
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2016-06819 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 13. oktober 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 13. oktober 2017 

godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen er udsendt den 5. oktober 2017. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte dagsordenen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2016-06819 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat fra mødet i KKR Nordjylland den 1. september 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 1. september 

2017 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Referatet er udsendt den 8. september 2017. Der er ikke indkommet be-

mærkninger til det udsendte referat. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte referatet. 
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2. Siden sidst.  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2016-06819 hast 

  

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Kort status for Business Region North Denmark 

Formand for Business Region North Denmark (BRN), Lene Kjeldgaard Jen-

sen giver på KKR-mødet en kort status for arbejdet i BRN. 

 

Henvendelse til KL vedr. vederlagsfri fysioterapi 

På baggrund af en henvendelse fra Brønderslev Kommune drøftede KKR 

Nordjylland på det seneste KKR-møde den 1. september 2017 udfordringer 

vedr. vederlagsfri fysioterapi og blev på den baggrund enige om at sende en 

henvendelse til KL.  

 

Den 29. september modtog KKR sekretariatet en tilbagemelding fra Thomas 

Adelskov, formand for KL's Social – og Sundhedsudvalg. 

 

./. Henvendelse til KL fra KKR Nordjylland samt tilbagemelding fra KL til KKR 

Nordjylland er vedlagt.  

 

Socialtilsyn Nord – hjælp til at rekruttere nye plejefamilier 

Det er en kommunal opgave at rekruttere plejefamilier  og en opgave for so-

cialtilsynet at godkende dem. På KKR-mødet den 23. juni 2017 under be-

handlingen af Socialtilsynets årsrapport, blev der spurgt ind til, hvad der kan 

gøres for at rekruttere flere plejefamilier. 

  

Både kommuner og Socialtilsyn Nord har en fælles interesse i rekruttere ple-

jefamilier og rekruttere de bedste plejefamilier vi kan. Socialtilsyn Nord har 

derfor valgt at udarbejde et ”postkort” målrettet mennesker der kunne være 

interesseret i at blive plejefamilier. På den måde håber Socialtilsyn Nord at 

være med til at understøtte kommunernes arbejde med at rekruttere plejefa-

milier.  

 

Inspirationen til postkortet er fra markedsføringsverden, hvor WOM – Word 

to mouth (mund til mund kommunikation) oftest anses som den bedste måde 
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at komme ud med sit budskab på. Dette begrundet i den ekstra troværdig-

hed som en opfordring giver, når den kommer direkte fra en anden person 

som vedkommende kender. 

 

./. Postkort er vedlagt. 

 

Beslutning 

Kort status for Business Region North Denmark -  Lene Kjeldgaard Jensen 

fortalte, at BRN den 25. september 2017 har afholdt møde med en del af de 

nordjyske folketingspolitikere. De væsentligste emner for mødet var it -infra-

struktur og ønsket om at Nordjylland bliver testområde for 5G.  

Endvidere afholdes den 4. november 2017 et åbent Hus arrangement "Hæn-

derne op for Nordjylland, hvor nordjyske virksomheder i hele regionen invite-

rer til åbent hus for unge og deres forældre, hvor de får mulighed for at se 

nærmere på de mange karrieremuligheder, som virksomhederne rummer. 

Formålet er at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for kvalifice-

ret arbejdskraft med særligt fokus på erhvervsfaglig arbejdskraft.  Af vedlagte 

bilag fremgår de virksomheder som indgår i arrangementet. 

 

Ud over de i dagsordenen nævnte punkter orienterede Mogens Gade om 

følgende: 

 

KKR-formandskabet har skrevet et brev til forsvarsminister Claus Hjort Fre-

deriksen om bekymringen ved forslaget om reduktion af SAR-positioner (he-

likopterbaseret eftersøgnings- og redningsberedskab), der har været 

fremme i forbindelse med budgetanalyser af forsvaret for 2017. Forslaget 

indgår dog ikke i regeringsudspillet, men ikke desto mindre, er der stadig en 

bekymring ved tanken om, at forslaget igen kan komme i spil i de efterføl-

gende politiske forhandlinger omkring udspillet.   

 

Den 2. juni 2017 besluttede Folketinget at etablere særlige pladser i psyki-

atrien med henblik på at undgå drab og overfald i kommunale botilbud. KKR 

er blevet orienteret om status i sagen på de seneste to møder. Status er p.t., 

at KL den 1. september har modtaget et brev fra Sundheds- og Ældremini-

steriet, hvoraf det fremgår, at ministeriet agter at melde en pladsfordeling 

ud, som er fastlagt på baggrund af bloktilskudsnøglen (svarende til 16 plad-

ser i Nordjylland). 

 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. TEMA - Evaluering af landdistriktsprogrammet 

SAG-2016-06819 hlth 

 

Baggrund 

På baggrund af en henvendelse fra LAG Nord er KKR Nordjylland blevet 

gjort opmærksom på at der foreligger en evalueringsrapport omkring landdi-

striktsprogrammet.  

 

På mødet holder Senior Manager Martin Østervig Larsen fra Epinion oplæg 

om landdistritsevalueringen og Formand for LAG Nord Frode Thule Jensen 

deltager i den efterfølgende dialog. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter oplægget og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Det samlede danske landdistriktsprogram for perioden 2007-2013 er nu ble-

vet slutevalueret.  

 

Senior Manager Martin Østervig Larsen fra Epinion, der har været en del af 

evalueringsteamet, præsenterer evalueringens hovedresultater med særligt 

fokus på programmets akse 4 herunder særligt LAG'ernes arbejde. 

 

Evalueringsrapporterne samt generel information om landdistriktsprogram-

met 2017-2013 kan findes her:  

 

http://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2020/land-

distriktsprogrammet-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2007-

2013/#c16051 

 

Beslutning 

Frode Thule Jensen indledte og fortalte bl.a., at målet med LAG-midlerne 

er at skabe udvikling og arbejdspladser i landdistrikterne i EU. LAG'erne – 

de lokale aktionsgrupper – heraf én i Nordjylland, er med til at implementere 

de støtteprogrammer, der ligger i ordningen.  

 

Martin Østervig Larsen fortsatte og fortalte om resultaterne af evalueringen 

af landdistriktsmidlerne for perioden 2007-2013.  

Resultaterne viser, at midlerne bidrager positivt til at fremme levevilkårerne i 

landdistrikterne herunder fastholdelse og udvikling af service, udnyttelse af 

http://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2007-2013/#c16051
http://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2007-2013/#c16051
http://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2007-2013/#c16051
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lokale ressourcer og styrkelse af kvalitet og attraktivitet.  Det underbygges 

således, at LAG-midlerne er en god forretning. 

 

Endvidere viser resultaterne, at midlerne er med til at mobilisere en overbe-

visende portefølje af nytænkende og mere traditionelle projekter, som forhol-

der sig klart til behovene lokalt. LAG-koordinatorerne og bestyrelsesmed-

lemmerne er vigtige personer i forhold til at sætte ting i gang i landdistrik-

terne. 

 

Resultaterne viser dog også udfordringer med, at administrationen omkring 

ordningerne er blevet lovlig tung og bureaukratisk. 

 

KKR Nordjylland drøftede oplægget. 

 

  

3.2. Status vedr. frikommuneforsøg 

SAG-2016-06819 hlth 

 

Baggrund 

På KKR-mødet deltager tovholdere for frikommunenetværket: Netta Ben-

Yedidia, konsulent Aalborg Kommune og Jannie Knudsen, arbejdsmarkeds-

chef Jammerbugt Kommune og giver et mundtligt oplæg. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøftet oplægget og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

De nordjyske kommuner deltager i Frikommuneforsøg II under temaet ”En 

mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning 

af integrationsområdet”. Kommunerne har i de to sidste ansøgningsrunder 

fremsendt i alt 11 ansøgninger og fået imødekommet helt eller delvist 9 an-

søgninger. Til 3. og sidste ansøgningsrunde den 1. november 2017 er der 

12 ansøgninger.   

 

På mødet gives en status på de tre ansøgningsrunder, herunder om evalue-

ring af forsøgene.  

 

Beslutning 

Netta Ben-Yedidia og Jannie Knudsen fortalte om status for de nordjyske 

frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.  

Første runde af forsøgene, som omfatter fem forsøg, og er gået i gang 1. juli  

2017. Der er udarbejdet frikommunevedtægter, der ligger på kommunernes 

hjemmesider. 
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I anden ansøgningsrunde er følgende nordjyske ansøgninger helt/delvist 

imødekommet: 

– Fleksible regler for brug af lægeattest i sygedagpengesager  

– Psykologbehandling i jobcenterindsatsen  

– Undtagelse for uddannelsespålæg til visse unge 

– Fleksible Rehabiliteringsteams. 

 

Forsøgene kan påbegyndes 1. januar 2018. Lovgivningen er ved at komme 

på plads. Der arbejdes med implementering og evalueringsdesigns i de in-

volverede kommuner. 

 

I forhold til tredje runde, der har ansøgningsfrist 1. november 2017 er der 

udarbejdet 12 ansøgninger. Ansøgningerne bliver politisk behandlet i okto-

ber i alle kommunerne. Der forventes svar december 2017/januar 2018 og 

forsøgene kan påbegyndes 1. juli 2018. 

 

Den generelle status er bl.a., at: 

– IT giver udfordringer. Selvom kommunerne får lovmæssige fritagelser, så 

er IT’en ikke indrettet til undtagelserne. KL er rejst sagen overfor ledelsen 

i STAR  

– Kommunerne samarbejder om frikommuneforsøgene, men samarbejdet 

rækker længere end det og er blevet styrket pga. frikommune 

– Der er en fælles hjemmeside på vej  

– Endelig får det nordjyske frikommune netværk positive tilbagemeldinger 

fra både KL, STAR og VIVE, som roser for proces, organisering og velbe-

grundede og relevante ansøgninger. 

 

  

3.3. Dialog om Væksthus Nordjyllands indsatser 

SAG-2016-06819 hlth 

 

Baggrund 

Lars Erik Jønsson startede som ny administrerende direktør i Væksthus 

Nordjylland 1. august 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter oplægget og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Lars Erik Jønsson vil på mødet give en status for Væksthusets indsatser for 

de nordjyske virksomheder og give nogle bud på, hvordan Væksthuset kan 

styrke sin indsats for erhvervsudvikling i regionen fremover i samarbejde 
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med blandt andet de lokale erhvervskontorer og de centrale regionale og na-

tionale aktører. 

 

Beslutning 

Lars Erik Jønsson er tiltrådt i stillingen som direktør for Væksthus Nordjyl-

land 1. aug. 2017.  

 

Lars Erik Jønsson fortalte, at han ønsker, at væksthuset kommer endnu tæt-

tere på KKR og de nordjyske kommuner, for at skabe det bedste fundament 

for virksomheder og vækst i Nordjylland. 

 

Fundamentet for væksthusets indsats er følgende: 

– Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 

2017 

– National aftale mellem ERST og KL, Mål for Væksthusene i 2017 

– Aftale om rammerne for Væksthusene 2016-2020 indgået mellem KL og 

Erhvervsministeriet. 

 

Afsættet for indsatserne er forretningsområderne vejledning, knudepunkt og 

programmer. 

 

Lars Erik Jønsson vurderer, at Væksthus Nordjyllands indsatser for den 

kommende tid bl.a. er at styrke tandemsamarbejde mellem de lokale er-

hvervskontorer og væksthuset (styrke arbejdet med fælles metoder og værk-

tøjer samt fuld information om virksomhedsdialog og aktiviteter), at styrke 

kerneydelsen inden for blandt andet globalisering, finansiering og tekno-

logi/digitalisering  - differentieret forskellige virksomhedsbehov; at skærpe 

det fælles billede af trends, vækstudfordringer og vejledningsbehov for for-

skellige brancher og segmenter, og at tydeliggøre og forenkle det ansvar in-

den for styring af projekter og programmer. 

 

KKR Nordjylland drøftede oplægget og var enige om at Lars Erik Jønsson 

skal deltage på et temamøde i KKR om væksthuset i starten af næste valg-

periode. 

 

  

3.4. Læger på botilbud 

SAG-2016-06819 hlth 

 

Baggrund 

I en delaftale i forbindelse med Satspuljen 2017-2020 er der afsat 400,8 

mio. kr. på landsplan til en handlingsplan med otte initiativer til forebyggelse 
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af vold på botilbud. Et af initiativerne handler om tilknytning af alment prakti-

serende læger til længerevarende botilbud (§ 108) for borgere med psykiske 

lidelser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og beslutter den foreslåede model 

for fordeling af midler til læger på botilbud, og indstiller at Praksisplanudval-

get igangsætter det lokale implementeringsarbejde. 

 

Sagsfremstilling 

Model for fordeling af midler 

De nordjyske kommuner kan i 2017-2020 modtage 1,7 mio. kr. til at give læ-

gefaglig rådgivning til personalet på § 108 tilbud for borgere med sindslidel-

ser. En kortlægning har vist, at der kun er ét kommunalt § 108 tilbud til bor-

gere med sindslidelser i Nordjylland – beliggende i Brønderslev Kommune. 

Derudover er der fem regionale tilbud samt 10 private tilbud.  

 

KL og SUM har tilkendegivet, at de kommuner, der ikke har deres eget § 

108 tilbud kan bruge pengene på andre tilbud, hvor de har en borger visite-

ret. Det værende i anden kommune eller på et privat eller regionalt tilbud. 

 

Forretningsudvalgene på sundheds- og socialområdet foreslår en model, 

hvor de nordjyske kommuner fordeler de 1,7 mio. kr. til de 16 tilbud over de 

næste fire år. Fordelingen af midlerne på de nordjyske kommuner fremgår af 

tabel 1. 

 

For at en kommune kan videreføre sine midler til en anden udfører kræver 

det, at de har en borger visiteret til en § 108 plads. Der er til gengæld ingen 

begrænsninger på, hvor stort et beløb en kommune må overføre. Da alle 

kommuner som min. har en borger på et tilbud hos en anden udfører, så ar-

bejdes der med følgende model: 

 

– Alle midler fra de nordjyske kommuner samles i en fælles pulje, hvor-

fra pengene fordeles til de 16 tilbud (kommunale, regionale og pri-

vate). 

– Puljen administreres af Sekretariatet for Rammeaftaler. 

– Midlerne fordeles ens uanset om der er tale om et kommunalt, regio-

nalt eller privat tilbud. 

– Størrelsen på det beløb et tilbud tildeles afhænger af tilbuddets antal 

af § 108 plader. 

– For at få del i midlerne skal tilbuddet dokumentere, at det har erhver-

vet lægefaglig rådgivning til sit personale. 
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Politisk proces 

Aftalen om faste læger på botilbud er lavet som et tillæg til aftalen om faste 

læger på plejecentre, hvorfor Praksisplanudvalget er ansvarlig for udbredel-

sen af ordningen. Praksisplanudvalget er ligeledes ansvarlig for implemente-

ringen af faste læger på plejecentre, og i dette tilfælde er implementeringen 

lagt ud i de kommunalt-lægelige udvalg (KLU) i de enkelte kommuner, hvor 

der er udviklet implementeringsplaner og standardkontrakter til ansættelse 

af læger. Implementeringsplanerne er godkendt af Praksisplanudvalget, som 

løbende modtager en status på implementeringsarbejdet.  

 

Det foreslås, at Praksisplanudvalget har samme rolle i implementeringen af 

aftalen om faste læger på botilbud. Det vil sige, at Praksisplanudvalget 

igangsætter det lokale implementeringsarbejde, som håndteres administra-

tivt og via KLU’erne (kommunalt-lægelige-udvalg). Praksisplanudvalget 

modtager løbende opdateringer på implementeringen. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen. 

 

  

3.5. Flygtninge – 2017 

SAG-2016-06819 hast 

 

Baggrund 
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KKR Nordjylland har på deres møde den 23. juni 2017 behandlet flygtninge-

fordelingen for 2017. Her blev landstallet fastsat af styrelsen til 4.000 flygt-

ninge, der skulle boligplaceres i kommunerne. For Nordjylland var der tale om 

698 flygtninge. 

 

Udlændingestyrelsen har den 19. september 2017 oplyst KKR om, at styrel-

sen nu revurderer deres oprindelige landstal og skønner nu, at der i 2017 vil 

blive boligplaceret ca. 2.200 flygtninge i kommunerne. For Nordjylland er der 

tale om 383 flygtninge. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen har den 19. september 2017 oplyst KKR om, at grundet 

antallet af indrejste asylansøgere og antallet af flygtninge der er blevet bolig-

placeret i 2017, sammenholdt med styrelsens forventninger til antallet af af-

gørelser om visiteringer resten af året, så skønner styrelsen nu, at der i 2017 

vil blive boligplaceret ca. 2.200 flygtninge i kommunerne. 

 

I henhold til Integrationslovens § 6, 3. pkt., så skal landstallet ændres, hvis 

antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at 

ændres med mere end 50 pct. ift. Udlændingestyrelsens fastsatte landstal. 

Det fremgår yderligere, at såfremt ændringen i det forventede antal flygtninge, 

der skal boligplaceres i kommunerne, er mindre end 50 pct. så foretager Ud-

lændingestyrelsen en forholdsmæssig forøgelse eller reduktion af kvoterne.  

 

Eftersom der er tale om i nærværende tilfælde er tale om en forventet ændring 

i antal flygtninge som er mindre en 50 pct., så ændres landstallet ikke, men 

Udlændingestyrelsen foretager en forholdsmæssig reduktion af kvoterne.  

 

Følgelig ser fordelingen for Nordjylland i 2017 ud på følgende måde: 

 

 



KKR Nordjylland  | 13-10-2017 

 SIDE  |  14 

Der gøres opmærksom på, at i henhold til aftalen på mødet i KKR Nordjylland 

den 23. juni 2017, så er Læsø Kommunes flygtningekvote for 2017 og 2018 

blevet fordelt på de øvrige nordjyske kommuner. I 2017 overgår deres kvote 

til Aalborg Kommune. 

 

./. I forhold til flygtningefordelingen for 2018 har KKR sekretariatet har d. 28. 

september 2017 modtaget en bekræftelse fra Udlændingestyrelsen i forhold 

til en fastholdelse af de kommunekvoter, der blev aftalt mellem de nordjyske 

kommuner på KKR mødet d. 23. juni 2017, svarende til i alt 526 for de nord-

jyske kommuner. 

 

./. Udlændingestyrelsen – Visiteringer i 2017 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

  

3.6. Fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir 

SAG-2016-06819 hast 

 

Baggrund 

På Sundhedspolitisk Dialogforum den 14. oktober 2016 blev det besluttet at 

udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir.  

 

På Sundhedspolitisk Dialogforum den 9. marts 2017 blev der fremlagt det før-

ste forslag til fælleskommunale fokusområder, og efterfølgende er der arbej-

det videre på baggrund af input fra medlemmerne af Sundhedspolitisk Dialog-

forum.  

 

Rammepapiret blev godkendt af medlemmerne af Sundhedspolitisk Dialogfo-

rum på mødet den 17. august 2017 – og er p.t. sendt til de 11 kommuner til 

politisk behandling med anbefaling om godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der foreligger nu et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir, som blev 

godkendt af medlemmerne af Sundhedspolitisk Dialogforum på mødet den 

17. august 2017 – og er p.t. til politisk behandling i de 11 kommuner.  

 

Ideen med udarbejdelsen af rammepapiret er, at det skal fungere som en 

”overlevering” til nye kommunale politikere på sundhedsområdet efter  valget 
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i november 2017. Derudover skal rammepapiret være en del af det kommu-

nale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal 

politisk godkendes i 2019. Rammepapiret skal herudover medvirke til en drøf-

telse af sundhedspolitiske visioner på forkant med den nationale sundheds-

politiske dagsorden. 

 

Rammepapiret indledes med en overordnet vision for sundhedsarbejdet i de 

nordjyske kommuner. Den overordnede vision er kraftigt inspireret af visionen 

fra den nuværende politiske sundhedsaftale 2015-2018, men ordlyden er til-

passet for at lægge vægt på borgerens aktive deltagelse og medansvar for 

egen sundhed. 

 

I rammepapiret er ulighed i sundhed fremhævet som et særligt pejlemærke 

for det kommunale arbejde på sundhedsområdet. Rammepapiret  lægger des-

uden vægt på rehabilitering som en kommunal kerneværdi og som en grund-

læggende tilgang for de kommunale indsatser på sundhedsområdet. Planlagt 

opgaveoverdragelse og fokus på opgaveflytning bliver i rammepapiret derud-

over beskrevet som en væsentlig forudsætning for, at kommunerne kan løfte 

opgaver på sundhedsområdet på en fornuftig måde. 

 

I rammepapiret præsenteres fire kommunale fokusområder: 

1. Vi skal styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed 

2. Vi skal sammen styrke sundheden hos mennesker med psykisk sygdom 

3. Vi skal bidrage til at sikre borgerens arbejdsmarkedstilknytning  

4. Vi skal styrke fokus på tilgængelighed til sundhedsydelser. 

 

På nuværende tidspunkt har rammepapiret været godkendt af 10 ud af 11 

nordjyske kommuner. Papiret er godkendt med følgende bemærkninger i hhv. 

Brønderslev, Hjørring og Thisted kommuner: 

- Brønderslev: "Udvalget er åbne over for opgaveoverdragelse til kommu-

nen, men understreger kraftigt behovet for at få tilført den nødvendige 

økonomi til at løse opgaven." 

- Hjørring: "Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg har 

godkendt det fælleskommunale rammepapir for sundhedsaftalen – dog 

med den tilføjelse, at det er vigtigt, at der kommer fokus på, at regionens 

omstilling fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling på-

virker de kommunale kerneopgaver i hjemmepleje og sygepleje – samt at 

der kommer fokus på de afledte økonomiske konsekvenser for kommu-

nerne." 

- Thisted: "Sagen om det fælleskommunale rammepapir har nu været be-

handlet i Kommunalbestyrelsen, og er godkendt med en enkelt bemærk-

ning om at, der ”fremfor fokus på ulighed i sundhed bør være en overskrift, 

der hedder fokus på lighed i sundhed.”" 
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./. Bilag – Fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

  

3.7. KL's forebyggelsesudspil på sundhedsområdet 

SAG-2017-04606 hast 

 

Baggrund 

KL's Social- og Sundhedsudvalg besluttede i foråret 2017, at KL skal komme 

med et udspil om forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne. Det blev 

besluttet, at udspillet skal fokusere på målgrupperne børn og unge samt på 

alle borgere specifikt i forhold til alkohol og tobak.  

 

Første udkast til udspillet blev førstebehandlet i Social- og Sundhedsudval-

get i september. På den baggrund foreligger nu et revideret udkast, som in-

deholder seks pejlemærker, der skal være retningsangivende for de enkelte 

temaer i udspillet, herunder et nyt tema om mental sundhed. 

 

Det forventes, at et endeligt udspil er klar til offentliggørelse i forbindelse 

med KL's Sundhedskonference den 16. januar 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter udkastet til forebyggelsesudspillet 

som grundlag for det videre arbejde med udspillet. Herunder særligt drøfter 

fokus og budskaber i de seks pejlemærker. 

 

Det indstilles ligeledes, at KKR Nordjylland drøfter de inputs der er samlet 

ind fra de nordjyske kommuner til udspillet med henblik på videresendelse til 

KL. 

 

Sagsfremstilling 

En udvikling med stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg af bor-

gere med kronisk sygdom og en øget andel af børn og unge, der vurderer 

ikke at have et rigtig godt helbred og samtidig har symptomer på dårlig men-

tal sundhed, stiller krav til et øget fokus på forebyggelsesindsatsen i Dan-

mark.  

 

Formålet med udspillet er at sætte en fælles retning for den sundhedsfrem-

mende og forebyggende opgave i kommunerne. Social- og Sundhedsudval-

get har besluttet, at udspillet skal fokusere på målgrupperne børn og unge 

samt på alle borgere specifikt i forhold til alkohol og tobak. 
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Den primære målgruppe for udspillet er kommunalpolitikere. Det er hensig-

ten, at udspillet skal være et oplæg til politiske drøftelser i den enkelte kom-

mune. Dette ved at understøtte de enkelte temaer i udspillet med konkrete 

anbefalinger.   

 

./. Titlen for udspillet er "Forebyggelse for fremtiden". På baggrund af førstebe-

handlingen i Social- og Sundhedsudvalgets i september rummer oplægget 

nu seks pejlemærker, der skal være retningsangivende for de enkelte te-

maer.  

 

For hvert pejlemærke vil der være en række budskaber, som understøttes af 

data og den nyeste viden på området. Derudover vil der for hvert pejle-

mærke være en række initiativer, som KL agter at arbejde videre med, samt 

konkrete anbefalinger KL har til kommunerne.  

 

Der arbejdes med følgende seks pejlemærker i udspillet:  

 

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv 

2. Alle børn skal vokse op med mod på sundhed og livet 

3. Alle unge skal have plads i fællesskabet 

4. Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal begynde at 

ryge 

5. Ingen børn og unges liv må skades af alkohol 

6. Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel. 

 

Der skelnes således mellem børn og unge i to separate afsnit. Ét vedrø-

rende børn, som sætter fokus på både den almene indsats og en styrket ind-

sats over for de særligt sårbare og udsatte børn, samt et afsnit om unge, 

som primært handler om de unge, der ikke har fundet sig til rette i ungdoms- 

eller det tidlige voksenliv.  

 

Desuden er der gennemgående i udspillet lagt yderligere vægt på et øget fo-

kus på social ulighed, inddragelse af civilsamfundet og frivillige samt at af-

grænse kommunernes rolle i forebyggelsesindsatsen.  

 

Sagen behandles parallelt i de fem KKR, Børne- og Kulturudvalget, Arbejds-

markeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i oktober 

måned. En endelig drøftelse og godkendelse af udspillet vil ske på decem-

bermøderne i udvalgene.  

 

Det forventes, at et endeligt udspil er klar til offentliggørelse i forbindelse 

med KL's Sundhedskonference den 16. januar 2018. 
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Der er administrativt indsamlet inputs fra de nordjyske kommuner til KL's ud-

spil, som kan videresendes til KL med henblik på at disse indgår i den videre 

proces. 

 

./. Inputs fra de nordjyske kommuner til KL's forebyggelsesudspil på sundheds-

området. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland drøftede forebyggelsesudspillet og var generelt enige om, 

at det er et vellykket og godt udspil fra KL.  

 

KKR bakkede op om de administrative inputs, der er samlet ind fra de nord-

jyske kommuner til udspillet med henblik på videresendelse til KL. KKR øn-

sker desuden at supplere med følgende bemærkninger: 

 

Det er positivt, at der sættes fokus på uligheden og de grupper af borgere, 

der ikke er velfungerende. 

 

– Koordinering og sammenhæng mellem overgang fra barn til voksen er 

vigtig 

– Det er relevant at se ud over behandlertankegangen og nå ud i en bre-

dere samfundsdebat om, hvad der f.eks. kræves af unge mennesker for at 

få et fuldt og godt liv i nutidens travle samfund  

– Det er væsentligt, at kommunerne ikke kan opgaven alene, det skal ske i 

et bredt samarbejde med andre offentlige instanser, civilsamfund og lig-

nende  

– Endelig bør fremover i forbindelse med lignende udspil fra KL tilstræbes 

en bred politisk involvering af kommunerne og de fælleskommunale fora, 

jvf. brev fra SKU i Nordjylland til KL's Social og Sundhedsudvalg af 9. ok-

tober 2017. 

 

  

3.8. Orientering vedr. ny overenskomstaftale med PLO 

SAG-2016-05526 lvi 

 

Baggrund 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Or-

ganisation (PLO) indgik d. 14. september 2017 aftale om fornyelse af over-

enskomst om almen praksis. Der er aftalt en treårig overenskomst, som træ-

der i kraft d. 1. januar 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR Nordjylland tager sagen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

Efter et længerevarende forhandlingsforløb blev RLTN den 14. september 

2017 enig med PLO om en ny aftale om almen praksis. Almen praksis tilfø-

res i overenskomstens tredje år en vækst på 660 mio. kroner. Aftalen skal til 

urafstemning i PLO, hvor resultatet foreligger den 19. oktober 2017. Det er 

forventningen, at der er opbakning til aftalen i PLO’s bagland.  

 

Hovedelementerne i aftalen er bl.a.: 

– Aftalen indeholder en række initiativer, som skal bidrage til en bedre læ-

gedækning ved at gøre det mere attraktivt at nedsætte sig i lægedæk-

ningstruede områder end i andre områder. Der er bedre muligheder for at 

etablere delepraksis, ansætte læger, som fortsat er under uddannelse, og 

kompensation ved sygdom og barsel.  

– Sygebesøgsopgaven opprioriteres via en honorarstigning, rammeudvi-

delse til aktivitetsstigning og løsning af sygebesøgsopgaven ud over 5/15 

km for 90 mio. kr. i 2018 stigende til 100 mio. kr. i 2020.  Opprioriteringen 

skal sikre, alle borgere adgang til de nødvendige sygebesøg. Det betyder, 

at der ikke længere er afsat decentrale midler til sygebesøg og samtalete-

rapi. 

– En del af aktiviteten fra sygehusambulatorier vedr. patienter med diabetes 

type 2 og KOL flyttes til almen praksis, så den overvejende del af den al-

mene behandling og opfølgning samles i almen praksis. Der tilføres en 

samlet merøkonomi på 151,8 mio. kr.  

– Opbygning af kapacitet til at styrke indsatsen for svært syge eller udsatte 

mennesker med én eller flere kroniske sygdomme, særligt ift. forebyg-

gelse, opsporing, opsøgende arbejde og behandling. 87 mio. kr. stigende 

til 121,3 mio. kr. fordeles over basishonorar til dette. Der er bl.a. fokus på 

at hjælpe borgerne til at mestre egen sygdom. 

– Kontroller af visse kræftsygdomme flyttes til almen praksis, ligesom prak-

tiserende læger skal styrke fokus på kræftforløb. Basishonorar løftes med 

10 mio. kr. til kapacitetsopbygning. Henvisning til kommunale rehabilite-

ringstilbud er nævnt.  

– Implementering af elektroniske forløbsplaner, hvor alle patienter, som in-

den for de sidste 4 år, er diagnosticeret med type-2 diabetes, KOL og/el-

ler kroniske lænderygsmerter. KL er med til at følge op på forløbsplanerne 

i 2019. 

– Styrket indsats for tidlig opsporing i almen praksis af mennesker med lun-

gesygdomme. Der afsættes midler til øget aktivitet, fx lungefunktionsmå-

linger, efteruddannelse af læger og praksispersonale og en oplysnings-

kampagne til borgere i målgruppen. KL er ikke indtænkt i kampagnen, 

men der lægges op til at måle på henvisninger til kommunale forebyggel-

sestilbud. 

– Almen praksis skal styrke den opfølgende indsats ifm. sektorovergange 

(forstås som udskrivning fra sygehuse). Sygehusene skal kunne markere 
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patienters epikriser, hvis der er et særligt behov for hurtig opfølgning (pa-

tient markeres fra sygehus med rødt eller gult flag). Kommunernes rolle 

ifm. opfølgningen til borgere med særlige behov er ikke berørt. Basisho-

noraret løftes med 30 mio. kr. og der tillægges 10 mio. kr. til forventet 

meraktivitet.  

– Kvalitetsarbejdet i almen praksis styrkes. Ambitionen er, at alle praktise-

rende læger fremover skal være del af en kvalitetsklynge, som arbejder 

målrettet med kvaliteten i klinikkerne.  

– Der er ikke aftalt decentrale midler ved denne aftale. Det betyder, at det 

lokale samarbejde mellem læger, kommuner og region kan suppleres med 

lokale aftaler efter de lokale behov. PPU’erne får fortsa t en rolle i forhold 

til at drøfte og finde gode lokale løsninger på de sundhedspolitiske udfor-

dringer bl.a. i forhold til lægedækning af kommunale akutfunktioner. Ved 

indgåelse af aftaler er det væsentligt, at koordinere på tværs for at sikre 

fair priser. I forbindelse med udflytning af opgaver fra sygehusene til al-

men praksis i forhold borgere med KOL og diabetes, er det relevant at 

drøfte, samarbejdet mellem almen praksis og kommuner således, at der 

ikke opbygges parallelle tilbud i almen praksis og kommuner i forhold til 

rehabilitering og forebyggelse. Det er i denne forbindelse også relevant at 

drøfte lægernes henvisninger til de kommunale forebyggelsestilbud. En-

delig kan det være relevant at overveje, at inddrage sygehuslæger til råd-

givning af kommunerne. Der er afsat 65 mio. kr. årligt i perioden 2016-

2019, som skal forbedre adgangen for den kommunale hjemmesygepleje 

og almen praksis til specialistrådgivning fra sygehusene. 

 

KL vurderer, det er positivt, at det har været muligt at lande en overens-

komst med almen praksis, herunder at der iværksættes tiltag der skal sikre 

bedre lægedækning i yderområder. Det er som udgangspunkt også positivt, 

at overenskomsten understøtter flytning af opgaver fra sygehusene og ud i 

almen praksis. Det er herudover positivt, at lægernes sygebesøg oppriorite-

res. Det bemærkes dog, at der ikke er yderligere tiltag i overenskomsten, 

der understøtter et styrket samarbejde med kommunerne om borgere med 

medicinsk og kronisk sygdom. Og generelt kunne aftalens ambitionsniveau i 

forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen være højere set 

fra kommunerne. 

 

Udmøntning af aftalens økonomi 

– 60 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 109 mio.kr. 1. januar 2019 og 152 mio. kr. 

pr. 1. januar 2020 som følge af udviklingen i gruppe 1-sikrede.  

– 78,3 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 94,1 mio.kr. 1. januar 2019 og 101,2 mio. 

kr. pr. 1. januar 2020 som følge af udflytning af diabetes type 2-opgave.  

– 43,7 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 47,3 mio. kr. 1. januar 2019 og 50,6 

mio.kr. pr. 1. januar 2-020 som følge af udflytning af KOL-opgave.  
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– 23 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 25 mio. kr. pr. 1. januar 2019, 25 mio. kr. 

pr. 1. januar 2020 som følge af tidlig opsporing. Heraf anvendes 8,7 mio. 

kr. til øget aktivitet af spirometrier og 16,3 mio. kr. til KOL-opgaven.  

– 5,4 mio. kr. til kræftkontroller. 

– 10 mio. kr. til kræftopfølgning til et løft af basishonoraret.  

– 87 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 105 mio.kr. pr. 1. januar 2019 og 121,3 

mio.kr. pr. 1. januar 2020 til et løft af basishonoraret til opbygning af kapa-

citet til styrket kronikerbehandling.  

– 40 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 30 mio. kr. pr. 1. januar 2019, 20 mio. kr. 

pr. 1. januar 2020. Tillægges som et ikke varigt løft af basishonorar.  

– 90 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 95 mio. kr. pr. 1. januar 2019, 100 mio. kr . 

pr. 1. januar 2020 til sygebesøg.  

– 18 mio.kr. pr. 1. januar 2017, 35 mio.kr. 1. januar 2019 og 40 mio. kr. pr. 

1. januar 2020 til forløbsplaner til et løft af basishonoraret  

– 40 mio. kr. til opfølgning på epikriser, heraf anvendes 30 mio. kr. til et løft  

af basishonoraret. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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4. Udpegninger  
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5. KKR 

 

 

5.1. Proces- og tidsplan for valg og konstituering af KKR 2018 - 
2021 

SAG-2016-02343 snm 

 

Baggrund 

Der orienteres om den overordnede proces- og tidsplan for valg af medlem-

mer og konstituering af det nye KKR 2018 - 2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen om valg og konstitue-

ring af KKR for valgperioden 2018 - 2021 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Grundlaget for valg af medlemmer og politisk konstituering i KKR er fastlagt i 

KL’s love og i forretningsordenen for KKR. Hovedpunkterne i den kommende 

valg- og konstitueringsproces for de nye KKR for valgperioden 2018 - 2021 

er følgende:  

 

Primo november 2017: Brev fra KL til alle kommunalbestyrelser med oriente-

ring om proceduren for valg af medlemmer til KKR og datoerne for de konsti-

tuerende møder i januar 2018.  

 

Den 21. november 2017: Kommunalvalg. 

 

Den 22. november 2017 foreligger de samlede stemmetal på partier og god-

kendte listesamarbejder – på lands- og regionsniveau.  

 

Det samlede stemmetal for hvert parti/listesamarbejde i kommunerne i regio-

nen ligger til grund for valget af KKRs formand og næstformand. Det numeri-

ske antal pladser (antal KKR-medlemmer) til hvert enkelt parti/listesamar-

bejde kendes først, når alle kommunalbestyrelser har konstitueret sig senest 

den 15. december 2017. Se nærmere nedenfor.  

 

Den 15. december 2017: Sidste frist for konstituering af kommunalbestyrel-

ser og valg af borgmestre. 

 

Alle borgmestre er fødte medlemmer af KKR (med viceborgmesteren som 

stedfortræder). Når valget af borgmestre er sket på de konstituerende mø-

der i de nye kommunalbestyrelser, beregner KL antallet af supplerende 
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medlemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte partier/li-

stesamarbejder skal vælge for at give en sammensætning af KKR, der sva-

rer til stemmefordelingen ved valget af kommunalbestyrelserne i kommu-

nerne i den pågældende region.   

 

Den 17. december 2017: KL har foretaget beregning af det antal medlem-

mer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte partier/listesam-

arbejder af deres midte skal vælge til KKR. KL orienterer via kommunerne 

de nyvalgte kommunalbestyrelser om, hvor mange medlemmer (med per-

sonlige stedfortrædere), der skal vælges til hvert enkelt KKR.  

 

Den 12. januar 2014: Valget af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR 

skal være afsluttet, og navnene på de valgte medlemmer og personlige 

stedfortrædere skal være meddelt til KL.  

 

Den 15. januar 2017: KL indkalder til de konstituerende møder i KKR. 

 

Den 22. – 29. januar 2018: Afholdelse af konstituerende møder i KKR: 

– KKR Sjælland: mandag den 22. januar 2018 

– KKR Midtjylland: onsdag den 24. januar 2018 

– KKR Syddanmark: torsdag den 25. januar 2018 

– KKR Nordjylland: fredag den 26. januar 2018 

– KKR Hovedstaden: mandag den 29. januar 2018 

 

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for KKR, og 

KKR udpeger politiske repræsentanter til regionale fora.  

 

Valget til KKR-formandskaberne sker i flg. KLs love § 15, stk. 3 således: 

”Valget foretages som forholdstalsvalg på grund lag af stemmetallene i KLs 

medlemskommuner ved kommunalvalget (…). Ved valget kan der indgås 

valgforbund (…)”. Valgforbund skal være meddelt til KKRs sekretariat senest 

tre hverdage før det konstituerende møde. Det følger af forretningsordenen 

for KKR.  

 

Valget af KKRs formand og næstformand foregår således ikke som en af-

stemning blandt KKR-medlemmerne, men sker på baggrund af de enkelte 

partiers/listesamarbejders stemmetal ved kommunalvalget. Der kan indgås 

valgforbund mellem de partier/listesamarbejder, der er repræsenteret i det 

pågældende KKR. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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5.2. KKR-udpegninger af politiske repræsentanter til regionale 
fora for 2018 - 2021 

SAG-2016-06819 hast 

 

Baggrund 

Der lægges op til en drøftelse af KKR’s udpegning af politiske repræsentan-

ter til regionale fora. Heri kan indgå en vurdering af de fora, som 

KKR for øjeblikket har udpeget repræsentanter til  samt en drøftelse af for-

slag til evt. ændringer i udpegningerne i næste valgperiode.  

 

Der kan også tages en mere principiel drøftelse af de udpegede repræsen-

tanters virksomhed, herunder sammenhængen mellem deres aktiviteter og 

de øvrige aktiviteter i KKR-regi. Endelig kan der drøftes forskellige hensyn, 

der kan formuleres som udgangspunkt for de udpegninger, som det nye 

KKR skal foretage som led i den politiske konstituering i januar 2018. 

 

Forslag, kommentarer og synspunkter fra drøftelserne vil ligge til  grund for 

godkendelsen af listen over KKR Nordjyllands udpegning af repræsentanter 

i næste valgperiode. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter udpegningerne af politiske repræ-

sentanter til regionale fora i denne valgperiode, med henbl ik på at godkende 

en liste over, hvad KKR Nordjylland skal udpege repræsentanter til i næste 

valgperiode. 

 

Sagsfremstilling 

En af KKR’s væsentlige opgaver er at stå for udpegninger, indstillinger eller 

koordinering af valg af fælleskommunale repræsentanter for kommunerne til 

regionale råd, nævn, udvalg, bestyrelser m.v. KKR Nordjyllands evaluering 

viser, at udpegning til regionale fora opleves meget relevant.  

 

Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegningen af fælleskommunale re-

præsentanter til regionsdækkende organer – altså politiske organer, der 

dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen – 

mens udpegningerne til mere lokale (subregionale) organer forestås af de 

direkte involverede kommuner. 

 

KKR foretager udpegninger, indstillinger og koordinering af valget af fælles-

kommunale repræsentanter til både regionale nævn, udvalg m.v., der ned-

sættes efter centrale bestemmelser (love, bekendtgørelser, overenskomster 

m.v.), og til regionale organer, der nedsættes efter lokale aftaler (fx til  lo-

kale/regionale institutioner eller som led i samarbejdet mellem kommuner, 
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region, organisationer m.v. på fælles opgaveområder). Det betyder, at po-

sterne i KKR’s politiske konstituering kan opdeles i dels udpegninger, der fo-

retages i alle fem KKR’er, og dels mere lokalt bestemte udpegninger i de en-

kelte KKR’er. 

 

Ved overgangen til en ny valgperiode er det naturligt såvel at gøre status for 

de hidtidige udpegninger som at se frem mod den nye valgperiode og over-

veje evt. ændringer i udpegningerne her. 

 

Nogle af hovedpunkterne i en sådan drøftelse kan være: 

 Vurdere de regionale fora, som KKR for øjeblikket har udpeget politi-

ske repræsentanter til, og overveje om det fortsat er relevant at ud-

pege 

 Drøfte sammenhængen mellem KKR og de udpegede repræsentan-

ter og overveje eventuelle initiativer, der kan styrke forbindelsen og 

medvirke til, at de udpegede repræsentanter bliver en mere integre-

ret del af KKR’s samlede politiske virksomhed 

 Drøfte om der er behov for principper for udpegninger 

 Drøfte mulighederne for at tilgodese disse hensyn i den måde, som 

den kommende konstituerings- og udpegelsesproces bliver tilrette-

lagt på, herunder overveje evt. politisk prioritering og sammenkæd-

ning af forskellige poster 

 

./. Vedlagt er et notat, 'Udpegninger – KKR Nordjylland, som nærmere beskri-

ver nogle af de relevante hensyn, elementer, mv. der kan indgå i en vurde-

ring af udpegninger. 

 

På baggrund af drøftelsen på mødet vil sekretariatet, såfremt der er behov 

for dette, tilpasse listen (jf. nedenstående) over, hvad KKR Nordjylland skal 

udpege repræsentanter til i næste valgperiode, og udsende denne sammen 

med referatet fra mødet. 

 

Liste over KKR udpegninger 2014-2017 
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Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte indstillingen. 

 

  

5.3. Forretningsorden for KKR 2018-21 

SAG-2016-06819 smm 

 

Baggrund 

Det fremgår af KL’s love (§ 15, stk. 4), at bestyrelsen fastsætter forretnings-

ordenen for kommunekontaktrådene (KKR). Bestyrelsen godkendte på mø-

det den 24. august 2017 forretningsordenen for KKR 2018 – 2021.  

 

Der i forretningsordenen for KKR 2018 – 2021 lavet mindre justeringer med 

henblik på at tydeliggøre (i) det politisk-strategiske samspil mellem KL's be-

styrelse, KKR og kommunalbestyrelserne, (ii) procedurer som følge af evt. 

borgmestres partiskifte i løbet af en valgperiode, (iii) opdatering af KKR's 

kerneopgaver og organisering. 
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Udkast til ny forretningsorden for KKR 2018 – 2021 har været drøftet på mø-

det mellem KL's og KKR's formænd og næstformænd på mødet den 17. au-

gust 2017. Forretningsordenen for KKR 2018 – 2021 godkendes endeligt i 

KL's bestyrelse på mødet i oktober 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen om KKR’s forretnings-

orden 2018 - 2021 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der er lavet få justeringer i forretningsordenen for den kommende valgperi-

ode i forhold til den eksisterende forretningsorden. Forretningsordenen for  

./. KKR 2018 – 2021 er vedlagt. Ændringerne vedrører følgende:  

 

 I forretningsordenens punkt 2 er der lavet mindre justeringer med 

henblik på at tydeliggøre det politisk-strategiske samspil mellem 

KL's bestyrelse, KKR og kommunalbestyrelserne.  

 

 I forretningsordenens punkt 3 er fristen for, hvornår forslag til dags-

ordenen skal være KKR i hænde præciseret. 

 

 I bilag 1 til forretningsordenen (punkt 1.10 – 1.12) er konsekvenser 

ved en borgmesters partiskifte i valgperioden i KKR tydeliggjort, jf. 

KL-bestyrelsens beslutning fra august 2014. Det præciseres, at der 

ikke foretages nye beregninger af den partimæssige sammensæt-

ning i KKR som følge af en borgmesters partiskifte i løbet af en valg-

periode. Hvis borgmesteren er den eneste repræsentant fra sit parti 

eller listesamarbejde, udpeger kommunalbestyrelsesmedlemmerne 

fra det pågældende parti eller listesamarbejde dog, af deres midte, 

et nyt medlem til KKR. 

 

 I tillægget til forretningsordenen for KKR er afsnittet om samspillet 

mellem KL og KKR udbygget med henblik på at understrege KKR's 

centrale rolle som KL's regionale, koordinerende og implementer-

ende organ, der ligeledes bidrager til at understøtte og styrke KL's 

medlemskontakt og politik-formulering.  

 

 I tillægget til forretningsordenen for KKR er beskrivelsen af KKR's 

kerneopgaver tilpasset i forhold til udviklingen i arbejdet i KKR i den 

forløbne periode, og den administrative organisering med fælles-

kommunale sekretariater i tilknytning til KKR-arbejdet er tydeliggjort. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

SAG-2016-06819 hast 

 

Baggrund 

Der orienteres om forventede dagsordenspunkter til næste møde, som er 

det konstituerende møde i det nye KKR Nordjylland, som er planlagt til den 

26. januar 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Det næste møde i KKR Nordjylland er det konstituerende møde i det nye 

KKR, der sammensættes på baggrund af resultatet af kommunevalget den 

21. november 2017 (se nærmere under punktet om Proces- og tidsplan for 

valg og konstituering af KKR 2018 – 2022). 

 

Mødet holdes på Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg, fredag den 26. januar 

2018. 

 

Dagsordenen vil bl.a. indeholde følgende punkter: 

– Valg af KKR’s formand og næstformand 

– Udpegelse af politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora 

– Fastlæggelse af KKR’s mødeplan. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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7. Eventuelt  

Beslutning 

KKR-formandskabet takkede for indsatsen og det store engagement fra 

medlemmerne i denne valgperiode. Der var enighed om, at der har været et 

godt samarbejde i KKR Nordjylland i perioden.  

 

På foranledning af Knud Kristensen drøftedes muligheden for at fremsende 

en fælles henvendelse til Transportministeriet om en mulig forundersøgelse 

af at føre parallelmotorvejen helt op til Limfjorden. Der var ikke opbakning til 

at sende en fælles henvendelse til Transportministeriet  

 

 

 

 


