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2.1 Siden sidst



Dato: 7. marts 2016 

 

Sags ID: 2015-05266/ 

  

      

 

Kære SOSU-assistent 

 

 

 

  

Vi har brug for SOSU-assistenter i de nordjyske kommuner 

 

Det danske sundhedsvæsen er under forandring, hvor bl.a. nye sygehusstrukturer, 

kortere indlæggelsestider samt opgaveovertagelse fra sygehuse til kommuner har 

medført at kommunerne har brug for flere kompetente medarbejdere på 

sundhedsområder.  

 

I takt med udviklingen i sundhedsvæsnet står vi i de nordjyske kommuner overfor 

at skulle modtage flere og mere komplekse borgere, som bliver udskrevet hurtigere 

end tidligere, til fortsat pleje, rehabilitering og genoptræning i vores kommunale 

tilbud.  

 

Derfor har vi brug for engagerede og dygtige SOSU-assistenter i kommunerne. I 

øjeblikket er der opslået omkring 20 SOSU-assistentstillinger i de nordjyske 

kommuner. Stillingerne findes bl.a. på www.jobnet.dk og www.ofir.dk.   

 

Vi kan tilbyde spændende og afvekslende jobs på de kommunale arbejdspladser i 

Nordjylland. Vi kan tilbyde en varieret hverdag tæt på borgerne hvor du/I kan være 

med til at føre det nære sundhedsvæsen i praksis ud i livet. 

 

På vegne af Kommune Kontakt Rådet i Nordjylland. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mogens Gade   Arne Boelt 

Borgmester   Borgmester 

Formand KKR Nordjylland  Næstformand KKR Nordjylland 

   

http://www.jobnet.dk/
http://www.ofir.dk/


3.2 Ændring af sygeplejerskeuddannelsen



Bilag 1 - KKR Nordjylland 

Kommune 

Modtager 
studerende i praktik 
i modul: 

Antal 
studerende 
(praktikforløb) 

ECTS point 
samlet 

ECTS pr. 
studerende 

Procent af 
90 ETCS* 

Brønderslev  6,8 20,00 240 12,00 13,33 

Frederikshavn           

Hjørring  1,2,4,6 43,00 461 10,72 11,91 

Jammerbugt 6,8,11,12 15,00 189 12,60 14,00 

Læsø   0   0  0  0 

Mariagerfjord 6 19,00 228 12,00 13,33 

Morsø  4,6,11,12 10,00 135 13,50 15,00 

Rebild 6 20,00 240 12,00 13,33 

Thisted 4,6,8,11,12 27,00 336 12,44 13,83 

Vesthimmerland 6 24,00 276 11,50 12,78 

Aalborg  6 120,00 1500 12,50 13,89 

Gennemsnit   29,80 360,5 10,93 12,14 

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget 
oplysninger fra følgende kommuner: 
 
Frederikshavn               

    

    

    

    

* Andelen af praktikken er opgjort i pct. af det samlede antal praktik ECTS på uddannelsen. 
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Ændring af sygeplejerskeuddannelsen - KKR 
Nordjylland

Uddannelses- og forskningsministeriet iværksatte i 2014 et 
udviklingsarbejde af ni sundhedsuddannelser på baggrund af KL’s udspil 
om Next Practice i sundhedsuddannelserne. Dette udviklingsarbejde er 
nu i den sidste fase, og de reviderede sundhedsuddannelser træder i 
kraft pr. 1. september 2016. 

Kommunernes andel af praktikken i den nye sygeplejerskeuddannelse 
fastlægges i de nye lokale studieordninger, som hver professionshøjskole 
udarbejder i samarbejde med bl.a. kommunerne. Der er ingen central 
fordelingsnøgle i den centrale bekendtgørelser e.l. for, hvor stor en andel 
af praktikken, som de studerende skal have i kommunerne. 

Som udgangspunkt for de kommunale repræsentanters deltagelse i 
arbejdet sammen med professionshøjskolen om lokale studieordninger 
lægges der op til, at KKR Nordjylland på deres møde d. 15. april 2016 
drøfter kommunernes ansvar og rolle i uddannelsen af sygeplejersker. 
Kommunerne har behov for flere sygeplejersker til de kommunale 
sundhedsopgaver. Derfor er der også en kommunal interesse i, at en 
større del af praktikken ligger i kommunerne for at leve op til udviklingen 
af det nære sundhedsvæsen.

KL har tidligere anbefalet, at der arbejdes for færre men længere 
praktikperioder i sygeplejerskeuddannelsen; at professionshøjskolerne 
forpligtes til at udvikle uddannelsesmål i tværfagligt, tværsektorielt og 
sammenhængende samarbejde om borgeren/patienten på tværs af 
sundhedsuddannelserne; samt at kommunerne på sigt vil varetage en 
større andel af praktikken.

Ovenstående er blevet administrativt behandlet i regi af 
Sundhedsdirektørerne i de nordjyske kommuner, og deres umiddelbare 
vurdering er, at de tilslutter sig KL’s anbefalinger, jf. ovenstående. 
Sundhedsdirektørerne ser ligeledes gerne, at den praktik, der foregår 
ude i kommunerne finder sted senere i sygeplejerskeuddannelsen, og 
gerne når de studerende har bestået de nødvendige moduler for 
medicinhåndtering. Sundhedsdirektørerne mener imidlertid ikke, at de har 
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mulighed for give et konkret bud på den andel af praktikken, som 
kommunerne skal varetage fremover, udover at de ser gerne at en større 
andel af praktikken foregår i kommunerne. Dette vil i høj grad afhænge af 
den økonomiske kompensation, der følger med opgaven, dvs. til at 
dække de øgede omkostninger det medfører at kommunerne overtager 
en større andel af praktikken end hidtil.



3.3 Revideret fordelingsnøgle på pædagogområdet



REGION NORDJYLLAND

KKR
NORDJYLLAND

Kommune Fordelingsnøgle fra 2010

Brønderslev 28

Frederikshavn 42

Hjørring 51

Jammerbugt 30

Mariagerfjord 33

Rebild 25

Vesthimmerlands 29

Aalborg 138

Læsø 0

Region Nordjylland 29

I alt 405



REGION NORDJYLLAND

KKR
NORDJYLLAND

Kommune Forslag til revideret nøgle

Brønderslev 25

Frederikshavn 40

Hjørring 45

Jammerbugt 23

Mariagerfjord 28

Rebild 19

Vesthimmerlands 28

Aalborg 168

Læsø 0

Region Nordjylland 29

I alt 405*

Morsø og Thisted** 64
* Dimensionering med afsæt i den fuldt implementerede 10 pct. neddimensionering som KKR Nordjylland besluttede d. 27. februar 2015.
** Thisted og Morsø kommuners dimensionering tilhører p.t. VIA, og er derfor en del af den midtjyske dimensionering, men vil formentlig snart 
overgå til UCN og derfor også den nordjyske dimensionering på sigt.

Samlet (inkl. Morsø og Thisted) 469



3.4 Frikommuneforsøg
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Ansøgning om frikommunenetværk

Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner
De 11 nordjyske kommuner har på KKR-møde den 12. februar 2016 besluttet at ansøge Social- og 
Indenrigsministeriet om at blive ét samlet frikommunenetværk under temaet: En mere fleksibel og effektiv 
beskæftigelsesindsats fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af 
integrationsområdet. Konkret er der tale om følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, 
Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. 

De nordjyske kommuner er bekendt med, at Social- og Indenrigsministeriet lægger op til, at 
frikommunenetværkene skal have en størrelse på op til 6 kommuner, og at der skal være tale om en vis 
spredning, hvad angår størrelse og geografi. De nordjyske kommuner anerkender og bakker fuldt op om, at 
værdien af frikommunenetværkene er, at der opnås så varierede erfaring som muligt, hvilket spredning 
inden for samme tema kan være med til at sikre. Det er dog i Nordjylland vurderingen, at kommunerne i 
Nordjylland repræsenterer netop denne variation i form af kommuner af forskellige størrelse, og med 
forskellige udfordringer på beskæftigelsesområdet. 

Hvad angår kriteriet om den geografiske spredning, vil der netop på beskæftigelsesområdet være fordele i 
en samling i stedet for en spredning, fordi de nordjyske kommuner skal ses et sammenhængende 
arbejdskraftopland, hvorfor der er fordele ved at samarbejde om forsøg på netop beskæftigelsesområdet. 
Ved at arbejde sammen sikres en indsats for Nordjyllands store udfordring; nemlig at sikre tilstrækkelig 
kvalificeret arbejdskraft, der kan understøttevækstskabelsen hos det nordjyske erhvervsliv. 

Desuden har Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering givet 
tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland vil have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, 
der generes via forsøgene og bidrage til at udbrede erfaringerne.

Begrundelsen for, at de nordjyske kommuner ønsker at indgå i et frikommunenetværk under temaet En 
mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats skal derfor ses i lyset af de særlige udfordringer, som 
regionen tilsammen har med at fastholde og bibeholde en arbejdsstyrke, der matcher behovene hos 
virksomhederne, og som dermed kan være grundlag for, at regionens virksomheder kan vækste og udvikle 
sig til gavn for Nordjylland. Ligeledes vil en fælles ansøgning bygge videre på de stærke traditioner 
kommunerne i Nordjylland har omkring samarbejde. 

Såfremt antallet på 11 kommuner diskvalificerer netværket, ønsker en gruppe på færre nordjyske 
kommuner at ansøge om at være et frikommunenetværk.

De nordjyske udfordringer

Nordjylland er udfordret på flere parametre. 

Der bliver færre i arbejdsstyrken de kommende år som følge af den demografiske udvikling, og særligt 
yderområderne i Nordjylland – fx Thy-Mors og Vendsyssel -  vil opleve at flere ældre, kombineret med en 



2

høj fraflytning af unge, vil betyde færre i arbejdsstyrken. Dette er og bliver en udfordring, fordi det kan 
blive svært at imødekomme efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er således ligeledes en nordjysk udfordring, som kun kan spås at blive 
forværret i årene fremover. Foruden den demografiske udfordring, påvirkes udbuddet af kvalificeret 
arbejdskraft også af, at flere nyuddannede fra Nordjylland fraflytter regionen efter endt uddannelse 
sammenlignet med andre regioner. Dette skyldes bl.a. manglende jobmuligheder for højtuddannede, og at 
de nordjyske virksomheder ikke efterspørger de kompetencer, som de nyuddannede har. Derudover er 
Nordjylland også skævvredet, når det kommer til sammensætningen af arbejdsstyrken. I Aalborg og de 
omkringliggende kommuner er andelen af ufaglærte ca. 23-26 %. For samme gruppe er andelen i 
yderkommuner som Jammerbugt, Thisted, Morsø og Læsø på mellem 29-36 %. Tilsvarende er andelen af 
højtuddannede med en videregående uddannelse 32-39 % i Aalborg og omegnskommuner, mens andelen i 
yderkommunerne er 19-24 %.1 

Dertil kommer, at Nordjylland ligger lavere i forhold til vækst og produktivitet end det øvrige Danmark – 91 
% af landsgennemsnittet2. Ligeledes ligger de nordjyske kommuner lavest, når det gælder andelen af 
vækstiværksættere3 sammenholdt med resten af Danmark. Som samlet region betyder det, at regionen og 
kommunerne mangler virksomheder, der vækster, skaber arbejdspladser og bidrager til, at velfærden kan 
opretholdes.  

Endvidere er ledigheden i Nordjylland samlet set højere end i hele landet – 4,9 % i Nordjylland mod 4,4 % i 
hele landet4. De 4,9 % dækker over store udsving i ledigheden blandt de nordjyske kommuner gående fra 
3,3 % i Rebild og Thisted til 5,9 % i Aalborg og 9,7 % på Læsø. Forskellen i ledigheden kommunerne imellem 
hænger bl.a. tæt sammen med den demografiske udvikling og uddannelsesmæssige sammensætning af 
befolkningen – at flere forlader arbejdsstyrken og dermed også ledighedskøen i yderkommunerne, mens 
flere og flere unge med en videregående uddannelse i Aalborg desværre ender i ledighed.   

Endelig er antallet af borgere, der modtager offentlig forsørgelse i de nordjyske kommuner ikke faldet i 
samme omfang som i hele landet – -0,2 % i Nordjylland og -1,6 % hele landet. 

De nordjyske løsninger

De mange udfordringer i Nordjylland kalder på en fælles indsats. Nordjylland og de nordjyske kommuner 
har tradition for at ville samarbejdet og de fælles løsninger – det ses i de mange fora, som kommunerne og 
de mange relevante aktører inden for beskæftigelses-, erhvervsfremme- og uddannelsessystemet deltager 
i. Eksempelvis KKR, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Jobcenterchef-netværket, NES-gruppen 
(erhvervscheferne) og Kontaktudvalget.  

Sidste skud på stammen i det nordjyske samarbejde er Business Region North Denmark (BRN), der blev 
etableret 1. januar 2015.    

1 http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Fakta-og-statistik/Uddannelse-og-arbejde.aspx

2 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 s. 16 
3 Definition: Vækstiværksættere defineres som nye virksomheder indenfor markedsmæssige erhverv, der har 5 eller flere ansatte to år efter 
deres etablering, og en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte på mere end 20 pct. i de følgende 3 år.
4 http://rar-bm.dk/da/Nordjylland/Om-arbejdsmarkedet/Ledighed.aspx - december 2015

http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Fakta-og-statistik/Uddannelse-og-arbejde.aspx
http://rar-bm.dk/da/Nordjylland/Om-arbejdsmarkedet/Ledighed.aspx
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Med afsæt i de nordjyske udfordringer ønsker de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland via 
partnerskabet i BRN at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Parterne arbejder for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som parterne finder centrale for en 
fælles vækstdagsorden, bl.a. kvalificeret arbejdskraft. Målet er at være et dagsordenssættende og proaktivt 
partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen samt at være 
igangsættende på en række konkrete fælles initiativer. 

Borgermestrene og Regionsformanden udgør bestyrelsen i BRN.

 

Den fælles ansøgning

Den fælles ansøgning fra de 11 nordjyske kommuner skal derfor ses i forlængelse af dels de mange 
nordjyske udfordringer, dels de stærke nordjyske traditioner for samarbejde. Vi ved i Nordjylland, at vi skal 
finde løsningerne sammen – og at vi er hinandens forudsætninger for at lykkedes. Også på 
beskæftigelsesområdet. 

Vi ønsker derfor at gøre en særlig indsats for at få ledige ud i hele regionen. Og vi vil arbejde for at gøre en 
ekstra indsats for, at flere ufaglærte bliver uddannet - og kan være en del af drivkraften i væksten i 
Nordjylland.  Vi vil sammen i Nordjylland sikre, at flere af de mange dygtige og højtuddannede fra 
Universitetet og UCN Nordjylland prøver kræfter med nordjyske udfordringer i lokale virksomheder - i hele 
regionen.  

Endelig er det vores fælles opgave at sikre, at flere ledige med problemer og syge kommer ud på 
arbejdsmarkedet og kan bidrage til Nordjyllands udvikling, og at de mange flygtninge, der kommer til vores 
landsdel, får mulighed for at bidrage med deres kompetencer i tæt kontakt med vores lokale virksomheder. 

Det mener borgermestrene i de 11 kommuner, og derfor ønsker de nordjyske kommuner igen at gå 
sammen om et samarbejde, der giver mening. Denne gang i et frikommunenetværk under temaet En mere 
fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Som frikommunenetværk med mulighed for igangsættelse af konkrete forsøg vil de nordjyske kommuner 
opnå friere rammer og større handlefrihed i beskæftigelsesindsatsen, og dermed vil det være muligt at 
holde fokus på resultater og effekter og dermed i sidste ende lykkes med at bringe ledige og personer på 
offentlig forsørgelse i øvrigt i beskæftigelse. Dette vurderes ikke altid med gældende lovgivning at være 
muligt, idet der er indarbejdet flere uhensigtsmæssige krav til rettidighed, proceskrav og formalia.

Ambitionen er derfor med en fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk at kunne iværksætte en 
lang række forsøg inden for beskæftigelsesområdet, der tilsammen kan understøtte de nordjyske 
udfordringer. Eksempelvis ønskes det afprøvet, hvordan regelforenklinger kan frigøre ressourcer til mere 
optimale indsatser i forhold til lediges og sygemeldtes progression mod job og uddannelse og dermed sikre, 
at flere er i arbejdsstyrken. Ligeledes tænkes der i forsøg, der kan understøtte, at ledige med en god 
iværksætter-ide kan arbejde med denne uden, at rigide forsørgelsesregler spænder ben. Dette til gavn for 
den enkelte, men også til gavn for Nordjylland, der med flere vækstiværksættere kan få gang i udviklingen 
og fastholde virksomheder og arbejdskraften i Nordjylland. Og endelig ønskes der afprøvet forsøg i forhold 
til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge – eksempelvis mere fleksible krav til private 
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virksomhedsplaceringer - igen til gavn for den enkelte, der får mulighed for at blive tilknyttet en rigtig 
arbejdsplads og til gavn for socialt ansvarlige virksomheder, der ønsker at bidrage til integrationsindsatsen, 
men som oplever uhensigtsmæssige lovkrav, der spænder ben.   

Det er altså ambitionen, at frikommunenetværket skal bidrage til, at beskæftigelsesområdet i Nordjylland i 
højere grad end tilfældet er i dag kan medvirke til at fremme væksten i regionen via regelforenkling og nye 
tiltag.

Ved et gå sammen i et nordjysk frikommunenetværk vil erfaringer fra ét forsøg i én/eller flere nordjyske 
kommuner blive delt med de øvrige kommuner i netværket. Dette vurderes at være en gevinst for det 
allerede gode samarbejde, fordi der gennem erfaringsudveksling vil være grundlag for hurtigt at kunne 
”adoptere” forsøg, der virker et sted, og som - med lokale tilpasninger - vil kunne forsøges i en anden 
kommune i Nordjylland. Ved et fælles netværk understøttes samtidig landsdelens kultur omkring gensidig 
inspiration og erfaringsudveksling om best practice. Netværket samles således og ideudvikler, vidensdeler 
og lærer af hinanden. 

Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første 
gang 1. november 2016. Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, 
som godkendes under de enkelte forsøg, men for hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de 
ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og 
dokumentere denne effekt, samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse 
forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune. 

Organisering af frikommunenetværket
Aalborg Kommune vil som landsdelens største kommune være netværkets netværksansvarlige kommune, 
der har det overordnede ansvar for netværkets fælles aktiviteter – mødeafholdelse mv. 

De nordjyske kommuner har på nuværende tidspunkt udarbejdet et fælles idékatalog til konkrete forsøg, 
som ønskes afprøvet. Idékataloget rammer ind under følgende temaer:

- Kvalificeret arbejdskraft generelt
- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, 
hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet.

Når netværket er etableret, vil de enkelte kommuner enten i mindre klynger eller alene ansøge om 
konkrete forsøg fra kataloget. Hvis flere kommuner går sammen om det samme forsøg, vil der blive 
udpeget en tovholderkommune, der skal sikre koordinering de deltagende kommuner imellem. For de 
kommuner, der går sammen om at afprøve samme forsøg, vil der kommunerne imellem være grundlag for 
udvikling af best practice.  Forsøgene vil naturligvis blive evalueret og følge de krav, der stilles til 
frikommuneforsøget. Erfaringerne mellem de mange forsøg i netværket vil løbende blive udvekslet på 
fællesmøder, der planlægges, koordineres og afholdes af Aalborg Kommune. De øvrige kommuner vil ad 
hoc deltage i planlægningen og afholdelsen. 
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Eksempler på forsøg
Iværksætteri og mikrolån

Udfordring: I Aalborg er der pt. høj dimittendledighed blandt nyuddannede fra AAU og UCN. Disse har den 
nyeste viden med sig fra deres uddannelse og også tit gode ideer til nye tiltag, produkter, services mv. Det, 
som de mangler, er kapital til at udleve den gode ide. Reglerne for dagpenge og en række af de andre 
ydelser, der gives til målgrupper i jobcentret bevirker, at ledige ikke må arbejde med deres business-plan, 
mens de er ledige. Endvidere oplever mange med en iværksætter-ide ikke at kunne rejse den fornødne 
opstartskapital. Begge udfordringer betyder, at ledige ikke får realiseret det potentiale, som deres ide 
udgør, og derved får Nordjylland ikke gavn af deres ideer og de muligheder for vækst, der ligger heri.  

Løsning: Der ønskes mulighed for at erstatte jobplanen med en iværksætterplan, hvor ledige kan arbejde 
med deres iværksætter-ide, mens de i en periode stadig modtager deres ydelse. Der skal naturligvis være 
tale om ideer, der vurderes at være bæredygtige. Ligeledes ønskes det muliggjort i et frikommuneforsøg at 
kunne yde mikrolån til ledige med en konkret iværksætteridé. 

Opblødning af rettidighed i forhold til samtaler – særligt a-dagpenge og 
sygedagpengeområdet

Udfordring: Kommunerne bruger mange sagsbehandlerressourcer på det nye samtaleflow, som blev indført 
med beskæftigelsesreformen. På trods af refusionsomlægningen og det øgede fokus på resultater, ses der 
på a-dagpengeområdet stadig stramme proceskrav i forhold til især samtaleflowet. 

Ca. 40 % af ledige a-dagpengemodtagere går i job inden for 3 måneder, og det er derfor opfattelsen, at 
ressourcerne ville udnyttes bedre ved at fokusere på screening af nyledige og herudfra fastlægge 
individuelt relevante samtaleflows og aktiveringsindsatser. For nogle borgere, vil det være hensigtsmæssigt 
med den tætte kontakt. For andre afventes blot en dato for genansættelse efter en vinterfyring. 

Endvidere er kravene om opfølgning hver 4. uge på sygedagpengeområdet ej heller altid hensigtsmæssigt. 
Der ønskes mulighed for en mere fleksibel opfølgningsfrekvens. F.eks. kan det nogle gange være relevant at 
afvente en undersøgelse, lægeakter m.v. inden opfølgningssamtalen giver mening.

Løsning: Der ønskes forsøg med en mere fleksible tilrettelæggelse af samtaleflowet, vurderet ud fra den 
enkeltes situation og behov.

Fravigelse om kravet til indhentning af lægeattest i forbindelse med at en 
sag behandles i rehabiliteringsteamet

Udfordring: I alle sager, som forventes forelagt rehabiliteringsteamet, skal der indhentes den såkaldte 
LÆ265. I en del sager foreligger i forvejen relevante helbredsmæssige oplysninger med baggrund i 
statusattester, generelle helbredsattester, speciallægeerklæringer m.v. Indhentning af lægeattesten bliver 
derfor i flere tilfælde blot et skridt i sagsbehandlingen, som forlænger sagsbehandlingstiden, og som er 
spild af ressourcer, både økonomiske og administrative. Kommunerne oplever, at lægerne har samme 
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opfattelse. Der er flere eksempler på, at de stort set gentager tidligere erklæringer uden at have nyt at 
tilføje.

Løsning: Kommunerne ønsker frihed til at tage stilling til, hvorvidt det er relevant at indhente LÆ265 som 
led i sagsforberedelsen til rehabiliteringsteamet.

Frigivelse af puljemidlerne

Udfordring: Kommunerne oplever, at staten i højere og højere grad forsøger at styre og regulere, hvilke 
indsatser, der skal afprøves på beskæftigelsesområdet, gennem øremærkede puljemidler. Nordjylland har 
flere mindre kommuner, der pga. krav til fx antal deltagere i forsøgene, afskrives fra at ansøge og deltage i 
forsøgene, og dermed få del i puljemidlerne. Dertil kommer, at deadlines ofte er stramme, og at en del 
midler fra puljerne anvendes til eksterne konsulenter i stedet for at blive brugt på målgruppen for forsøget. 

Løsning: Der ønskes frikommuneforsøg, hvor puljemidler fra staten – eksempelvis STAR - frigives til 
udviklings- og opkvalificeringsinitiativer i de Nordjyske jobcentre. Fordelingen skal ske på baggrund af 
kommunens forholdsvise andel af personer på offentlig forsørgelse. 

Afbureaukratisering

Udfordring: Beskæftigelsesområdet er præget af mange proceskrav. F.eks. ses uhensigtsmæssigheder i 
forhold til: 

- at jobafklaringssager skal forelægges på rehabiliteringsteammøde, uanset om der er behov for en 
tværfaglig indsats eller ej.

- krav om indhentelse af lægeattester i alle sygedagpengesager over 8 ugers varighed og i alle sager, 
som skal forelægges rehabiliteringsteamet. Dette uanset, om der foreligger andre relevante 
oplysninger i sagen

- Krav om samtale hver 4. uge for dagpengemodtagere i det første ½ år. 40 % af de ledige 
dagpengemodtagere går i job inden for 3 måneder. 

Løsning: Proceskravene fjernes og jobcentrene får mulighed for at vurdere behovene individuelt. På den 
måde anvendes ressourcerne bedre til screening og individuelle indsatser.

Lempelse af rimelighedskravene for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Udfordring: for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsloven skal der ved virksomhedsplaceringer sikres, at 
der er et rimeligt forhold mellem borger på ydelse og ordinært ansatte. Kommunerne finder, at disse regler 
er yders relevante, når det handler om jobparate ledige og deres placering i virksomhedspraktik og 
løntilskud. Reglerne vurderes dog ikke at være relevante, når det kommer til borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet. Disse lediges tilknytning til virksomheden vurderes at tage mindst lige så mange 
ressourcer, som der potentielt tilføres via deres ”arbejdskraft”.  Oftest er det vurderingen af virksomheden 
afgiver flere ressourcer gennem oplæring og støtte, end den modtager af reel arbejdskraft.

Løsning: Der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats virker – også for de ledige, der er længst fra 
arbejdsmarkedet. Der ønskes derfor et frikommuneforsøg, hvor der gives dispensation for 
rimelighedskravene, når aktivitetsparate ledige, integrationshjælpsmodtagere og borgere tilkendt 



7

ressourceforløb deltager i virksomhedsrettet aktivering. Der er tale om borgere, hvor virksomhedens 
indsats og ressourcer ift. at udvikle borgerens arbejdsevne overstiger den arbejdsindsats, som den ledige 
må forventes at bidrage med. En foreløbig bruttoliste over ønskede frikommuneforsøg er vedlagt som 
bilag. Disse vil blive konkretiseret frem mod ansøgningsfristen for forsøg d. 1. november.

Frikommunenetværkets kontaktpersoner
Såfremt Social- og Indenrigsministeriet ønsker at drøfte ansøgningen fra de 11 nordjyske kommuner, 
herunder størrelsen på netværket og/eller den størrelsesmæssige og geografiske spredning, henvises der til 
netværkets netværksansvalige kommune; Aalborg Kommune. 

Kontakten kan gå til en af følgende:

Arne L. Kristensen, Beskæftigelsesdirektør, Aalborg, alk-fb@aalborg.dk

Jesper Dahlgaard, Jobcenterchef, Aalborg, jesd-jobcenter@aalborg.dk

Netta Ben-Yedidia, Konsulent, Aalborg, nby-jobcenter@aalborg.dk 

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet i perioden efter ansøgningsfristen den 1. maj 2016 og frem til 
udvælgelse af netværk vurderer, at det nordjyske netværk ikke kan godkendes, ønsker Aalborg Kommune 
at blive kontaktet mhp. at kunne justere ansøgningen – eksempelvis ved at etablere et mindre netværk 
bestående at færre kommuner end de 11.

KKR Nordjylland håber, at denne anmodning vil blive tilgodeset af Social-og Indenrigsministeriet.     

mailto:alk-fb@aalborg.dk
mailto:jesd-jobcenter@aalborg.dk


3.5 Udligning



Notat
KKR Nordjylland

Notat vedr. nordjyske perspektiver på den kommende udligningsreform

I takt med at Folketinget og borgerne i stigende grad kræver og forventer mere ensartet 
service i kommunerne på tværs af landet, bør kommunerne også i stigende grad gives mere 
ensartede finansieringsvilkår.

Kommunernes finansieringsvilkår er i høj grad bestemt af det kommunale tilskuds- og 
udligningssystem, som står overfor en reform i 2018.

Finansieringsudvalget arbejder pt. med forslag til tilpasning af det kommunale tilskuds- og 
udligningssystem ud fra et relativt snævert kommissorium, der beskriver, at formålet med 
justeringerne af udligningssystemt er, at ”imødegå de mere langsigtede utilsigtede 
byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen”.

Kommissoriet er således et udtryk for, at der er optræk til, at udligningsreformen bliver en 
lappeløsning, der som følge af en lovændring har til formål stort set at fastholde 
udligningsmæssig status quo. 

De 11 nordjyske kommuner mener, at det er nødvendigt at være mere ambitiøs med den 
kommende udligningsreform. Udligningsreformen bør ikke kun tage hånd om ”utilsigtede 
byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen”, men bør 
derimod give anledning til at rette op på de væsentligt forskellige finansieringsvilkår, som det 
nuværende system bidrager til. 

For de nordjyske kommuner kan ”de mere langsigtede utilsigtede byrdefordelingsmæssige 
forskydninger som følge af refusionsomlægningen” således opgøres til en udfordring på ca. 
116 mio. kr. årligt i 20191. Til sammenligning kan de nordjyske kommunernes nettotab som 
følge af diverse beskrevne skæv- og uhensigtsmæssigheder i det nuværende tilskuds- og 
udligningssystem opgøres til ca. 1,5 mia. kr. årligt – altså en langt større udfordring end det, 
der er omfattet af finansieringsudvalgets kommissorium.

Tabet på de ca. 1,5 mia. kr. årligt henføres til forskellige områder af det kommunale tilskuds- 
og udligningssystem, herunder bl.a.:

 Udlændingeudligningen, som årligt påfører de nordjyske kommuner et tab i 
størrelsesordenen 100 mio. kr. Finansieringsudvalget har allerede i 2014 vist, at 
udlændingeudligningen omfordeler knap dobbelt så meget som tilsigtet, men der er 
endnu ikke justeret for dette i tilskuds- og udligningsystemet.2

 Hovedstadsudligningen er ikke tidssvarende og er med til at dele Danmark op i et 
A- og et B-hold, henholdsvis i og udenfor hovedstaden. Hovedstadskommunerne har 
således både et højere serviceniveau og lavere skatter, mens udgiftsbehovet pr. 
indbygger er højere i provinsen. Derfor forekommer det urimeligt at have en 
udligningsordning, der i 2016 omfordeler ca. 2,8 mia. kr. internt i hovedstadsområdet, 
når de mest økonomisk udfordrede kommuner findes i provinsen – særligt når de 

1 Baseret på det daværende Økonomi- og Indenrigsministeriums fremskrivning af overførselsudgifterne, 

og beregnet udfra forudsætning om at den initiale tilpasning af udligningssystemet gældende i 2016 og 

2017 fortsætter.
2 Se mere på www.rimeligudligning.nu 

4. april 2016
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øgede krav om mere ensartet serviceniveau inddrages i betragtningen. Initiativet 
Bedre Balance har opstillet en mere rimelig udligningsmodel, hvor alle landets 
kommuner bliver omfattet af de samme generelle udligningsordninger – og derved 
skaber mere ensartede finansieringsvilkår på tværs af landet.  I forhold til den 
foreslåede ensartede model for hele landet mangler Nordjylland ud fra 
beregningerne 365 mio. kr.3

 Der mangler socioøkonomiske kriterier som kan opfange socialt udgiftsbehov i 
landdistrikterne. I de mest bymæssige kommuner er det beregnede sociale 
udgiftsbehov således højere end de faktiske sociale udgifter, mens kommuner med 
store landdistrikter rammes af et lavt beregnet udgiftsbehov ift. de faktiske sociale 
udgifter. Initiativet Rimeligudligning.nu har opgjort det samlede tab som følge heraf 
for de nordjyske kommuner til ca. 619 mio. kr.4

 Kompensation for de kommunale overførselsudgifter: Kompensationen for de 
samlede kommunale overførselsudgifter sker via refusion, bloktilskuddet (de 
budgetgaranterede områder inkl. øvige overførsler) og Beskæftigelsestilskuddet. 

Nordjylland under ét har siden 2010 haft et udgiftsniveau for de samlede 
overførselsudgifter, der har ligget relativt stabilt ca. 4% over landsgennemsnittet. 
Men under denne overordnede stabile udvikling har de nordjyske kommuner 
nedbragt udgifterne til A-dagpenge mv., mens udgifterne indenfor de 
budgetgaranterede områder er steget tilsvarende. Det giver store udfordringer, idet 
udviklingen i nettoudgifterne vedr. de budgetgaranterede områder (inkl. øvrige 
overførsler) kompenseres via befolkningsandelen, mens nettoudgifterne vedr. A-
dagpenge mv. kompenseres krone til krone på landsdelsniveau. 

Det forekommer uhensigtsmæssigt at have to forskellige kompensationssystemer på 
et område med så mange forbundne kar. Udviklingen siden 2010 har således 
betydet, at Nordjylland har afleveret gevinsten ved at have nedbragt udgifterne til A-
dagpenge, hvor kompensationen følger med nedad krone til krone. Samtidig har 
Nordjylland selv måttet finansiere hovedparten af den negative udvikling på de 
budgetgaranterede områder, idet væksten på dette område kun kompenseres med 
Nordjyllands befolkningsandel på godt 10%. Nordjylland har med andre ord ikke 
mulighed for at tjene ind på gyngerne, hvad man har mistet på karrusellen. I 2014 
kan tabet for de nordjyske kommuner opgøres til samlet ca. 164 mio. kr.

I debatten om den kommunale udligning argumenteres der fra tid til anden for, at øget 
udligning vil mindske det kommunale selvstyre og incitamenterne til at præstere bedre.  De 
nordjyske kommuner har svært ved at se, at det skulle være tilfældet. For det første er der 
ikke nødvendigvis behov for en øget udligning men jf. eksemplerne herover en rimelig og 
balanceret udligning, der giver mere ensartede finansieringsvilkår på tværs af landets 
kommuner. For det andet vil mere ensartede finansieringsvilkår tværtimod betyde et øget 
kommunalt selvstyre, hvor forskelle i kommunernes serviceniveau bliver udtryk for 
kommunernes lokale udgiftspolitiske prioriteringer samt den lokale evne til at tilrettelægge 
servicen. Dette modsat den nuværende situation, hvor forskelle i serviceniveau i høj grad 
dikteres af væsentlige forskelle i kommunernes finansieringsmæssige rammevilkår. 

3 Se mere på www.bedrebalance.nu 
4 Se mere på www.rimeligudligning.nu 

http://www.bedrebalance.nu/
http://www.rimeligudligning.nu/
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Med udligningsreformen i 2018 er der mulighed for at skabe et mere rimeligt og tidssvarende 
tilskuds- og udligningssystem, der giver mere ensartede finansieringsvilkår for kommuner på 
tværs af landet, og derved skabe et kommunalt Danmark i bedre balance. 

De 11 nordjyske kommuner vil således appelere til, at folketinget ikke nøjes med at bruge 
udligningsreformen som en lappeløsning på et system, der allerede er skævt. Men at 
folketinget derimod tager ansvar og bruger udligningsreformen til at skabe et kommunalt 
Danmark, hvor kommunerne tværs af landet med en mere rimelig finansieringsmodel får reel 
mulighed for at leve op til forventningerne om et mere ensartet serviceniveau.



3.6 Nye vedtægter for EU-kontoret
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1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 

1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 

1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 

1.3. Foreningens hjemsted er Nordjylland.  

2.0. FORMÅL 

2.1. Foreningens formål er at danne ramme for et fælles norddansk EU-kontor i Bru-
xelles og Nordjylland, som virker for at understøtte implementering af kommu-
nale og regionale strategier inden for innovation, videndeling og -opbygning, 
anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvik-
ling af menneskelige ressourcer, udvikling af regionale kompetencer og andre 
udviklingsaktiviteter i yderområderne. 

2.2. Foreningen har ikke en politisk eller økonomisk dagsorden, og arbejder udeluk-
kende på det operationelle niveau.  

2.3. Foreningen skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner 
i regionen. Foreningen må ikke være i konkurrence med private virksomheder. 

3.0. MEDLEMMER 

3.1. Foreningens medlemmer er Region Nordjylland og de enkelte kommuner i Re-
gion Nordjylland, samt Aalborg Universitet og University College Nordjylland.  

3.2. Grønlandske kommuner kan, under hensyntagen til Foreningens historiske 
virke, også søge om optagelse i foreningen. 

4.0. INDSKUD 

4.1. Foreningsmedlemmerne forpligter sig til årligt forlods at indbetale kontingent i 
henhold til pkt. 11. Kontingentet opkræves 1. januar for de medlemmer som 
betaler et fast beløb. For de medlemmer som betaler et kronebeløb pr. indbyg-
ger opkræves kontingentet når befolkningstallene fra Danmarks statistik forlæg-
ger. 

5.0. HÆFTELSE 

5.1. For de forpligtelser der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue, 
jfr. dog punkt 6. Intet medlem har noget krav på foreningens formue.  
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6.0. Driftskredit 

6.1. Foreningen har mulighed for at etablere en kassekredit på maksimalt kr. 
2.000.000,00. Foreningen hæfter forud for medlemmerne for kreditten over for 
pengeinstituttet. Region Nordjylland hæfter for halvdelen af kreditten, kommu-
nerne hæfter for den anden halvdel. Såfremt de kommunale medlemmers hæf-
telse måtte blive aktualiseret, hæfter de kommunale medlemmer indbyrdes i 
forhold til medlemmernes befolkningstal. Befolkningstallet defineres som det 
seneste officielle offentliggjorte befolkningstal på tidspunktet for hæftelsens ak-
tualisering.  

7.0. GENERALFORSAMLING 

7.1. Generalforsamlingen udgøres af medlemmerne af Kontaktudvalget suppleret 
med foreningens øvrige medlemmer.  

7.2. Generalforsamlingen skal have forelagt store og betydende dispositioner til 
godkendelse, eksempelvis beslutning om etablering af kontor/forretningssted 
andre steder end Bruxelles og Nordjylland. 

7.3. Generalforsamlingen kan ved flertalsbeslutning anmode bestyrelsen om en re-
degørelse om forhold, der vedrører foreningen. 

7.4. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i forbindelse med et Kontaktudvalgs-
møde i første kvartal, eller i andet kvartal, såfremt det ikke har været muligt at 
afholde i første kvartal.   

7.5. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med højest 4 ugers og mindst 2 ugers 
varsel. Indkaldelse – der foretages af bestyrelsen – skal ske på en efter besty-
relsens skøn forsvarlig måde til alle medlemmer af foreningen til den i medlems-
databasen noterede adresse. Såfremt oplysningerne i medlemsdatabasen er 
mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller indkalde 
på anden måde.  

7.6. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, 
hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlin-
gen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsam-
lingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 

7.7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget og hand-
lingsplan forelægges til orientering. 

4. Indkomne forslag. 
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5. Valg af revisor. 

6. Eventuelt. 

 

7.8. Forslag fra medlemmerne af foreningen til behandling på den ordinære gene-
ralforsamling optages på dagsordenen, såfremt forslaget er fremsat senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

7.9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds 
varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med 
angivelse af dagsorden fra mindst 4 medlemmer senest 4 uger efter, at en så-
dan begæring er modtaget. 

7.10. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, 
medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder 
forslaget. 

7.11. Beslutning om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun 
træffes med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. 

7.12. Et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i foreningens for-
handlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten. 

7.13. Region Nordjylland vælger en formand for to år, der herefter erstattes af en 
formand valgt af kommunerne, der sidder som formand de næste to år eller 
omvendt. Således skifter formandsskabet efter hvert 2. år mellem en kandidat 
valgt af Region Nordjylland og en kandidat valgt af kommunerne.  

Ligeledes vælger Region Nordjylland og kommunerne hver en næstformand for 
den periode, hvor formandsposten er besat af den anden part. Et medlem kan 
godt vælges til at fungere som formand eller næstformand i to år for herefter at 
indtage den anden post i bestyrelsen som formand eller næstformand i de føl-
gende to år.  

8.0. BESTYRELSEN 

8.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges for 4 år ad 
gangen følgende kommunal- og regionalvalgsperioden. Valg til bestyrelsen 
sker således på 1. generalforsamling efter et kommunalvalg.  

8.2. Bestyrelsen sammensættes på følgende måde: 
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1 repræsentant udpeget af Vækstforum 
3 repræsentanter fra Business Region North Denmarks bestyrelse  
2 repræsentant for medlemskommunerne. Udpeget af KKR 
2 repræsentant for Region Nordjylland. Udpeget af Regionsrådet 
 
Derudover tilknyttes 3 tilforordnede, som skal bidrage med faktuel faglige viden, 
og sammensættes på følgende måde: 
 
1 repræsentant for Aalborg Universitet  
1 repræsentant for Region Nordjyllands administration 
1 repræsentant for kommunernes administration 
 
De 3 tilforordnede har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne 
 

8.3. Bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgsperioden. Den afgå-
ende bestyrelse fungerer til den nye er tiltrådt.  

8.4. Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af en direktør for foreningen, der såle-
des har det daglige ledelsesansvar for foreningen. 

8.5. Direktøren referer til bestyrelsen via formanden. 

8.6. Det tilstræbes, at bestyrelsen til enhver tid sammensættes således, at den bredt 
repræsenterer medlemskredsen af foreningen. 

8.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der 
er nødvendige for foreningens daglige drift, herunder eventuelt etablering af 
formandskab, udvalg mv. under bestyrelsen. 

8.8. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder per år. Bestyrelsen mødes når for-
manden bestemmer det, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. 
Bestyrelsesmøderne kan afholdes elektronisk. 

8.9. Bestyrelsesformanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelses-
møde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger.  

8.10. Bestyrelsen modtager intet vederlag. 

8.11. Foruden selve bestyrelsesmedlemmerne, er der tilknyttet 3 tilforordnede til be-
styrelsen, der skal bidrage med faktuel faglig viden. De tilforordnede har møde-
ret, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøderne.  

9.0. TEGNINGSREGEL 

9.1. Foreningen tegnes af formanden og af foreningens direktør i forening eller af 
den samlede bestyrelse. 
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10.0. SAMARBEJDSRELATIONER 

10.1. For at understøtte det regionale samarbejde og fælles fokus afholdes årligt 
møde med bestyrelsen i Business Region North Denmark med henblik på, at: 

1. Bestyrelsen for Business Region North Denmark orienteres om foreningens 
økonomi, resultater og planer for det kommende år. 

2. Bestyrelsen for Business Region North Denmark har mulighed for at foreslå 
prioritering i foreningens fremadrettede indsats. 

3. Bestyrelsen for foreningen har ligeledes mulighed for at fremlægge forslag 
til konkrete indsatser og projekter over for bestyrelsen i Business Region 
North Denmark. 

11.0. FINANSIERING 

11.1. Finansiering sker via et årligt kontingent.  

11.2. Kontingentets størrelse baseres på et kronebeløb pr. indbygger i medlemskom-
munerne og medlemsregionen. Aalborg Universitet og University College Nord-
jylland betaler et fast kontingent. 

11.3. Det faste kontingent for Aalborg Universitet og University College Nordjylland 
kan alene ændres, såfremt Aalborg Universitet og University College Nordjyl-
land er enig heri på den pågældende generalforsamling, hvor forslaget om æn-
dring af kontingentet behandles 

11.4. Kronebeløbet pr. indbygger fra medlemskommunerne og Regionen er fastsat i 
forbindelse med etableringen af Foreningen NordDanmarks EU-kontor og vide-
reføres fra år til år. Kronebeløbet kan ændres på generalforsamlingen såfremt 
medlemskommunerne og/eller Region Nordjylland har fremsat forslag herom 

11.5. Frist for indbetaling af kontingent til NordDanmarks EU-kontor er den 1. april.  

12.0. REVISION 

12.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

12.2. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges 
på generalforsamlingen. 

12.3. Alle beretninger fra revisionen skal forelægges på bestyrelsesmøderne. 
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13.0. UDTRÆDELSE 

13.1. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsesformanden pr. 1. september, hvor-
med medlemskabet ophører med udgangen af indeværende kalenderår. Ved 
udmeldelse efter 1. september ophører medlemskabet med udgangen af næste 
kalenderår. 

13.2. Såfremt foreningen på tidspunktet for foreningsmedlemmets udtræden måtte 
have optaget lån, for hvilke foreningsmedlemmerne hæfter i forhold til særskilt 
aftale, er det udtrædende foreningsmedlem forpligtet til ved udtrædelsen at ind-
fri sin forholdsmæssige andel heraf. 

13.3. Det udtrædende foreningsmedlem får intet udbetalt af foreningen i forbindelse 
med udtrædelsen, hverken sin andel af foreningens kapital, af den likvide kapi-
tal eller af foreningens aktiver i øvrigt. 

14.0. OPLØSNING 

14.1. Foreningen kan opløses af generalforsamlingen efter godkendelse af 2/3 af de 
på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. 

14.2. Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af opløsning tilbagegå til 
medlemmerne i overensstemmelse med de principper, der gælder for betaling 
af kontingent. 
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Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene  

 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

Den 1. april 2016 

Udlændingestyrelsen 

  

Ryesgade 53 

2100 København Ø 

Tlf.: 35 36 66 00 

  

www.nyidanmark.dk 

  

  

Sagsnummer 16/046678 

Sagsbehandler: drkj 

Udmelding af landstal for 2017 

 

Det følger af integrationslovens § 6, 1. pkt., at Udlændingestyrelsen hvert år se-

nest den 1. april skal udsende meddelelse om det antal flygtninge, som styrelsen 

påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet).  

Det er erfaringsmæssigt meget vanskeligt at forudse dette antal, idet det påvirkes 

af mange faktorer, herunder udviklingen i antallet af asylansøgere, der kommer til 

Danmark i år og næste år. Som erfaringen fra de seneste år viser, kan der selv på 

kort sigt være meget store udsving i antallet af asylansøgere.  

Udlændingestyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at der i 2017 vil blive 

givet opholdstilladelse til 15.000 flygtninge. Landstallet for 2017 fastsættes såle-

des foreløbigt til 15.000 personer.  

Udlændingestyrelsen kan først udmelde et mere præcist landstal, når finanslovs-

grundlaget for 2017 – baseret på den endelige prognose – er lagt fast i løbet af 

efteråret.  

Det følger af bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygt-

ninge, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december 2015, at udmel-

dingen af landstallet skal vedlægges de i bekendtgørelsens § 11 nævnte opgørel-

ser, dvs. en opgørelse over befolkningen, jf. §11, stk. 1, en opgørelse over antallet 

af indvandrere og flygtninge, jf. § 11, stk. 2, og en opgørelse over antallet af fami-

liesammenførte til flygtninge, jf. § 11, stk. 5.      

På den baggrund vedlægger Udlændingestyrelsen de nævnte opgørelser.  

Regions- og kommunekvoter for 2017  
 

Udlændingestyrelsen skal bede kommunerne i hver region om at søge at indgå en 

aftale om regionskvoter for 2017, jf. integrationslovens § 7, stk. 1. Aftalen skal 

meddeles til Udlændingestyrelsen inden den 1. maj 2016.  



 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 9 

 
 

Har kommunerne i hver region ikke inden den 1. maj 2016 givet Udlændingesty-

relsen meddelelse om indgåelse af en aftale om regionskvoter, fastsætter styrel-

sen inden den 15. maj 2016 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret in-

den for de enkelte regioner i 2017, jf. integrationslovens § 7, stk. 3.  

Når regionskvoterne foreligger, skal kommunalbestyrelserne inden for en region 

søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i 

regionskvoterne for 2017 skal boligplaceres, jf. integrationslovens § 8, stk. 1. Afta-

len skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september 2016.  

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 

2016 til Udlændingestyrelsen givet meddelelse om indgåelse af en aftale om 

kommunekvoter for 2017, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. septem-

ber 2016 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes bolig-

placeret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens 

§ 8, stk. 3.  

Møde om regions- og kommunekvoter for 2017  

I forlængelse af udmeldingen af landstallet for 2017 afholder Udlændingestyrel-

sen tirsdag den 12. april 2016, kl. 13-15, et informationsmøde i Odense, hvor regi-

oner og kommuner har mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål i forhold 

til processen for regions- og kommunekvoterne for 2017.  

Tilmelding til informationsmødet skal ske senest fredag den 8. april 2016 pr. e-

mail til kontorfuldmægtig Marianne Neven Plesner, mnv@us.dk, med kopi til 

fuldmægtig Nathalie Fasting Poulsen, nan@us.dk. Af praktiske årsager vil der som 

udgangspunkt alene kunne tilmeldes én repræsentant fra hver region og hver 

kommune til mødet. Nærmere oplysninger om stedet for mødet vil snarest blive 

fremsendt til de tilmeldte.  

Spørgsmål vedrørende de bagvedliggende beregninger for landstallet kan rettes til 

Udlændingestyrelsen, Louise Saabye Rasmussen, e-mail: loo@us.dk, telefonnum-

mer 35 30 82 74.  

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Lohmann Kjærgaard 

  

mailto:mnv@us.dk
mailto:nan@us.dk
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Bilag A: Opgørelse over indbyggere samt flygtninge og indvandrere bosat i kommunerne pr. 1. 
januar 2016 

Kommune nr. og kommune 
Indbyggertal pr. 1. januar 
2016, ekskl. Christiansø 

Antallet af udenland-
ske statsborgere fra 
ikke-vestlige lande 
bosat i kommunerne 
pr. 1. januar 2016, 
ekskl. Christiansø, 
fordelt på opholds-
grundlag 

Antal asylan-
søgere ind-
kvarteret på 
centre pr. 30. 
marts 2016 

Danmark ialt 5.707.160 266.049 17.596 

      
 

Region Hovedstaden 1.789.083 116.657 2.089 

101 København 591.481 45.998   

147 Frederiksberg 104.481 5.700   

151 Ballerup 48.224 3.153   

153 Brøndby 35.322 5.032   

155 Dragør 14.142 380                  253  

157 Gentofte 75.350 2.669   

159 Gladsaxe 67.914 4.722   

161 Glostrup 22.461 1.642   

163 Herlev 28.423 2.143   

165 Albertslund 27.880 3.353   

167 Hvidovre 52.831 3.966   

169 Høje-Taastrup 49.960 5.485   

173 Lyngby-Taarbæk 55.097 2.166   

175 Rødovre 38.002 2.933   

183 Ishøj 22.358 3.513   

185 Tårnby 42.860 2.271   

187 Vallensbæk 15.419 1.327   

190 Furesø 40.156 2.113   

201 Allerød 24.732 852                  420  

210 Fredensborg 40.112 2.424   

217 Helsingør 62.092 3.175   

219 Hillerød 49.672 2.360   

223 Hørsholm 24.965 847                    96  

230 Rudersdal 55.739 2.045   

240 Egedal 42.773 1.470   

250 Frederikssund 44.725 1.489   

260 Halsnæs 31.049 1.273                  552  

270 Gribskov 41.107 1.217                  314  

400 Bornholm 39.756 939                  454  
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Region Sjælland 827.499 31.406 2.567 

253 Greve 49.518 2.862   

259 Køge 59.868 2.785   

265 Roskilde 86.207 3.234                  352  

269 Solrød 21.788 754   

306 Odsherred 32.816 893                    94  

316 Holbæk 69.972 2.834   

320 Faxe 35.614 986   

326 Kalundborg 48.660 1.561   

329 Ringsted 34.031 1.717   

330 Slagelse 78.140 3.773                  222  

336 Stevns 22.260 521   

340 Sorø 29.543 827                  373  

350 Lejre 27.317 754                  662  

360 Lolland 42.638 1.445                  508  

370 Næstved 82.342 3.291                  356  

376 Guldborgsund 60.979 1.941   

390 Vordingborg 45.806 1.228   

        

        

Region Syddanmark 1.211.770 49.587 6.187 

410 Middelfart 37.913 1.113   

420 Assens 41.224 881   

430 Faaborg-Midtfyn 51.236 1.245                  318  

440 Kerteminde 23.880 719   

450 Nyborg 31.886 1.300                  474  

461 Odense 198.972 12.986   

479 Svendborg 58.228 2.090                    30  

480 Nordfyns 29.298 653   

482 Langeland 12.547 291                  672  

492 Ærø 6.290 106                  126  

510 Haderslev 56.029 1.952               1.153  

530 Billund 26.434 887   

540 Sønderborg 74.737 3.130                  921  

550 Tønder 37.904 945                  474  

561 Esbjerg 115.748 4.570                  351  

563 Fanø 3.290 100   

573 Varde 50.289 1.300   
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575 Vejen 42.869 1.249   

580 Aabenraa 58.869 2.233                  372  

607 Fredericia 50.689 2.427                  450  

621 Kolding 91.695 4.344                  161  

630 Vejle 111.743 5.066                  685  

        

        

Region Midtjylland 1.293.309 50.935 1.972 

615 Horsens 87.736 4.083   

657 Herning 87.593 3.326                  386  

661 Holstebro 57.661 1.804                  466  

665 Lemvig 20.399 421   

671 Struer 21.474 768   

706 Syddjurs 41.889 1.169                  108  

707 Norddjurs 38.144 1.000                  362  

710 Favrskov 47.655 1.176   

727 Odder 22.131 657   

730 Randers 97.520 3.560                  213  

740 Silkeborg 90.719 2.771   

741 Samsø 3.710 47                  310  

746 Skanderborg 59.481 1.710   

751 Århus 330.639 20.358   

756 Ikast-Brande 40.798 1.415                  113  

760 Ringkøbing-Skjern 57.139 1.553                    14  

766 Hedensted 46.206 1.089   

779 Skive 46.639 1.226   

791 Viborg 95.776 2.802   

        

        

Region Nordjylland 585.499 17.464 4.781 

773 Morsø 20.629 461                  234  

787 Thisted 43.991 1.185               1.192  

810 Brønderslev 36.047 1.092                  615  

813 Frederikshavn 60.246 1.726                  493  

820 Vesthimmerland 37.296 935                  463  

825 Læsø 1.817 18   

840 Rebild 29.149 551                    78  

846 Mariagerfjord 42.131 1.158   

849 Jammerbugt 38.466 949               1.139  

851 Aalborg 210.316 7.389   
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860 Hjørring 65.411 2.000                  567  
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Bilag B: Opgørelse over Familiesammenførin-
ger til flygtninge tilgået kommune i 2015 

Kommune 

Familiesam-
menføringer til 
flygtninge, tilgået 
kommunen i 
2015 

    

    

Region Hovedstaden   

101 København 27 

147 Frederiksberg 28 

151 Ballerup 6 

153 Brøndby 0 

155 Dragør 18 

157 Gentofte 26 

159 Gladsaxe 10 

161 Glostrup 4 

163 Herlev 0 

165 Albertslund 1 

167 Hvidovre 12 

169 Høje-Taastrup 3 

173 Lyngby-Taarbæk 44 

175 Rødovre 5 

183 Ishøj 0 

185 Tårnby 17 

187 Vallensbæk 9 

190 Furesø 41 

201 Allerød 45 

210 Fredensborg 12 

217 Helsingør 73 

219 Hillerød 67 

223 Hørsholm 29 

230 Rudersdal 76 

240 Egedal 39 

250 Frederikssund 78 

260 Halsnæs 48 

270 Gribskov 91 

400 Bornholm 66 

Region Hovedstaden i alt 875 

    

    

Region Sjælland   

253 Greve 42 
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259 Køge 66 

265 Roskilde 73 

269 Solrød 43 

306 Odsherred 84 

316 Holbæk 84 

320 Faxe 73 

326 Kalundborg 106 

329 Ringsted 27 

330 Slagelse 74 

336 Stevns 29 

340 Sorø 40 

350 Lejre 55 

360 Lolland 51 

370 Næstved 94 

376 Guldborgsund 63 

390 Vordingborg 84 

Region Sjælland i alt 1.088 

    

    

Region Syddanmark   

410 Middelfart 72 

420 Assens 93 

430 Faaborg-Midtfyn 88 

440 Kerteminde 62 

450 Nyborg 84 

461 Odense 170 

479 Svendborg 61 

480 Nordfyns 78 

482 Langeland 17 

492 Ærø 7 

510 Haderslev 110 

530 Billund 35 

540 Sønderborg 79 

550 Tønder 58 

561 Esbjerg 153 

563 Fanø 9 

573 Varde 93 

575 Vejen 87 

580 Aabenraa 116 

607 Fredericia 65 

621 Kolding 93 

630 Vejle 106 

Region Syddanmark i alt 1.736 
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Region Midtjylland   

615 Horsens 133 

657 Herning 88 

661 Holstebro 88 

665 Lemvig 33 

671 Struer 53 

706 Syddjurs 100 

707 Norddjurs 44 

710 Favrskov 109 

727 Odder 88 

730 Randers 121 

740 Silkeborg 91 

741 Samsø 0 

746 Skanderborg 83 

751 Århus 130 

756 Ikast-Brande 34 

760 Ringkøbing-Skjern 71 

766 Hedensted 48 

779 Skive 80 

791 Viborg 78 

Region Midtjylland i alt 1472 

    

    

Region Nordjylland   

773 Morsø 42 

787 Thisted 55 

810 Brønderslev 72 

813 Frederikshavn 80 

820 Vesthimmerland 56 

825 Læsø 0 

840 Rebild 49 

846 Mariagerfjord 46 

849 Jammerbugt 69 

851 Ålborg 70 

860 Hjørring 80 

Region Nordjylland i alt 619 

    

    

    

Danmark ialt 5.790 
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