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Dato:
Sted:

23-06-2017 10:00
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

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-2016-06817 hast
Baggrund
Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 23. juni 2017.
Indstilling
Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 23. juni 2017
godkendes.
Sagsfremstilling
Dagsordenen er udsendt den 15. juni 2017.

1.2.

Godkendelse af referat
SAG-2016-06817 hast
Baggrund
Godkendelse af referat fra mødet i KKR Nordjylland den 21. april 2017.
Indstilling
Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 21. april 2017
godkendes.
Sagsfremstilling
Referatet er udsendt den 1. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger
til det udsendte referat.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
SAG-2016-06817 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 Jensen giver på KKR-mødet en kort status for arbejdet i BRN.
Brev vedr. frikommuneforsøget
På baggrund af drøftelserne på KKR mødet den 21. april, er der blevet fremsendt et brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Integrationsministeriet, hvor KKR Nordjylland stiller sig undrende overfor regeringens beslutning om ikke at imødekomme de projektforslag, der er målrettet integrationsborgere.

./.

Henvendelserne fra KKR Nordjylland til ministerierne.

./.

Svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Orientering fra møde mellem KL/KKR-formandskaberne den 4. maj 2017
KKR-formandskabet giver en orientering fra mødet.
Kommunerne og KKR's rolle i en ny Forberedende Grunduddannelse
Regeringen forhandler p.t. i Folketinget om en ny forberedende grunduddannelse for de unge, som ikke umiddelbart er klar til at starte deres arbejdsliv
med en ungdomsuddannelse. Med forslaget ønsker regeringen at placere et
entydigt og samlet ansvar for de unge uden job og uddannelse hos kommunerne. Samtidig ønsker regeringen at erstatte en række af de eksisterende
tilbud med én ny uddannelse: Forberedende Grunduddannelse. Regeringens forslag ligger i tråd med de anbefalinger KL i foråret fremlagde i et nyt
politisk udspil. Den nye uddannelse forventes at skulle træde i kraft august
2019.
Evaluering af KKR
KL gennemfører i løbet af juni 2017 en evaluering af KKR. Evalueringen går
ikke på det enkelte KKR, men vil se på de fem KKR på tværs. Den gennemføres som kvalitative interviews med hjælp fra konsulentfirmaet Implement.
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Temaerne for undersøgelsen vil blive følgende:
1)

KKR som politisk koordinations- og mødeforum

2)

KKR og kommunalbestyrelserne

3)

KKR og KL

Resultaterne af evalueringen vil blive fremlagt til drøftelse på næste møde i
KKR 1. september 2017.
Endvidere har KKR Nordjylland besluttet, at KKR-sekretariatet gennemfører
en evaluering af KKR Nordjylland i løbet af august 2017. Evalueringen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse pr. mail indeholden de 10-20
spørgsmål. Alle KKR-medlemmer og KKR-udpegede har mulighed for at deltage.
Temaerne for KKR Nordjyllands evaluering vil primært være følgende:
1) Til de KKR-udpegede - kontakten til KKR, mandat og opbakning.
2) Til KKR-medlemmerne - dialogen med kommunerne, samspillet ml. KKR
og de udpegede, KKR som mødeforum.
Evalueringen af KKR Nordjylland forventes gennemført i løbet af august
2017.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Børnehus Nord – forventninger til budget 2018
SAG-2016-06817 hlth
Baggrund
På KKR-mødet den 25. november 2016 blev KKR skriftligt orienteret om den
generelle stigning i sager i Børnehus Nord og de deraf følgende øgede udgifter.
Set i lyset af den forventede budgetstigning i 2018, bad KKR på mødet om,
at få punktet på dagsorden i 2017 i forbindelse med budgetlægningen for
2018.
Børnehus Nord har nu foretaget en fornyet vurdering af forventninger til
sagstal i 2018 og økonomiske konsekvenser heraf, og KKR Nordjylland vil
på mødet blive orienteret om status og konsekvenser for de nordjyske kommuner.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter sagen, og tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I år 2013 åbnede 5 børnehuse i Danmark. Børnehusene henvender sig til
børn og unge i alderen 0 til 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb
og/eller fysisk vold, eller hvor der er mistanke herom. I Region Nordjylland
er Aalborg Kommune driftsherre for tilbuddet, mens den enkelte kommune
fortsat har myndighedsansvaret under forløbet.
Børnehus Nord har siden oprettelsen af tilbuddet oplevet et stigende sagstal, som steg yderligere i 2016 pga. lovmæssig ændring. KKR blev derfor
den 25. november 2016 orienteret herom og de deraf følgende udgifter. Set i
lyset af den forventede budgetstigning i 2018, bad KKR på mødet om at få
punktet på dagsordenen i 2017 i forbindelse med budgetlægning for 2018.
Status og konsekvenser for kommunerne
Børnehus Nord har på ny foretaget en estimering af sagstal for 2018 på baggrund af sagsudviklingen i 2017 og befolkningsprognosen. Herudfra vurderes det, at den objektive finansiering samlet set i 2018 udgør 3.162.000 kr.
med en fordeling mellem kommunerne jævnfør tabellen.
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Den foreløbige takst for 2018 forventes at være 10.038 kr.

Aalborg Kommune gør desuden opmærksom på, at årsstatistikken for de
fem børnehuse forventes modtaget i løbet af sommeren, hvorefter denne
sendes til kommunernes orientering.
Leder af Center for Børn, Unge og Familier Mariann Boje Jones og Ole
Thinggaard, Sekretariatsleder i Børne- og Familiesekretariatet, Aalborg
Kommune deltager under punktet.

3.2.

Årsrapport 2016 – Socialtilsyn Nord
SAG-2016-06817 hlth
Baggrund
Socialtilsyn Nord skal en gang om året udarbejde en rapport om de sociale
tilbud og plejefamiliers kvalitet samt Socialtilsyn Nords drift.
På KKR-mødet deltager direktør Leif Serup (Hjørring Kommune) for at fremlægge årsrapporten og besvare eventuelle spørgsmål.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og tager årsrapporten til efterretning.
Sagsfremstilling
Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår
af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn samt vejled-ningen om socialtilsyn.
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Da samtlige tilbud og plejefamilier i 2014-2015 blev regodkendt fyldte kontroldelen en del, da socialtilsynene skulle sikre, at tilbuddene opfyldte diverse krav i kvalitetsmodellen for at kunne blive godkendt. I 2016 gik socialtilsynene ind i sit første almindelige driftsår. I den forbindelse fandt Socialtilsyn Nord det derfor naturligt at have fokus på, hvordan der i endnu højere
grad kan arbejdes med udvikling af plejefamilierne og tilbuddene. Omdrejningspunktet i analysen af kvaliteten på tilbud og plejefamilie r i Årsrapport
2016 er udvikling - og hvor Socialtilsyn Nord har set, der kan arbejdes med
denne på de enkelte tilbud og plejefamilier.
Socialtilsyn Nords drift
Socialtilsyn Nord førte i 2016 tilsyn med 1.079 plejefamilier og 318 tilbud,
hvor 2.042 pladser var godkendt i tilknytning til plejefamilierne og 6.806
pladser var godkendt i tilknytning til tilbuddene. Alle tilbud og plejefamilier fik
mindst 1 tilsynsbesøg og i alt blev der aflagt 1.929 tilsynsbesøg, hvoraf de
12,8 pct. var uanmeldte.
Der blev talt med borgerne i 85 pct. af tilsynsbesøgene på tilbudsområdet og
56 pct. af besøgene i plejefamilierne.
Der blev nygodkendt 163 tilbud og plejefamilier, hvoraf to var med vilkår.
152 tilbud og plejefamilier fik tilbagekaldt deres godkendelser, alle på tilbuddenes/plejefamiliernes eget initiativ.
I 2016 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nygodkendelser på 27
uger for plejefamilier og på 18 uger for tilbud.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015 var på 38 uger for plejefamilier og på 35 uger for tilbud. Der er dermed sket et stort fald i sagsbehandlingstiden fra 2015 til 2016.
Fra 1. januar 2016 fik Socialtilsyn Nord tilsyn med 18 alkoholbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141. I 2016 er 9 af disse regodkendt.
Der blev udstedt 2 skærpede tilsyn og 35 påbud.
Budgettet for Socialtilsyn Nord var i 2016 på 31,319 mio. kroner og med
årets udgang kunne konstateres et merforbrug på 0,260 mio. kroner, hvilket
svarer til 0,83 pct. af det budgetterede. Taksterne for tilsyn faldt fra 201 5 til
2016.
Sammenfattende fra årsrapporten
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Den generelle kvalitet på henholdsvis tilbudsområdet og plejefamilieområdet
er styrket siden 2014. Generelt opleves det både i tilbud og plejefamilier, at
der er en stor velvillighed til udvikling, samt at der overordnet set er en stor
bevågenhed på borgernes trivsel og borgerinddragelse.
Tilbuddene har styrket kvaliteten i forhold til at udarbejde klare procedurer
for magtanvendelser samt beredskabsplaner i forhold til forebyggelse af vold
og overgreb.
Ydermere ses et kvalitetsløft i systematisk at dokumentere det pædagogiske
arbejde, og det at arbejde aktivt med afsæt i målgruppebeskrivelserne. På
plejefamilieområdet er kvaliteten styrket i forhold til at efterspørge handleplanen fra kommunal myndighed, samt det at anvende denne i arbejdet med
plejebarnet.
Endelig skal bemærkes, at der arbejdes løbende med at forbedre årsrapporterne i et samarbejde mellem Socialtilsyn Nord og Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS).
./.

Årsrapport 2016 fra Socialtilsyn Nord er vedlagt.

3.3.

Status for udgiftsreduktion på det specialiserede socialområde
SAG-2016-06817 hlth
Baggrund
Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at der skal udmøntes en udgiftsreduktion på borgere i rammeaftaletilbud på 2 pct. i 2017 i forhold til 2016
niveau, stigende til i alt 5 pct. i 2020. Udgiftsreduktionen skal ske delvis gennem takstreduktioner og delvis gennem en dialogbaseret tilgang.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
KKR Nordjylland besluttede på mødet den 12. februar 2016, at frem til 2020
ønskes en reduktion i udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde i
Nordjylland (inden for rammeaftalen) på 5 pct. I 2017 reduceres udgiftsniveauet med 2 pct..
For at få et overblik over status for den besluttede udgiftsreduktion, er der
udarbejdet et monitoreringsværktøj, der en gang om året frem til 2020 ser
på udviklingen for udgifterne til de nordjyske borgere i et rammeaftaletilbud.
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Helt konkret er der trukket en borgerliste for henholdsvis 2016 og 2017, som
gør det muligt at sammenligne udgiftsudviklingen for alle nordjyske borger i
et nordjysk rammeaftaletilbud.
De nordjyske kommuner havde samlet set en reduktion i myndighedsudgifterne fra januar 2016 til januar 2017 på 2,7 pct., svarende til en samlet besparelse på 2,6 mio. kr. Analysen viser, at de fleste myndighedskommuner
har opnået den forventede udgiftsreduktion på 2 pct. i 2017.
Analysen kan ikke fremvise, hvor stor en andel af udgiftsreduktionen, der
skyldes takstreduktioner og hvor stor en andel, der skyldes ændringer i borgernes ydelser.
Analysen viser:
– Udgiftsudviklingen fordelt efter myndighedskommune
– Udgiftsudviklingen fordelt efter paragrafer
– Udgiftsudviklingen fordelt efter driftsherre.
Henrik Aarup-Kristensen, Direktør i Brønderslev Kommune og DASformand, deltager på KKR-mødet den 23. juni og redegør for analysen.
./.

Vedlagt udgiftsanalyse 2017 – det specialiserede socialområde.

3.4.

Status for Rammeaftalen 2018 – orientering om politisk temadag
SAG-2016-06817 hlth
Baggrund
KKR Nordjylland har tidligere aftalt, at Rammeaftalen for det specialiserede
social- og undervisningsområde skulle gentænkes, således at den bliver
mere faglig og mere politisk orienteret, herunder at arbejdet med og omkring
rammeaftalen skulle være mindre bureaukratisk og ressourcekrævende.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 28. april 2017 var nordjyske lokalpolitikere, som sidder i et udvalg, der
behandler rammeaftalen inviteret til at deltage i en politisk temadag, som
skulle sætte den politiske retning for det specialiserede socialområde i Nordjylland for de kommende to år. Med en stor mødedeltagelse blev fire udpegede fokusområder drøftet. Der deltog ca. 80 deltagere, heraf 30 embeds-
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mænd og ca. 50 politikere fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, og deltagerne bidrog ved at give retningen for den videre proces med
at udarbejde rammeaftalen.
Inden den politiske temadag den 28. april blev der bl.a. afholdt en workshop,
hvor der var samlet ca. 100 repræsentanter fra kommunerne, regionen og
brugerorganisationerne, som udpegede og drøftede, hvilke udfordringer
Nordjylland står over for på det specialiserede socialområde. Endvidere
skulle deltagerne vurdere hvor det tværkommunale samarbejde, og de fælleskommunale tiltag kan have en større effekt end enkeltløsninger i de enkelte kommuner/regionen. Formålet med workshoppen var at s ikre, at drøftelserne på den politiske temadag kunne ”stå” på et fagligt ”ben”, herunder
at inkludere brugerperspektivet.
Den 28. april 2017 var der samlet ca. 80 politikere og embedsmænd, hvoraf
størstedelen var politikere. På dagen var de politiske og administrative borddrøftelser adskilt fra hinanden, men leverede input til hinandens drøftelser.
Politikerne drøftede den overordnede vision for det specialiserede socialområde, samt drøftelser om visionerne for de fire fokusområder, som vil indgå i
Rammeaftalen 2018:
– Borgerens egenmestring
– Socialfagligt fokus på beskæftigelse
– Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
– Nye samarbejdsformer.
Dagen var præget af god energi og mange drøftelser på tværs af parti- og
kommuneskel. De politiske drøftelser har givet den nødvendige politiske retning til udarbejdelsen af en politisk funderet rammeaftale. Rammeaftalen vil
således indeholde politiske visioner og konkrete initiativer, som kan bidrage
til at sætte en fælles retning for det specialiserede socialområde de kommende år.
Processen er herefter, at DAS behandler outputtet fra den politiske tema dag, og formulerer et udkast til Rammeaftalen 2018, som fremlægges på
KKR mødet den 1. september.
På KKR-mødet deltager Henrik Aarup-Kristensen, Direktør i Brønderslev
Kommune og DAS-formand, og orienterer.

3.5.

Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger
SAG-2016-06817 tle
Baggrund
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Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud,
som blev indgået i efteråret 2016, er der i maj måned blevet fremsat lovforslag i Folketinget med forslag om oprettelse af 150 særlige pladser på
psykiatriske afdelinger på landsplan. Lovforslaget forventes at træde i kraft
15. juli 2017 med henblik på, at pladserne står klar primo 2018. Sundhedsog Ældreministeriet har tilkendegivet, at fordelingen af de 150 pladser ikke
meldes centralt ud, men bør aftales lokalt med kommunal involvering.
Grundet det korte tidsmæssige afsæt for etablering af og strukturerne heromkring, fx etablering af visitationsfora, er det væsentligt, at der i de enkelte
KKR igangsættes en forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske
afdelinger i dialog med regionen. Fokus for dialogen med regionen bør
være, at sikre kommunal indflydelse og at danne grobund for hensigtsmæssigt samarbejde om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommunale
visitationsfora, procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger
og kommunerne samt monitorering af visitationen til samt brugen af de kommende afdelinger.
Der udarbejdes et administrativt oplæg (fra Den administrative styregruppe
på Socialområdet) herom til drøftelse på det næste KKR-møde 1. sept.
2017.
Indstilling
Det indstilles, at der igangsættes en administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger med hovedvægt på samarbejdet
med regionen om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommende
visitationsfora, procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger
og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud,
som blev indgået i efteråret 2016 og genforhandlet i april 2017, er der 3. maj
2017 fremsat forslag om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.
KL har i drøftelserne med staten om lovforslaget om etablering af nye psykiatriske afdelinger lagt vægt på, at pladserne skulle etableres i den regionale
psykiatri, og at kommunerne skal have visitationsansvaret. Begge dele er
imødekommet.
I det fremsatte lovforslag er afsættet, at der er behov for et psykiatrisk behandlingstilbud, der skaber bedre betingelser for at give en afgrænset
gruppe af borgere et behandlingsophold med planlagt udslusning til kommunale støttetilbud.
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Udvalgte elementer i forslaget er, at:
– Der etableres nye særlige afdelinger for den nævnte målgruppe i behandlingspsykiatrien med i alt 150 nye sengepladser, hvor der kan ydes en rehabiliterende indsats under kontrollerede former
– Afdelingerne skal være målrettet en særlig gruppe af borgere med svære
psykiske lidelser og ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag
typisk genindlægges i psykiatrien mange gange i løbet af et år
– Pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med
respekt for de grundlæggende rettigheder, som er en del af behandlingspsykiatrien i regionsregi
– Kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på
1,75 mio. kr. Kommunerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme
pladser.
Derudover skabes der med et forslag til ændring af lov om social service
samtidig mulighed for, at en kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om
visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, kan gøre afgørelsen betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig
i længerevarende botilbud efter serviceloven.
Vold på botilbud har været et alvorligt problem for kommunerne. Derfor er
KL gået konstruktivt ind i en dialog om en løsning. KL har grundlæggende
taget positivt imod forslaget om de nye psykiatriske afdelinger, som forventes at skabe et bedre og mere passende behandlingstilbud samt en afledt
positiv effekt for personalet og de øvrige beboere i de kommunale botilbud.
Herudover kan det nye visitationsforum blive en stærk platform for et bedre
samarbejde med psykiatrien om håndteringen af den relevante persongruppe.
KL er dog opmærksom på, at der også er udfordringer ved forslagene. KL
har lagt afgørende vægt på, at de økonomiske forudsætninger skal være realistiske. Kommunernes høje finansieringsandel hviler på en forudsætning
om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de mest ressourcekrævende borgere. KL mener ikke, at forslaget giver de nødvendige redskaber til at sikre udgiftsneutralitet. Derfor har KL rejst forslaget som en del af
de politiske drøftelser i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale
for 2018. Der er en fælles forståelse med regeringen af, at det i praksis kan
være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de
nye pladser fuldt ud.
På baggrund af ovenstående fælles forståelse er det aftalt, at der foretages
en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne
følger op herpå. For nogle kommuner vil der være brug for at bruge en andel
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af den aftalte realvækst som bidrag til finansiering af de nye pladser. Dertil
kommer, at kommunerne DUT-kompenseres med 37,0 mio. kr. årligt, hvilket
bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye pladser.
Til brug for ovennævnte monitorering er det væsentligt, at der følges op på
centrale aktivitetstal. Det drejer sig bl.a. om antallet af pladser, belægningsprocenter og opholdsvarighed. Derudover bør der følges op på henvisnings mønstre, herunder hvem, der tager initiativ til indstillingen af borgeren, samt
hvorvidt borgeren forud for visitationen opholder sig i socialt regi eller i behandlingspsykiatrien. Det bør samtidig følges tæt, at etableringen af de nye
særlige afdelinger ikke bør medføre reduktion i de øvrige pladser i behandlingspsykiatrien.
I de enkelte regioner kan der med fordel etableres samarbejder mellem
kommuner og regioner om etableringen af de nye psykiatriske afdelinger.
Samarbejdet vil forventeligt omfatte planlægning af kapacitet, herunder også
en behovsvurdering i forhold til fordelingen af pladserne på tværs af de fem
regioner, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering
af brugen af de kommende afdelinger og henvisningsmønstre, jf. ovenstående.

3.6.

Orientering om KL-udspil på voksensocialområdet "Fælles
om Fremtidens Socialpolitik"
SAG-2016-06817 mta
Baggrund
KL offentliggjorde den 10. maj 2017 et politisk udspil på voksensocialområdet med titlen "Fælles om Fremtidens Socialpolitik". Udspillet er blevet til på
baggrund af en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer.
For at kvalificere KL’s arbejde med udspillet har KKR drøftet synopsis for
udspillet på sit november-møde.
Grundstenen i udspillet er rehabilitering og borgernes egne ressourcer og
ønsker. Med udspillet lægger KL op til, at velfærd er langt mere end det, en
kommune kan tilbyde i form af ydelser til borgerne. Velfærd er i lige så høj
grad noget, som vi skaber sammen. Udspillet indeholder en række handlingsanvisende anbefalinger til såvel kommuner som stat og øvrige aktører
på området inden for fem temaer; rehabilitering, beskæftigelse, boliger, helhedssyn på tværs af social og sundhed og mere praksisnær viden.
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En række af anbefalingerne berører emner, som indgår i det tværkommunale samarbejde på social- og sundhedsområdet.
Indstilling
Udspillet "Fælles om Fremtidens Socialpolitik" fremlægges til orientering og
drøftelse af, hvordan KKR kan følge udspillet op regionalt, fx ved at understøtte kommunernes politikudvikling inden for de enkelte temaer, medvirke
til at fremme tværkommunale samarbejder og indgå i dialog med brugerorganisationer og de faglige organisationer.
Sagsfremstilling
Baggrunden for udspillet er et socialområde i rivende udvikling med ændrede rammer for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis.
Det udfordrer også samarbejdet mellem aktørerne på området, som det bl.a.
kunne ses i forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.
KL har derfor siden efteråret haft en forstærket dialog på voksensocialområdet. Blandt andet har KL og DH i første halvår af 2017 i fællesskab med en
værtskommune (og i rammeaftaleregi) afholdt regionale arrangementer for
de lokale handicapråd og kommunale ledere og medarbejdere.
Udspillet har til formål, at:
– Skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på området
– brugerorganisationer, faglige organisationer m.v.
– Understøtte KL’s interessevaretagelse over for Folketing, ministerier m.v.
– Understøtte kommunernes politikudvikling på voksen-socialområdet.
Udspillets afsæt er den kommunale virkelighed, hvor flere og flere borgere
efterspørger hjælp og støtte i en tid, hvor kommunernes økonomiske ramme
er under pres. Men som udspillet understreger, betyder det ikke, at kommunerne holder op med at tænke udvikling. Der er i kommunerne et konstant
fokus på, hvordan tingene kan gøres bedre. Det eksemplificeres bl.a. i cases fra en række kommuner.
Udspillet kommer med en række anbefalinger inden for fem temaer:
– Med rehabilitering som afsæt: Her anbefales det bl.a., at kommunerne
med afsæt i rehabiliteringsbegrebet sætter mål for og følger op på, hvordan deres indsatser understøtter borgerens livsmestring. I forlængelse
heraf lægges vægt på, at regeringen understøtter kommunernes mulighed
for at arbejde rehabiliterende
– Det er socialt at tænke beskæftigelse: Her anbefales det bl.a., at inklusion
på arbejdsmarkedet er det styrende mål for indsatser på tværs af social,
sundhed og beskæftigelse
– Boligen som ramme for det gode liv: Her anbefales det, at regeringen ændrer boliglovgivningen, så kommunerne får langt bedre muligheder for at
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arbejde rehabiliterende i den eksisterende boligmasse; samt at der sikres
bedre rammer for at tilvejebringe billige boliger
– Helhedssyn på tværs: Her anbefales det bl.a., at det samlede psykiatriområde opprioriteres nationalt samt at det bør undersøges, om der de senere år er sket en forskydning af ressourcer fra behandling til udredning
og mellem målgrupper. Det anbefales desuden, at kommuner og region i
sundhedsaftaleregi styrker dialogen om betydningen af reduktionen i indlæggelsestid samt stigningen i borgertilgang
– Mere praksisnær viden om effekt af sociale indsatser: Det anbefales bl.a.,
at kommunerne styrker deres forpligtende samarbejde om at anvende en
fælles dokumentationspraksis på socialområdet.
KL har som led i arbejdet med udspillet offentliggjort en række analyser i
Momentum, som understøtter udspillet anbefalinger. Der er bl.a. offentliggjort en analyse af væksten i borgere, som modtager § 85-støtte samt en
analyse, som viser udviklingen i behandlingspsykiatrien for udvalgte målgrupper.
KL's sekretariat er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde en
plan, der nærmere beskriver, hvordan KL arbejder med udspillets anbefalinger. Dette arbejde tager både afsæt i igangværende aktiviteter samt nye initiativer.
Udspillet ligger på KL’s hjemmeside http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/.
./.

Der vedlægges bemærkninger fra Den Administrative Styregruppe på socialområdet, som beskriver hvordan der i KKR Nordjylland allerede arbejdes
med de temaer som det politiske udspil omhandler.

3.7.

SOSU – PAU-dimensionering 2018
SAG-2016-06817 hast
Baggrund
Kommunernes andel af dimensioneringen på de to social- og sundhedsuddannelser fordeles mellem de fem KKR-områder på samme vis, som i fordelingen for 2017.
KKR Nordjylland skal beslutte dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne i 2018 og fordelingen af praktikpladser for henholdsvis SSH og
SSA kommunerne imellem (inklusiv de ekstrapladser som kommunerne har
budt ind på).
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KKR skal ligeledes fastsætte optaget på den pædagogiske assistentuddannelse for 2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Godkender fordelingen af social- og sundhedshjælpere og social- og
sundhedsassistenter mellem de nordjyske kommuner
– Godkender fordelingen af ekstrapladser til social- og sundhedshjælpere
og social- og sundhedsassistenter mellem de nordjyske kommuner, i henhold til deres ønsker
– Godkender fordelingen af pædagogiske assistentelever i 2018 mellem
kommunerne.
Sagsfremstilling
SOSU-dimensionering
På social- og sundhedsassistentuddannelsen skal kommuner og regioner,
som minimum samlet oprette 4.700 praktikpladser i 2018. Kommunernes andel heraf er 3.337 og regionernes andel er 1.363 praktikpladser. Hertil kommer 300 pladser, som oprettes af de kommuner, der har behov for at supplere egen kvote. Kommunerne har via KKR tilkendegivet, at de i 2018 på
landsplan opretter 3.448 pladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen (inklusivt ekstrapladser). Regionerne opretter samtidig 1.363 pladser,
hvilket giver en samlet 2018 dimensionering på i alt 4.811 pladser på assistentuddannelsen.
På social- og sundhedshjælperuddannelsen skal kommunerne som minimum oprette 2.200 pladser. Hertil kommer ligeledes 300 pladser, som kan
oprettes af kommuner, der finder behov herfor. Tilbagemeldingerne er, at
kommunerne på landsplan samlet set opretter 2.231 pladser på social- og
sundhedshjælperuddannelsen (inklusiv ekstrapladser).
Følgende tabel gengiver den nordjyske dimensionering af SOSU for 2018
(inkl. ekstrapladser):
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PAU-dimensionering
Til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) skal kommunerne som
følge af den to årige dimensioneringsaftale mellem KL, LO og staten tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år i årerne 2017-18. I aftalen tæller også
de voksne elever med, som kommunerne er forpligtet til at uddanne som
følge af overenskomsten.
Med henblik på, at uddannelsen af pædagogiske assistenter sker i de kommuner, der ønsker det, blev der ændret i fordelingsprocessen for 2018 PAU dimensioneringen. Ændringen sker på baggrund af erfaringerne med fordelingen af 2017 dimensioneringen, der fra centralt hold blev fordelt på KKR
niveau. Her viste der sig stor spredning i forhold til kommunernes ønske om
at uddanne pædagogiske assistentelever.
For at sikre en fordeling af 2018 PAU-dimensioneringen der tager udgangspunkt i kommunernes ønsker/behov, blev kommunerne i løbet af februar/marts bedt om at give en tilbagemelding på, hvor mange PAU -elever
den enkelte kommune ønsker at ansætte i 2018. KKR sekretariatet sendte
en administrativ tilbagemelding til KL fra de nordjyske kommuner den 1. april
med henblik på, at skabe et overblik over, hvor mange PAU pladser kommunerne på landsplan ønsker at oprette, med henblik på en central indmelding
til staten. Kommunerne har via KKR tilkendegivet, at de samlet set på landsplan vil oprette 822 pladser, hvilket ligger 122 pladser over det aftalte.
De nordjyske kommuner har efterspurgt følgende antal PAU elever i 2018:
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3.8.

Orientering om KL's udspil "Godt på vej – mod uddannelse
og job"
SAG-2016-06817 hast
Baggrund
KL's bestyrelse har sat fokus på kommunernes samlede ansvar for 0-18 års
området er tidligere på året kommet med tre udspil under den samlede overskrift "Godt på vej". De tre udspil har været rettet mod henholdsvis dagtilbud, forældre og senest de forberedende ungdomsuddannelsestilbud. Det
fjerde udspil under overskriften "Godt på vej" offentliggøres medio juni og
har titlen – mod uddannelse og job. Fokus er her på de udfordringer, der er i
forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
De fem KKR'er drøftede i foråret 2016, på opfordring fra KL's bestyrelse,
hvordan man kan arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. De input er indarbejdet i det kommende udspil
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Det er følgende udfordringer, som KL ønsker at svare på med sit udspil:
Danmark mangler faglært arbejdskraft. For få elever vælger de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Det skyldes bl.a.:
– Det er en generel samfundstrend, at en studentereksamen og de akademiske uddannelser har højeste status – ofte på bekostning af erhvervsuddannelserne
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– Det er svært for de unge at træffe et så specifikt karrierevalg i 9. klasse,
som en erhvervsuddannelse fordrer
– Folkeskolen udfordrer ikke elevernes uddannelsesvalg i tilstrækkelig grad.
– Uddannelsesinstitutionerne er udfordret af økonomi og bureaukrati, som
bl.a. leder til en centralisering af udbuddet af uddannelserne og hård konkurrence
– Der er en række praktiske udfordringer for de unge, som eksempelvis
geografisk spredning af uddannelser, der har stor betydning for de unges
valg.
KL’s svar på udfordringerne retter sig dels mod udskolingen og dels mod
kommunerne/KKR, staten og erhvervsskolerne. Anbefalingerne fal der under
følgende seks overskrifter:
– Lettere adgang til erhvervsskoler i hele landet
– Bedre lokal forankring af erhvervsuddannelserne
– Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne, så de matcher erhvervslivets behov
– En samlet og forenklet indsats i udskolingen med fokus på karrierelæring
– En styrket praksis- og anvendelsesorienteret dimension i folkeskolen
– En styrket kommunal forankring af arbejdet med overgange til ungdomsuddannelserne.
KL lægger i udspillet op til, at KKR skal have en større koordinerende rolle i
forhold til erhvervsskoleområdet. KL arbejder i den sammenhæng for, at:
– Kommunerne skal have formel indflydelse på det geografiske udbud af erhvervsuddannelser via KKR
– Den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelse styrkes
ved at repræsentationen udvides med et medlem, så der fremover udpeges to kommunale medlemmer – en politisk og en på strategisk administrativt niveau.
Derudover anbefaler KL i udspillet, at KKR arbejder for at:
– Lave en strategi for uddannelsespolitisk interessevaretagelse for at styrke
den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelser.
– Indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokale erhvervs - og beskæftigelsesindsats og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte vækststrategier m.v.

3.9.

Flygtningefordeling 2017 og 2018
SAG-2016-06817 hast
Baggrund
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Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de
11 nordjyske kommuner efter den matematiske model, der fremsendes til
godkendelse her.
KKR Nordjylland besluttede på mødet den 27. februar 2015, at fordeling af
flygtninge fremover fastsættes af Udlændingestyrelsen efter den såkaldte
matematiske model. Der lægges derfor ikke op til, at der indgås en frivillig
aftale mellem kommunerne i Nordjylland om en fordeling.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland, på vegne af kommunerne, meddeler Udlændingestyrelsen, at de 11 nordjyske kommuner tager fordelingen af de
nedsatte kvoter for 2017 og 2018 efter den matematiske model til efterretning.
Sagsfremstilling
Flygtningefordeling 2017
Udlændingestyrelsen har den 18. april 2017 orienteret KL og Kommunekontaktrådene om, at det skønnes, at der i 2017 vil blive visiteret omkring 4.000
personer til boligplacering i kommunerne.
Den 26. april har KL, på vegne af de fem KKR, meldt tilbage til styrelsen, at
der ikke er grundlag for at indgå frivillige aftaler om regionskvoterne , og at
de må fastsættes af Udlændingestyrelsen, jf. integrationslovens § 7, stk. 4.
I den forbindelse har man noteret sig, at Udlændingestyrelsen agter at fastsætte regionskvoterne således som anført i nedenstående:

Med det afsæt, så vil kvoten for KKR Nordjylland i 2017 blive fordelt således
mellem kommunerne:
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Kommune

Nuværende fordeling

Revideret fordeling

(efter aftale i KKR ift.

for 2017

Læsø Kommune)
Brønderslev

48

11

Frederikshavn

125

59

Hjørring

136

66

70

26

0

5

Mariagerfjord

99

52

Morsø

36

11

Rebild

66

29

Thisted

99

49

Vesthimmerland

79

35

572

355

1.330

698

Jammerbugt
Læsø

Aalborg
I alt

Når Udlændingestyrelsen nu forventer, at der vil blive givet opholdstilladelse
til væsentligt færre flygtninge i 2017, som skal boligplaceres i kommunerne,
så skal det især ses på baggrund af et lavere antal asylansøgere.
Det ændrede skøn betyder, at KL's vurdering er at en del kommuner allerede på nuværende tidspunkt er tæt på eller allerede har modtaget det antal
flygtninge, som deres kommunekvote lød på, da det skønnede landstal var
8.500.
Flygtningefordeling 2018
Udlændingestyrelsen har den 28. april 2017 udmeldt landstallet for 2018 til
3.000 personer til boligplacering i kommunerne. Der er samtidig fastsat en
frist for at indgå aftale om regionskvoter til den 1. juni 2017.
Den 15. maj har KL, på vegne af de fem KKR, meldt tilbage til styrelsen, at
der ikke er grundlag for at indgå frivillige aftaler om regionskvoterne , og at
de må fastsættes af Udlændingestyrelsen, jf. integrationslovens § 7, stk. 4.
I den forbindelse har man noteret sig, at Udlændingestyrelsen agter at fastsætte regionskvoterne således som anført i nedenstående:
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Med det afsæt, så vil kvoten for KKR Nordjylland i 2018 blive fordelt således
mellem kommunerne:

Den matematiske fordelingsmodel
Principperne for den matematiske fordelingsmodel er fastlagt i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008, ”Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge”.
Modellen beregner flygtningekvoterne under hensyntagen til:
– Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar i kalenderår et
for udmelding af landstallet eller den senest opdaterede opgørelse
– Kommunens andel af indvandrere og flygtninge pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet eller den senest opdaterede opgørelse
– Antallet af familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for
udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i kommunen.
Data hentes fra Danmarks Statistik og Det Centrale Personregister (CPR).
Konkret foregår beregningerne ved, at der først udregnes en fordelingsand el
for hver kommune. Fordelingsandelen udtrykker, hvor stor en andel af den
samlede kvote af flygtninge en given kommune skal modtage på baggrund
af kommunens andel af den samlede befolkning set i forhold til kommunens
andel af flygtninge og indvandrere. Her vil en given kommune modtage
færre flygtninge, hvis der allerede er en stor andel af flygtninge eller indvandrere i kommunen.
Herefter tages der i beregningerne hensyn til, hvor mange familiesammenføringer der var i kommunen året før.
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Det betyder, at en kommune vil modtage et lavere antal flygtninge, hvis antallet af familiesammenføringer overstiger det niveau, som fordelingsandelen
tilsiger.
Afsluttende reguleres der for kommuner, som ikke skal modtage flygtninge.
Disse kommuner vil have en negativ fordelingsandel (eller 0). Dette trækkes
fra, så de øvrige kommuner nedjusteres i forhold til det beregnede antal
flygtninge.
Samlet set betyder beregningerne, at der ikke er en proportional sammenhæng mellem en stigning i antallet af flygtninge på landsplan og den enkelte
kommunes andel. Det skyldes, at der ikke ses isoleret på antallet af nye
flygtninge, men at dette ses i sammenhæng med antallet af familiesammenføringer året før, hvilket naturligvis ikke påvirkes af ændringerne i landstallet
for flygtninge i det pågældende år.
De store udsving i flygtningetallet gennem de senere år har været en udfordring for kommunernes planlægning af indsatsen, hvad enten det drejer sig
om boligplacering eller den øvrige integrationsindsats.
På opfordring fra KL er der derfor nedsat en arbejdsgruppe i Udlændingeog Integrationsministeriet med deltagelse af KL, der skal se på, hvordan
kvotefordelingsordningen i højere grad kan håndtere udsving i landstallet, og
hvordan der kan skabes større forudsigelighed i visiteringen af flygtninge,
som vil give kommunerne bedre forudsætninger for at tilrettelægge indsatsen.
./..

Bilag – Fastsættelse af nye regionskvoter 2017, Bilag – Regionskvoter for
2018

3.10.

Status for arbejdet i Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
SAG-2016-06817 frbe
Baggrund
Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at
igangsætte et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget forventes at afrapportere i juni 2017. På baggrund
heraf vil Sundhedsministeriet formentlig i efteråret 2017 offentliggøre regeringens plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Indstilling
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Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen om arbejdet i Udvalget
om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til efterretning.
Sagsfremstilling
Det foreliggende udkast til udvalgsrapport indeholder en række relevante initiativer, som vil bidrage positivt til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Den uplanlagte opgaveglidning fra regioner til kommuner har
dog været vanskelig for alvor at få hånd om i udvalgsarbejdet.
KL har derfor foreslået, at udvalget skal anbefale, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en klar og entydig faglig udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen. Planen skal forpligte alle parter og bidrage til et helhedssyn på opgaveløsningen i det nære sundhedsvæsen. Den vil kunne give anledning til at
flytte opgaver og stille konkrete krav til kvalitet og kompetencer i opgaveløsningen. Planen skal bidrage til en planlagt og aftalt opgaveudvikling af det
nære sundhedsvæsen. Formen og indholdet i et sådant arbejde drøftes i udvalget i maj og juni, og der hentes inspiration fra specialeplanlægningen på
hospitaler samt kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner.
Sundhedsaftalesystemet er også til drøftelse i den sidste del af udvalgsarbejdet. KL har foreslået:
– At der sker en forskydning af aftaleperioden, så aftalen først skal være
indgået ved udgangen af andet valgår
– At der sikres klare rammer for opgaveoverdragelse på nationalt niveau,
bl.a. med en tjekliste for, hvad der skal aftales (bl.a. økonomi)
– At der gives plads til politiske prioriteringer i sundhedsaftalerne, dels ved
at forenkle de mange nationale krav til indholdet og dels ved at tage områder ud af sundhedsaftalerne og løfte dem til nationalt niveau, såfremt
der er evidens på området
– At Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget sammenlægges.
Danske Regioner og KL er enige om forskydning af perioden og forlængelse
af de nuværende aftaler.
I forhold til forskydning af sundhedsaftaleperioden vil det konkret betyde, at
de gældende sundhedsaftaler skal forlænges i ét år, således at næste sundhedsaftaler først skal træde i kraft og indsendes til Sundhedsstyrelsen ved
udgangen af december 2019. På trods af enighed i udvalget er det usikkert,
om Sundhedsministeriet kommer med en udmelding herom før udvalget afrapporterer i juni. En forlængelse af de nuværende sundhedsaftaler kan besluttes af sundhedsministeren, mens øvrige forandringer vil kræve lovændringer og dermed mere tid. Så snart en forlængelse er udmeldt vil KL's sekretariat orientere kommunerne via KKR-sekretariaterne.
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Endelig forventes udvalget at anbefale en række tiltag, med relevans for
kommunerne, bl.a.
– Målretning af regionernes rådgivningsforpligtelse og udgående funktioner
samt bedre adgang til almen praksis
– Specialuddannelse i sygepleje (Sundhedsstyrelsen er efter anbefaling fra
udvalget i gang med at udforme en specialuddannelse til sygeplejersker
målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen
praksis)
– Mere fleksibelt brug af kompetencer og sikring af, at lovgivningen svarer
til de ændringer, der er sket i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne løser langt flere opgaver på delegation fra læger
– Bedre adgang til at dele data mellem sektorer.

3.11.

Orientering om status for fælles valgkampagne
SAG-2016-06817 hlth
Baggrund
På KKR-mødet den 3. februar 2017 blev KKR orienteret om, at de nordjyske
kommuner er gået sammen om at gennemføre en fælles valgkampagne med
det formål at hæve stemmeprocenten.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til ef terretning.
Sagsfremstilling
Der er fælles nordjysk kick-off på den nordjyske kampagne (forventet) 21.
september og den vil leve rundt omkring i Nordjylland i de efterfølgende to
måneder.
Kampagnen, der er udarbejdet af reklamebureauet Weltklasse, sk al ses som
et lokalt supplement til KL’s landsdækkende valgkampagne. Farverne i den
nordjyske kampagne er gul, sort og hvid. De er partineutrale og har heller
ikke associationer til nogle af de nordjyske kommuners byvåben.
Sloganet er ’Brug din stemme’ – og er en positiv opfordring, der spiller på
dobbeltheden mellem den egentlige valghandling og det at blive hørt. Den er
også let at forstå.
Som noget nyt har KL imidlertid henvendt sig til de nordjyske kommuner og
forhørt sig om muligheden for at benytte det samme udtryk som den nordjyske kampagne, da man er begejstret for det nordjyske udtryk.
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Det er blevet taget positivt imod, og KL har nu bestilt en kampagne, der
kommer til at ligge tæt op ad den nordjyske i sit generelle udtryk, farvevalg
osv. At den landsdækkende og den nordjyske kampagne kommer til at ligge
så tæt op ad hinanden forventes at give en positiv synergi.
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4.

Udpegninger
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
SAG-2016-06817 hast
Baggrund
Næste møde i KKR Nordjylland er planlagt til den 1. september 2017.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den foreløbige sagsliste er:
– EU-kontor – oplæg
– Analyse vedr. landdistrikter - oplæg
– Flygtningeanalyse – oplæg
– Forberedelse af næste valgperiode/Evaluering.
– Rammeaftale 2018
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7.

Eventuelt
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