutninger

•

Når partipolitik undgås

KKR MEDLEMMER

Samlet vurdering af KKR – Er der andre
opmærksomhedspunkter der skal bringes videre til
det nye KKR?
•

Sørg for at involvere ikke-medlemmer, så ejerskab tages udenfor KKR

•

Det er vigtigt i næste periode at oplyse de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer
om, at det er i kommunalbestyrelserne beslutningerne træffes. KKR koordinerer,
samler, drøfter, varetager interesser for kommunerne, afholder
dialogforummøder osv.

•

Vigtigt at medlemmerne prioriterer deltagelsen i møderne højt

KKR UDPEGEDE

KKR UDPEGEDE

Hvor relevant er det, at KKR udpeger kommunalpolitikere
til det/de fora, hvortil du er udpeget?

KKR UDPEGEDE

Hvor relevant er det, at KKR udpeger kommunalpolitikere
til det/de fora, hvortil du er udpeget?
•

Hovedparten svarer, at det er (meget) relevant

•

Det betragtes som en fordel at sidde både i KKR og som udpeget

•

Vigtigt at kommunerne er repræsenteret

•

Bestræber sig på at varetage kommunale interesser, på vegne af alle kommuner

•

Giver adgang til mere fælleskommunalt samarbejde

KKR UDPEGEDE

I hvor høj grad har du været i kontakt med KKR
Nordjylland ifm. din udførelse af hvervet/hvervene?
Din vurdering

KKR UDPEGEDE

I hvor høj grad har du været i kontakt med KKR
Nordjylland ifm. din udførelse af hvervet/hvervene?
Hvor vigtigt er det for dig?

KKR UDPEGEDE

I hvor høj grad er der behov for en tættere kontakt til
KKR? Din vurdering

KKR UDPEGEDE

I hvor høj grad er der behov for en tættere kontakt til
KKR? Hvor vigtigt er det for dig?

KKR UDPEGEDE

Har du med udgangspunkt i det/de hverv, du er
udpeget til rejst sager i KKR?

KKR UDPEGEDE

Er der behov for en tydeliggørelse af det
fælleskommunale mandat/strategi i forhold til de fora,
hvor du er repræsenteret? Din vurdering

KKR UDPEGEDE

Er der behov for en tydeliggørelse af det fælleskommunale mandat/strategi i forhold til de fora, hvor
du er repræsenteret? Hvor vigtigt er det for dig?

KKR UDPEGEDE

Har du brug for mere kommunal administrativ
opbakning? Din vurdering

KKR UDPEGEDE

Har du brug for mere kommunal administrativ
opbakning? Hvor vigtigt er det for dig?

KKR UDPEGEDE

Giv tre gode råd til KKR i forbindelse med nyudpegning
til det forum/de fora hvor du har siddet
•

Vigtigt at sikre en geografisk spredning, f.eks. så alle fire klynger er repræsenteret på sundhedsområdet

•

Vigtigt at udpegninger sikrer den nødvendige slagkraft i forummerne

•

Behov for tilstrækkelig forventningsafstemning, god kobling til og dialog med KKR – evt. også udpege KKR
medlemmer til forummerne

•

Udpege politikere der arbejder med det givne område i egen kommune – og har den nødvendige faglige indsigt

•

Behov for en tydelig afklaring af opgave, rolle, mandat og formål med udpegelsen – evt. via indledende intro

•

Personlig engagement i og interesse for området er meget vigtigt

•

KKR bør være langt mere synlige i byrådsarbejdet

•

Der er behov for en bedre dialog og koordination mellem KL og KKR udpegede

KKR UDPEGEDE

Giv tre gode råd til de nyudpegede i det forum/
de fora hvor du har siddet
•

Hold fast i spørgelysten

•

Søg viden – gør dig nysgerrig på det faglige område

•

Få styr på din rolle, mandat, formål med forummet, mv.

•

Forventningsafstemning ift. kobling til og dialog med KKR

•

Husk at man er udpeget af og repræsenterer kommunerne – involver
baglandet såfremt det er muligt

•

Brug KKR når der er behov for information eller vidensdeling
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KKR NORDJYLLAND –
resultater 2014-2017
Fælles nordjyske initiativer
- Udligningsinitiativ

Behandling på KKR møder

Status

Aktører

-

-

-

KKR Nordjylland
Andre kommuner
KL
Folketinget

-

KKR Nordjylland

-

KKR Nordjylland
KL
Folketinget

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

-

KKR Nordjylland
De nordjyske

Februar 2015
Februar 2016 – 2017

Mere rimelig udligning
Løbende drøftelse af indsatsen.
Fælles oplæg på KL’s
Kommunalpolitiske Topmøde marts
2017.

-

-

-

Analyse af det nordjyske
udfordringsbillede

-

Kommunal medfinansiering

-

Etablering af BRN

Oktober 2013-juni 2014

-

Anmoder KDK om at udarbejde oplæg til
en strategiplan for det videre forløb
samt et konkret oplæg til at drøfte
løsninger og rammevilkår

-

September-oktober 2015

Juni 2014 - Nov. 2014

-

Regeringen og KL aftaler ændringer i

-

efterreguleringsmekanismerne for
aktivitetsbestemt medfinansiering.
KKR afholder ekstraordinært møde i

-

KKR Nordjylland d. 21.oktober 2015,
hvor sagen drøftes som eneste emne
KKR sender en henvendelse til KL’s

-

formandskab
Regeringen udskyder efterreguleringen

-

Alle nordjyske kommuner og regionen
tilslutter sig etablering af samarbejdet
BRN – fælles vækst og udvikling

-

Beredskab Nordjylland

-

Nov. 2014 - 2017

-

Sammenlægning til én fælles
organisation i Nordjylland 1.1.2016

-

Der arbejdes med plan for risikobaseret

-

dimensionering og fælles vagtcentral
Løbende orientering om status for

kommuner

fremdriften
-

Fælles nordjysk EU-kontor

-

Nov. 2014, april 2016,

-

1. januar 2015 dannelse af en

-

selvstændig forening med alle de
nordjyske kommuner og Region
Nordjylland som medlemmer.
Reviderede vedtægter for EU-kontoret
Oplæg om/ved EU-kontoret

Sept. 2017

Sundhed
- Sundhedsaftale 2015-2018

-

Marts 2014-november

KKR drøftede de politiske pejlemærker for

2014

sundhedsaftalen og tilkendegav en række
synspunkter mhp. det videre arbejde.

-

KKR Nordjylland
BRN
Region Nordjylland
EU-kontoret

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland
PLO
Sundhedskoordinations
udvalget

-

-

Praksisplan 2014-2017

Praksisplan for fysioterapi
2015-2018

-

-

Marts 2014-juni 2014

Februar 2015

KKR tilkendegav synspunkter og
fokusområder for det fremadrettede arbejde i
Praksisplanudvalget.

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland
PLO
Praksisplanudvalget

-

KKR drøftede og godkendte praksisplan

-

Samarbejdsudvalg for

-

for fysioterapi
KKR fremsendte udkast til praksisplan

-

Fysioterapi
KKR Nordjylland

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland
PLO

for fysioterapi med anbefaling om
godkendelse i kommunalbestyrelserne.
-

2

Forhandling af underliggende
aftale til Praksisplan

-

Februar 2015

KKR fremkom med flere anbefalinger til
arbejdet i PPU, bl.a. at kommunerne sikrede
den nødvendige økonomi, at

Sundhedspolitisk Dialogforum fungerede
som sparringspartner for PPUmedlemmerne, mv.
-

-

-

Telemedicinske projekter

-

Temamøde om
sygehusstrukturen

-

Sundhedspolitisk Dialogforum

-

Juni 2015 – september

KKR tilkendegav opbakning til at fastholde

2015

det eksisterende TeleCare Nord projekt og
igangsætte hjertesvigtsprojektet

Februar 2015

Temamøde afholdt i forbindelse med møde i
KKR Nordjylland med oplæg fra Region
Nordjylland.

Løbende orientering på

Der afholdes halvårlige møder om

KKR-møder

sundhedspolitik med deltagelse fra samtlige
udpegede kommunale politikere på
sundhedsområdet,
sundhedsudvalgsformænd og næstformænd, de nordjyske medlemmer af
KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

-

KKR Nordjylland
De nordjyske
kommuner

Det specialiserede social- og
undervisningsområde
- Årlige rammeaftaler med fælles
fokusområder

-

Gentænkning af rammeaftalen

-

September
September
September
September

2014
2015
2016
2017

-

Godkendes i KKR en gang årligt

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

-

Juni 2016 - 2017

-

Forenkling af rammeaftalen for 2017
Igangværende arbejde frem mod en

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

-

mere strategisk og politisk fokuseret
rammeaftale for 2018.
-

3

Analyse af takster og struktur
på det specialiserede
socialområde
Taleinstituttet Aalborg

-

September 2014 – februar

-

Gennemført

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

-

Solidarisk finansieringsmodel/

-

KKR Nordjylland

2016
-

September 2015

-

November 2015

abonnementsaftale for Taleinstituttet
2016-2020.

-

Udgiftsreduktion på det
specialiserede socialområde

-

Februar 2016
Juni 2016
Juni 2017

-

Enighed om en generel udgiftsreduktion

-

på 5% 2017-20 på det specialiserede
socialområde
Opfølgning i KKR én gang årligt på juni-

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

-

KKR Nordjylland og

mødet
-

Det forstærkede samarbejde

-

Dialogforum

-

Marts 2014
September 2016

-

-

Løbende orientering på

-

Tilbud i samarbejdet revurderes efter 2
år i KKR

KKR-møder

Halvårlige møder ml. KKR-formandskab
og brugerorganisationer om aktuelle
udfordringer på det specialiserede
socialområde

Region Nordjylland
-

KKR Nordjylland
Brugerorganisationerne

-

Socialtilsyn Nord

-

November 2014
November 2015
September 2016
Juni 2017

-

Orientering om årsrapport
Takster og budget

-

KKR Nordjylland
Socialtilsyn Nord
Hjørring Kommune

-

Børnehus Nord

-

September 2014
Juni-sept. 2017

-

Orientering/dialog om status
Orientering om stigende sagsantal
Oplæg/forslag om nedbringelse af

-

KKR Nordjylland
Børnehus Nord
Aalborg Kommune

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland
Dialogforum
KL
Folketinget

ventetider på Børnehus Nord
-

Vold på botilbud/ etablering af

-

2016-2017

-

Løbende dialog med Dialogforum om

-

udfordringerne
Dialog med Region Nordjylland og KL

-

om udfordringerne
Sept. 2017 - drøftelse af oplæg til

nye psykiatriske afdelinger

proces om etablering af
pladser/samarbejdet med Region
Nordjylland
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Regional udvikling, erhverv og
beskæftigelse
- Årlig regional væksthusaftale

-

Nov. 2014
Feb. 2016
Nov. 2016

-

Samarbejdsaftale mellem Væksthus

-

Nordjylland og KKR. Godkendes af KKR
Væksthus Nordjyllands årsrapporter er

-

KKR Nordjylland og
Væksthus Nordjylland

forelagt KKR
-

-

National Væksthusaftale

BRN

-

-

Årlige aftaler

Feb. 2015- 2017

-

Input til forhandlinger ml. KL og

-

Regeringen
Orientering om endelige aftaler

-

KKR Nordjylland
KL
Regeringen

-

Fast orientering om status for arbejdet i

-

KKR Nordjylland

-

KKR Nordjylland
BRN
RAR

BRN ved BRN-formanden
-

Politiske fokuspunkter på
beskæftigelsesområdet

-

November 2014
Februar 2015
April 2016
April 2017

-

KKR har besluttet særlige fokusområder

-

på beskæftigelsesområdet, herunder
tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft og
økonomien på beskæftigelsesområdet
Beslutning om at BRN varetager

-

udmøntningen af KKR’s fokusområde
”tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft
Årlig afrapportering vedr. fokusområdet
til KKR

-

Frikommuneforsøg

-

Februar 2016 - 2017

-

Alle 11 kommuner indgår i 1 netværk
Projekter på beskæftigelsesområdet
Løbende status for fremdriften i

-

KKR Nordjylland
Økonomi- og

-

Indenrigsministeriet
Integrationsministeriet

-

projekterne
Henvendelse til Økonomi- og
Indenrigsministeriet og
Integrationsministeriet vedr. undren over
afslag på projektforslag, der er målrettet
integrationsborgere
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-

Analyse vedr. landdistrikter

-

Oktober 2017

-

Orientering og dialog om analyse vedr.
landdistrikter

Uddannelse
- Årlig dimensionering af
pædagoguddannelsen

-

-

Dimensionering af SOSUuddannelserne og PAU

-

Revision af fordelingsnøgle på
pædagogområdet

-

-

Marts 2014, februar 2015,

Vedtog en neddimensionering på 10 pct.

februar 2016, februar
2017

over 3 år i 2015.

Marts 2014, november

Godkendte dimensioneringer – og fordeling

2015, september 2016,
juni 2017

af ekstrapladser i 2017 og 2018.

April 2016

Vedtog en revideret fordelingsnøgle på
pædagogområdet

-

KKR Nordjylland
LAG Nord

-

KKR Nordjylland
UCN

-

KKR Nordjylland
SOSU-skolerne
KL

-

KKR Nordjylland
De nordjyske
kommuner

-

Ændring af
sygeplejerskeuddannelsen

-

April 2016

KKR tilkendegav vigtige principper for det

-

KKR Nordjylland

-

KKR Nordjylland
Region Nordjylland

videre arbejde med den lokale tilpasning af
sygeplejerskeuddannelsen.

Trafik, herunder kollektiv trafik
(og anden infrastruktur)
-

Fælles nordjyske

-

April 2015

-

infrastrukturprioriteter

Godkendelse af fælles nordjyske
infrastrukturprioriteter

-

NT’s Budget

-

September 2016

-

Ny indtægtsmodel for NT

-

KKR Nordjylland
NT
Region Nordjylland

-

Fremkommelighedsanalyse

-

Februar 2017

-

Analyse af fremkommeligheden på de

-

Region Nordjylland
KKR Nordjylland
BRN

-

Region Nordjylland
KL

nordjyske veje. Gennemført i
samarbejde mellem de nordjyske
kommuner, regionen og Vejdirektoratet.
-

Flygtninge

-

Årlige flygtningefordelinger

-

Juni 2014, februar 2015,
juni 2016, juni 2017
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-

Særlig aftale med Læsø ift.
2016/2017/2018

-

Folketinget
Udlændingestyrelsen

-

KKR Nordjylland
Limfjordsrådet
De nordjyske

Energi, miljø og klima
-

Temamøde om Limfjordsrådet

-

Februar 2016

-

Afholdt temamøde om Limfjordsrådet
med oplæg fra Limfjordsrådets
formandskab og efterfølgende drøftelse
med kommunale udvalgsformænd på
teknik- og miljøområdet.

-

Temamøde om vandplaner

-

April 2015

-

Afholdt temamøde om vandplaner med
oplæg fra landbrugsorganisationerne og
efterfølgende drøftelse med kommunale
udvalgsformænd på teknik- og
miljøområdet.

-

Udbringning af

-

spildevandsslam

Marts 2014-september
2015 – februar 2016

-

Drøftelser om salg af spildevandsslam
Henvendelse til KL d. 10. november

-

2015
Modtog svar på henvendelse d. 24.

kommuner
-

KKR Nordjylland
De nordjyske

-

kommuner
Landbrugsorganisation
erne

-

KKR Nordjylland
KL
Folketinget

-

KKR Nordjylland
Nordjyske

november 2015
-

KKR og udpegede

-

Temadrøftelse i KKR-regi

-

Juni 2014

-

KKR Nordjylland afholdt mandag den 5.
maj 2014 et politisk temamøde om
arbejdet i KKR for nordjyske
kommunalbestyrelsesmedlemmer.

-

Dialogmøder med

-

2016

-

kommunalbestyrelsesmedlem
mer vedr. KKR og Nordjyllands
Beredskab i 2016
7

Dialogmøde med Indenrigs- og

Der blev inviteret til 3 møder, men disse
blev aflyst pga. manglende tilmelding

kommunalpolitikere
-

KKR Nordjylland
De nordjyske
kommunalpolitikere

-

April 2016

-

Emnerne var: Tilsyn på børneområdet,

-

KKR Nordjylland

Socialminister Karen Ellemann

frikommuneforsøg, udligning,
udgiftspres på det spec. socialområde,
samarbejdet ml. behandlings- og
socialpsykiatrien.

-

Temamøde om fremtidens

-

November 2015

-

kommunestyre med deltagelse
af KL’s formand Martin Damm
-

samspillet ml. KL og kommunerne.

Diverse

-

Henvendelse til

-

Februar 2015

-

kulturministeren – vedr.
udgifter til arkæologiske
undersøgelser
-

Henvendelse til

Henvendelse til

-

Februar 2015

-

Henvendelse til

-

Juli 2015

-

Henvendelse til Københavns
Lufthavn vedr. udfordringer
pba. nedlæggelse af
indenrigsterminalen fra
formandskaberne for hhv. KKR

8

Modtog svar på henvendelse i
november 2015

-

Maj 2014

beskæftigelsesministeriet vedr.
regeringens
beskæftigelsesreform
-

Modtog svar på henvendelse i august
2015

integrationsminister vedr.
udgifter til flygtningeområdet
-

KKR formandskabet afholdt møde med
Kulturministeren i maj 2015

transportministeriet ift.
lovændring med konsekvenser
for tilkøb af billetter for
ikkekørselsberettigede elever
-

Fremtidens kommunestyre, KL og

-

Modtog svar på henvendelse fra
ministeren i maj 2014

-

KL
Indenrigsministeriet

-

KKR Nordjylland
KL

-

KKR Nordjylland
Kulturministeriet

-

KKR Nordjylland
Transportministeriet

-

KKR Nordjylland
Integrationsministeriet

-

KKR Nordjylland
Beskæftigelsesministeri
et

-

Juni 2015

-

KKR Nordjylland
Københavns Lufthavne
KKR Midtjylland
KKR Syddanmark
Region Nordjylland

Nordjylland, KKR Midtjylland,
KKR Syddanmark, samt
regionrådsformændene fra
hhv. Region Nordjylland,
Region Midtjylland og Region
Syddanmark
-

Høringssvar ift. statslige

-

Juni 2015

-

vandområdeplaner 2015-2021
-

Henvendelse til

juni 2016
-

September 2016

-

forsvarsminister/finansminister
vedr. ’Et sikkert og trygt land’
-

Henvendelse til

Henvendelse til EU-

-

September 2014

-

Henvendelse til

-

August 2015

-

Fælles valgkampagne

Modtog tilbagemelding på henvendelse i
oktober 2015

-

Februar 2016

-

Modtog tilbagemelding på henvendelse
ultimo februar 2016

Evaluering af KKR Nordjylland

-

Februar-juni 2017

-

-

August 2017 – september

De 11 kommuner er sammen om et

-

Gennemførelse af

-

spørgeskemaundersøgelse
Resultatopgørelse
Dialog på KKR-møder

2017

9

-

KKR Nordjylland
Miljøministeriet

-

KKR Nordjylland
Forsvarsministeriet
Finansministeriet

-

KKR Nordjylland
Sundhedsmisteriet

-

KKR Nordjylland
EU-kommissionen
Erhvervs- og

-

KKR Nordjylland
Undervisningsministeri
et

valgkampagnekoncept
-

Region Syddanmark
Region Midtjylland

Vækstministeriet

undervisningsministeriet vedr.
uddannelsesudbud
-

Modtog tilbagemelding på henvendelse i
september 2015

kommissær M. Vestager og
erhvervs- og vækstminister
vedr. EU støtte til udflytning af
arbejdspladser
-

Modtog tilbagemelding på henvendelse i
september 2016

sundhedsminister vedr.
ændring i apotekerloven
-

Modtog tilbagemelding på henvendelse i

-

-

KKR Nordjylland
KL

-

KKR Nordjylland
De udpegede
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3.5

Vederlagsfri fysioterapi – henvendelse fra Brønderslev
Kommune

#split#

Notat

Sekretariat for Sundhed og Velfærd
Dato:
06-07-2017
Sags. nr.:
29.21.08-P35-1-14
Sagsbeh.:
Line Enevoldsen
Lokaltlf.:
+4599455841
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Henvendelse til KKR - Vederlagsfri fysioterapi
Resume:
Brønderslev Kommune oplever, som mange af de øvrige kommuner i Region Nordjylland, en
stadig stigende udgift til vederlagsfri fysioterapi. Der er tale om en betydelig stigning i 2016 og
2017, som har betydet reduktion på andre dele af sundhedsområdet.
Brønderslev Kommune ønsker, at KKR drøfter hvordan der kan følges op på kommunernes
stærkt begrænsede muligheder for at sikre, at den vederlagsfri behandlinger lever op til vejledningen og intentioner bag lovgivningen.

Sagsfremstilling:
Der er behov for øget fokus på anvendelse af holdtræning til vederlagsfri fysioterapi frem for individuel behandling og at sikre en hensigtsmæssig holdstørrelse. Brønderslev Kommune har på
baggrund af egen data foretaget beregninger af det økonomiske potentiale i dels at flytte borgere fra individuel behandling til holdtræning og dels at øge holdstørrelsen.
Brønderslev Kommune har forsøgt at rejse drøftelsen gennem Samarbejdsudvalget for fysioterapi, det lokale kommunal lægelige udvalg og dialog med de privat praktiserende fysioterapeuter. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at drøftelserne også bringes ind i KKR, idet der er tale
om en fælles kommunal udfordring, som ikke kan løftes af en enkelt kommune alene.
På baggrund af Brønderslev Kommunes henvendelse har Samarbejdsudvalget for fysioterapi
oplyst, at man september 2015 har samlet knap 20 klinikker til et holdtræningskursus. Det svare
til hver 5. klinik i Region Nordjylland, efterfølgende fremgå det af udvalgets referater at evaluering af dagen blev taget til efterretning med tilfredshed.
Samarbejdsudvalget for fysioterapi henviser til gældende overenskomst for vederlagsfri fysioterapi hvor der er indskrevet en bestemmelse om, ”at fysioterapeutens patienter uden svært handicap med progressiv sygdom i gennemsnit max. kan modtage 4 individuelle behandlinger pr.
år.” Samarbejdsudvalget følger op på denne bestemmelse gennem de årlige kontrolstatistikker.
Dog angives der ikke hvorvidt der følges op på fordelingen af individuel behandling og holdtræning for borgere henvist med fysisk handicap.

Side 1/2
Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

Brønderslev Kommune har siden 2012 årligt oplevet en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Senest viser årsrapporten ”Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland – ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016” at Brønderslev Kommune har oplevet en stigning i bruttohonoraret på
20 %. Stigningen i bruttohonoraret ligger væsentligt over den samlede stigning i Region Nordjylland.
Stigningen skyldes dels flere patienter og dels en stigning i det gennemsnitlige honorar pr. patient. Den umiddelbare forventning ville være et fald i det gennemsnitlige honorar pr. patient når
aktiviteten stiger, i øvrigt svarende til udviklingen for Nordjylland som helhed.
Udviklingen i Brønderslev Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi og ride fysioterapi i
fremgår af nedenstående tabel.

Udgift

2014
6,9 mio. kr.

2015
6,9 mio.

2016
7,6 mio. kr.

2017 (anslået)
8,1 mio. kr.

Der er tale om en betydelig stigning i 2016 og 2017, som har betydet reduktion på andre dele af
sundhedsområdet.
Årsrapporten viser, at de nordjyske kommuner samlet set har oplevet en stigning i bruttohonoraret på 13% i perioden 2012-2016, således at de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi i
2016 var på 102 mio. kr.
Det er Brønderslev Kommunes klare opfattelse, at der er behov for at løfte drøftelse omkring
udgiftsudviklingen for vederlagsfri fysioterapi og anvendelsen af holdtræning politisk.
Brønderslev Kommune vil afslutningsvis gerne opfordre KKR til at hjælpe med at sikre at referaterne fra Samarbejdsudvalget for fysioterapi bliver tilgængelige på Region Nordjyllands hjemmeside på lige for med de øvrige samarbejdsudvalg. Det vil fremadrettet betyde, at de nordjyske kommuner får reel mulighed for at følge arbejdet i udvalget - og ved behov fortsætte indsatsen lokalt.
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ole Jespersgaard vil gerne tilbyde, at præsentere
problemstillingen overfor KKR.

Med venlig hilsen

Ole Jespersgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget

Henrik Aarup-Kristensen
Direktør Sundhed og Velfær
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Vederlagsfri fysioterapi – henvendelse fra Brønderslev
Kommune

#split#

Sekretariat for Sundhed og Velfærd
Dato:
22-08-2017
Sags. nr.:
29.21.08-P35-1-14
Sagsbeh.:
Tove Sørensen
Lokaltlf.:
+4599454560
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

KKR Nordjylland
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Til KKR Nordjylland
Brønderslev Kommunes Social- og Sundhedsudvalg har igennem en længere periode haft fokus på de stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Som det fremgår af vedlagte sag har udvalget været optaget af at undersøge og forbedre de kommunale styringsmuligheder, idet udgifterne på området stiger langt mere end den årlige fremskrivning af budgetterne.
Social- og Sundhedsudvalget har således været i kontakt med en række forskellige aktører på
området, men må også konstatere, at det for nuværende ikke er muligt at udøve den styring,
som udvalget finder nødvendigt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker indflydelse på visitationen til vederlagsfri fysioterapi – herunder til forlængelse af forløb samt mulighed for løbende opfølgning.
På den baggrund henvender Social- og Sundhedsudvalget sig til KKR-Nordjylland i håb om at
få politisk opbakning overfor KL til at efterspørge bedre styringsmuligheder på området.

Med venlig hilsen

Ole Jespersgaard
Formand
Ole.Jespersgaard@99454545.dk

Henrik Aarup-Kristensen
Direktør
Henrik.Aarup-Kristensen@99454545.dk

Side 1/1
Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

3.6

Afrapportering fra Udvalget om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen

Holbergsgade 6
DK‐1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Sundhedsministeren

Til samtlige regionsråd og kommunalbestyrelser
Kopi til: Danske Regioner og KL

Orientering om ændring af kadence for indsendelse af
sundhedsaftaler
Jeg modtog den 26. juni 2017 afrapporteringen fra Udvalget om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen, som blev nedsat i januar 2016 med
repræsentanter fra KL, Danske Regioner og staten. Udvalget har haft til opgave at
komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes øget sammenhæng og kvalitet i
borgernes forløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor.
Blandt udvalgets anbefalinger indgår en ændring af kadencen for indsendelsen af
sundhedsaftaler til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Efter de gældende regler skal
indsendelsen af sundhedsaftalen ske senest den 31. januar i kommunalbestyrelsernes
og regionsrådets valgperiodes andet år, men udvalget anbefaler at ændre denne frist
til 1. juli i valgperiodens andet år i stedet. Dette bygger på et fælles ønske fra Danske
Regioner og KL om at give nyvalgte politikere i regioner og kommuner mere tid til at
sætte sig ind i området, inden de skal udarbejde aftalerne.
På den anden side af sommerferien vil jeg med baggrund i anbefalingerne fra
udvalget præsentere konkrete initiativer, der skal sikre bedre kvalitet og
sammenhæng for patienterne. Jeg vil dog allerede nu gerne tilkendegive, at jeg
foranlediget af udvalgets anbefaling har besluttet at ændre kadencen for indsendelse
af sundhedsaftalerne, så dette næste gang vil skulle ske senest den 1. juli 2019.
Ændringen af den relevante bekendtgørelse, hvori reglerne om indsendelse af
sundhedsaftalerne er fastsat, vil blive iværksat efter sommeren.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby

Dato: 10-07-2017
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPJBJ
Sagsnr.: 1703552
Dok. nr.: 399861
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Nordjysk Socialaftale 2018-19

Nordjysk socialaftale
Politisk strategi for det specialiserede
social- og specialundervisningsområde

2018-2019

Forord

Indholdsfortegnelse

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 sætter rammen for de
nordjyske kommuner og regionens samarbejde de kommende to år på det specialiserede social- og undervisningsområde. Her har vi et kerneområde, som kræver,
at vi har et tæt samarbejde. Med Nordjysk Socialaftale
2018-2019 sætter vi retningen herfor.

Målet er, at styrke samarbejdet omkring borgerens potentiale for at kunne mestre sit eget liv. Det er vigtigt, at
vi understøtter den enkelte borgers mulighed for at være
herre over sit eget liv i det omfang, det er muligt. Øget
egenmestring er lig med øget livskvalitet. Og vi skal understøtte borgerens mulighed for at opnå dette.

Resumé ................................................................................... 1

Der er lidt over en halv million borgere i Nordjylland, hvilket gør Nordjylland til den mindste region i Danmark, og
derfor er samarbejdet på tværs af kommunegrænserne
særligt vigtigt. Det gælder også for det specialiserede
social- og undervisningsområde, hvor kommunerne skal
levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper. Den
enkelte kommune kan ikke have alle typer af tilbud til alle
målgrupper, og derfor er alle kommunerne i større eller
mindre grad afhængige af de øvrige kommuners tilbud.
Samarbejdet og koordineringen på tværs af kommunegrænserne sikrer, at regionens borgere, uanset bopælskommune, altid har adgang til højt specialiserede tilbud
og kompetencer i Nordjylland.

Jeg er ikke i tvivl om, at Nordjysk Socialaftale 2018-2019
vil være med til at løfte vores gode nordjyske samarbejde
til et endnu højere niveau, og jeg vil gerne, takke alle politikere, fagfolk og brugerorganisationer for at have bidraget til aftalen.

5

Med Nordjysk Socialaftale 2018-2019 styrkes samarbejdet yderligere. Aftalen er baseret på en proces, hvor
vi har samlet dem, som dagligt arbejder med det specialiserede socialområde - både politikere, fagfolk og brugerorganisationer - til drøftelser om, hvad fokus
for samarbejdet skal være. Det har været en
spændende proces, som har været med til
at sikre en politisk strategi der er fagligt
funderet med ægte borgerperspektiver
og klare politiske visioner.

Vision for det specialiserede socialområde.......
Fokusområde 1:
Socialfagligt fokus på beskæftigelse ..........................
Fokusområde 2:
Samarbejde mellem kommunerne
og behandlingspsykiatrien...............................................
Fokusområde 3:
Nye samarbejdsformer .....................................................

3
4

6

Udvikling og koordinering ........................................... 7
Balance mellem udbud og efterspørgsel ................. 7
Det forstærkede samarbejde .................................... 8

Mogens Gade, Formand for KKR Nordjylland
August 2017
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”For alle mennesker er
der en kvalitet i, at man kan
så meget som muligt. Kommunerne har en opgave i at sikre, at
denne mulighed er der for alle. Men vi
skal huske på, at det skal give mening
for borgeren”
Citat fra den politiske temadag.

Resumé
Med Nordjysk Socialaftale 2018-2019 sætter de nordjyske kommuner og regionen fokus på borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre sit eget
liv. Nordjysk Socialaftale 2018 sætter retningen for arbejdet i de kommende år, og udmøntes gennem tre udvalgte
fokusområder: Socialfagligt fokus på beskæftigelse, Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien,
og Nye samarbejdsformer. Aftalen er toårig, hvilket giver
muligheden for at folde fokusområderne mere ud end det
har været tidligere.

Udvikling og koordinering
Med Nordjysk Socialaftale sker der hvert år en koordinering af tilbuddene inden for det specialiserede social- og
specialundervisningsområde i Nordjylland, hvor det bl.a.
vurderes om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på området. Tilbagemeldingen fra kommunerne
er, at de overordnet oplever, at der er sammenhæng mellem deres behov og de udbudte tilbud. På den baggrund
er der ikke fokusområder i Nordjysk Socialaftale 20182019, der direkte adresserer udfordringer for specifikke
målgrupper.

Styring og økonomi
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 lægger rammerne for
kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Dette sker gennem Styringsaftalen, hvis primære
formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region.
Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland skulle sikre en udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud på 2 pct. i 2017, stigende til i alt 5 pct. i 2020. En analyse af udgiftsniveauet
viste, at udgiftsniveauet samlet var 2,7 pct. lavere i januar
2017 sammenlignet med januar 2016, og dermed over
kravet på 2,0 pct. I 2018 og 2019 er der et krav om en
udgiftsreduktion på en 1 pct. om året sammenlignet med
2016 niveauet.

”Alle har ret til et godt liv
med god kontakt til nærområdet. Derfor skal vi sikre, at der
er højt specialiserede kompetencer
og viden i Nordjylland, og det er så tæt
på borgeren som muligt”
Citat fra den politiske temadag.
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Nordjysk Socialaftales formål

Dag- og døgnpladser fordelt pr. beliggenhedskommune
Kommunale pladser (samlet antal 3.226)
Private pladser (samlet antal 2.262)

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og regionen. Formålet er at sikre koordinering og styring af det specialiserede
social- og specialundervisningsområde. Aftalen skal blandt andet sikre, at regionens borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer i regionen.

Rammeaftale pladser (samlet antal 2.237)

Ifølge lov om Social Service skal hver region lave en rammeaftale, der skal sikre
koordineringen og styringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde. De nordjyske kommuner og regionen har arbejdet målrettet med at gøre
Rammeaftalen mere politisk og gøre den toårig. I den forbindelse ændres navnet
for bedre at kunne indfange, hvad det hele handler om – en fælles politisk aftale
om det specialiserede socialområde i Nordjylland.

231 245 233

Hjørring
289

Socialaftalen omfatter således ca. 30 % af det samlede antal pladser
i Nordjylland. Det er dermed et stort område, hvor kommunerne og
regionen, gennem samarbejdet i regi af socialaftalen, sikrer, at der er
en fælles retning for koordinering, styring og udvikling af området.

183 195 153

Brønderslev
228 445

46

Jammerbugt
578 178

55

827 404 783

Thisted

Aalborg

260 162 239
83

69

Morsø

94

Vesthimmerland

6

162

64

Rebild
541 325 436

Mariagerfjord

2

134

For metode og yderligere data, se www.nordjysksocialaftale2018-2019.dk

De tilbud der er omfattet af socialaftalen er kendetegnet ved at være højt specialiserede tilbud. Gennem samarbejde sikrer de 11 nordjyske kommuner og regionen,
at området koordineres, styres og udvikles. Det er vigtigt for hele området, men
særligt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvilket der bl.a. er fokus på i det
forstærkede samarbejde, som er en overbygning til Socialaftalen, jf. side 8.
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 omfatter alle regionale sociale tilbud og de
kommunale sociale tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftsherren.
Det drejede sig i 2017 om ca. 2.200 dag- og døgnpladser og et budget
på ca. 1,7 mia. kr.
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Frederikshavn

Vision for det
specialiserede socialområde
VISION
Alle borgere skal have muligheden
og redskaberne til at kunne leve
et så selvstændigt liv som muligt.
Kommunerne og regionen skal understøtte borgerens egenmestring
gennem dialog mellem myndighed,
driftsherrer, borgeren og om muligt borgerens netværk.

For alle mennesker er der en kvalitet i, at man kan så meget som muligt på egen hånd. Det er ikke alle, der har de
samme forudsætninger, men alle har nogle ressourcer, og
der skal arbejdes med disse på alle niveauer for at give
borgeren muligheden og redskaberne til at kunne mestre
så meget af sit eget liv som muligt. Det skal ske i tæt samarbejde med borgeren, så initiativerne ikke er til borgeren
men med borgeren.
De nordjyske kommuner og regionen ønsker, at alle mennesker skal have så meget medbestemmelse på eget liv
som muligt. Derfor ønsker man at styrke samarbejdet
omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere
grad at kunne mestre sit eget liv. Kommunerne arbejder
målrettet med at imødekomme borgerens behov for støtte ved at sætte fokus på borgerens livsmestring. Dette fokus ønskes udbygget til, at der også i samarbejdet mellem
kommunerne og regionen er fokus herpå.

Initiativer

a) Myndighed og driftsherre skal forpligte sig til at
arbejde målrettet med at inddrage borgeren i eget
forløb med henblik på at sikre størst mulig mestring af eget liv.
b) Der skal ske en kortlægning af konkrete metoder
til at understøtte arbejdet med borgerens egenmestring, herunder hvilke mulige incitamenter der kan
fremme disse metoder.
c) Der skal opsamles erfaringer på, hvordan man kan
sikre, at borgeren og borgerens netværk bliver en
aktiv del af borgerens eget forløb i den udstrækning borgeren magter det.

Visionen er den overordnede retningspil for arbejdet på
det specialiserede socialområde i de kommende år. Visionen udmøntes dels gennem de overordnede initiativer, jf.
boks og dels gennem tre udvalgte fokusområder:
• Fokusområde 1: Socialfagligt fokus på beskæftigelse
• Fokusområde 2: Samarbejde mellem kommunerne og
behandlingspsykiatrien
• Fokusområde 3: Nye samarbejdsformer
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FOKUSOMRÅDE 1:

Socialfagligt fokus på beskæftigelse
VISION
Alle borgere skal have muligheden for et meningsfuldt arbejdsliv,
hvilket de nordjyske kommuner vil
understøtte gennem et øget fokus
på socialfaglige tiltag, der kan øge
borgerens mestringsevne.

Borgere er forskellige, hvilket også gør sig gældende i forhold til evnen til at bestride et job. Men uanset faglige og
sociale kompetencer har de fleste borgere et ønske om
at være en del af et arbejdsfællesskab. Gerne et job, hvor
man har en reel funktion, som har betydning for andre
personer.
For en stor gruppe af borgere er det dog nødvendigt, at
man ikke alene arbejder med borgerens beskæftigelsesmæssige færdigheder. Der er i lige så høj grad behov for
et socialfagligt fokus, hvor man arbejder med borgerens
personlige, psykiske og sociale udfordringer.
For nogen borgere kan der være tale om udfordringer,
som langt hen af vejen kan afhjælpes. Fx har over halvdelen af borgere under 30 år, som ikke er jobparate haft
kontakt med behandlingspsykiatrien (KL, Fælles om fremtidens socialpolitik 2017). Her bliver den socialfaglige
indsats sammen med borgeren et middel til at forbedre
borgerens beskæftigelsesmuligheder. For andre borgere
vil målet aldrig blive et ordinært arbejde. Det vil i stedet
været et fokus på øget livskvalitet og selvstændighed i
forbindelse med aktivitetstilbud eller beskyttede beskæftigelsestilbud.
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Initiativer

a) Der skal laves en kortlægning af de typiske
årsager til, hvorfor borgere under 30 år, der
vurderes ikke jobparate har så hyppig en kontakt med behandlingspsykiatrien med henblik
på at lave initiativer, som kan øge borgerens
mestringsevne, herunder beskæftigelsesmuligheder.
b) Der skal opsamles erfaringer på, hvordan helhedsorienterede indsatser på tværs af kommunernes organisering kan fremme borgerens
tilknytning til arbejdsmarkedet.
c) Det skal undersøges, hvilken effekt forskellige typer af sociale støttetiltag kan have for
borgere, der modtager et virksomhedsrettet
beskæftigelsestilbud.

FOKUSOMRÅDE 2:

Samarbejde mellem kommunerne
og behandlingspsykiatrien
VISION
Alle borgere skal opleve et sammenhængende forløb ved overgangen mellem behandlings- og
socialpsykiatrien, hvorfor de nordjyske kommuner og regionen vil arbejde målrettet på at styrke dialog
og samarbejde mellem sektorerne
i alle aspekter af borgerens forløb

Over 40 pct. af de borgere, der modtager ydelser efter
Serviceloven har psykiske lidelser, hvor en stor del af disse på et tidspunkt vil være i kontakt med behandlingspsykiatrien. Knap 20 procent af de borgere som i 2015 var
indskrevet på et socialt botilbud pga. psykiske problemstillinger eller misbrug havde en eller flere indlæggelser
i behandlingspsykiatrien i løbet af året (KL, Fælles om
fremtidens socialpolitik 2017).
Tallene viser tydeligt, at mange borgere har berøring med
begge sektorer, og det er nødvendigt, at sektorerne arbejder endnu tættere sammen om borgerens forløb. Flere kommuner melder endvidere om, at der er behov for
at sætte yderligere fokus på samarbejdet og snitfladerne
mellem socialområdet og behandlingspsykiatrien. Fokusområdet sætter derfor fokus på, at en mere sammenhængende overgang mellem sektorerne kræver en tættere dialog og samarbejde før, under og efter borgerens
indlæggelse.

Initiativer

a) Det skal undersøges, hvilke initiativer som
hindrer genindlæggelser, herunder fælles
initiativer på tværs af sektorerne. Og de mest
relevante af initiativerne skal iværksættes.
b) Der skal være en tydeligere sammenhæng mellem Sundhedsaftalen og Socialaftalen. I den
forbindelse sikres det, at der er klare aftaler for
snitfladerne mellem socialområdet og psykiatrien.
c) Der skal igangsættes et arbejde, som kan
sikre, at kommunerne i højere grad kan være
involveret i borgerens forløb, mens borgeren
er indskrevet i behandlingspsykiatrien. Og at
behandlingspsykiatrien i større grad inddrages
i forhold til det forebyggende og opfølgende
kommunale arbejde med borgeren.

Med implementeringen af de særlige psykiatriske pladser,
der skal forebygge vold på botilbud har kommunerne og
regionen påbegyndt det øgede fokus på overgangene.
Dette er dog ikke det eneste område, hvor der er behov
for særligt fokus på samarbejde og overgangene mellem
de to sektorer. Det er derfor vigtigt med et tæt og godt
samarbejde mellem socialområdet og psykiatrien
med henblik på at kunne understøtte borgerens
forløb bedst muligt, hvorfor der sættes fokus
herpå med denne aftale.
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FOKUSOMRÅDE 3:

Nye samarbejdsformer
VISION
De nordjyske kommuner og regionen vil udvikle og afprøve nye tilgange og samarbejdsformer, der
på den ene side kan give borgeren
en større egenmestring, og på den
anden side kan imødekomme de
økonomiske rammer det specialiserede socialområde står over for.
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Det specialiserede socialområde er hele tiden under pres.
Det værende økonomisk pres med krav om effektivisering
eller pres for hele tiden at udvikle sig fagligt. Kommunerne og regionen arbejder med dette som en daglig præmis
og forsøger konsekvent at optimere effektiviteten og den
faglige udvikling. Fokus for optimering og faglig udvikling
vil derfor være et fokus i forhold til det tværkommunale
samarbejde i 2018-2019.
Hvis vi skal lykkes med den overordnede vision om øget
egenmestring samt fokusområderne om socialfagligt fokus på beskæftigelse og samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien, er der behov for at tænke
ud af boksen i forhold til, hvordan vi arbejder med borgeren og hvordan vi samarbejder på tværs af kommunegrænserne. Vi har eksempelvis behov for at blive klogere
på, hvordan vi kan sikre, at udbydere af sociale ydelser får
endnu større incitamenter til at arbejde med borgerens
egenmestring. Og hvordan nye samarbejdsformer kan
være med til at sikre at indsatser i større grad både kan
være højt specialiserede og være tæt på borgerens nærområde, eksempelvis gennem et mere formaliseret samarbejde om udkørende teams eller ambulante ydelser.
I aftaleperioden vil de nordjyske kommuner og regionen
arbejde med at afprøve nye samarbejdsformer, som kan
have potentiale for at udvikle fagligheden og effektiviteten for det fælleskommunale socialområde i Nordjylland. De nye samarbejdsformer skal udvikles, afprøves og evalueres. Afprøvning og evalueringen vil
ske løbende, og ved udgangen af 2019 vil man
ende op med en pallette af forskellige afprøvede samarbejdsformer.

Initiativer

a) Der skal løbende udvikles og afprøves nye
samarbejdsformer, som kan være med til at
understøtte visionerne i Socialaftalen. De nye
samarbejdsformer kan omhandle en eller flere
af følgende temaer:
• Øget effektivitet
• Øget faglighed
• Øget vidensdeling
• Incitamenter til at arbejde med borgerens
egenmestring
b) Alle afprøvede samarbejdsformer vil blive evalueret med henblik på om samarbejdsformerne
kan blive en permanent løsning i det fremtidige
nordjyske samarbejde. Samarbejdsformerne
vil blive evalueret ud fra økonomiske, juridiske,
organisatoriske og socialfaglige perspektiver.
c) Der skal laves en infrastruktur, som understøtter den nødvendige vidensdeling uden at være
for ressourcekrævende for kommunerne og
regionen.

Udvikling og koordinering
I Nordjylland er der en fælles forståelse af, at den enkelte
kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige indsatser, der imødekommer alle behov. Kommunerne samarbejder derfor
med hinanden og regionen om at koordinere og sikre,
at de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på
tværs af kommunegrænserne. Dette formaliseres i Nordjysk Socialaftale, hvor udviklingen af tilbud koordineres på
tværs af de 11 nordjyske kommuner og regionen for at
sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til små
målgrupper og målgrupper med komplekse problemer.

Balance mellem udbud og
efterspørgsel
De nordjyske kommuner oplever generelt, at der er god
sammenhæng mellem deres behov og det samlede udbud
af pladser og ydelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette gør sig både gældende
i forhold til den nuværende situation og den forventede
fremtidige efterspørgsel.
Flere kommuner melder dog, at der opleves en mindre
grad af sammenhæng på tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger, herunder unge med svære psykiske
problemer og voksne der udskrives fra psykiatrien. Det
vurderes, at dette i høj grad vedrører snitfladerne mellem
socialområdet og behandlingspsykiatrien. Derfor håndteres denne udfordring i forbindelse med udmøntningen af
fokusområde 2: ”Styrket samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien”.
I forhold til de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud vurderes det, at der samlet set er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog rettes der
fokus på, at der gennem længere tid har været faldende
efterspørgsel på Center for Døve og Handicaps undervisningsafdeling for børn med døvblindhed. Afdelingen er
landsdækkende, og der er derfor i regi af nationalt koordinationsforum sat gang i et undersøgende arbejde, som afdækker udviklingen i efterspørgslen og fremtidige behov
for de ydelser som udbydes af den landsdækkende funktion. For nærmere information om vurderingen af balancen mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede
socialområde i Nordjylland henvises til bilag 1.

Status på tidligere års
fokusområder
Gennem de seneste år har der været arbejdet med
en række fokusområder i det nordjyske samarbejde om området. Fokusområderne har været med
til at løfte udviklingen. Med Rammeaftalen 2017
blev der rettet særlig fokus på en række områder
og målgrupper:
Børn, unge og voksne
med svære spiseforstyrrelser:
Med Rammeaftalen 2017 blev det aftalt, at der
skulle igangsættes en række initiativer for at sikre, at der opbygges viden og kompetencer i forhold
til personer med spiseforstyrrelser. Der er nedsat
en arbejdsgruppe, som er i gang med at udmønte
initiativerne, herunder etablering af et uddannelsesforløb der skal sikre en opkvalificering af den
nordjyske viden vedr. spiseforstyrrelser.
Unge med stofmisbrug:
Med Rammeaftalen 2016 blev det aftalt, at der
skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle
komme med anbefalinger til, hvilke tilgange og
opmærksomhedspunkter man bør have til tilbud til unge med et stofmisbrug. Arbejdsgruppen
præsenterede sine 10 anbefalinger i august 2017.
Anbefalingerne kan ses på Rammeaftalesekretariatets hjemmeside (www.rammeaftalernord.dk).
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Det forstærkede samarbejde
Det forstærkede samarbejde er en overbygning til det
”almindelige” samarbejde i regi af Nordjysk Socialaftale,
og beskytter få højt specialiserede og unikke tilbud i regionen. De få tilbud, der er omfattet af det forstærkede
samarbejde, er udvalgt fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Eftersom målgrupperne til
de mest specialiserede tilbud ofte er små og komplekse,
er det være nødvendigt at have særligt fokus på bæredygtigheden på disse tilbud for at sikre, at de højt specialiserede kompetencer også fremadrettet er tilgængelige
i Nordjylland. Tilbud under det forstærkede samarbejde
udvælges af et ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets målgruppe, kompetencer og specialiseringsprofil samt om det er det eneste tilbud af sin slags,
der er i landsdelen.

Særligt fokus for det
forstærkede samarbejde
Der afholdes en workshop om
tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde. Workshoppen skal
sikre at tilbuddene udvikles i den
nødvendige retning.
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Tilbud omfattet af det
forstærkede samarbejde

For alle tilbud, der er med i det forstærkede samarbejde,
gælder det, at der er:
• Beskyttede konkurrencevilkår
• En systematisk og forpligtende dialog om både efterspørgsel og udbud
• En forpligtelse til at indgå i tidlig fælles indsats, hvis
der er behov for særlige initiativer eller dialog for at
sikre tilbuddenes fortsatte bæredygtighed.

Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede
samarbejde for 2017-2018:

Tilbud som er en del af det forstærkede samarbejde er
omfattet heraf for en to årig periode, og denne gang for
2017 og 2018. Næste indmelding af tilbud omfattet af
det forstærkede samarbejde sker i første halvår af 2018.

Neurocenter Østerskoven
Målgruppe: unge og voksne mennesker med moderat, svær til meget svær medfødt hjerneskade

I 2017 har der været arbejdet på at gøre dialogen omkring
de forstærkede tilbud mindre bureaukratisk og formalistisk. De spørgeskemaer, der tidligere har indgået i den
formaliserede dialog er blevet erstattet af direkte dialog,
hvilket der også løbende vil blive arbejdet endnu mere
målrettet med. Dette skal gerne betyde, at man i endnu
højere grad kan sikre at behov og udbud af ydelser flugter
for de tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde. Læs mere i aftalegrundlaget for det forstærkede
samarbejde som fremgår af bilag 2.

Der vil være særlig bevågenhed på tilbud med vigende efterspørgsel. Formålet er at vurdere om der skal igangsættes
en tidlig fælles indsats.

Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder
Enterne og Specialbørnehaven Birken
Målgruppe: udviklingshæmmede børn og unge
med hoveddiagnosen autisme ofte kombineret
med særlig kompleks adfærd

Rehabiliteringscenter Strandgården
Målgruppe: voksne mennesker med svær til meget
svær hjerneskade
Specialbørnehjemmet Kvisten
Målgruppe: børn og unge med betydelig og varig
nedsat funktionsniveau som har særligt behov for
sygepleje
Institut for Syn og Hørelse
Målgruppe: mennesker med nedsat syn og hørelse
eller andre kommunikationsproblemer
Taleinstituttet og Hjerneskade Center Nordjylland
Målgruppe: Børn med massive sproglige og kommunikative vanskeligheder samt mennesker med
følger efter erhvervet hjerneskade
For mere information om det forstærkede samarbejde henvises til dette link

Styring og økonomi
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 lægger rammerne for
kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Dette sker gennem Styringsaftalen, hvis primære
formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region.
Styringsaftalen skal sikre, at rammeaftaletilbuddene er
økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og
ydelse, samt har de bedste muligheder for udvikling. Dette sikres gennem følgende principper:

Dialog mellem myndighed
og driftsherren
Driftsherren er forpligtet til at tage kontakt til myndighed,
hvis der sker ændringer i en borgers behov med henblik
på op- eller nedregulering af borgens ydelser. Ligeledes
er myndighed forpligtet til løbende at være i kontakt med
driftsherren og tage ansvar for, at borgeren er visiteret til
de rigtige ydelser.

Incitament til effektiv drift
Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende
økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Den løbende tilpasning
er afgørende for at undgå tomme pladser og for at minimere risikoen for underskud. For at opnå den nødvendige
smidighed og fleksibilitet kan driftsherre foretage midlertidige ændringer af tilbud i form af kapacitetstilpasninger.

Endvidere skal myndighed have incitament til at indgå
rettidig dialog med driftsherren om forventninger og ændringer i efterspørgslen.

Fakta om
styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for
økonomi- og kapacitetsudviklingen, herunder:
•

Taksterne skal være retvisende
og omkostningsbaserede
Sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på
priserne udregnet efter samme principper. Takstsystemet skal være gennemsigtigt og understøtte en god
sammenhæng mellem pris, indsats og borgerens behov.
Administrationen af takstsystemet skal være enkel, men
samtidig give mulighed for differentiering.

•
•
•
•
•
•

Budgetsikkerhed for
kommunerne og Regionen
Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes
ind. De indarbejdede beregningsgrundlag, som er grundlag for taksterne, skal være realistiske i forhold til de faktiske forventede omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten skal være med til at sikre kendskab til
pladsbehovet samt sikre takststabilitet.

Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.
Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud
omfattet af aftalen.
Aftaler om takststruktur for de omfattede
tilbud.
Aftaler om takstberegning
Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og
pladser.
Aftaler om afregning og betaling for brug af
tilbud.
Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne
om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal
stå til rådighed for de øvrige kommuner.

Nyt i Styringsaftalen 2018:
•
•

Godkendelsesprocedure for ændring af takster
og pladsantal i løbet af året
Aftaler vedr. håndtering af økonomien vedr.
de særlige pladser i psykiatrien.

Udvikling af tilbuddene
Det forventes, at driftsherre løbende har fokus på udvikling af egne tilbud, hvorfor der finansielt skal gives mulighed for dette gennem taksterne.
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Udgiftsreduktion
Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland skulle sikre en
udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud på 2 pct. i 2017,
stigende til i alt 5 pct. i 2020.
Udgiftsreduktionen var en afledt effekt af en analyse, der
viste, at enhedsomkostningerne i udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end sammenlignelige tilbud fra andre regioner. I den forbindelse pegede
analysen på behov for en mere målrettet visitation, eftersom der var tegn på, at de nordjyske borgere på nogle
områder blev overvisiteret.
På baggrund af analysen blev det besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvis
via en generel takstreduktion og delvis via dialog mellem
de kommunale myndighedsfunktioner og de udførende
driftsherrer, hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering.

Løbende monitorering af
udgiftsniveauet
Udgiftsreduktionen monitoreres løbende gennem et særligt udarbejdet monitoreringsværktøj, der sammenligner
udgifterne til borgere i rammeaftaletilbud i januar 2016
med januar i det pågældende år. Udgiftsmonitoreringen
viste, at udgiftsniveauet var 2,7 pct. lavere i januar 2017
sammenlignet med januar 2016, og dermed over kravet
på 2,0 pct.

10

Fakta om
udgiftsreduktionen
Takstreduktion
Alle nordjyske driftsherre skal kunne fremlægge en plan
for en takstreduktion på 1 pct. i 2017. I både 2018 og
2019 skal alle nordjyske driftsherrer kunne påvise en
takstreduktion på 0,5 pct. om året, hvorved den samlede
takstreduktion ved udgangen af 2019 vil være på 2,0 pct.
sammenlignet med 2016 niveau.

Dialogbaseret tilgang
Myndighedskommunen og driftsherren skal gennem dialog og mere præcis visitering sikre en direkte udgiftsreduktion for myndighedskommunens udgifter til borgere
i tilbud der omfattes af Nordjysk Socialaftale. I 2018 og
2019 forventes det, at dialog og mere præcis visitering
kan give en samlet udgiftsreduktion og sikre en yderligere
udgiftsreduktion på 0,5 pct. om året, hvorved den samlede reduktion baseret på mere præcis visitering i 2019 vil
være på 2,0 pct. i forhold til 2016 niveau.

Tabel 1. Udgiftsreduktion på
rammeaftaleområdet 2017-2020

2017

2018

2019

2020

I alt

Årlig udgiftsreduktion

2,0 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

5,0 %

- heraf generel
takstreduktion

1,0 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

- heraf dialogbaseret tilgang

1,0 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

Status på udgiftsreduktionen
•

•

•

•

Udgiftsreduktionen har omhandlet 1.516 nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016 og i januar 2017.
De nordjyske kommuner havde for den gruppe
samlet set en reduktion i myndigheds udgifter
på 2,7 pct., svarende til en samlet besparelse
på 2,6 mio. kr.
Størstedelen af myndighedskommunerne har
oplevet en udgiftsreduktion, mens enkelte har
oplevet en lille stigning.
Udgiftsmonitoreringen kan ikke påvise om besparelsen er sket gennem lavere takster eller
gennem ændringer i borgernes ydelsesindsatser.

Bilag
Bilag vedr. udvikling og koordinering

Bilag vedr. styring og økonomi

Bilag 1:
Udvikling og koordinering af tilbudsviften

Bilag 4:
Styringsaftalen

En uddybning omkring udvikling og koordinering. Uddybningen er rettet mod det administrative niveau i kommunerne og regionen

Grundlæggende principper og aftale rettet mod det administrative niveau i kommunerne og regionen i forhold til
den daglige drift af rammeaftaletilbuddene. Bemærk. Nyt
indhold i forhold til tidligere år

Bilag 2:
Samlede aftaler for det forstærkede samarbejde
En beskrivelse af modellen og principperne for det forstærkede samarbejde i Nordjylland inkl. tillægsbeskrivelser

Bilag 5:
Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud
En beskrivelse af de supplerende specifikke aftalevilkår
for de enkelte specialundervisningstilbud, der drives af
Region Nordjylland

Bilag 3:
Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
En beskrivelse af tilbuddene omfattet af det forstærkede
samarbejde for 2017-2018

Bilagene kan hentes her (klik)
http://nordjysksocialaftale2018-2019.dk
11

Sekretariat

for rammeaaler

3.8

Organisering af arbejdet vedr. nye psykiatriske pladser

Bilag til KKR dagsordenen den 1. september

Oplæg fra DAS vedr. proces for etablering af særlige psykiatriske pladser
Kommunerne og regionen er enige om, at etablering af de særlige psykiatriske pladser skal ske i samarbejde mellem
regionen og kommunerne.
Der har henover sommeren 2017 været dialog herom senest på DAS mødet den 18. august, hvor psykiatridirektør
Annette Sloth deltog. Nedenfor følger de aftaler der foreløbig er lavet omkring etablering af de særlige psykiatriske
pladser og samarbejdet herom mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
Organisering for etablering af særlige psykiatriske pladser
Regionen er gået i gang med at etablere en organisering for etablering af de særlige psykiatriske pladser. Et foreløbigt
udkast til organiseringen ser således ud:
Overordnet styregruppe i forbindelse med
handleplan for forebyggelse af vold på botilbud
Styregruppe for oprettelse af særlige
psykiatriske sengepladser

Projektgruppe

Arbejdsgruppe
fysiske rammer
særlige pladser

Arbejdsgruppe
fysiske rammer
erstatningslokaler

Arbejdsgruppe
visitation og
behandling

Arbejdsgruppe
vedr. økonomi
(under afklaring)

Ad-hoc grupper
efter behov

Der etableres en overordnet styregruppe der skal sikre implementeringen af handlingsplan for forebyggelse af vold på
botilbud, hvor de særlige psykiatriske pladser er et af otte initiativer, som skal bidrage til at forebygge vold på botilbud.
Derudover etableres en styregruppe for oprettelse af særlige psykiatriske sengepladser, og under disse to styregrupper
etableres en række arbejdsgrupper.
Kommunal repræsentation i styre- og arbejdsgrupper
Regionen og kommunerne er enige om, at kommunale repræsentanter skal indgå i de to styregrupper samt de
arbejdsgrupper, hvor det giver mening. Der foregår pt. en proces, hvor man er ved at afklare deltagere i styre- og
arbejdsgrupperne – både fra regional og kommunal side. Den overordnede styregruppe er på plads og består af følgende
deltagere:
•
•
•
•
•
•

Koncerndirektør Dorte Stiggaard, Region Nordjylland (formand)
Psykiatridirektør Anette Sloth, Region Nordjylland
Socialdirektør Dorthe Juul-Hansen, Region Nordjylland
Direktør Henrik Aarup-Kristensen, Brønderslev Kommune
Direktør Jan Nielsen, Aalborg Kommune
Direktør Leif Serup, Hjørring Kommune

Den overordnede styregruppe forventes at holde første møde primo september. Formålet med første møde vil være at
drøfte deltagere og arbejdsopgaver for styre- og arbejdsgrupperne samt processen for etableringen af de særlige
psykiatriske pladser.
Overvejelser vedr. organisering af arbejdet
Den Administrative Styregruppe har følgende overordnede overvejelser vedr. organisering af arbejdet for etablering af
særlige psykiatriske pladser:
 Det er nødvendigt med så ligelig repræsentation som muligt af regionale og kommunale deltagere i samtlige
styre- og arbejdsgrupper
 Det er nødvendigt med en arbejdsgruppe med kommunal repræsentation som har til ansvar at sikre
retningslinjer vedr. økonomi og afklaring af økonomiske spørgsmål. Regionen er positiv heroverfor, og den
nærmere definition af arbejdsgruppens opgaver aftales med regionen.
Afklaring af antal pladser
I økonomiaftalerne for henholdsvis kommunerne og regionerne fremgår det, at der skal etableres 150 pladser på
landsplan, men dette fremgår ikke af lovgrundlaget. Ligeledes har ministeriet udtalt, at det er deres opfattelse, at det
er hensigtsmæssigt at kommunerne inddrages i vurderingen af behovet og efterspørgslen.
Skal der etableres 150 pladser på landsplan, så svarer det til 16 pladser i Region Nordjylland. Regionen arbejder som
udgangspunkt med at etablere 16 pladser i Nordjylland, men er villige til at indgå i dialog med kommunerne om hvor
mange pladser der er behov for.
Pladserne etableres i eksisterende bygninger på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvor der er mulighed for 10 pladser.
Skal der etableres seks yderligere pladser skal der bygges til. Regionen har oplyst kommunerne, at de er ved undersøge,
hvad det vil koste at etablere de seks yderligere pladser.
Kommunerne er ved at lave en behovsafdækning af hvor mange pladser, der forventes at være behov for.
Behovsafdækningen forventes afsluttet den 31. august.
Den overordnede styregruppe vil bl.a. drøfte antal pladser på deres første møde i primo september.

Tidsplan
Arbejdet er skudt i gang, og der vil blive arbejdet løbende med etableringen i styre- og arbejdsgrupperne frem til at
pladserne etableres. Pladserne forventes at stå klar den 1. januar 2018.
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Børnehus Nord – budget 2018

Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

1. Overskrift
Resumé
Børnehus Nord oplever i øjeblikket ventetid i forhold til samtaler, ydelser mv. Dette primært grundet et stadigt stigende
sagstal. Børnehus Nord har oplevet en stigning i antallet af sager fra 2015-2016 på 44 %. Således var der i alt 210 sager
i 2016. På nuværende tidspunkt i 2017 ser det ud til, at sagstallet for 2017 overstiger 2016. I 2016 opnormerede Børnehus
Nord med en stilling for at imødekomme det stigende sagspres. Denne opnormering blev finansieret af et overført
overskud. Pt. er der indkøbt 30 timers psykologbistand for at reducere ventetiden.

Baggrund
KKR Nordjylland afholdt møde d. 23. juni 2017, hvor de blev orienteret om den aktuelle økonomiske og driftsmæssige
situation i Børnehus Nord.
KKR-medlemmerne drøftede sagen og flere bemærkede, at de lange ventetider ikke er acceptable for kommunerne og
bør nedbringes. Derfor bad et samlet KKR Nordjylland om, at Aalborg Kommune fremsender et nyt oplæg til DAS-mødet
18. august 2017. Oplægget skal indeholde flere mulige modeller for nedbringelse af ventetiderne. DAS skal på den
baggrund komme med en anbefaling til KKR til mødet den 1. september 2017.
Børnehus Nord benyttes af alle nordjyske kommuner – Læsø undtaget. Børnehuset finansieres af 60 % objektiv
finansiering – udregnet på baggrund af den enkelte kommunes andel af 0-17 årige. Dertil kommer 40 % takst – en takst
pr. sag. Dette økonomiske set-up er lovbestemt. Det er driftskommunen, der udarbejder driftsbudget for børnehuset.
Børnehus Nord har i 2017 en objektiv finansiering fordelt på de 11 nordjyske kommuner på 2.628.273 kr. Taksten udgør i
2017 9813 kr. pr. sag. Taksten er den laveste blandt børnehusene.
Tabel 1 – Takstsammenligning på tværs af børnehusene
2015

2016

2017

Hovedstaden

8.393

12.500

12.398

Sjælland

12.606.

12.524

13.518

Nord

9.933

9.833

9.813

Midt

9.429

9.429

11.888

Syd

8.596

9.916

11.966

Tabel 2 – Økonomisk udvikling i Børnehus Nord
2014

2015

2016

2017

Objektiv finansiering

2.007.480

2.223.000

2.499.730

2.628.273

Takst

9.559

9.750

9.803

9.813

Estimeret sagsantal

114

143

206

210 (estimeret)

Kommunerne er DUT-kompenseret for den lovpligtige opgave i forhold til at bruge børnehuset i sager med overgreb eller
mistanke herom.
I forbindelse med udvidelsen af målgruppen i forhold til videoafhøring således, at også de 13-14 årige videoafhøres, er
kommunerne samlet blevet DUT-kompenseret med 1,8 mio. kr. fra 2017 og frem.

Ventetid
Der er i øjeblikket ventetid i Børnehus Nord i forhold til opstart af indsatserne. Dertil kommer, at der kan opstå udfordringer
med at nå at udarbejde den afsluttende vurdering og udredning i den enkelte sag inden for myndighedskommunernes
lovpligtige frist på 4 måneder i forhold til den børnefaglige undersøgelse.
Samlet set var der i 2016 en gennemsnitlig indskrivningstid i Børnehus Nord på 168 dage pr. sag.
Samlet set var der en gennemsnitlig ventetid (fra politiets afhøring til børnehusets første samtale med barnet) i 2016 på 54
dage.
Der er i øjeblikket 4-5 ugers ventetid på sagssamråd (det koordinerende samråd, der afholdes i opstarten af barnets sag).
Optimalt skulle et sagsforløb i et børnehus startes med et sagssamråd, hvor plan for politiets afhøring (med deltagelse af
en medarbejder fra børnehuset), myndighedskommune, sygehus og børnehuset ydelser koordineres således at forløbet
bliver så skånsomt for barnet/den unge som muligt.
Der er ikke væsentlige ventetider i de 4 andre børnehuse. Børnehuset i Region Sjælland havde i 2016 lange ventetider
men efter indførelsen af ressourcemodellen er ventetiden reduceret.
Som det ses i nedenstående tabel, er normeringen i Børnehus Nord væsentligt lavere end i de andre børnehuse.
Tabel 3 – oversigt over normering, antal sager og børnehussager pr. fagmedarbejder
Normering

Antal

Børnehussager pr.

sager

fagmedarbejder

Børnehus Sjælland

12 årsværk eks faglig leder

315

26

Børnehus Hovedstaden

12 årsværk (inkl. Faglig koordinator)

370

30,8

Børnehus Midt

8,7 (inkl. Faglig koordinator)

250

28,7

Børnehus Syd

13,1 (eks. Faglig koordinator)

420

32

Børnehus Nord

5,45 (inkl. Faglig koordinator)

210

38,5

I det nedenstående er 2 forslag til økonomi fremadrettet, med fokus på at reducere/afskaffe ventetider og imødekomme
lovgivningens intention om at børnene/de unge skal opleve et hurtigt og koordineret forløb i børnehuset.
Børnehus Nord har igennem årene optimeret driften inden for den nuværende økonomiske ramme og det vurderes ikke,
at der er yderligere effektiviseringsmuligheder. Tilføres der ikke ressourcer til Børnehus Nord må det forventes, at
ventetiden, sagslængden mv. vil være uændret.
Model A - Ressourcemodellen
De 5 børnehuse og driftskommunerne har i 2016 udarbejdet en fælles ressourcemodel for normering i børnehusene.
Formålet med ressourcemodellen er at skabe et mere fælles grundlag for arbejdet i de danske børnehuse og dermed sikre
en ensartethed i indsatserne i de 5 børnehuse jf. bekendtgørelsen.
Med afsæt i ressourcemodellen ville der i Børnehus Nord ved 210 sager være behov for 9320 arbejdstimer for at
imødekomme ressourcemodellen, svarende til 7,545 normering. Hertil kommer administration og ledelse (Børnehus Nords
normering er pt. 5,46)
Såfremt ressourcemodellen skal indføres i Børnehus Nord skal der tilføres 2 normeringer (psykolog og socialrådgiver)
svarende til ca. 1.070.000 kr. Hertil kommer, at der skal afsættes midler til videre- og efteruddannelse, kontorhold mv. ca.
100.000 kr. I alt ekstra udgift på 1.170.000 kr. Dette fordeles 60 % på objektiv finansiering (702.000 kr.) på de 11 nordjyske
kommuner og 40 % pr. takst (468.000 kr.).

Det er vurderingen, at ved indførelsen af ressourcemodellen kan ventetiden i Børnehus Nord reduceres væsentligt og
forventeligt afskaffes. Dertil kommer, at børnehuset kan udarbejde skriftlig vurdering indenfor 4 mdr. således at
myndighedskommunerne kan bruge vurderingen i deres børnefaglige undersøgelse.
Model B – Reduceret ressourcemodel
Tilførsel af én psykolog (30 timer) til ca. 492.000 kr. og én socialrådgiver (30 timer) til ca. 376.000 kr. samt
efter/videreuddannelse og kontorhold til ca. 100.000 kr. i alt 968.000 kr. Ventetiden forventes hermed reduceret men ikke
afskaffet.
Af hensyn til at sikre tværfagligheden i forløbene og undgå flaskehalse hos enkelte fagligheder vurderes det ikke
hensigtsmæssigt kun at foretage opnormering af enten psykolog eller rådgiverkompetencer. Derudover vurderes det ikke
muligt at rekruttere til stillinger på fx 25 timer.
Model A

Model B

Psykolog

607.000 kr.

492.000 kr.

Socialrådgiver

463.000 kr.

376.000 kr.

Efter/videreuddannelse og kontorhold

100.000 kr.

100.000 kr.

I alt

1.170.000 kr.

968.000 kr.

Drøftelse/overskrift
Den Administrative Styregruppe bedes drøfte, hvilket fremadrettet økonomisk grundlag, Børnehus Nord skal arbejde ud
fra. Dette med afsæt i enten model A eller model B jf. ovenstående.
Indstilling
Det indstilles, at


Den Administrative Styregruppe godkender enten model A eller model B jf. ovenstående, som Børnehus Nords
fremadrettede økonomiske ramme.



Den Administrative Styregruppes beslutning vil blive forelagt KKR d. 10. september 2017 til endelig
godkendelse.
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Budget og takster 2018 for Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Nord – Budget 2018
Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvilket betyder, at alle de omkostninger,
der anvendes til at udføre tilsynet, finansieres af kommunerne efter objektive kriterier
(plejefamilieområdet), og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen).
Oparbejdet overskud eller underskud skal indregnes i takster og objektiv finansiering senest efter 2
år.
Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2018, der medfører et fald i budgettet på 3,4 %, eller
kr. 1.224.282 (i 2018 priser).
Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt, at tilsynsopgaven er blevet mindre.
Det samlede Budget 2018, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:




Samlet opgaveportefølje er blevet mindre
Justering/tilpasning af visse opgaver
Overførsel af et mindre underskud fra 2016

Udvikling i opgaver:
Udvikling i tilsynets opgaver fra Budget 2017 til Budget 2018:
År 2017
Plejefamilier
Plejefamilier, nygodkendelser
Tilbud
Tilbud, nygodkendelser

År 2018
1.200
175
328
7

1.150
150
305
15

For Budget 2018 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 1.150 plejefamilier samt 150
nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 305 tilbud, samt 15 nygodkendelser.
For begge områder, er der fra Budget 2017 til Budget 2018 tale om nedgang i antallet. For
plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilier 75 (5,5 %), og for tilbudsområdet
udgør nedgangen 15 tilbud (4,5 %).
Der er i Budget 2018 sket tilpasning af personalenormeringen i forhold til nedgangen i
opgaveporteføljen.
Foruden ovennævnte tilpasning har der på andre parametre derimod vist sig et stigende behov for
yderligere udvikling, særligt i forhold til analysedelen af diverse data, samt intern auditering og
faglig udvikling af organisationen.

Side 1 af 3

For så vidt angår opprioriteringen af analysedelen indregnes halvdelen af en stilling til dette i
Budget 2018. Den anden halvdel af stillingen forventes finansieret ved salg af tilkøbsydelse, hvor
kommuner og andre tilbydes at kunne købe specifikke data.
Tilsynet har en række faste omkostninger, som er uafhængige af antallet af tilbud og plejefamilier.
Når der bliver færre enheder, er der færre til at betale de faste omkostninger, hvorfor de faste
omkostninger udgør en procentvis større andel af budgettet end tidligere.

Udvikling i budgettet:
Udviklingen i budgettet fra Budget 2017 til Budget 2018:
År 2017
Budget samlet
Heraf Tilbudsafdelingen
Heraf
Plejefamilieafdelingen

År 2017 (i 2018 priser)

35.152.097
15.433.162
19.718.935

35.700.470
15.673.920
20.026.550

År 2018
34.476.188
15.266.431
19.209.757

Regnskab 2016 viste et underskud på kr. 259.000, der hovedsageligt var begrundet i
afviklingsomkostninger i forbindelse med en ikke budgetlagt tilpasning af personaleressourcer.
Underskuddet er indregnet i budget 2018.
Plejefamilieafdelingen finansieres af kommunerne via objektiv finansiering. Hver kommune
opkræves den andel af det samlede budget, som svarer til kommunens andel af det samlede antal
0-17 årige i socialtilsynets dækningsområde (jf. udtræk fra Danmarks Statistik 2. kvartal året før
budgetåret).
Der er fra Budget 2017 til Budget 2018 sket et fald i den objektive finansiering på 4,1 % eller kr.
816.793 i 2018 priser.
Fordeling af objektiv finansiering i Budget 2018, ved uændret fordeling af 0-17 årige fra Budget
2017 til Budget 2018:

Region Nord
Silkeborg
Brønderslev
Frederikshavn
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted

Samlet antal
0-17 årige,
pr 2. kvt
2016
122.962
20.746
7.967
10.924
8.037
254
8.623
4.034
6.913
8.954

Andel

100,0%
16,9%
6,5%
8,9%
6,5%
0,2%
7,0%
3,3%
5,6%
7,3%

Objektiv
finansieringsudgift
pr. kommune i
2017
19.718.935
3.326.955
1.277.637
1.751.839
1.288.862
40.733
1.382.837
646.917
1.108.611
1.435.918

Objektiv
finansiering
2017 (i 2018
priser)
20.026.550
3.378.855
1.297.568
1.779.168
1.308.968
41.368
1.404.409
657.009
1.125.905
1.458.318

Objektiv
finansieringsudgift
pr. kommune for
2018
19.209.757
3.246.449
1.248.635
1.709.668
1.248.635
38.419
1.344.683
633.922
1.075.746
1.402.312
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Vesthimmerlands
Aalborg

7.765
38.745

6,3%
31,5%

1.245.243
6.213.384

1.264.669
6.310.313

1.210.215
6.051.073

Udvikling i takst pr. tilbud:
De 5 socialtilsyn har i forbindelse med Budget 2018 besluttet at finansieringsmodellen tilpasses så
timeforbruget vedrørende whistleblowerordningen og magtanvendelse i 2018, alene fordeles på
tilsynstakst og ikke som hidtil også på nygodkendelser og væsentlige ændringer. Med justeringen
opnås en mere korrekt beregning af takstkategorierne.
Det vurderes at ovenstående ændring/justering, giver en ganske lille stigning i tilbudstaksten,
isoleret set på 0,5 %, samtidigt medføre ændring et fald i takster for både ny-godkendelser og
væsentlige ændringer.
Samlet oversigt over Socialtilsyn Nords Takstkategorier for Budget 2018:
2018 Takster
Takstkategori 1
Takstkategori 2
Takstkategori 3
Takstkategori 4
2017 Takster
(i 2018 –priser)
Takstkategori 1
Takstkategori 2
Takstkategori 3
Takstkategori 4

Tilsyn
35.135
42.162
70.269
105.404
34.508
41.410
69.016
103.524

Skærpet tilsyn pr
Væsentlig
måned
Ny-godkendelse
ændring
3.513
23.627
8.663
4.216
28.352
10.395
7.027
47.253
17.325
10.540
70.880
25.988
3.451
4.141
6.902
10.352

27.498
32.998
54.997
82.495

9.624
11.548
19.248
28.871

Side 3 af 3

