
 

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-2016-06814 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 3. februar 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 3. februar 2017 

godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen er udsendt den 26. januar 2017. 

 

 

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2016-06814 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat fra mødet i KKR Nordjylland den 25. november 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 25. november 

2016 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Referatet er udsendt den 29. november 2016. Der er ikke indkommet be-

mærkninger til det udsendte referat. 
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2016-06814 hlth 

 

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. 

 

Fælles valgkampagne 

De 11 kommuner i Nordjylland er blevet enige om at gennemføre en fælles 

valgkampagne med henblik på at øge stemmeprocenten. Region Nordjylland 

har også vist interesse for at være med. En valgkampagne forankret i Nord-

jylland vil sende et stærkt signal om konsensus og sammenhold, der i sig 

selv har stor værdi, og så vil den give mulighed for at fortælle, hvad et kom-

munalvalg betyder for nordjyderne og deres hverdag. 

 

KL gennemfører igen i år en valgkampagne. KL’s kampagne og en fælles 

nordjyske kampagne har dog to forskellige afsæt – henholdsvis et overord-

net, landsdækkende og et mere lokalt/regionalt perspektiv. Kampagnerne 

kan derfor fint fungere sideløbende og måske endda forstærke hinanden.  

 

Den nordjyske kampagne forventes at koste i størrelsesordenen 100.000 kr. 

Plus evt. lokale udgifter til trykning m.v. 

 

Orientering om forventet evaluering af KKR Nordjylland 

KKR-formandskabet orienterer kort. 

 

Status for forhandlinger - Praksisplanudvalg 

Som tidligere orienteret på KKR mødet den 16. november 2016, så b lev de-

centrale aftaler vedrørende sygebesøg og samtaleterapi behandlet på møde 

i Praksisplanudvalget den 8. december 2016.  

 

I henhold til PLO Nordjyllands ønske på mødet blev det besluttet at afslutte 

forhandlingerne. PLO Nordjylland fastholdt på mødet et krav om, at ”almin-

delige sygebesøg” ikke kunne være en del af en decentral aftale om sygebe-

søg.  
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Kommunerne og regionen fastholdt, at der fortsat ses behov for en sygebe-

søgsaftale indeholdende både almindelige og komplicerede sygebesøg; 

dette med henblik på at sikre sygebesøg til alle borgere med behov for et 

sygebesøg. Kommuner og regionen ville på den baggrund gerne forhandle 

videre indenfor en ramme, hvor også almindelige sygebesøg indgik. Dette 

kunne PLO Nordjylland ikke gå med til. På den baggrund er forhandlingerne 

afsluttet. 

 

Status vedr. udligning 

KKR-formandskabet orienterer om status. 

 

Orientering fra møde mellem KL/KKR-formandskaberne 19. januar 2017 

KKR-formandskabet giver en orientering fra mødet. 

 

Orientering fra møde mellem KKR-, BRN- og RAR-formandskaberne 

KKR-formandskabet giver en mundtlig orientering fra mødet. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Fremkommelighed i Nordjylland 

SAG-2016-06814 hlth 

 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der er gennemført et større analysearbejde, der har mundet ud i en rapport 

om fremkommeligheden i Nordjylland. Arbejdet er gennemført af en følge-

gruppe med repræsentanter fra kommunerne, KKR og Vejdirektoratet med 

støtte fra Cowi. 

 

Projektet er støttet økonomisk med 360.000 kr. fra BRN. 

 

Projektarbejdet er afsluttet ved en præsentation og drøftelse af rapporten på 

mobilitetskonferencen den 13. januar 2017. 

 

Projektleder Svend Tøfting (Region Nordjylland) præsenterer analysen på 

mødet.  

 

 

3.2. Dimensionering af pædagoguddannelsen 

SAG-2016-06814 hast 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland skal i lighed med tidligere år afgive indstilling til Under-

visningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddan-

nelsen i Region Nordjylland for studieåret 2017/18. 

 

KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 27. februar 2015, at dimensio-

neringen af pædagoguddannelsen skulle nedsættes med 10 pct. over tre år, 

således at der om tre år oprettes 405 studiepladser mod 450 fra tidligere.  

 

Indstilling 

Det indstilles: 

– At KKR Nordjylland godkender en dimensionering på 405 studerende for 

studieåret 2017/18 – i henhold til den 10 pct. neddimensionering, der blev 

besluttet den 27. februar 2015. 
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Sagsfremstilling 

KKR Nordjylland besluttede på mødet den 27. februar 2015 at reducere i an-

tallet af studiepladser med 10 pct. over tre år. 

 

Beslutningen byggede på en administrativ vurdering om, at stigningen i be-

hov på nye områder ikke kan opveje det markant faldende behov på grund 

af faldet i børnetallet. Den administrative vurdering var baseret på hørings-

svar fra kommunerne, gennemgang af eksisterende analyser, møder med 

uddannelsesinstitutioner, møde med en repræsentant fra de faglige organi-

sationer, møde med kommunale direktører/chefer med ansvar for området 

og høring af UCN samt de faglige organisationer. 

 

De første dele af neddimensioneringen i 2015 (440) og 2016 (423) er indfa-

set, og den sidste del af neddimensioneringen fuldt indfaser KKR’s beslut-

ning og reducerer studiepladserne til 405 pladser i 2017. 

 

På baggrund af KDK’s og chef/direktørnetværkets (nu: Uddannelsesstrate-

gisk Forum) godkendelse af forslag til en administrativ organiseringsændring 

på pædagogområdet i foråret 2016, blev der nedsat en sparringsgruppe på 

pædagogområdet. 

 

Sparringsgruppen har behandlet diverse materialer, der er relevante i for-

hold til at vurdere behovet for pædagogisk arbejdskraft i Nordjylland i de 

kommende år, bl.a. på baggrund af VIA’s analyse af nye aftagerfelter for 

pædagoguddannelsen, KL’s fremskrivning af antallet af og efterspørgslen 

efter pædagoguddannede, FremKom III – sektorrapport – Pleje og Omsorg, 

m.m. 

 

En gennemgang af det foreliggende materiale, især FremKom III og KL’s 

fremskrivning viser, at der bliver uddannet tilstrækkeligt med pædagoger til 

at leve op til efterspørgslen på pædagoger de kommende år.  

 

Af Fremkom III fremgår det bl.a., at det vurderes, at der på daginstitutions-

området bliver færre brugere i disse år, og at der derved ikke er så stort et 

behov for pædagogisk personale. Endvidere opleves der ikke generelt store 

rekrutteringsudfordringer i forhold til pædagoger.  

 

KL’s fremskrivning af efterspørgsel og udbud af pædagoger viser, at der på 

et tidspunkt efter 2021 kan opstå øget efterspørgsel efter pædagogisk ar-

bejdskraft i Nordjylland, men idet udbuddet af pædagoger ser ud til at stige 

støt i hele perioden, så vil dette ifølge fremskrivningen ikke medføre behov 

for øget udbud. 
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De pædagogstuderende, der optages på UCN i 2017 færdiggør alt andet 

lige deres uddannelse i 2021. Når dette sammenholdes med KL’s fremskriv-

ning skulle der på nuværende tidspunkt ikke være behov for at ændre di-

mensioneringen af pædagoguddannelsen på UCN. Efterspørgselsstignin-

gen, som kommer efter 2021, er stadigvæk dækket af både det nuværende 

udbud og den arbejdskraftreserve, de ledige pædagoger i Nordjylland udgør. 

 

Derfor kan der ikke, på baggrund af en gennemgang af det foreliggende ma-

teriale og analyser, lægges op til at der ændres i den beslutning, som KKR 

Nordjylland traf den 27. februar 2015 om at neddimensionere. Følgelig læg-

ges der ikke op til, at der foretages yderligere reduktioner i dimensionerin-

gen af pædagoguddannelsen på UCN, end den neddimensionering på 10 

pct. over en 3-årig periode, som stadig er ved at blive implementeret, dvs. 

med en dimensionering af 405 pladser i Nordjylland for studieåret 2017/2018 

plus de 64 pladser, der tilkommer den nordjyske dimensionering ved VIA’s 

overgang til UCN. 

 

Ovenstående anbefaling er blevet drøftet på møde i Uddannelsesstrategisk 

Forum den 5. december, og er sendt videre til behandling i KDK og til KKR 

Nordjylland. 

 

../. Bilag – Dimensionering – studieåret 2017-2018 – oplæg til Uddannelsesstra-

tegisk Forum; Bilag – KL’s pædagogfremskrivning. 

 

 

3.3. Orientering om overenskomstforhandlinger for fysioterapi 

SAG-2016-06814 hast 

 

Baggrund 

Der skal forhandles nye overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og 

Takstnævn (RLTN) og de praktiserende fysioterapeuter. Det drejer sig om 

overenskomsterne for vederlagsfri fysioterapi og almindelig fysioterapi og 

overenskomsten om ridefysioterapi. 

 

Der er igangsat en landsdækkende proces i forhold til at få indsamlet kom-

munernes ønsker til krav til overenskomstfornyelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
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Kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi 

og vederlagsfri ridefysioterapi i august 2008. I 2009 var kommunernes udgif-

ter til fysioterapi leveret i praksissektoren ca. 739 mio. kr. I 2015 var udgif-

terne steget til ca. 934 mio. kr. 

 

Siden kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysio-

terapi, har kommunerne løbende påpeget en række uhensigtsmæssige for-

hold ved ordningen, herunder at: 

– Kommunerne mangler indflydelse på ordningen 

– Kommunerne har ringe indflydelse på tilrettelæggelsen af patienternes 

behandling, hvilket begrænser muligheden for sammenhængende be-

handlingsforløb 

– Udgifterne fortsætter med at stige og overenskomsten er mangelfuld i for-

hold til at styre økonomien 

– Kommunerne har ingen budgetsikkerhed 

– Kommunerne mangler lokale muligheder for at styre området, og ønsker 

derfor færre og lettere sagsgange. 

 

Kommunerne har gennem overenskomsterne mulighed for at påvirke ram-

merne, for den aktivitet der sker i praksissektoren. 

 

KL har følgelig bedt kommunerne sende deres ønsker til krav til overens-

komstfornyelsen af overenskomsterne på fysioterapiområdet. Tilbagemeldin-

gerne bliver koordineret via sundhedssekretariaterne inden de sendes sam-

let ind til KL. 

 

 

3.4. Godkendelse af Regnskab 2016 og Budget 2017 – Sekretari-
atet for rammeaftaler og Det fælleskommunale Sundheds-
sekretariat 

SAG-2016-06814 hast 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland har i lighed med de øvrige fire KKR regioner etableret et 

fælleskommunalt Sundhedssekretariat og et fælleskommunalt Rammeaftale-

sekretariat.  

 

Der foreligger nu regnskaber for 2016 samt budgetter for 2017, som skal 

godkendes i KKR. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender regnskaber for 2016 og bud-

getter for 2017, herunder at 593.000 kr. af overskuddet fra Det Fælleskom-

munale Sundhedssekretariat i 2016 tilbageføres til kommunerne. 



KKR Nordjylland  | 03-02-2017 

 SIDE  |  10 

 

Sagsfremstilling 

Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat 

Regnskabet for 2016 viser et overskud på ca. 695.000 kr. Overskuddet skyl-

des primært overført overskud fra 2015 samt lavere lønudgifter i 2016 som 

følge af en periode med barsel men uden barselsvikar.  

 

I forhold til anvendelse af overskuddet fra 2016 anbefaler Sundhedsdirektø-

rernes Forretningsudvalg, at 593.000 kr. i 2017 tilbageføres til kommunerne 

i form af et afslag i opkrævningen hos kommunerne i 2017 (jf. vedlagte bud-

get for 2017). Da der kun er ansat to konsulenter i sekretariatet, og det der-

for er en ”sårbar” enhed i forhold til uforudsete forhold, som fx langtidssyge-

meldinger, anbefales det, at der afsættes en pulje på 100.000 til ekstraordi-

nære uforudsete udgifter, svarende til de resterende midler fra 2016. 

 

Sekretariatet for Rammeaftaler 

Regnskabet for 2016 viser et merforbrug på knap 200.000 kr. hvilket er min-

dre end budgetteret. Merforbruget dækkes af tidligere års overførte over-

skud, og det blev godkendt af KKR i 2016, at merforbruget gik til gentænk-

ning af rammeaftalen samt afholdelse af ekstra temadage. Grundet ansæt-

telse af nye konsulenter i sekretariatet har lønudgifterne været lavere end 

forventet, da ferieudbetaling er kommet fra tidligere arbejdsgiver, hvorfor 

merforbruget er mindre end budgetteret. 

 

For 2017 budgetteres med merudgifter på 150.000, hvilket primært kan hen-

føres til gentænkningen af rammeaftalen. Da der kun er ansat to konsulenter 

i sekretariatet, og det derfor er en ”sårbar” enhed i forhold til uforudsete for-

hold, som fx langtidssygemeldinger, anbefales det, at der afsættes en pulje 

til ekstraordinære uforudsete udgifter samt evt. yderligere aktiviteter på ram-

meaftaleområdet svarende til de 272.000 kr. Forretningsudvalget for social-

direktørerne anbefaler på den baggrund, at overskuddet fra 2016 på ca.  

426.000 kr. overføres til 2017.  

 

Kommunaldirektørkredsens anbefaling 

Kommunaldirektørkredsen anbefaler, at indstillingen godkendes. 

 

./. Bilag: Regnskab 2016 og Budget 2017 for Sekretariatet for rammeaftaler og 

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat. 
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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-2016-06814 hast 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Nordjylland er planlagt til den 21. april 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Den foreløbige sagsliste er: 

– Nordjyllands beredskab – 2021 plan for risikobaseret dimensionering 

– Kvalificeret arbejdskraft - status 

– Proces for evaluering af KKR Nordjylland. 
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7. Eventuelt  

 


