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Sted:

25-11-2016 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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Deltagerfortegnelse
Deltagere
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Lene Hansen, Brønderslev Kommune
Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune
Arne Boelt, Hjørring Kommune
Erik Ingerslev Larsen, Jammerbugt Kommune
Mogens Gade, Jammerbugt Kommune
Leif Skaarup, Mariagerfjord Kommune
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Uffe Korsgaard, Morsø Kommune
Meiner Nørgaard, Morsø Kommune
Leon Sebbelin, Rebild Kommune
Thøger Elmelund Kristensen, Rebild Kommune
Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune
Ulla Vestergaard, Thisted Kommune
Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune
Ib Poulsen, Thisted Kommune
Afbud
Daniel Rugholm, Hjørring Kommune
Morten Marinus, Jammerbugt Kommune
Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune
Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune
Tina French Nielsen, Aalborg Kommune
Per Clausen, Aalborg Kommune
Sven Bertelsen, Hjørring Kommune
Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune
Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord Kommune
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1.

Godkendelse af dagsorden og referat

1.1.

Godkendelse af dagsorden
SAG-2016-03012 hast
Baggrund
Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 25. november
2016.
Indstilling
Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 25. november
2016 godkendes.
Sagsfremstilling
Dagsordenen er udsendt den 16. november 2016.
Beslutning
KKR Nordjylland godkendte dagsordenen.

1.2.

Godkendelse af referat
SAG-2016-03012 hast
Baggrund
Godkendelse af referat fra mødet i KKR Nordjylland den 16. september
2016.
Indstilling
Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 16. september
2016 godkendes.
Sagsfremstilling
Referatet er udsendt den 20. september 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat.
Beslutning
KKR Nordjylland godkendte referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
SAG-2016-03012 hlth
Baggrund
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.
Aftale om kvote for flygtninge

./.

KKR Nordjylland har den 24. oktober 2016 modtaget henvendelse fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen oplyser, at kommunekvoterne for
2016 og 2017 bliver ændret en smule som følge af frivillige aftaler mellem
kommunerne. Det drejer sig bl.a. om den aftale, som KKR Nordjylland indgik
på KKR-mødet den 16. september 2016 om at friholde Læsø Kommune.
Kvoten for både 2016 på 6 flygtninge og 2017 på 8 flygtninge fordeles til de
øvrige kommuner i regionen efter aftale.
Budget for Børnehus Nord 2016-2017
Aalborg Kommune er driftsherre i Region Nordjylland for Børnehus Nord,
som åbnede i 2013. Børnehuset 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. Det overordnede mål med et børnehus er at
samle indsatserne i forbindelse med børn og unge, der er udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke herom.
En generel stigning i Børnehusets sager (og deraf følgende lange ventetider) og ny lovgivning har medført et behov for at opnormere på personalesiden. Dette medfører behov for flere ressourcer og en takststigning. Der betales dog en DUT-kompensation til kommunerne for det ekstra personaleforbrug i forbindelse med de lovgivningsmæssige ændringer.
Driften af Børnehuset er dels objektivt finansieret (60 pct.), dels takstfinansieret. Budgettet indebærer en objektiv finansiering, der stiger med 128.000
i 2017 (pga. et overskud i 2015 på 463.000, der kan overføres og modregnes) og en takststigning fra 9.803 i 2016 til 9.813 i 2017. I 2018 forventes at
den objektive finansiering stiger med 580.000. kr., såfremt stigningen i sager
fortsætter.
Sagen behandles i Den Administrative Styregruppe den 17. november 2016
og er på dagsordenen til KKRs orientering.
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./.

Uddybende notat for Børnehus Nord inkl. budget 2016-17 og oversigt over
objektiv finansiering.
Henvendelse til forsvarsministeren og finansministeren vedr. ”Et sikkert og
trygt land”.

./.

På vegne af Nordjyllands beredskab og KKR Nordjylland er der den 6. september afsendt en henvendelse til forsvarsministeren og finansministeren
vedr. overvejelser om, hvordan de kommunale redningsberedskaber håndterer bl.a. truslen om terror. KKR Nordjylland har den 29. september 2016
modtaget et svar på henvendelsen. Arne Boelt orienterer kort på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.
Lene Kjeldgaard Jensen orienterede om status for BRN. Der arbejdes i bestyrelsen med en ny strategi for BRN. Herudover arbejdes der bl.a. med organiseringen på turismeområdet i BRN-regi. Endvidere har BRN fokus på,
hvordan BRN kan blive bedre til at være dagsordenssættende.
I forhold Børnehus Nord ønsker KKR, set i lyset af den forventede budgetstigning i 2018, at få punktet på dagsorden i 2017 i forbindelse med budgetlægningen for 2018.
Arne Boelt orienterede om status for Nordjyllands Beredskab. Lige nu er
Den Risikobaserede Dimensionering - til Beredskabsstyrelsen - sendt i administrativ høring i kommunerne. Som følge af Beredskabsstyrelsens tilbagemelding revideres det oplæg, der sendes i høring i kommunalbestyrelserne i maj 2017.
Der forventes afholdt et ekstraordinært møde i bestyrelsen for Nordjyllands
Beredskab i forlængelse af et KKR-møde primo 2017.
Der blev spurgt til status for arbejdet med en fælles alarmcentral. Arne Boelt
fortalte at sagen forventes at gå til beslutning i bestyrelsen til næste møde.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Det nordjyske frikommuneforsøg
SAG-2016-03012 hlth
Baggrund
Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt
frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk
får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver
på. Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række
netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema.
Ansøgninger om konkrete frikommuneforsøg falder i halvårlige ansøgningsrunder.
På KKR-mødet den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind
på frikommunenetværkene, som ét samlet nordjysk netværk. Ansøgningen
fra de nordjyske kommuner er nu imødekommet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 10. oktober 2016 har Social- og Indenrigsministeriet offentliggjort, at de
11 nordjyske kommuner er udtaget som frikommunenetværk i perioden
2016-2019.
Det overordnede tema for det nordjyske netværk er: En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet.
Forud for offentliggørelsen har der allerede været en proces i gang, der har
haft til formål at sikre, at der var overblik over, hvilke kommuner, der vil ansøge om hvilke forsøg. P.t. skrives der ansøgninger i forskellige arbejdsgrupper på tværs af kommunerne med henblik på at ansøge om frikommuneforsøgene den 1. december 2016.
Tidsplanen er stram hen mod 1. ansøgningsrunde den 1. december og er
som nedenstående:
Dato
Den 10. oktober 2016

Handling
Svar fra Social- og indenrigsministeriet (SIM)
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Uge 40/41 2016

Første møder i alle arbejdsgrupper

Uge 40/41 – 31. okto-

Kommunerne arbejder selvstændig eller sam-

ber 2016

men om de konkrete forsøgsansøgninger, herunder evt. samarbejde med Rambøll

1.-28. november 2016

Godkendelse hos kommunalbestyrelse/byråd
samt eventuel drøftelse med relevante parter**

Den 28. november

Forsøgsansøgninger fremsendes til Aalborg,

2016, kl. 15

der samler forsøgsansøgningerne

Den 25. november

KKR orienteres om processen, de konkrete an-

2016

søgninger, og den videre proces

Den 1.december 2016

1. ansøgningsrunde
Aalborg fremsender forsøgsansøgninger til SIM
på vegne af det nordjyske netværk

** De enkelte kommuner udarbejder selv tidsplan for denne proces.
På KKR-mødet deltager tovholdere for frikommunenetværket: Netta BenYedidia, konsulent Aalborg Kommune og Jannie Knudsen, arbejdsmarkedschef Jammerbugt Kommune og giver et mundtligt oplæg om den videre proces for frikommunenetværket.
Beslutning
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. Lene Hansen tilkendegav dog, at hun er imod frikommuneforsøget.
Aalborg Kommune er netværksansvarlig kommune, og har det overordnede
ansvar for koordineringen mellem kommunerne og til ministeriet. Der er en
god dialog med ministeriet, som er medvirkende til at danne udgangspunkt
for kvalificering af ansøgningerne. På nuværende tidspunkt er ansøgningerne til godkendelse i de enkelte kommuner.
Der er 7 forsøgsidéer til første ansøgningsrunde (1. december 2016). Disse
er følgende:
– Formkrav for lovpligtige samtaler
– Mikrolån til forskellige målgrupper
– Forsøg med udsatte borgere
– Iværksætteri for dimittender og flygtninge
– Fleksibilitet i forhold til forholdstalskrav
– Fleksible rammer for uddannelse
– Individuelt og fleksibelt integrationsprogram.
Såfremt forsøgsideerne fra 1. ansøgningsrunde godkendes, forventes lovforslaget at træde i kraft i juli 2017.
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Den videre proces er, at anden ansøgningsrunde for nye forsøgshjemler er
1. maj 2017, og tredje ansøgningsrunde er 1. november 2017. Frikommunenetværket i Nordjylland har indgået aftale med Rambøll, om at Rambøll skal
yde bistand i forbindelse med ansøgningerne. KORA skal evaluere det samlede frikommuneforsøg.
Der var generelt ros fra KKR til det administrative arbejde i forbindelse med
frikommuneforsøget.

3.2.

Regional Væksthusaftale for 2017
SAG-2016-03012 hlth
Baggrund
KKR Nordjylland og væksthuset skal indgå en aftale om indsatsen i væksthuset for 2017.
Udkastet til aftale er udarbejdet af væksthuset i samarbejde med repræsen tanter fra kommunerne.
Bestyrelsesformand for væksthuset og borgmester Lene Kjelgaard Jensen
indleder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og godkender forslag til aftale med
Væksthus Nordjylland for 2017.
Sagsfremstilling
Udkast til aftale for 2017 mellem Væksthus Nordjylland og de nordjyske
kommuner foreligger nu til KKR’s godkendelse.
Da der endnu ikke foreligger en national aftale mellem KL og Erhvervs- og
Vækstministeriet, er denne aftale udarbejdet med udgangspunkt i den nationale aftale for 2016.
Væksthus Nordjylland og kommunerne har til opgave at samarbejde om at
sikre en sammenhængende og kundeorienteret erhvervsservice, som også
understøtter Business Region North (BRN). Det gennemføres bl.a. ved at
sikre en klar arbejdsdeling mellem parterne.
Den lokale erhvervsservice udføres enten i forvaltningen eller af en lokal erhvervsserviceoperatør, fx et erhvervskontor. Lokal/basal erhvervsservice er
generelle ydelser (primært vejledning og henvisning til rådgivning), og målgruppen er alle iværksættere og virksomheder.
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Specialiseret erhvervsservice varetages af Væksthus Nordjylland og består
af en række specialiserede tilbud/ydelser. Målgruppen er iværksættere og
virksomheder med vækstpotentiale. Væksthus Nordjyllands kerneopgaver er
beskrevet af Erhvervsstyrelsen som: "Vejledning af vækstiværksættere og
virksomheder med vækstpotentialer og henvisning af disse til specialiseret
rådgivning".
Væksthus Nordjylland er et knudepunkt for det sammenhængende erhvervsfremmesystem. Der er således - i tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer - etableret en "ambassadørordning", der indebærer, at vækstkonsulenter regelmæssigt er til stede på de enkelte erhvervskontorer.
For Væksthus Nordjylland giver samarbejdet med BRN mulighed for at etablere et endnu tættere samarbejde med de nordjyske kommuner og Region
Nordjylland, således at Væksthus Nordjylland i samspil med BRN fortsat er
en markant og naturlig operatør på en række tværgående og regionale
vækstindsatser.
Kommunernes finansiering af væksthuset
Kommunerne finansierer Væksthus Nordjylland i 2017 med 10,7 mio. kr. fordelt på kommunerne. Midler er overført fra staten via det kommunale bloktilskud.

Kommune

Kr. (excl. moms)

Morsø Kommune
Thisted Kommune
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Vesthimmerland Kommune
Læsø Kommune
Rebild Kommune
Mariagerfjord Kommune
Jammerbugt Kommune
Aalborg Kommune
Hjørring Kommune
I alt

408.000
840.000
660.000
1.140.000
696.000
36.000
504.000
780.000
708.000
3.732.000
1.224.000
10.728.000

Direktør for Væksthus Nordjylland Flemming Larsen deltager under punktet.
./.

Vedlagt udkast til aftale for 2016 for Væksthus Nordjylland og de nordjyske
kommuner samt Væksthus Nordjyllands aktivitetsoversigt.
Beslutning
KKR Nordjylland godkendt den Regionale Væksthusaftale for 2017.
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Lene Kjeldgaard Jensen redegjorde for formålet med den årlige regionale
Væksthusaftale, herunder bl.a. kommunernes finansiering af væksthuset midler som kommunerne får over bloktilskuddet fra staten.
KKR-formandskabet var enige om, at det er vigtigt, at der skabes rammer for
dialog mellem de lokale erhvervskontorer og væksthuset med henblik på at
få samarbejdet til at fungere.

3.3.

SOSU status for kommunale tilbagemeldinger for ekstrapladser i 2017
SAG-2016-03012 hast
Baggrund
I henhold til KKR Nordjyllands beslutning på mødet den 16. september, så
har der været igangsat en afklaringsproces i de nordjyske kommuner for at
finde ud af kommunernes ønsker til og behov for ekstrapladser for henholdsvis SSA- og SSH-elever fra den centrale pulje, som indgik som en del af den
toårige dimensioneringsaftale som KL, Danske Regioner, LO og staten indgik den 31. august 2016.
Der er i Nordjylland fremkommet et ønske om at oprette 27 ekstrapladser til
SSA-elever.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager sagen til efterretning.
Sagsfremstilling
På KKR mødet den 16. september blev det besluttet at igangsætte en afklaringsproces i de nordjyske kommuner for at finde ud af kommunernes ønsker
til og behov for ekstrapladser for henholdsvis SSA- og SSH-elever fra den
centrale pulje, som indgik som en del af den toårige dimensioneringsaftale
som KL, Danske Regioner, LO og staten indgik den 31. august 2016.
Heraf fremgik det, at der kunne oprettes 300 pladser på landsplan for henholdsvis SSA- og SSH-elever, af de kommuner, der havde behov for at supplere deres egen kvote. I Nordjylland er der i 2017 tale om 31 ekstrapladser
for henholdsvis SSA-elever og SSH-elever. Eftersom ekstrapladserne for
SSA-elever er afhængige af aftaler med regionerne, så var der behov for at
kommunerne afklarede deres behov hertil, for at sikre at der mulighed for evt.
justeringer kommuner og regioner i mellem.
I henvendelsen til de nordjyske kommuner, så blev der gjort opmærksom på
følgende:
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– Såfremt efterspørgslen for ekstra SSA pladser samlet set viste sig at være
større end de 31 pladser, og hvis det ikke er muligt at få ekstra pladser i
Nordjylland via en ubrugt kvote i de andre KKR-områder, så ville de 31
pladser fordeles efter den samme fordelingsnøgle som bruges i forhold til
SOSU-dimensioneringen – her gældende for de kommuner der bød ind på
pladserne
– Såfremt efterspørgslen var lig med eller mindre end efterspørgslen fra kommunerne, så fik alle kommuner der bød ind på pladserne dem, de har efterspurgt
– Eventuelle resterende pladser kunne følgelig sættes til side for øvrige KKR områder som havde brug for ekstrapladser.
Der er i Nordjylland fremkommet et ønske om 27 ekstra SSA-elever – hvilket
er 4 færre end kvoten for ekstra pladser tilsiger (31 ekstrapladser).
De nordjyske kommuners ønsker til ekstrapladser fordeles på følgende måde:
Kommune

SSA pladser

SSH pladser

Brønderslev

0

0

Frederikshavn

0

0

Hjørring

0

0

Jammerbugt

0

0

Læsø

0

0

Mariagerfjord

0

0

Morsø

3

0

Rebild

0

0

Thisted

4

0

Vesthimmerland

0

0

Aalborg

20

0

Samlet

27

0

Beslutning
KKR Nordjylland tog sagen til efterretning.

3.4.

Status i forhold til forhandlinger vedr. almen praksis
SAG-2016-03012 hast
Baggrund
Som tidligere orienteret om (senest på KKR-mødet 24. juni 2016) har Region Nordjylland, PLO-Nordjylland og de nordjyske kommuner igennem en
længere periode forhandlet om indgåelse af regionalt dækkende aftaler om
praktiserende lægers varetagelse af sygebesøg og samtaleterapi.
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Forhandlingerne, som har fundet sted i regi af Praksisplanudvalget og en
underliggende administrativ forhandlingsgruppe, er i sin afsluttende fase.
På den baggrund vil Anne Krøjer, sundhedsdirektør i Rebild Kommune og
kommunal administrativ repræsentant i forhandlingerne, orientere om status
på forhandlingerne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager sagen til efterretning.
Sagsfremstilling
Som tidligere orienteret om i KKR Nordjylland, er der et igangværende arbejde i regi af Praksisplanudvalgene (PPU) i de fem regioner på, at få udarbejdet en revideret udgave af de nuværende praksisplaner og indgå underliggende aftaler med PLO vedrørende særlige opgaver til almen praksis.
For at sætte gang i forhandlingerne mellem parterne, indgik Regionernes
Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO centralt en aftale i april 2016 om,
at decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi kunne starte op som en
midlertidig ordning i en 2-årig periode. Det skulle gerne sætte gang i forhandlingerne mellem almen praksis, kommunerne og regionerne.
Praksisplanen definerer rammen for de opgaver, som ønskes løst af almen
praksis inden for regionen. Den konkrete udmøntning forudsætter, at der
indgås en underliggende aftale med de praktiserende læger, hvor implementering og ressourcer aftales. Her er udmøntningen af midler fra økonomiaftalerne til løft af praksisområdet afhængige af, at der bliver indgået decentrale
aftaler om sygebesøg og samtaleterapi.
Fra centralt hold er det besluttet, at de nordjyske kommuner, ligesom Region Nordjylland, årligt skal afsætte ca. 10 mio. kr. til nye fælles initiativer på
almen praksisområdet, såfremt det som førnævnt lykkes at indgå lokale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi.
Den kommunale forhandlingskompetence er placeret hos de KKR-udpegede
politikere i Praksisplanudvalget, men med endelig godkendelse af aftalerne
hos aftaleparterne, herunder de 11 nordjyske kommunalbestyrelser.
Beslutning
KKR Nordjylland tog sagen til efterretning.
Anne Krøjer redegjorde for forhandlingerne med PLO. Der er håb om, at
der snart kan opnås enighed om en aftale med PLO i Nordjylland.
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Der var stor ros fra KKR i forhold til de kommunale administrative repræsentanter, der har været med i forhandlingsprocessen.
KKR tilkendegav, at såfremt der opnås enighed om en aftale i PPU, bakker
KKR op om denne. En evt. aftale sendes til orientering i KKR.

3.5.

KKR debat om forstærket dialog på voksensocialområdet
SAG-2016-02789 hlth
Baggrund
KL’s bestyrelse har besluttet, at KL fra efteråret og frem til Social- og Sundhedspolitisk Forum i maj 2017 sætter et særligt fokus på voksensocialområdet. Baggrunden er, at socialområdet i dag er i en rivende udvikling, som
ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det udfordrer aktørerne på området.
Der er behov for en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationerne og
de faglige organisationer, samt at KL og kommunerne tydeliggør hvilken udvikling, som de ønsker på voksensocialområdet. KL’s indsats skal være afsæt for formuleringen af et socialpolitisk udspil, som offentliggøres op til Social- og Sundhedspolitisk Forum 17, og som fremadrettet skal medvirke til at
sætte dagsordenen og løfte det fortsatte arbejde med voksensocialområdet.
For at kvalificere det videre arbejde i KL med det socialpolitiske udspil lægges der op til, at kommunernes indsats på voksensocialområdet drøftes i de
fem KKR på baggrund af vedlagte synopsis. Det sker for at få kommunernes
bidrag og kommentarer til de seks temaområder, der er udpeget som udgangspunkt for KL’s kommende udspil og anbefalinger til kommunerne. En
række af de seks temaområder berører emner, som indgår i det tværkommunale samarbejde på det specialiserede socialområde.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter:
– Har KL udvalgt de væsentligste temaer til udspil og en forstærket dialog
med bl.a. brugerorganisationerne og de faglige organisationer om socialområdet?
– Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale og regionale dagsorden?
– Er der yderligere relevante temaer, som KKR mener, at KL bør inddrage i
en forstærket dialog med organisationerne og i et egentlig socialpolitisk
udspil?
– Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de respektive emner, som er særligt relevante for KL at kende til i sit arbejde
med området?
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Sagsfremstilling
En forstærket indsats
KL har valgt at sætte et forstærket fokus på voksensocialområdet fra efteråret og frem til foråret 2017. Det er et område, som betyder meget for
mange aktører – og som alle har en interesse i er veldrevet til gavn for de
borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Der er mange perspektiver og
tilgange til området; det er fx blevet tydeligt i forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.
KL har derfor inviteret brugerorganisationer og de faglige organisationer på
området til et dialogmøde i København den 10. november 2016, som et
startskud på processen, der også vil blive markeret i pressen. Derudover
planlægger KL og DH i fællesskab at afholde fem regionale konferencer for
de lokale handicapråd og de regionale dialogfora (KKR og handicaporganisationerne), hvor relevante temaer og emner kan sættes til debat. Det vil
ske i tæt samarbejde med de kommuner, som har værtskabet i hver region.
Konferencerne forventes afviklet i foråret 2017.
I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte den løbende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på en
offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social - og Sundhedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og budskab er i et
socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for kommunernes videre
arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet gennem en række konkrete anbefalinger.
Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen
mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge beskæftigelsen for udsatte borgergrupper.
Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere
indhold og anbefalinger i udspillet. Derudover vil KL gerne have input fra
kommunerne til det videre arbejde gennem drøftelser i de fem KKR med udgangspunkt i de seks temaer nedenfor.
Temaer til debat
Der er udpeget seks temaområder som udgangspunkt for KL’s kommende
udspil og anbefalinger til kommunerne. De er formuleret som en række
spørgsmål, som udspillet vil forsøge at adressere med afsæt i de sigtelinjer,
som fremgår af synopsen. De seks temaområder er:
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1. Socialområdet i fremtiden: Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at
borgerne profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en
reel stemme og medansvar?
2. Demografi udfordrer kommunerne og øger behov for samspil med sundhedssektoren: Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har
behov for en social indsats, når opgaven skal løses inden for den
samme eller en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er
der behov for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri - og
sundhedsområdet?
3. Styrke inddragelse af netværk og civilsamfund: Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i forhold til at styrke livssituationen
for borgere med handicap og socialt udsatte?
4. Billige og fleksible almene boliger: Hvad er den nationale plan for tilvejebringelse af billigere almene boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af
eksisterende almene boliger? Hvad kan kommunerne selv gøre, og hvad
er der brug for, at de almene boligorganisationer og staten gør?
5. Styrke beskæftigelsesindsats for udsatte grupper: Hvordan håndterer vi,
at en gruppe udsatte borgere ikke er i beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? og hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe styrkes?
6. Tværgående samarbejde: Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående
samarbejde om borgere og familier med mange indgange til kommunen
med fokus på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet?
Og hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver
klædt på til et aktivt voksenliv?
Synopsen – og dermed det kommende udspil – adresserer også de styringsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt på det specialiserede socialområde, herunder at kommunerne oplever en stigende udgiftsudvikling
og et stigende udgiftspres i disse år. Det sker bl.a. med afsæt i en række
analyser af den demografiske udvikling på området.
Endvidere tager synopsen højde for, at kommunerne har forskellige forudsætninger i deres arbejde på social- og beskæftigelsesområdet, som bl.a.
afspejler deres demografiske og socioøkonomiske vilkår. Men den rejser
samtidig spørgsmålet om, hvordan kommunerne håndterer, at borgere inden
for samme målgruppe kan have de samme behov uanset hvilken kommune,
som de bor i.
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Næste skridt
På baggrund af drøftelserne i KKR vil KL udvikle forslag til anbefalinger i forhold til de enkelte temaområder. Udover KKR’s bidrag vil såvel KL’s Social og Sundhedsudvalg samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøfte synopsen. Ligesom interessenter på området løbende vil blive inddraget i udviklingen af anbefalingerne.
Socialdirektørkredsens bemærkninger
Socialdirektørkredsen drøfter det socialpolitiske oplæg på møde den 17. november med henblik på at udarbejde et skriftligt oplæg til KKR-mødet. Dette
eftersendes.
./.

Vedlagt: Synopsis til socialpolitisk udspil.
Beslutning
KKR Nordjylland drøftede debatoplægget.
Grunden til at det socialpolitiske tema fylder meget i den landspolitiske debat – og i KL – er bl.a., at debatten er et vigtigt indspil i forhold til økonomiforhandlingerne. Endvidere ønsker KL en åben dialog om emnet med bl.a.
handicaporganisationerne.

./.

Socialdirektørkredsen har sendt bemærkninger til KKR. KKR Nordjylland er
enige i Socialdirektørernes bemærkninger og ønsker, at notatet tages ind
som et vigtigt indspil til det socialpolitiske oplæg. KKR foreslår, at KL kontakter socialdirektørkredsen, hvis man ønsker uddybende bemærkninger.
De generelle kommentarer til det socialpolitiske oplæg er, at debatten er
vanskelig at håndtere ud fra det forelagte oplæg, som spænder meget bredt
og bør være mere fokuseret.
Endvidere henstiller KKR til, at der afholdes møder med de lokale politikere,
brugerorganisationer og embedsmænd på socialområdet for at få en fælles
forståelse og forventningsafstemning i forhold til udspillet. Der kan med fordel søges inspiration i den måde den nordjyske rammeaftaleproces håndteres på, hvor der er en god dialog mellem disse parter.
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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-2016-03012 hlth
Baggrund
Næste møde i KKR Nordjylland er planlagt til den 3. februar 2017.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den foreløbige sagsliste er:
– Evaluering af KKR Nordjylland
– Status på rekruttering af sundhedsplejersker
– Pædagogdimensionering
– Budgetter for Rammeaftalesekretariat og Sundhedssekretariat.
Beslutning
KKR Nordjylland godkendte indstillingen.
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7.

Eventuelt
Beslutning
Mogens Gade orienterede om, at der udarbejdes et fælles oplæg vedr. udligning – som forslag til KL’s topmøde i mart 2017. Oplægget fremsendes til
de nordjyske kommuner med henblik på behandling på byrådsmøderne i januar 2017. Hensigten med oplægget er, at pålægge KL’s bestyrelse at se
på, hvilke faktorer der skal danne grundlag for et beslutningsoplæg vedr. udligning. Forslaget skal være KL i hænde senest en måned inden topmødet.
Leon Sebbelin orienterede om, en ansøgning som Rebild og Jammerbugt
kommuner har sendt til Vækstforum i forhold til at få midler til en foranalyse og som er indstillet til afslag. Formålet med foranalysen er, at afklare og udvikle en fælles nordjysk metode for erhvervsservice, målrettet virksomhedsudvikling i landdistrikterne, og dermed understøtte væksten i virksomhederne i landdistrikterne. Foranalysen er forankret hos Business Rebild, der
gennemfører projektet i samspil med de øvrige nordjyske kommuner i regi af
BRN, som medfinansierer foranalysen. Norddanmarks EU-kontor er samarbejdspartner i forbindelse med partnersøgning og EU-ansøgning. Leon Sebbelin udtrykte undren over indstillingen og processen omkring ansøgningen.
KKR bakker op om Leon Sebbelins synspunkt.
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