
 

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-2016-06815 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 21. april 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 21. april 2017 

godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen er udsendt den 6. april 2017. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte dagsordenen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2016-06815 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat fra mødet i KKR Nordjylland den 3. februar 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, af referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 3. februar 2017 

godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Referatet er udsendt den 9. februar 2017. Der er ikke indkommet bemærk-

ninger til det udsendte referat. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte referatet. 
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2016-06815 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. 

 

Status vedr. udligning 

Formandskabet orienterer om status vedr. udligningsdebatten efter KL’s top-

møde den 13.-14. marts 2017. 

 

Orientering om arbejde med fælleskommunale sundhedspolitiske målsæt-

ninger i regi af Sundhedspolitisk Dialogforum 

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016, at der i 2017 

skulle udarbejdes et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir. Her er 

tanken, at rammepapiret kan fungere som en ”overlevering” til de nye kom-

munale politikere på sundhedsområdet efter kommunalvalget i november 

2017, men også at rammepapiret skal være en del af det kommunalpolitiske 

input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale. Den nye sundhedsaftale 

skal politisk godkendes i 2018. 

 

Rammepapiret skal således medvirke til en drøftelse af sundhedspolitiske vi-

sioner på forkant med den nationale sundhedspolitiske dagsorden.  Efter pla-

nen skal et endeligt rammepapir godkendes af Sundhedspolitisk Dialogforum 

på mødet i august 2017. Herefter planlægges KKR-behandling i sensomme-

ren 2017. Rammepapiret har nu været drøftet på møde i Sundhedspolitisk 

Dialogforum den 9. marts, og der arbejdes videre med det frem mod det kom-

mende møde i august. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

Status vedr. BRN.  

Lene K. Jensen orienterede om, at der i bestyrelsen arbejdes med en ny 

strategi og med det fundament, som BRN står på. 
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Det er besluttet, at der afholdes et åbent hus arrangement, hvor virksomhe-

der i Nordjylland holder åbent samme dag, for at gøre flere unge mennesker 

interesseret i fremadrettet at søge jobs i små og mellemstore produktions-

virksomheder i Nordjylland.  

 

BRN arbejder fortsat med de 5 indsatsområder: Erhvervsudvikling og job-

skabelse, Turisme, Adgang til kvalificeret arbejdskraft, Infrastruktur og Inter-

nationalt samarbejde. Indsatsområderne læner sig op ad grundidéerne i den 

regionale udviklingsstrategi. 

 

BRN-bestyrelsens dagsordener og referater kan findes på hjemmesiden: 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk 

 

Udligning.  

Mogens Gade orienterede om, at der blev landet et tilfredsstillende resultat 

på KL’s topmøde i marts måned.  

 

Sundhedsaftaler.  

Mogens Gade orienterede om arbejdet med de fælleskommunale sund-

hedspolitiske målsætninger i regi af Sundhedspolitisk Dialogforum. 

 

Justering af flygtningetallet for 2017.  

Mogens Gade orienterede om, at Udlændingestyrelsen den 18. april 2017 

har meddelt, at flygtningelandstallet for 2017 ændres. Det betyder, at lands-

tallet som den 31. august 2016 blev fastsat til 8.500 personer i 2017 nu æn-

dres til 4.000 personer – og da det er en ændring på mere end 50 pct., skal 

der gennemføres en helt ny proces med fastsættelse af regions- og kommu-

nekvoter for 2017. Sagen behandles på KKR-mødet den 23. juni. 

 

  

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Nordjyllands Beredskab - temadrøftelse 

SAG-2016-06815 hlth 

 

Baggrund 

Nordjyllands Beredskab blev etableret den 1. januar 2016. På mødet orien-

teres KKR Nordjylland om status på implementering af Nordjyllands Bered-

skab 2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter status og tager orienteringen til ef-

terretning. 

 

Sagsfremstilling 

En gang i hver valgperiode skal der vedtages en plan for risikobaseret di-

mensionering. Det sker med ”Nordjyllands Beredskab 2021”, der forelægges 

de 11 kommunalbestyrelser i 2017. Arbejdet er i fuld gang, og her orienteres 

KKR Nordjylland om Nordjyllands Beredskabs fokusområder, grundlæg-

gende tanker og den forestående forventede politiske tidsplan.  

 

Beredskab Nordjylland orienterer på mødet. 

 

Beslutning 

Direktør Bjarne Grøn gav dels en status for, hvordan det går med etablerin-

gen af Nordjyllands Beredskab, dels en status for processen omkring den 

risikobaserede dimensionering. 

 

Nordjyllands Beredskab er ved at være i land med plan for risikobaseret di-

mensionering. Helt overordnet er målet, at Nordjylland skal være trygt og 

sikkert for alle borgere og virksomheder. 

 

Nordjyllands Beredskab vil arbejde effektivt for færre hændelser, der kræver 

beredskabets indsats; rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud; 

samt veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og 

indsatser kompetent.  

 

Nordjyllands Beredskab vil forebygge, at der opstår hændelser, som kræver 

beredskabets indsats, gennem: Tæt dialog med borgere, virksomheder og 

kommuner, brandsyn, som er tilrettelagt efter vurdering af sted, behov og ri-

siko, og samarbejde med kommuner om én indgang og én tilgang. 
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Nordjyllands Beredskab håndterer hændelser rettidigt og rigtigt ved hjælp af: 

en responstid, der er uændret eller kortere end i 2016, en reducering af be-

lastning af miljø og vandressourcer, en god forberedelse og håndtering af 

usædvanlige hændelser, fx ekstremt vejrlig eller terror, som kan have store 

konsekvenser for liv og værdier. 

 

De overordnede principper i planen er følgende: Besparelse contra faglig-

hed, mere aktiv prioritering af forebyggelse, afhjælpende beredskab, og 

mere fokus på usædvanlige hændelser. 

 

Nordjyllands Beredskab vil lave en nærmere analyse af, hvordan man kan 

arbejde med specialer og beliggenheden af disse. 

 

Arne Boelt bemærkede, at man skal være opmærksom på, at i forbindelse 

med store arrangementer som fx DGI’s landsstævne eller Dana Cup er det 

arrangøren, der har ansvaret for sikkerheden. Nordjyllands Beredskab har 

ansvaret for at håndtere situationen, hvis der skulle ske noget. 

 

  

3.2. Frikommuneforsøg - status 

SAG-2016-06815 hlth 

           

Indstilling 

Det indstilles, at KKR drøfter det mundtlige oplæg, og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

De nordjyske kommuner blev i efteråret 2016 godkendt som frikommunenet-

værk inden for temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, 

herunder også nytænkning af integrationsområdet”.  Det betyder, at de 11 

nordjyske kommuner i perioden 2016 - 31. juli 2020 kan lave forsøg med be-

skæftigelsesindsatsen.  

 

For at kunne iværksætte konkrete forsøg skal kommunerne ansøge om 

dette. Dvs. at der skal udarbejdes ansøgninger, der sendes til Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, og hvis regeringen godkender forsøgene, sættes de 

frem for Folketinget til lovbehandling.  

 

I forsøgsperioden frem til 2020 vil der være 3 ansøgningsrunder. Den 1. de-

cember 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017.  

 

Kommunerne sendte 7 ansøgninger afsted til første ansøgningsrunde og 

sender 4 ansøgninger frem til 2. ansøgningsrunde. 
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På mødet vil der blive orienteret om ansøgningerne og den videre proces. 

 

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. 

 

Beslutning 

Netta Ben-Yedidia og Jannie Knudsen gav en status for, hvor langt de 

nordjyske kommuner er i processen omkring frikommuneforsøgene.  

 

Status for 1. ansøgningsrunde er, at ministeriet imødekom ca. 4,5 ud af 7 

ansøgninger, nemlig ansøgningerne vedr. mikrolån (målgrupperne er ind-

snævret), fleksible muligheder i de lovpligtige samtaler, fleksibilitet i forhold 

til forholdstalskravene og flexible rammer for uddannelse, samt iværksætteri 

(dog kun dimittender).  

 

Følgende ansøgninger fik afslag: Arbejde mere differentieret med nye inte-

grationsborgere og understøtte iværksætteri på integrationsområdet. Der er 

dermed givet afslag på alt, der vedrører integration.  

 

Det blev bemærket af flere KKR-medlemmer, at det er problematisk, at KKR 

Nordjylland får afslag på alle projekter, der indeholder elementer af integra-

tion, når integration var en del af grundlaget for netværket. 

 

Der er taget uformel administrativ kontakt til Indenrigsministeriet vedr. dette. 

Tilbagemelding fra ministeriet er, at indholdet i projekterne strider mod ele-

menter i regeringens politik.  

 

I forhold til den videre proces blev der gjort rede for, at der ligger et stort ko-

ordineringsarbejde i forbindelse med frikommuneforsøgene. Men det ople-

ves, at det giver stor værdi at skulle arbejde tæt sammen om indsatserne - 

også for de borgere projekterne vedrører. Perioden hvor lovgivningen gæl-

der, er udvidet med et par år efter at forsøgene er stoppet, så det kan und-

gås, at borgerne kommer i klemme i de forskellige lovgivninger. 

 

I forbindelse med 2. ansøgningsrunde (frist 1. maj), fremsendes 4 store an-

søgninger til ministeriet.  Ansøgningerne rummer også en række delansøg-

ninger. De 4 overordnede ansøgninger vedrører Rehabiliteringsteams, flek-

sible regler for uddannelsespålæg til visse unge, brug af psykologbehand-

ling i indsatsen, og fleksible regler for brug af lægeattester. 

 

De forsøg som godkendes i 2. ansøgningsrunde kan gå i gang pr. 1. januar 

2018 eller derefter. 
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For 3. ansøgningsrunde er der frist pr. 1. november 2017. Ansøgningerne 

behandles i kommunerne i oktober 2017. De første forslag til ansøgninger er 

p.t. i gang med at blive drøftet administrativt. 

 

Netta Ben-Yedidia fortalte om organiseringen af netværket, herunder bl.a,. 

at KKR er projektejer og styregruppen udgøres af beskæftigelsesdirektø-

rerne i kommunerne. 

 

Det blev aftalt, at der rettes en formel politisk henvendelse til  Økonomi- og 

Indenrigsministeriet samt Integrationsministeriet, hvor der bl.a. kan spørges 

ind til, om KKR Nordjylland fremover skal droppe alle projektforslag, der 

vedrører integration. Samtidig undrer det KKR Nordjylland, at ministeriet har 

godkendt den overordnede netværksbeskrivelse, der vedrører både beskæf-

tigelse og integration, når man efterfølgende giver afslag på alle projektfor-

slag, der vedrører integrationsborgere.  

 

Der var stor ros fra KKR Nordjylland for den administrative indsats omkring 

frikommunenetværket. 

 

  

3.3. Kvalificeret arbejdskraft - temadrøftelse 

SAG-2016-06815 hlth 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland besluttede på mødet den 15. april 2016, at BRN fremover 

varetager et af KKR’s hovedfokusområder ”Tilstrækkelig kvalificeret arbejds-

kraft”. 

 

Samtidig besluttede KKR Nordjylland, at KKR får en mundtlig status for 

BRN’s arbejde med indsatsområdet. 

 

På mødet vil BRN´s formand Lene K. Jensen præsentere BRN’s arbejde 

med ”Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft”.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR drøfter det mundtlige oplæg, og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Nordjylland og BRN har begge haft et indsatsområde omkring at sikre 

kvalificeret arbejdskraft for at kunne fastholde og udvikle nuværende ar-

bejdspladser og virksomheder i regionen. 

 



KKR Nordjylland  | 21-04-2017 

 SIDE  |  11 

Med henblik på at sikre gennemslagskraft og mindske risikoen for parallelak-

tivitet, godkendte KKR Nordjylland den 15. april 2016, at BRN varetager ud-

møntningen af KKR’s hovedfokusområde ”Tilstrækkelig kvalificeret arbejds-

kraft”.  

 

I BRN-regi er der udviklet et dynamisk handlingskatalog, som tager ud-

gangspunkt i tre overordnede temaer:  

1) adgang til højtuddannet arbejdskraft  

2) adgang til faglært arbejdskraft og  

3) kortlægning af mangelsituationer.  

 

Inden for disse rammer arbejdes der med en række konkrete initiativer.  

 

Lene K. Jensen giver på mødet et oplæg om BRN’s aktiviteter under ind-

satsområdet.  

 

Beslutning 

Lene K. Jensen gav på mødet en status for BRN’s aktiviteter under indsat-

sen.  

 

BRN har i forbindelse med indsatsen omkring kvalificeret arbejdskraft taget 

udgangspunkt i et dynamisk handlingskatalog med 3 overordnede temaer, 

som er højtuddannet arbejdskraft, faglært arbejdskraft, fokus på at få flere til 

at vælge en erhvervsuddannelse og kortlægning af hvilke behov og kompe-

tencer der efterspørges. 

 

Der er igangsat forskellige aktiviteter i BRN-regi bl.a.: Projekt 1000 studie-

jobs i Nordjylland og Vækst via Viden (500 nyuddannede SMV’er). 

 

Endvidere planlægges bl.a. med et åbent hus arrangement, hvor formålet er 

at gøre flere unge interesserede i at søge jobs i (små og mellemstore) nord-

jyske virksomheder, samt en konference i efteråret 2017 om kvalificeret ar-

bejdskraft - i samarbejde med CABI, RAR og KKR. 

 

Lene K. Jensen fortalte endvidere, at vækstforum har bevilget et stort milli-

onbeløb til erhvervsskolerne, der også skal understøtte ,at flere vælger en 

erhvervsuddannelse.  

 

Ulla Vestergaard bemærkede, at det er vigtigt at have fokus på, hvordan de 

forskellige aktører på området (fx BRN, KKR, RAR, Vækstforum) spiller 

sammen, så det sikres, at der ikke sker overlap af indsatserne. Det er såle-

des afgørende, at der er fokus på at koordinere og samarbejde, og være be-

vidst om, hvilke aktører der er involveret. Der var dog også enighed om vig-

tigheden af at sætte ind på flere fronter i forhold til de forskellige indsatser. 
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Birgit Hansen bemærkede, at der i forhold til projekt 1000 studiejobs, bør 

være mere fokus på, at de private virksomheder også skal levere deres an-

del af studiejobs. Der var enighed om, at borgmestrene bør opfordre de lo-

kale erhvervskontorer til at følge op på, hvordan opgaven løses blandt kom-

munens private virksomheder. 

 

  

3.4. Orientering om politisk temadag og rammeaftalen 2018 

SAG-2016-06815 hlth 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland godkendt sidste år, at rammeaftalen for det specialiserede 

social- og undervisningsområde skal gentænkes, således at den bliver mere 

faglig og mere politisk orienteret samt mindre bureaukratisk og ressource-

krævende.  

 

Som følge af dette afholdes den 28. april 2017 en politisk temadag, der har 

til formål at sætte den politiske retning for området for de næste to år. Alle 

nordjyske lokalpolitikere, som sidder i et udvalg, der behandler rammeafta-

len er inviteret til at deltage. 

 

Indstilling 

Det indstilles at, KKR Nordjylland drøfter status og tager orienteringen til ef-

terretning. 

 

Sagsfremstilling 

Med Rammeaftalen 2017 besluttede byrådene i Nordjylland og Regionsrå-

det, at rammeaftalen for det specialiserede socialområde fremadrettet skal 

have et mere politisk fokus. Tidligere har rammeaftalerne være lange og tek-

niske aftaler, hvor fokus har været på sikring af udbud og efterspørgsel af 

pladser på de specialiserede sociale tilbud i Nordjylland.  

 

Med Rammeaftalen 2017 blev aftalen mindre teknisk og mere vedkom-

mende. Ligeledes blev det aftalt, at der skulle igangsættes en gentænk-

ningsproces, hvor rammeaftalens fokus fremover skulle være:  

 

– Mindre bureaukrati 

– Mere fagliglighed 

– Mere politisk involvering 
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Den 24. oktober 2016 blev gentænkningsprocessen skudt i gang med en 

kick-off, hvor politikere, embedsmænd og repræsentanter fra brugerorgani-

sationerne drøftede ønsker for det fremtidige samarbejde i Nordjylland, hvil-

ket blev rammen for den videre proces. 

 

Den 6. februar 2017 var der samlet ca. 100 repræsentanter fra kommu-

nerne, regionen og brugerorganisationerne, som udpegede og drøftede, 

hvilke udfordringer Nordjylland står over for på det specialiserede socialom-

råde. Hovedfokus for workshoppen var det tværkommunale samarbejde, og 

hvor fælleskommunale tiltag kan have en større effekt end enkeltløsninger i 

de enkelte kommuner/regionen. 

 

Konklusionerne fra workshoppen er blevet samlet op af Den Administrative 

Styregruppe, som har udpeget, hvilke fokusområder der kan indgå i Ramme-

aftalen 2018.  

 

Den 28. april 2017 er politikere, der sidder i et udvalg, som behandler ram-

meaftalen, inviteret til en drøftelse af den overordnede vision for det specia-

liserede socialområde, samt drøftelser om visionerne for de fokusområder, 

som Den Administrative Styregruppe har udpeget. 

 

./. Selvom det er et valgår, er der et håb om, at der vil være stor politisk repræ-

sentation. Som det fremgår i vedlagte invitation, vil politikerne være ene om 

visionsdrøftelserne. De deltagende embedsmænd på den politiske temadag 

vil ikke indgå i selve visionsdrøftelserne, men vil have drøftelser, der ligger 

op ad visionsdrøftelserne. Der vil ikke være repræsentation fra brugerorga-

nisationerne på den politiske temadag. 

 

Beslutning 

Mogens Gade redegjorde kort for processen omkring gentænkningen af 

rammeaftalen på det specialiserede socialområde. 

 

Den 28. april afholdes en politisk temadag, hvor der p.t. ser ud til at blive 

stor politisk deltagelse. På temadagen er det hensigten at der skal formule-

res politiske visioner for rammeaftalen 2018. 

 

  

3.5. Evaluering af KKR Nordjylland – orientering om proces 

SAG-2016-06815 hlth 

 

Baggrund 

Det foreslås, at der gennemføres en evaluering af KKR Nordjylland i inde-

værende valgperiode. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og godkender forslaget. 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med en evaluering af KKR Nordjylland er primært, at give mulighed 

for at de politiske erfaringer fra KKR Nordjylland i indeværende periode kan 

overleveres til et nyt KKR i næste periode. 

 

Evalueringen kan omfatte en resultatopgørelse, som synliggør KKR Nordjyl-

lands arbejde i indeværende periode indenfor KKR’s kerneområder: Sund-

hed, det specialiserede socialområde, regional udvikling, erhverv og be-

skæftigelse, uddannelse og infrastruktur.  

 

Endvidere kan evalueringen indeholde en mindre spørgeskemaundersø-

gelse, som omfatter KKR-medlemmerne og de KKR-udpegede i forskellige 

regionale fora. Målet er at få belyst politikkernes opfattelse af KKR. Under-

søgelsen kan bl.a. komme rundt om følgende overordnede temaer: dialogen 

mellem KKR og kommunerne, samspillet mellem KKR og de KKR-udpegede, 

afvikling af KKR-møderne. 

 

Endvidere er det aftalt, at KKR-formandskabet deltager på et kommunaldi-

rektørmøde i juni med henblik på at følge op på KKR’s indsatsområder. 

 

Der foreslås følgende proces for den politiske evaluering: 

9. juni KKR-formandskabet deltager på KDK-mødet og evalu-

erer KKR indsatsområder 

23. juni KKR drøfter konkret oplæg til evaluering 

1. september KKR drøfter evt. evaluering 

August – september  KKR - spørgeskemaundersøgelse gennemføres 

13. oktober KKR drøfter samlet evaluering og kommer med anbe-

falinger til det nye KKR. 

 

Endelig kan det tilføjes, at KL har planer om at gennemføre en evaluering af 

KKR på landsplan i samme periode.  

 

Beslutning 

Mogens Gade redegjorde kort for forslaget om at gennemføre en evaluering 

af KKR Nordjylland med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse og 

en oversigt over de resultater, der er opnået i KKR i indeværende valgperi-

ode. 

 

KKR Nordjylland drøftede forslaget og bidrog med en række input/bemærk-

ninger.  
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I forhold til udarbejdelse af en resultatopgørelse er det ønsket , at det tydelig-

gøres, hvilken rolle KKR har i indsatsen og hvilke øvrige aktører, der evt. er 

involveret i indsatsen. 

 

I forhold til både spørgeskemaundersøgelsen for KKR Nordjylland/de KKR-

udpegede samt den interviewundersøgelse, som KL udfører på landsplan, er 

det afgørende, at det er korte og præcise spørgsmål, der stilles. 

 

KKR Nordjylland drøftede endvidere relationen mellem KKR og kommunal-

bestyrelserne og den politiske interesse for det fælleskommunale. 

 

  

3.6. National væksthusaftale for 2018 

SAG-2017-01849 thtr 

 

Baggrund 

Forud for de årlige økonomiforhandlinger indgår KL og regeringen en natio-

nal aftale om væksthusenes indsats, der opstiller parternes forventninger til 

resultater, effekter og fokus. Som optakt til forhandlingerne ønsker KL at få 

input fra KKR til forhandlingsoplægget, inden aftalen skal godkendes af KL’s 

bestyrelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og giver input til KL’s forhandlings-

oplæg til den nationale væksthusaftale for 2018. 

 

Sagsfremstilling 

Dette års nationale aftale mellem KL og regeringen om væksthusene indgås 

ligesom sidste års aftale i lyset af det igangværende eftersyn af erhvervs-

fremmesystemet.  

 

Det er fortsat en del af regeringsgrundlaget for den nye VLAK-regering, at 

man vil gennemføre en forenkling af erhvervsfremmesystemet, så det bliver 

nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomhe-

der, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet. 

 

Erhvervsministeriet har oplyst over for KL, at man ikke forventer at komme 

med et udspil om forenkling før kommunalvalget i november 2017. 

 

Forløbet omkring aftalen for 2017 var usædvanligt, da aftalen først blev god-

kendt af ministeren i november 2016. KL’s bestyrelse havde godkendt afta-

len i maj som de forrige år. Derudover var en del af de fælles erklæringer 

om væksthusenes centrale rolle som knudepunkt i det samlede erhvervs-

fremmesystem udgået af aftalen for 2017. 
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KL’s sekretariat arbejder for, at de fælles erklæringer igen bliver en del af af-

talen, men det vil formentlig være et ønske fra Erhvervsministeriet at bevare 

et vist manøvrerum i forhold til den forenkling af erhvervsfremmesystemet, 

som forventes at komme i 2018. 

 

Resultatopgørelsen for 2016 ligger nu færdig. Væksthusenes samfundsøko-

nomiske afkast er steget, fra 5,07 kr. til 5,63 kr. pr. kr. investeret via den 

kommunale basisfinansiering af væksthusene. Dermed er væksthusene et 

væsentligt skridt tættere på målsætningen på 6 kr.  

 

./. Det kan af resultatopgørelsen konstateres, at Væksthus Nordjylland igen i år 

klarer sig godt – også sammenlignet med de øvrige væksthuse. Efter endt 

vækstkortlægning anmodes virksomhederne om at bedømme forløbet med 

væksthuset. Her ligger tilfredsheden med Væksthus Nordjylland højest (med 

en additionalitet) på 95 (se tabel 5). 

 

Væksthusene står centralt i KL’s modeller for det fremtidige erhvervsfrem-

mesystem, og KL står bag det enstrengede erhvervsfremmesystem med lo-

kal basisvejledning i kommunerne og specialiseret vejledning i væksthu-

sene.  

 

Den hastige digitale udvikling betyder, at virksomhedernes forretningsmo-

deller er under hastig forandring. Det er en udfordring, som måske især ram-

mer de mange små og mellemstore virksomheder og de tusindvis af arbejds-

pladser, de repræsenterer. Derfor er det også vigtigt, at væksthusene følger 

med udviklingen. På baggrund heraf foreslås det, at der i den nationale 

væksthusaftale for 2018 formuleres 1-2 målsætninger, som adresserer 

denne udfordring. Dette er også vigtigt for at positionere væksthusene 

stærkt i forhold til den fremtidige indretning af erhvervsfremmesystemet. 

 

Der lægges op til at justere i målsætningen omkring eksport, så væksthu-

sene får et stærkere incitament til at øge eksporten i de vejledte virksomhe-

der, i stedet for at øge andelen af eksporterende virksomheder, som i forve-

jen er over 50 procent. Derudover lægges der op til, at målet om andelen af 

virksomheder i vækstlaget udgår, da målet opgøres 4 år bagud i tid, og der-

med ikke er et operationelt og fremadskuende mål for væksthusene. 

 

Den nationale aftale består af 10 resultat- og effektmål, hvoraf 2-3 af mål-

sætningerne løbende varieres, så de afspejler aktuelle erhvervspolitiske pri-

oriteringer. 

 

Beslutning 
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KKR Nordjylland drøftede KL’s oplæg til Den Nationale Væksthusaftale for 

2018, og hvad der kan være relevant at bringe ind i forhold til denne aftale. 

 

Det forventes, at der kommer til at ske ændringer i erhvervsfremmesystemet 

efter efterårets kommunevalg. KL har tidligere efterlyst modeller for, hvordan 

erhvervsfremmesystemet kan skrues sammen. 

 

KKR drøftede bl.a. mulige modeller for en fremtidig organisering af erhvervs-

fremmeområdet med udgangspunkt i nordjyske forhold. 

 

Det blev aftalt, at KKR-formandskabet på møde i KL. den 4. maj (mellem KL- 

og KKR-formandskaberne) drøfter en mulig model for, hvordan erhvervs-

fremmesystemet kan organiseres fremover, set i et nordjysk perspektiv. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegning til KKR Nordjylland 

SAG-2016-06815 hlth 

 

      

Indstilling 

Det indstilles at, KKR Nordjylland godkender forslaget. 

 

Sagsfremstilling 

Da Morten Marinus (Dansk Folkeparti) er udtrådt af kommunalbestyrelsen i 

Jammerbugt Kommune, udtræder han samtidig som medlem af KKR Nord-

jylland.   

 

Der er peget på, at Jørgen Hammer Sørensen (Mariagerfjord Kommune) 

overtager Morten Marinus’ plads i KKR og Flemming Rasmussen (Frederiks-

havn Kommune) bliver ny personlig stedfortræder for Jørgen Hammer Sø-

rensen. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog sagen til efterretning. 
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

SAG-2016-06815 hast 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Nordjylland er planlagt til den 23. juni 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Den foreløbige sagsliste er: 

– SOSU og PAU dimensionering 2018 

– Børnehus Nord 

– Socialtilsyn Nord – årsrapport 

– Væksthus Nordjylland Årsrapport 

– EU-kontorets årsrapport 

– Evaluering af KKR Nordjylland 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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7. Eventuelt  

Flemming Larsen stopper til sommer som direktør for Væksthus Nordjylland. 

Bestyrelsen har igangsat en proces med ansættelse af en ny direktør pr. 1. 

aug. 2017.  

 

Mikael Klitgaard orienterede om, at på BRN-bestyrelsesmødet den 7. april 

2017 blev kommunernes kontingent til EU-kontoret drøftet på baggrund af 

en henvendelse fra Aalborg Kommune, som ønskede en nedsættelse af 

kontingentet til EU-kontoret gældende fra 2017.  

 

Beslutningen på mødet blev, at Aalborg Kommune fastholder den eksiste-

rende finansiering på 9 kr. pr. indbygger i 2017. Fra 2018 reduceres Aalborg 

Kommunes finansiering til 6 kr. pr. indbygger, mens de resterende kommu-

ner øger deres bidrag til fra 2 til 3 kr. pr. indbygger. 

  

Det blev fra flere borgmestres side opfordret til, at man fremover drøfter så-

danne sager i KKR-regi. 

  

 

 

 


