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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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KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer:
Ib Poulsen, Thisted Kommune
Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord Kommune
Afbud
Lene Hansen, Brønderslev Kommune
Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune
Erik Ingerslev Larsen, Jammerbugt Kommune
Daniel Rugholm, Hjørring Kommune
Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune
Michael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Leon Sebbelin, Rebild Kommune
Ulla Vestergaard, Thisted Kommune
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1.

Godkendelse af referat og dagsorden

1.1.

Godkendelse af referat
SAG-2016-03010 hast
Baggrund
Godkendelse af referat af KKR Nordjyllands møde den 15. april 2016.
Indstilling
Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 15. april 2016
godkendes.
Sagsfremstilling
Referatet er udsendt onsdag den 21. april 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat.
Beslutning
KKR Nordjylland godkendte referatet.

1.2.

Godkendelse af dagsorden
SAG-2016-03010 hast
Baggrund
Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 24. juni 2016.
Indstilling
Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 24. juni 2016
godkendes.
Sagsfremstilling
Dagsorden er udsendt den 14. juni 2016.
Beslutning
KKR Nordjylland godkendte dagsordenen.
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2.

Siden sidst.

2.1.

Siden sidst
SAG-2016-03010 hast
Baggrund
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.
Orientering fra KKR formandsmøde den 28. april 2016
Fem gange om året afholdes der møde mellem de fem KKR formandskaber
og KL’s formandskab. Formandskabet deltog i mødet den 28. april 2016 og
orienterer kort fra dette møde.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning .
Beslutning
Status for BRN
Lene Kjelgaard Jensen orienterede om, at der har været møde mellem bestyrelsen og Erhvervsforum omkring temaet ”Kvalificeret arbejdskraft til
nordjyske virksomheder”. Virksomhedernes engagement i dette er vigtigt.
Der kom på mødet relevante input til bestyrelsen i forhold til, hvordan BRN
kan komme videre ad dette spor.
Der tages desuden hul på en opgave med at se på organiseringen af BRN, i
forhold til bl.a. tovholdergruppernes arbejdsgrundlag. Det er en større opgave, der kommer til at løbe hen over efteråret.
Det blev endvidere tilkendegivet, at der også bør arbejdes med og evalueres
på, hvordan BRN skal fungere og sammensættes fremadrettet.
Væksthus Nordjyllands Årsrapport
Det blev foreslået, at man i de nordjyske kommunalbestyrelser behandler
Væksthus Nordjyllands årsrapporten, der netop er udkommet, for at få fokus
på, hvilken rolle Væksthuset spiller i Nordjylland.
KL-/KKR-formandsmøde 28. april.
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Mogens Gade og Arne Boelt refererede fra mødet mellem formandskaberne. Her blev det fremtidige erhvervsfremmesystem drøftet, herunder
hvordan erhvervsfremme kan organiseres fremover.
Endvidere blev det aftalt, at drøftelsen af turisme udsættes til erhvervsfremmedebatten er afklaret.
Fyraftensmøder
Mogens Gade orienterede om, at de 3 planlagte fyraftensmøder, hvor hensigten var, at formandskaberne for KKR og Beredskab Nordjylland skulle i
dialog med kommunalbestyrelserne i Nordjylland, desværre måtte aflyses
pga. for få tilmeldinger.
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Temadrøftelse – Fremtidens kommunestyre
MDR-2016-00011 hlth
Baggrund
KL’s formand var i efteråret 2015 rundt i de fem KKR og drøfte fremtidens
kommunestyre. Siden har KL udarbejdet oplægget ”Fremtidens kommunestyre”.
I efteråret og vinteren vil KL være vært ved tre regionale konferencer om
kommunestyrets udvikling for kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmestre.
Der lægges på mødet op til, at KKR Nordjylland drøfter tendenser, udfordringer og perspektiver for fremtidens kommunestyre.
Thomas Kastrup Larsen vil som repræsentant for KL’s bestyrelse indlede
punktet på KKR-mødet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter kommunestyrets udfordringer, styrker og udvikling med udgangspunkt i egne erfaringer fra kommunalbestyrelsesarbejdet.
Sagsfremstilling
KL’s bestyrelse er optaget af fremtidens kommunestyre og af, hvordan KL
gennem debatter og initiativer kan understøtte den videre udvikling. KL og
kommunerne har en vigtig fælles opgave i løbende at udvikle kommunestyret, så kommunerne fortsat kan være velfærdssamfundets forandringsmotor,
og så det lokale folkestyre også i fremtiden har styrke.

./.

Efter KL’s formandsrundtur i de fem KKR udarbejdede KL et oplæg om
”Fremtidens kommunestyre”. Oplægget beskriver, hvordan kommunestyret
er i forandring blandt andet på grund af ændrede rammevilkår, herunder globalisering, urbanisering, teknologisk udvikling, centraliseringstendenser og
ikke mindst en presset økonomi.
Med afsæt i jeres erfaringer fra kommunalbestyrelserne og egne betragtninger lægges her op til en bred drøftelse af kommunestyrets udfordringer, styrker og udvikling.
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Nogle af temaerne i drøftelsen kan fx være:
– Hvad er kommunens vigtigste roller fremadrettet?
– Hvilke roller skal man udfylde som kommunalpolitiker?
– Hvordan kan kommunalpolitikere og borgere fremadrettet spille sammen i
det politiske arbejde?
– Hvad betyder de forskellige tværkommunale samarbejder for kommunalpolitikken, og hvordan sikres demokratisk legitimitet i samarbejderne
m.v.?
Det skal endvidere bemærkes, at KL i vinteren 2016-17 vil være vært for tre
regionale konferencer om emnet. Konferencerne afholdes på følgende dage:
den 16. november 2016 i Kolding, den 15. december 2016 i Køge og den 24.
januar 2017 i Rebild. Tidsrammen er fra 16.00 til 21.00. Nærmere program
vil blive sendt til kommunalbestyrelsen inden længe.
Beslutning
Thomas Kastrup-Larsen indledte punktet.
KKR Nordjylland drøftede nogle af de forandringer, som kommunestyret i
disse år er underlagt, med høj kompleksitet og store krav fra borgerne om
ensartet service.
Fokus bør bl.a. være på:
– Hvordan de økonomiske rammer skal fastlægges og graden af styring på
nationalt eller internationalt niveau
– Grøn omstilling. Den strategi man vælger skal sikre, at der sker udvikling i
hele landet
– Det tværkommunale samarbejde bør være udgangspunktet og det er afgørende, hvordan det konstrueres. Jo bedre det fungerer, des bedre kan
kommunestyret udvikle sig
– En fortløbende debat omkring økonomi og udligning
– Hvilke opgaver skal henholdsvis markedet og kommunerne løse.

3.2.

Takstanalysen for 2016
MDR-2016-00011 hlth
Baggrund
Den Administrative Styregruppe har udarbejdet en takstanalyse for rammeaftaletilbuddene. Takstanalysen har haft fokus på udviklingen i pladsantallet
og de vægtede gennemsnitstakster.
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Analysen viser, at udviklingen for begge har været stabil og uden nævneværdige ændringer.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Tager takstanalysen for 2016 til efterretning.
Sagsfremstilling
Den Administrative Styregruppe har fået udarbejdet en takstanalyse, der viser udviklingen i antallet af pladser og udviklingen af taksterne på rammeaftaletilbuddene. Fokus for dette års takstanalyse har været en sammenligning
af de vægtede gennemsnitstakster fra 2015 til 2016.
Overordnet viser takstanalysen, at både pladsantallet og det vægtede takstniveau er stabilt. Der har været en stigning i den vægtede gennemsnitstakst
på 0,4 pct., men det kan ikke entydigt tilskrives en reel stigning i taksterne.
De fleste takster er faldet fra 2015 til 2016, dog bortset fra bostøtte ved almenboliger, hvor gennemsnitstaksten er steget.
Der er kun sket små ændringer i de vægtede gennemsnitstakster, hvilket
skyldes tekniske årsagssammenhænge frem for ændringer i selve taksterne.
Tekniske årssammenhænge kan fx være, at der er forskel i taksten på de
pladser, som bliver taget ud eller meldt ind i rammeaftalen i forhold til eksisterende pladser. Endvidere er der takster på enkelte tilbud, som sti ger eller
falder en del, udelukkende grundet efterreguleringer.
Foruden de tekniske årsagssammenhænge, så kan der også være tale om,
at de borgere som får visiteret en rammeaftaleplads, har et højere støttebehov end de borgere, som er blevet visiteret tidligere, hvorved dyrere pladser
efterspørges.
Beslutning
KKR Nordjylland tog takstanalysen til efterretning.

3.3.

Status vedrørende udgiftsreduktion på det specialiserede
socialområde
MDR-2016-00011 hlth
Baggrund
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KKR Nordjylland besluttede den 12. februar 2016, at udgifterne til rammeaftaleområdet skulle sænkes med 2 pct. i 2017 og i alt med 5 pct. i 2020.
KKR Nordjylland besluttede, at udgiftsreduktionen skulle udmøntes således ,
at både myndighed og leverandør får et ansvar for reduktionerne.
Den Administrative Styregruppe har på den baggrund udarbejdet en model
for udgiftsreduktionen, hvor halvdelen af udgiftsreduktionen sker gennem en
generel takstreduktion, og halvdelen findes gennem en tættere dialog mellem myndighed og driftsherre, fx mere målrettet visitering.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Godkender den foreslåede model for udgiftsreduktionen.
Sagsfremstilling
KKR’s udvidede takstanalyse viste, at enhedsomkostningerne i de nordjyske
rammeaftaletilbud var højere end i resten af landet. Analysen kunne ikke entydigt bekræfte, at taksterne for de nordjyske tilbud var højere end de tilbud
fra de øvrige regioner, som de blev sammenlignet med. Omvendt kunne
analysen heller ikke afkræfte, at det var tilfældet.
Analysen anviste i stedet områder, hvor de nordjyske kommuner kunne ændre praksis, som vil kunne sænke kommunernes udgifter til rammeaftaleområdet.
Anbefalingerne har fokus på, at kommunerne skal målrette deres visiteringspraksis yderligere både ved borgerens første visitering og ved efterfølgende
revisiteringer. Analysen viste, at de nordjyske borgere på nogle områder
blev overvisiteret med det resultat, at borgeren har fået tildelt flere ydelser
end borgeren har behov for, hvilket alt andet lige betyder, at udgiftsniveauet
for den enkelte borger i rammeaftaletilbuddene er forøget mere end det nødvendige.
På baggrund af anbefalingerne, besluttede KKR Nordjylland den 12. februar
2016:
– At udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde (inden for rammeaftalen) reduceres med 2 pct. i 2017. Anbefalingerne fra Den Administrative Styregruppe benyttes med henblik på, at både myndighed og leverandør får et ansvar for reduktionerne
– At frem til 2020 reduceres udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde (inden for rammeaftalen) løbende, så der i alt er reduceret med 5
pct.
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Løsningsforslag
Den Administrative Styregruppe foreslår, at følgende metode anvendes til at
opnå udgiftsreduktionen:
Model for udgiftsreduktion
Udgiftsreduktionen skal ske ved hjælp af to håndtag:
– En generel udgiftsreduktion, hvor driftsherre inden 2020 skal sænke takstberegningsgrundlaget med 2,5 pct.
– En dialogbaseret tilgang, hvor myndighed og driftsherre på baggrund af
de redskaber, der blev anbefalet i KKR’s udvidede takstanalyse skal finde
frem til udgiftsreduktion på 2,5 pct. inden 2020.
Af tabel 1 fremgår, hvordan udgiftsreduktionen udmøntes via generel takstreduktion henholdsvis dialogbaseret tilgang i årene 2017 til 2020.

2016 vil være basisår for udgiftsreduktionen, hvilket kan illustreres som indeks 100, figur 1. Udgiftsreduktionen vil betyde, at myndighedsudgifter til
borgere i rammeaftalen skal sænkes med 5 pct. til indeks 95.

Driftsherre er forpligtet til at gå aktivt ind i dialogen med myndighed med
henblik på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion. Den dialogbaserede tilgang skal sikre, at myndighed oplever en direkte reduktion i sine udgifter til
rammeaftaleområdet, ved at omkostningerne til den enkelte borger sænkes.
Det kan for eksempel ske gennem en mere målrettet visitering/revisitering,
hvor de tildelte ydelser til borgeren i højere grad er tilpasset borgerens behov. Myndighed og driftsherre kan derved indgå aftale om, at indplacere
borgeren på en lavere takst.
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Opfølgning på udgiftsreduktionen
Der følges op på udgiftsreduktionen løbende, og det vil i den forbindelse
vurderes om udgiftsreduktionen opnås, eller om der er behov for yderligere
konkrete tiltag.
Det foreslås, at opfølgningen sker en gang årligt og forelægges KKR på mødet i juni måned, første gang i juni 2017.
./.

Bilag: Monitorering af udgiftsreduktion.
Beslutning
Mogens Gade indledte med at fortælle om baggrunden for den udvidede
takstanalyse og dermed KKR’s beslutning om at udgiftsreducere på det specialiserede socialområde.
Region Nordjylland har tilkendegivet, at man ser positivt på at indgå i dialog
med kommunerne med henblik på at hjælpe med at finde den nødvendige
udgiftsreduktion inden for regionens tilbud.
Per Clausen gav udtryk for, at han ikke kan støtte en udgiftsreduktion på
området som den er forelagt.
Formandskabet tilkendegav, at indeværende udgiftsreduktion skal betragtes
som et signal om, at kommunerne i Nordjylland står sammen og dermed
som en opfordring til, at alle nordjyske kommuner træffer beslutning om, at
udgiftsreducere i tråd med indeværende oplæg.
Endvidere blev den konkrete opfølgning/monitorering drøftet.
KKR Nordjylland godkendte indstillingen.

3.4.

Revidering af rammeaftale for 2017 og gentænkning af rammeaftalen for 2018
MDR-2016-00011 hlth
Baggrund
Den Administrative Styregruppe har besluttet, at der med Rammeaftalen
2017 skal være et mere politisk og strategisk fokus end med de foregående
års rammeaftaler. Der er derfor udarbejdet en kort politisk rammeaftale, der
nu lægges frem til drøftelse i KKR.
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Den nye form for Rammeaftalen 2017 vil samtidig være kickstart til en proces med at gentænke rammeaftalekonceptet, hvilket skal sikre , at de kommende års rammeaftaler vil blive endnu mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af rammeaftalen bliver
mindre bureaukratisk.
Det endelige udkast til Rammeaftalen 2017 forelægges KKR Nordjylland i
efteråret 2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Drøfter udkast til Rammeaftale 2017 og forslag om gentænkning af rammeaftalekonceptet.
Sagsfremstilling
I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra
politisk side flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe
har drøftet de politiske tilbagemeldinger, og lægger på den baggrund op til,
at Rammeaftalen 2017 forenkles og gøres mere strategisk og politisk relevant.
Der er derfor udarbejdet en kort politisk rammeaftale, der lægges frem til en
indledningsvis drøftelse. Rammeaftalen er underlagt lovgivningsmæssige
krav og begrænsninger, hvilket der er taget højde for i udkastet til Ramm eaftalen 2017.
Processen for udarbejdelse af Rammeaftalen 2017 har lignet den hidtidige
proces, men Den Administrative Styregruppe har godkendt, at der igangsættes en gentænkning af Rammeaftalen 2018, hvor man også vil kigge på processen for udarbejdelsen af rammeaftalen. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen
fremadrettet ikke udsendes.
I forbindelse med gentænkningen af Rammeaftalen 2018 vil der i stedet
blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som involverer det faglige og
politiske niveau i kommunerne samt brugerorganisationerne. Udkast til processen vedlægges i forbindelse med KKR’s endelige behandling af Rammeaftalen 2017 til efteråret.
Udkast til Rammeaftalen 2017

SIDE | 13

KKR Nordjylland | 24-06-2016

I udkastet til Rammeaftalen 2017 er Styringsaftalen og Udviklingsstrategien
for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland for første gang samlet i et
dokument.
I Udviklingsstrategien 2017 udpeges der ikke nye fokusområder, da denne i
stedet samler enderne i forhold til tidligere års fokusområder og centrale udmeldinger.
Fokusområderne i Udviklingsstrategien 2017 er således på følgende tre felter, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:
– Den centrale udmelding vedr. spiseforstyrrelser
– Fokus på misbrugsområdet
– Gentænkning af Udviklingsstrategien 2018.
Udover ovenstående fokusområder sætter udviklingsstrategien fokus på
sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel af rammeaftaletilbud, hvilket er en forudsætning for udviklingsstrategien.
Der er endvidere eksplicit fokus på det forstærkede samarbejde, da det vurderes som værende vigtigt at gøre konsekvent opmærksom på, at det forstærkede samarbejde er et politisk vedtaget samarbejde, der f ungerer som
en overbygning til rammeaftalen.
Styringsaftalen oplister de principper, der ligger til grund for styringen af det
specialiserede socialområde i Nordjylland, herunder rammerne for kapacitets- og prisudviklingen. Der udarbejdes med Styringsaftalen 2017 også et
afsnit, som har fokus på udgiftsreduktionen på rammeaftaleområdet.
./.

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt.
Beslutning
Henrik Aarup-Kristensen indledte med at fortælle om det nye rammeaftalekoncept. Hensigten med konceptet er at få en højere grad af politisk fingeraftryk på rammeaftalen bl.a. gennem en ny og mere dialogorienteret proces,
der startes op på en temadag i efteråret 2016 med brugerorganisationer og
politikere.
Der var generelt opbakning til nytænkningen af konceptet, og det blev bemærket, at det betragtes som et stort fremskridt.
KKR Nordjylland godkendte indstillingen.
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3.5.

Årsrapport 2016 – Socialtilsyn Nord
MDR-2016-00011 hlth
Baggrund
Socialtilsynet skal årligt udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet.
Rapporten skal indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, herunder den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene.
På mødet den 19. maj 2016 fik Den Administrative Styregruppe en gennemgang af Socialtilsynets foreløbige årsrapport af Sigrid Fleckner, leder af Socialtilsyn Nord. Gennemgangen handlede om, hvordan Socialtilsyn Nord vurderer tilbud og plejefamiliers kvalitet, og hvor Socialtilsyn Nord mener, der er
et udviklingspotentiale for, at kvaliteten kan blive bedre. Den Administrative
Styregruppe tilsluttede sig gennemgangen af årsrapporten.
Indstilling
Det indstilles, at, KKR Nordjylland godkender Årsrapport for Socialtilsyn
Nord 2015, som den er forelagt.
Sagsfremstilling
Årsrapporten skal senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til Socialstyrelsen og til Sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen. Her vil rapportens konklusioner indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældr eboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet. Endelig skal årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside.
Årsrapporten 2015
I årsrapporten for 2015 er tilbuddenes kvalitet belyst ud fra de regodkendelser, som tilsynet har foretaget af samtlige plejefamilier og tilbud i 2014 og
2015. Kvaliteten er behandlet med afsæt i de 7 temaer i kvalitetsmodellen
på henholdsvis tilbudsområdet og plejefamilieområdet.
Overordnet kan det konkluderes, at langt de fleste tilbud og plejefamilier har
en god kvalitet. Det kan konstateres, at kvaliteten er meget høj hos plejefamilier og tilbud med børn og unge, mens niveauet er lidt lavere, men stadig
højt på voksenområdet. Tilsynet kan derudover konstatere, at langt de fle ste
borgere trives i de tilbud og plejefamilier, som hører under tilsynets ansvarsområde.
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Tilbuddene og plejefamilierne er generelt gode til at arbejde med - og udvikle på:
– Borgernes og børnenes uddannelse og beskæftigelse
– Tilbuddets egen struktur og ledelse
– Medarbejdernes socialfaglige- og personlige kompetencer
– Tilbuddenes fysiske rammer.
For flere tilbud og plejefamilier er der dog et udviklingspotentiale. Udviklingspotentialet er størst i forhold til tilbuddenes og plejefamiliernes arbejde med:
– Borgernes udvikling af selvstændighed og sociale relationer
– Tilbuddenes arbejde med resultatdokumentation
– Økonomiske dispositioner.
På voksenområdet er der et selvstændigt udviklingspotentiale i forhold til arbejdet med:
– Borgernes uddannelse og beskæftigelse
– Håndtering af magtanvendelser.
På plejefamilieområdet er der endeligt et selvstændigt udviklingspotentiale i
forhold til, at:
– Støtte yderligere op om børnenes fremmøde i dagtilbud, undervisningstilbud og uddannelse.
I 2015 udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 1.087 plejefamilier og 324 tilbud og alle fik i løbet af 2015 minimum ét fysisk besøg.
134 tilbud og plejefamilier blev ny-godkendt, mens 813 tilbud og plejefamilier
blev regodkendt. Endeligt har 1340 tilbud og plejefamilier fået foretaget
driftstilsyn.
I alt fik 198 tilbagekaldt deres godkendelser. De i alt 75 på tilbudsområdet
blev alle tilbagekaldt af tilbuddene selv. Af de i alt 123 på plejefamilieområdet trak tilsynet godkendelsen tilbage for 16 plejefamilier.
Der blev truffet 33 afgørelser om, hvorvidt tilbud var botilbudslignende boform. Tilsynet afgjorde, at 14 tilbud var omfattet af tilsynets kompetence,
mens 19 ikke var.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nygodkendelser udgjorde 38
uger på plejefamilieområdet og 35 uger på tilbudsområdet. Sagsbehandlingstiden har især på plejefamilieområdet været påvirket af, om plejefamilierne har sendt det ind de skulle, og om de har deltaget i de lovpligtige
grundkurser.
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På tilbudsområdet var der knyttet et eller flere vilkår for godkendelse i 144
godkendelsessager. På plejefamilieområdet var der knyttet et eller flere vilkår til 15 godkendelsessager.
Socialtilsyn Nord varslede i alt 20 skærpede tilsyn i 2015. 14 af disse blev i
forlængelse af høringen iværksat. Socialtilsyn Nord iværksatte i alt 51 påbud.
Whistleblowerordningen blev benyttet 136 gange fordelt på tilbudsområdet
og plejefamilieområdet. På børneområdet kom en overvægt af henvendelserne fra pårørende/bekendte, mens en overvægt af henvendelse på voksenområdet kom fra beboere/tidligere beboere. Manglende socialfaglige
kompetencer udgør en stor gruppe af henvendelserne. På voksenområdet
udgør manglende/dårlig ledelse derudover en stor del af henvendelserne.
Rapporten skal læses med det forbehold, at både de kvalitative og kvantitative data, der indgår i rapporten, har karakter af stikprøver. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at disse samlet set er egnet til at belyse de overordnede tendenser på området.
./.

Vedlagt Årsrapport 2015 – Socialtilsyn Nord.
Beslutning
KKR Nordjylland tog afrapporteringen af årsrapporten til efterretning.
Socialtilsynets takster behandles på KKR-mødet i september 2016.

3.6.

Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og
Praktiserende Lægers Organisation
MDR-2016-00011 hast
Baggrund
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået aftale om, at decentralisering af sygebesøg og
samtaleterapi kan starte op som en midlertidig ordning i en 2 -årig periode.
Det skulle gerne sætte gang i forhandlingerne mellem almen praksis, kommunerne og regionerne.
Aftalen er kommet i stand efter, at KL rettede henvendelse til RLTN med bekymring om manglende fremdrift i de decentrale forhandlinger.
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Der er igangsat en proces i Nordjylland med henblik på indgåelse af en aftale og politisk godkendelse inden 1. oktober 2016.
Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages 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.
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.
I forhold til den underliggende aftale, er der for det første tale om en decentralisering af to ydelser fra PLO’s overenskomst om henholdsvis sygebesøg
og samtaleterapi. Først når der er indgået lokale aftaler om disse ydelser,
kan økonomiaftalemidlerne komme i spil i forhold til et generelt løft af praksisområdet.
Forhandlingerne om underliggende aftaler i de fem regioner har været
træge, og KL rettede derfor henvendelse til de øvrige centrale parter i et forsøg på at finde en løsning, bl.a. på baggrund af frustrationer blandt de kommunale medlemmer af de fem praksisplanudvalg.
RLTN og PLO har forhandlet siden starten af februar, og det har været en
vanskelig proces. Derfor er der stor tilfredshed hos både Danske Regioner
og staten over, at det har været muligt at få en aftale på plads.
Aftalen skulle gerne være den energiindsprøjtning, som de lokale parter i
praksisplanudvalgene skal bruge til at indgå aftaler om decentralisering af
sygebesøg og samtaleterapi, som aftalt ved overenskomstfornyelsen mellem
RLTN og PLO i 2014, men også om nye opgaver, der er besluttet i Folketinget, som fx fasttilknyttet læger på plejecentre og lungesatsningen.
Aftalen betyder, at praksisplanudvalgene inden udgangen af 3. kvartal har
mulighed for at indgå aftaler om decentraliseringen af sygebesøg og samtaleterapi for en periode på to år. I forhold til de to ydelser, sygebesøg og
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samtaleterapi, er der på landsplan tale om 210 mio. kr., og ca. 14 mio. kr. i
Nordjylland, som udgør udgiftsniveauet i 2015. Ved indgåelse af decentrale
aftaler, kan disse midler fra den centrale overenskomst bruges til at finansiere aftalerne lokalt.
Aftaler om anvendelse af de årligt 200 mio. kr. på landsplan fra økonomiaftalen til løft af praksisområdet – i Nordjylland svarende til 20 mio. kr. årligt,
heraf 10 mio. kr. fra kommunerne og 10 mio. kr. fra regionen, vil i givet fald
også bortfalde.
RLTN og PLO har på baggrund af PLO’s ønske aftalt en række forslag til generelle bestemmelser, der kan indgå som standardvilkår i de underliggende
aftaler, fx bestemmelser om håndtering af tvister, opsigelsesbestemmelser
og lignende. KL og Danske Regioner opfordrer de lokale parter i praksisplanudvalgene til at anvende disse bestemmelser.
Der er lagt op til en ret presset proces, idet bagkanten på forhandlingerne
er, at der senest ved udgangen af 3. kvartal 2016, dvs. inden 1. oktober skal
være indgået en aftale. Aftalen skal også være politisk godkendt i kommuner
og region inden tidsfristen udløber.
Forhandlingsprocessen i Nordjylland er administrativt forankret i en tværsektorielt repræsenteret administrativ forhandlingsgruppe, hvori der på vegne af
kommunerne sidder to repræsentanter fra sundhedsdirek tørkredsen.
Beslutning
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.

3.7.

Flygtningefordeling 2017
MDR-2016-00011 hast
Baggrund
Udlændingestyrelsen har i april 2016 udmeldt antallet af flygtninge til fordeling for 2017. Udlændingestyrelsen har foreløbig fastsat landstallet for 2017
til 15.000 personer. Heraf skal 2.225 fordeles mellem de nordjyske kommuner.
KKR Nordjylland besluttede på mødet den 15. april 2016, at fordeling af
flygtninge 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.

SIDE | 19

KKR Nordjylland | 24-06-2016

Indstilling
Det indstilles, at de 2.225 flygtninge, som kommer til de 11 nordjyske kommuner i 2017, fordeles mellem kommunerne efter den matematiske model.
Sagsfremstilling
Udlændingestyrelsen udmeldte den 1. april 2016, at landstallet for 2017 foreløbigt fastsættes til 15.000 personer. De fem KKR’er oplyste den 28. april
2016, at de ikke ønsker at indgå frivillige aftaler og følger styrelsens beregning.
Fordeling af flygtninge 2017 – matematisk model
Kommune

Antal flygtninge

Brønderslev

103

Frederikshavn

218

Hjørring

234

Jammerbugt

134

Læsø

12

Mariagerfjord

166

Morsø

70

Rebild

117

Thisted

169

Vesthimmerland

139

Aalborg

863

I alt

2.225

I henhold til integrationsloven, så har de enkelte kommuner i hver region
indtil den 10. september 2016 mulighed for at aftale i hvilke kommuner det
antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne for 2017 skal boligplaceres.
Hvis ikke der indgås aftaler om kommunekvoter for 2017, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2016 for hver kommune i regionen
det antal flygtninge, der påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år.
./.

Udlændingestyrelsen – Regionskvoter 2017.
Beslutning
KKR Nordjylland godkendte indstillingen.
Udlændingestyrelsen har meldt ud, at der i 2016 forventes færre flygtninge
end oprindeligt antaget, og det er fortsat usikkert, hvor mange der kommer.
Det blev bl.a. drøftet, at der er mange forskellige økonomiske forudsætninger for flygtningedebatten. Nogle KKR-medlemmer tilkendegav, at det vil
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være relevant at få en opgørelse af, hvorvidt kommunerne er kompenserede
for udgifterne på området. Andre mente, at tallene er meget usikre, så man
skal være forsigtig med at regne på, hvad flygtninge koster. Det blev aftalt,
at formandskabet vender spørgsmålet på næste KL-/KKR-formandskabsmøde.
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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-2016-03010 hast
Baggrund
KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til fredag den 16. september
2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Foreløbig sagsliste:


Kommunernes rolle og indsats på turismeområdet



Nye mål på sundhedsområdet



Godkendelse af rammeaftalen



Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 2017-19.

Beslutning
KKR Nordjylland godkendte indstillingen.
Dertil forventes et punkt vedr. Socialtilsyn Nords takster samt en orientering
om risikodimensioneret vurdering vedr. Beredskab Nordjylland.
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7.

Eventuelt
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