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12-02-2016 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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1.

Godkendelse af referat.

1.1.

Godkendelse af referat
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
Godkendelse af referat af KKR Nordjyllands møde den 20. november 2015.
Indstilling
Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 20. november
2015 godkendes.
Sagsfremstilling
Referatet er udsendt torsdag den 26. november 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat.

SIDE | 3

KKR Nordjylland | 12-02-2016

2.

Siden sidst.

2.1.

Siden sidst
SAG-2016-00412 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.
Spildevandslam
KKR Nordjylland sendte den 10. november 2015 en henvendelse til KL vedr.
udbringning af spildevandsslam på produktionsjord.
KKR Nordjylland modtog den 24. november 2015 en tilbagemelding fra KL
på henvendelsen.

./.

Vedlagt svar fra KL vedr. udbringning af spildevandsslam på produktionsjord.
Orientering fra KKR-formandsmøde i KL fredag den 29. januar 2016
Fem gange om året afholdes der møde mellem de fem KKR-formandskaber
og KL’s formandskab. Arne Boelt deltog i mødet den 29. januar 2 016 og orienterer kort om dette møde.
Henvendelse fra P4 og TV2Nord om opfølgning på ”Hvad nu Nordjylland”
I maj 2015 havde P4 og TV2Nord i samarbejde med de nordjyske kommuner
og Region Nordjylland inviteret nordjyderne til at debattere fremtidens Nordjylland. P4, TV2Nord og Nordjyske har rettet henvendelse til kommuner/region om at samarbejde om et lignende arrangement i slutningen af april
2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning .
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Flere unge i erhvervsuddannelse
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
KL’s bestyrelse har besluttet, at KL skal bidrage til, at flere unge vælger en
erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse. Der er tale om et emne,
der allerede er højt oppe på dagsordenen i kommunerne, og bestyrelsen
lægger med initiativet op til, at KL understøtter dagsordenen i kommunerne
med en forstærket indsats.
At få flere til at vælge en erhvervsuddannelse er en tværkommunal udfordring, bl.a. fordi erhvervsskolerne ofte har flere kommuner i deres opland,
og de unge pendler til erhvervsuddannelse på tværs af kommunegrænser.
Praktikpladser er heller ikke bestemt af kommunegrænser. Derudover er KL
bevidst om, at udfordringer på området kan være forskellige på tværs af landet blandt andet på grund af forskellig geografi, placering af erhvervsuddannelser og det lokale erhvervsliv.

./.

Derfor har bestyrelsen bedt sekretariatet i KL om, at der kommer input til det
videre arbejde fra de fem KKR. I den forbindelse er udarbejdet vedlagte debatoplæg som grundlag for drøftelserne i KKR’erne. Oplægget er struktureret omkring syv emner, som efter bestyrelsens opfattelse har betydning for,
om flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter de syv emner i vedlagte bilag med
udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål:
1.

Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale dagsorden? Hvordan vil
KKR Nordjylland anbefale KL’s bestyrelse at prioritere emnerne?

2.

Hvilke barrierer i de fremstillede emner oplever kommunerne i forhold til
at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse?

3.

Er der yderligere relevante temaer, som KKR Nordjylland mener, at
KL’s bestyrelse bør inddrage i sine overvejelser?

4.

Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de
respektive emner, som er særlig relevante for KL at kende til i sit arbejde med området? Eksempelvis i forhold til det private erhvervsliv og
erhvervsskolerne?
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Sagsfremstilling
Gennem de sidste 10 år har der været et støt fald i andelen af 9. og 10.
klasseelever, som vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I dag
er det under hver femte. Samtidig er andelen af elever, der søger det almene gymnasium steget fra tre ud af fem til tre ud af fire.

Denne forskydning af søgemønstrene betyder, at der flere steder i landet
opstår mangel på faglært arbejdskraft med især teknisk baggrund. Samtidig
giver det anledning til dobbeltuddannelse, da flere unge først efter at have
gennemført en gymnasial uddannelse, påbegynder en erhvervsuddannelse.
Reformen af erhvervsuddannelserne har som mål, at 30 pct. af 9. -10. klasseeleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Det aktuelle tal i foråret
2015 er 18,5 pct., så der er brug for indsatser på en række forskellige områder for at vende udviklingen og nå målsætningen. Samtidig er der de kommende ti år mindre årgange på vej, så det er vigtigt, at andelen af unge der
tager en erhvervsuddannelse stiger for bare at kunne fastholde status quo i
optaget.
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Kommunerne kan påvirke dette både direkte gennem arbejdet i eksempelvis
folkeskolerne og overgangene til ungdomsuddannelserne, men i oplægget
behandles også områder, hvor kommunernes indflydelse er mere indirekte
gennem påvirkning af eksempelvis det lokale erhvervsliv, erhvervsuddannelserne, regionerne og regeringen.
I drøftelsen af de syv emner som KL’s bestyrelse har peget på i debatoplægget til KKR, kan fx indgå følgende spørgsmål:
1. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben skole
Hvad er de væsentligste muligheder og barrierer for øget samarbejde
2.

mellem folkeskolen og erhvervsvirksomhederne?
Erhvervsuddannelse i hele landet
Er der potentiale i campussamarbejde og samlokalisering fra et kommunalt synspunkt, og er det fx svaret på en geografisk spredning af ud-

3.

dannelserne?
Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til ungdomsuddannelse
Hvilke muligheder er der for et mere forpligtende samarbejde mellem
folkeskolen og ungdomsuddannelserne i forbindelse med udskoling, og

4.

hvilken rolle skal fx UU-vejledningen spille?
Et særligt 10. klasses fokus hvor man sikrer, at 10. klasse bliver starten
på en erhvervsuddannelse
Det er nødvendigt med et forpligtende samarbejde med erhvervsskolerne, så 10. klasse i endnu højere grad bliver starten på en erhvervsuddannelse. Hvordan kan det etableres, og hvilke andre muligheder er

5.

der?
Sikre flere praktikpladser i den private sektor
Hvis det lykkes at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, vil det
medføre et krav om flere praktikpladser. Hvad er kommunernes rolle i

6.

den forbindelse, og hvordan kan kommunerne bidrage?
Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre karriereveje
Fokus fra reform af erhvervsuddannelserne var bl.a. på kvalitet i uddannelserne. Hvordan kan kommunerne og KKR bidrage til, at der holdes

7.

fokus på kvalitet i uddannelserne?
Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og de særlige tilbud til ikke-uddannelsesparate
Er der et behov for at organisere og få større nytte af de mange tilbud
til de ikke-uddannelsesparate? Og hvilke perspektiver er der i et samlet
eftersyn af ungdomsuddannelserne?

Næste skridt
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På baggrund af drøftelserne i de respektive KKR’er vil bestyrelsen igen
drøfte sagen og vurdere behovet for eventuelle indsatser i forhold til de enkelte emner.
Derudover er flere unge i erhvervsuddannelse også et emne i KL’s arbejde
med ”Danmark i forandring”, hvor der bliver arbejdet med folkeskolens forberedelse til en ungdomsuddannelse, med særligt fokus på at flere tager en
ungdomsuddannelse.
./.

Vedlagt er et input til nordjyske signaler i forhold til drøftelserne i KKR Nordjylland.

3.2.

Dimensionering på SOSU-området – opfølgning
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
KKR Nordjylland besluttede på mødet den 20. november 2015 dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne i 2016 og fordelingen af praktikpladser for henholdsvis SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter kommunerne imellem, samt fastsatte optaget på den pædagogiske assistentuddannelse for 2016.
Dimensioneringen af SOSU-assistenter forudsætter en aftale med regionen,
idet der er tale om en fælles uddannelse med delt praktik i både region og
kommune. På baggrund heraf har formandskabet for KKR Nordjylland rettet
henvendelse til Regionsrådet i Region Nordjylland for at drøfte en aftale om
forøgelse af antallet af SOSU-assistenter i 2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orientering om status til efterretning.
Sagsfremstilling
Kommunerne har behov for flere social- og sundhedsassistenter til især de
flere opgaver, som kommunerne i dag løser på sundhedsområdet. Kommunerne ønsker derfor at øge dimensioneringen af optaget på SOSU assistentuddannelsen.
KL har i efteråret 2015 opfordret kommunerne til at planlægge dimensioneringen efter en arbejdskraftprognose fra Finansministeriet, der viser, at der
er behov for at øge optaget til SOSU-assistentuddannelsen med ca. 400 elever i 2016 som et første skridt til at dække behovet for flere SOSUassistenter. KL har fulgt dette op med et brev til Danske Regioner den 12.
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november 2015, hvor regionerne opfordres til at medvirke til at øge dimensioneringen og etablere de ekstra praktikforløb i 2016.
Spørgsmålet om uddannelse af flere SOSU-assistenter blev ligeledes drøftet
på et møde mellem KL’s og Danske Regioners formandskaber den 18. december 2015. Efter mødet har Danske Regioners formandskab den 22. december i brev opfordret regionerne til – i det omfang det er muligt – at søge
at tilvejebringe et antal ekstra praktikpladser i 2016 for dermed at imødekomme kommunernes behov for flere SOSU-assistenter. Det sker under forudsætning af:


At kommunerne finansierer de ekstra elevforløb



At de ekstra elevforløb tilrettelægges på en måde, der indebærer mindst
mulig belastning af den regionale praktikpladskapacitet.

Aftale med Region Nordjylland om ekstra SSA pladser
SOSU-dimensioneringen for 2016 blev drøftet på mødet i KKR Nordjylland
den 20. november 2015. Det blev her besluttet:


At PAU-dimensioneringen for 2016 svarer til antallet i 2015



At SOSU-hjælper dimensioneringen for 2016 er på i alt 752 for de nordjyske kommuner, men med en forståelse for hvis enkelte kommuner evt.
ikke har mulighed for fuldt ud at leve op til det anbefalede måltal



At SOSU-assistent dimensioneringen for 2016 indtil videre planlægges
efter niveau 2015 samlet set, men med en ændret fordeling mellem kommunerne, baseret på ny fordelingsnøgle for 2016



At der for SOSU-assistent dimensioneringen tilstræbes at indgå en aftale med Region Nordjylland om at øge dimensioneringen for 2016 til
2016 måltallet.

Dimensioneringen af SOSU-assistenter forudsætter en aftale med regionen,
idet der er tale om en fælles uddannelse med delt praktik i både region og
kommune. På baggrund heraf rettede formandskabet for KKR Nordjylland,
henvendelse til Regionsrådet i Region Nordjylland den 3. november 2015 for
at drøfte en aftale om forøgelse af antallet af SOSU-assistenter i 2016.
Formanden for Regionsrådet har efterfølgende tilkendegivet, at Region
Nordjylland ønsker at afvente centrale drøftelser mellem KL og DR, inden
regionen vil tage stilling til henvendelsen. Senest har Regionsrådsformanden over for formandskabet tilkendegivet, at Region Nordjylland er vill ig til at
drøfte en øget dimensionering i 2016, herunder alternative modeller for fordeling af praktikken mellem regionen og kommunerne.
Henvendelse fra SOSU NORD
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På baggrund af en henvendelse fra SOSU Nord deltog Søren Steensen, formand for Uddannelsespolitisk Koordinationsgruppe (UPKG), samt KKR sekretariatet i et møde med SOSU Nords direktør og vicedirektør den 14. december 2015. Her gjorde SOSU Nord opmærksom på, at skolen har en betydelig udfordring i forhold til at rekruttere tilstrækkeligt med elev er til de pladser, der dimensioneres med.
Som det fremgår af den vedlagte oversigt fra SOSU Nord, er skolen med optaget til SSH-uddannelsen og optaget af grundforløb 2 SOSU-elever i januar
2016 maximalt i stand til at producere omkring 330 SSH-elever på de to første optag i 2016 (der er 3 optag i alt). Jf. KKR’s indmelding om dimensionering ønsker kommunerne i SOSU Nords optageområde at ansætte i alt 658
social- og sundhedshjælperelever i 2016, og dermed er det afgørende at optaget på grundforløb 2 øges – ikke kun i forhold til 2016, men også de følgende år. Hvis tilgangen til grundforløb 2 og dermed SSH-uddannelsen ikke
øges, forudser SOSU Nord, at der kan opstå mangel på ansøgere til SSH uddannelsen og generel mangel på SSH’er. Eftersom SSH-uddannelsen er
en ’fødekæde’ til SSA-uddannelsen, kan de nordjyske kommunerne på sigt
stå til at mangle de SSA-medarbejdere, som de i stigende grad efterspørger.
./..

Vedlagt oversigt fra SOSU Nord samt notat omkring opmærksomhedspunkter.
Ny SOSU-uddannelse og dimensionering for 2017
Det kan i øvrigt oplyses, at der fortsat forhandles på centralt niveau om den
nye SOSU-uddannelse. Det forventes, at der vil foreligge et udkast til aftale
om den nye uddannelse, som parterne kan tage politisk stilling til i løbet a f
februar måned. Det er fortsat hensigten, at den nye SOSU-uddannelse skal
træde i kraft fra 2017 – og dermed ligge til grund for den dimensionering for
2017, som KKR skal tage stilling til senere på foråret.

3.3.

Dimensionering af pædagoguddannelsen
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
KKR Nordjylland skal i lighed med tidligere år afgive indstilling til Undervisningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i Region Nordjylland for studieåret 2016/17.
KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 27. februar 2015, at dimensioneringen af pædagoguddannelsen skulle nedsættes med 10 pct. over tre år,
således at der om tre år oprettes 405 studiepladser mod 450 fra tidligere.
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Indstilling
Det indstilles:
– At KKR Nordjylland godkender en dimensionering på 423 studerende for
studieåret 2016/17 – i henhold til den 10 pct. neddimensionering, der blev
besluttet den 27. februar 2015.
Sagsfremstilling
KKR Nordjylland besluttede på mødet den 27. februar 2015 at reducere i antallet af studiepladser med 10 pct. over tre år.
Beslutningen byggede på en administrativ vurdering om, at stigningen i behov på nye områder ikke kunne opveje det markant faldende behov på
grund af faldet i børnetallet. Den administrative vurdering var baseret på høringssvar fra kommunerne, gennemgang af eksisterende analyser, møder
med uddannelsesinstitutioner, møde med en repræsentant fra de faglige organisationer, møde med kommunale direktører/chefer med ansvar for området og høring af UCN samt de faglige organisationer.
Den første del af neddimensioneringen i 2015, hvor antal studiepladser blev
reduceret til 440 pladser er indfaset. Den anden del af neddimensioneringen
reducerer antallet af studiepladser til 423 i 2016, og den sidste del af neddimensioneringen vil reducere studiepladserne til 405 pladser i 2017.
UCN har rettet henvendelse til KKR Nordjylland med et ønske om at revurdere indstillingen på baggrund af flygtningekrisen. Det er fremkommet i medierne, at Kommunernes Landsforening vurderer, at grundet flygtningekrisen, så vil der fremadrettet være øget behov for medarbejdere på de kommunale velfærdsområder – herunder pædagoger. I den forbindelse ser UCN
gerne, at der på nuværende tidspunkt opdimensioneres i antallet af studiepladser for at imødekomme det voksende behov for pædagoger. Den administrative vurdering er, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at
opdimensionere – men at der holdes fast i den igangværende proces omkring at neddimensionere i henhold til KKR Nordjyllands beslutning fra 27.
februar 2015. Imidlertid kan der være behov for at udarbejde et beslutningsgrundlag, der tager højde for de tilpasninger, der kan være behov for på
baggrund af bl.a. den øgede tilstrømning af flygtninge.
Herudover arbejdes der på den tredje analyse i forhold til analyseprojektet
Fremtidens Kompetencer (FremKom). Her vil der genereres yderligere viden
omkring fremtidens kompetencebehov i Region Nordjylland, som kan indarbejdes i processen omkring dimensioneringen for 2017-2018.
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./.

Vedlagt er et notat fra UCN – med input til pædagogdimensioneringen for
2016

3.4.

Væksthusaftale 2016
SAG-2016-00412 hlth
Baggrund
KKR Nordjylland og Væksthuset skal indgå en aftale om indsatsen i Væksthuset for 2016.
Udkastet til aftale er udarbejdet af Væksthuset i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne.
Bestyrelsesformand for Væksthuset og borgmester Lene Kjelgaard Jensen
indleder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og godkender forslag til aftale m ed
Væksthus Nordjylland for 2016.
Sagsfremstilling
Udkast til aftale for 2016 mellem Væksthus Nordjylland og de nordjyske
kommuner foreligger nu til KKR’s godkendelse.

./.

Vedlagt udkast til aftale for 2016 for Væksthus Nordjylland og de nordjyske
kommuner.
Fokus i aftalen er bl.a. samarbejdet mellem Væksthuset og kommunerne om
en fælles vækstdagsorden i regi af Business Region North Denmark.
Business Region North Denmark (BRN) blev etableret den 1. januar 2015.
Samarbejdet giver mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden.
Medlemmerne af BRN er alle partnere i en række regionale enheder, som er
centrale for den fælles vækstdagsorden. Det gælder bl.a. Væksthus Nordjylland.
For Væksthus Nordjylland giver etablering af (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.
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Væksthus Nordjyllands opgaver
Væksthus Nordjylland har tre sammenhængende typer af aktiviteter og ydelser.
– En kerneydelse i form af vækstkortlægning, hvor Væksthjulet i dag anvendes som et centralt fælles værktøj. Vækstkortlægningen er en uvildig
sparring, der både kan fokusere på det overordnede strategiske niveau
samt bidrage til, at Væksthus Nordjylland på specifikke fagområder kan
understøtte den lokale erhvervsserviceindsats på specifikke ydelser.
– Programmer og projekter i form af operatørfunktioner på statslige, regionale eller lokale initiativer rettet mod Væksthusets målgrupper. Væksthus
Nordjylland er en oplagt samarbejdspartner til at være udførende operatør
på fælles projekter skabt i regi af BRN.
– Knudepunktsfunktioner i form af fælles indgange og formaliseret henvisningspraksis til regionale/statslige aktører og programmer, der kan hjælpe
brugerne med at realisere deres vækstpotentiale. Det gælder inden for
områder som innovationsfremme, kapitalformidling og internationalisering.
Kommunernes finansiering af Væksthuset
Kommunerne finansierer Væksthus Nordjylland i 2016 med 10.440.000 kr.
fordelt på kommunerne. Midler er overført fra staten via det kommunale
bloktilskud.

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

Kr. (excl. moms)
384.000
804.000
648.000
1.104.000
708.000
24.000
492.000
744.000
684.000
3.648.000
1.200.000
10.440.000

Det foreslås, at Væksthusets årsberetning fremover forelægges til KKR’s orientering med henblik på at give KKR en opfølgning på de opgaver, som
Væksthuset har udført i årets løb. Årsberetningen for 2015 kan foreligge til
KKR på mødet den 24. juni 2016.
./.

Vedlagt notat om ’Væksthusene 2.0 – en ny vækstmodel.
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3.5.

Revideret flygtningekvote 2016
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
Udlændingestyrelsen udmeldte den 1. april 2015, at landstallet for 2016 for
flygtninge foreløbigt blev fastsat til 12.000 personer.
KKR Nordjylland besluttede på mødet den 26. juni 2015, at de 1.724 flygtninge, skulle fordeles i de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske
model. Dette med baggrund i en tidligere beslutning fra mødet den 27. februar 2015, om at fordeling af flygtninge fremover fastsættes af Udlændingestyrelsen efter den såkaldte matematiske model.
Grundet bl.a. øget tilstrømning af flygtninge har Udlændingestyrelsen den
14. december 2015 fastsat et nyt landstal for 2016 til 17.000 personer, heraf
2.445 til Nordjylland.
Indstilling
Det indstilles, at de 2.445 flygtninge, som kommer til de 11 nordjyske kommuner i 2016, fordeles efter den matematiske model.
Sagsfremstilling
Udlændingestyrelsen fastsatte landstallet for 2016 foreløbigt den 1. april
2015 til 12.000 personer. Den 27. april 2015 fastsatte Udlændingestyrelsen
regionskvoterne for 2016.
Den 29. september 2015 fastsatte styrelsen kommunekvoterne for 2016. Udlændingestyrelsen oplyste i den forbindelse, at det var muligt, at landstallet
for 2016 efterfølgende ville blive justeret.
Udlændingestyrelsen udmeldte den 14. december 2015, at landstallet for
2016 ville blive justeret til 17.000 personer. Styrelsen bygger justeringen på
den seneste stigning i antallet af nyindrejste asylansøgere samt forudsætningerne i finanslovsforslaget for 2016, hvoraf det fremgår, at Udlændingestyrelsen har fået bevilling til at afgøre 25.000 asylsager, heraf 16.250 tilladelser samt yderligere ca. 500 tilladelser i sager om kvotef lygtninge.
Samtidig anmodede styrelsen kommunerne i hver region om at søge at
indgå en aftale om ændrede regionskvoter for 2016. Hvis der ikke blev indgået en aftale om ændrede regionskvoter, ville styrelsen fastsætte de ændrede regionskvoter, jf. integrationslovens § 7, stk. 4.
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Ved brev af 6. januar 2016 har KKR Hovedstaden på vegne af de fem kommunekontaktråd oplyst, at styrelsens fordeling af regionskvoterne er taget til
efterretning. Udlændingestyrelsen har på den baggrund fastsat de ændrede
regionskvoter for 2016, jf. integrationslovens § 7, stk. 4.
Fordeling af flygtninge 2016 – matematisk model
Kommune

Antal flygtninge

Brønderslev

129

Frederikshavn

256

Hjørring

254

Jammerbugt

175

Læsø
Mariagerfjord

11
167

Morsø

92

Rebild

157

Thisted

178

Vesthimmerland

171

Aalborg

855

I alt

2.445

Den nye fordeling af flygtninge bygger på en ny beregningsmodel, der i højere grad tager højde for kommunernes integrationsopgaver. I den nye beregningsmodel tæller fx udenlandske arbejdstagere, studerende, forskere,
landbrugspraktikanter og au pairs ikke længere med. Det samme er tilfældet
for familiesammenførte til andre end flygtninge, bl.a. danske statsborgere.
Det skyldes, at kommunerne typisk ikke har integrationsopgaver for disse
grupper, ud over eventuelt danskuddannelse.
./.

Udlændingestyrelsens udmelding fra den 18. januar 2016, om ændrede regionskvoter for 2016 er vedlagt.

3.6.

Takstanalyse på det specialiserede socialområde
SAG-2016-00412 hlth
Baggrund
På mødet den 24. april 2015 blev KKR præsenteret for en casebaseret
takstanalyse på det specialiserede socialområde. Analysen sammenlignede
takster på tilbud i de nordjyske kommuner og andre kommuner inden for udvalgte målgrupper. Analysen pegede på, at tilbud inden for bestemte målgrupper var dyrere i Nordjylland end tilsvarende tilbud i andre kommuner.
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Det drejede sig om tilbud til borgere med autisme, botilbud til borgere med
erhvervet hjerneskade og tilbud til børn og unge med vidtgående handicaps.
KKR besluttede derfor at iværksætte en dyberegående analyse af takster,
serviceniveau og visitationspraksis med det formål at undersøge potentiale
for takstreduktion. En del af opdraget til analysen var at inddrage resultaterne af en landsdækkende takstanalyse bestilt af Finansministeriet. Den
landsdækkende analyse er dog blevet forsinket, og afventer fortsat at blive
igangsat.
Den dyberegående takstanalyse bestilt af KKR foreligger nu og består af 3
afrapporteringer, der for hvert af de udpegede områder ana lyserer mulige
årsager til forskellene i taksterne, herunder serviceniveau og visitationspraksis.
./.

Afrapporteringerne er vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
– Tager afrapporteringen af takstanalysen til efterretning
– Beslutter, at taksterne på det specialiserede socialområde reduceres med
2% i 2017, svarende til omprioriteringsbidraget i 2016 og 2017
– Frem til 2020 reduceres taksterne løbende, så de kommer til at svare til
landsgennemsnittet
– Tager til orientering at den landsdækkende takstanalyse, som er bestilt af
Finansministeriet, endnu ikke er igangsat.
Sagsfremstilling
Takstanalysens konklusioner
De nedsatte arbejdsgrupper har sammenlignet tilbud inden for hvert område
ved at kigge på udvalgte tilbud i nordjyske kommuner og sammenligne disse
med tilbud, der er placeret i andre dele af landet, og som vurderes til dels at
have sammenlignelige målgrupper. Der tages i analysen forbehold for, at det
er svært at vurdere forskelle i serviceniveau og sammenligne fors kellige
takststrukturer. Samtidig henviser analysen til, at mange af de sammenlignelige tilbud er store tilbud, der dels har bred geografisk dækning og dels har
mulighed for stordriftsfordele.
Det har for denne takstanalyse ikke være muligt entydigt at k onkludere om
tilbuddene på det specialiserede socialområde i Nordjylland er dyrere end
sammenlignelige tilbud i andre regioner. Såfremt der ønskes en nærmere
analyse af området anbefales det, at der hyres en ekstern part. Arbejdsgrup-
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perne har peget på en række anbefalinger, og såfremt man forfølger anbefalingerne, så kan resultatet være en reduktion af udgifterne til det specialiserede socialområde.
Faglig anbefaling – optimering af de differentierede takststrukturer
Anvendelse af et tilstrækkeligt antal takstniveauer giver mulighed for, at
myndighed kan målrette serviceniveauet til den enkelte borgers behov. På
de tilbud, hvor udfører har udviklet et større antal indsatser for at tage højde
for spændvidden i målgruppen, er det muligt for myndighed at skabe et mere
præcist match mellem indsats og pris. Det gælder både i forhold til døgn- og
aflastningstilbud. Differentierede takster er ikke nødvendigvis lig med takstreduktion, men det giver i højere grad mulighed for at matche borgerens behov med det nødvendige serviceniveau.
På baggrund af ovenstående anbefales det:
– At udførerniveauet fortsætter og optimerer arbejdet med takstdifferentiering i Nordjylland således, at der arbejdes med udvikling af mere målrettede og differentierede takstmodeller.
Faglig anbefaling – målrettet indsats
Ved at kombinere takstdifferentiering med målrettede indsatser er det muligt
at styrke kvalitet, effekt og ressourceudnyttelse. Det handler om, at blive tydeligere og bedre til at sammensætte det mest målrettede tilbud til den enkelte borger, hvilket kræver en indsats fra både myndighed og leverandør.
Det kan eksempelvis ske ved at sondre mellem udvikling af borgerens evner
versus omsorg og pleje af borgeren.
På aflastningsområdet vil en tydelig sondring mellem tilbud, der sk al aflaste
de pårørende og aflastningstilbud, der skal skabe udviklingsmuligheder for
borgeren give mulighed for at skabe forskellige takster i stedet for en enhedstakst. Arbejdsgrupperne konkluderer endvidere, at det ikke ser ud til, at
der er tilbud i Nordjylland til aflastning af de pårørende, og at der er potentiale i at oprette dette, da det kan skabe et fagligt indhold, der er målrettet
borgeren til en reduceret takst i forhold til de nuværende aflastningstilbud.
På baggrund af ovenstående anbefales det:
– At der fokuseres på at differentiere indsatser tydeligere i henhold til formålet med indsatserne
– At undersøge fordelene ved at oprette aflastningstilbud, der er målrettet
aflastning af de pårørende.
Faglig anbefaling - fokus på kvalitet i sagsbehandlingen
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Der er potentiale i, at myndighed tydeliggør forventninger til en indsats gennem præcise og målrettede udredninger. På voksenområdet er der indført
en udredningsmodel, og det vurderes at en udredningsmodel på børneområdet vil være med til at kvalificere sagsbehandlingen. Målrettede udredninger
fra myndighed er en forudsætning for, at udfører kan levere en målrettet indsats med et ensartet serviceniveau. Samtidig maksimeres sandsynligheden
for, at den rigtige indsats gives første gang. I den forbindelse peger afrapporteringerne endvidere på, at det er et opmærksomhedspunkt at myndighed tilpasser serviceniveauet til borgerens behov og muligheder.
På baggrund af ovenstående anbefales, det:
– At myndighed undersøger om der er fordele ved at indføre udredningsværktøj på børneområdet for at blive mere tydelige i forhold til indsats,
serviceniveau og pris
– At myndighed undersøger muligheder for at sikre et ensartet serviceniveau eksempelvis ved at samle kompetencen til afgørelser i et visitationsudvalg
– At myndighed har fokus på, at serviceniveauet tilpasses borgerens behov
og muligheder.
Den Administrative Styregruppes samlede anbefalinger
Den Administrative Styregruppe behandlede takstanalysens konklusioner på
møde den 22. januar 2016. Rapporterne peger på nogle områder, hvor de
nordjyske kommuner og regionen med fordel kan ændre praksis, som potentielt vil kunne give et lavere udgiftsniveau for de enkelte kommuner. Det anbefales, at der arbejdes videre med de faglige anbefalinger i forhold til følgende områder:
– Fortsættelse og optimering af arbejdet med takstdifferentiering
– Fokus på sammenhængen mellem indsatser og formål, herunder perspektiver i forhold til aflastning
– Undersøgelse af muligheden for at indføre udredningsværktøj på børneområdet
– Øget fokus på et ensartet serviceniveau samt at det tilpasses borgerens
behov og muligheder.
Kommunaldirektørkredsens anbefalinger
Kommunaldirektørkredsen i Nordjylland drøftede på møde den 29. januar
2016 takstanalysens faglige anbefalinger.
Kommunaldirektørkredsen vurderer at udgiftsniveauet på området kan reduceres i lighed med andre områder, svarende til omprioriteringsbidraget. På
den baggrund indstiller kommunaldirektørkredsen til KKR, at taksterne på
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det specialiserede socialområde reduceres med 2% i 2017, svar ende til omprioriteringsbidraget i 2016 og 2017. Frem til 2020 reduceres taksterne løbende, så de kommer til at svare til landsgennemsnittet.
Anbefalingerne fra Den Administrative Styregruppe anvendes til at understøtte reduktionerne i taksterne.
En konkretisering og egentlig handleplan for nedbringelsen af taksterne til
landsgennemsnittet vil blive udarbejdet senere, idet Den Administrative Styregruppe har fået til opgave at arbejde videre med takstreduktionen .

3.7.

Organisering af administrativ opbakning på sundhedsområdet
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
Der er opstået behov for at ændre på hvilke kommunale direktører, som betjener de kommunale politikere, der er udpeget til forskellige fora på sundhedsområdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager sagen til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er opstået behov for at ændre på hvilke kommunale direktører, som betjener de kommunale politikere i forskellige fora på sundhedsområdet. Behovet er bl.a. opstået, fordi sundhedsdirektør Bente Graversen (Aalborg Kommune) indtræder i en national styregruppe om udbredelse af telemedicin,
mens sundhedsdirektør Rikke Albrektsen (Frederikshavn Kommune) bliver
formand for TeleCare Nord Hjertesvigt.
Det indstilles derfor, at følgende ændringer foretages i forhold til kommunale
direktørers betjening af og deltagelse i følgende politiske udvalg:
 Samarbejdsudvalg for fysioterapi: Hanne Madsen (Jammerbugt
Kommune) overtager betjeningen af dette udvalg fra Rikke Albrekt

sen (Frederikshavn Kommune)
Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland: Carsten Kaalbye
(Mariagerfjord Kommune) overtager betjeningen af dette udvalg fra



Lone Becker (Thisted Kommune)
Praksisplanudvalg: Anne Krøjer (Rebild Kommune) overtager betjeningen af dette udvalg fra Lone Becker (Thisted Kommune).

SIDE | 19

KKR Nordjylland | 12-02-2016

./.

Af vedlagte bilag fremgår en kort oversigt over de udpegede kommunale politiske medlemmer af forskellige fora på sundhedsområdet samt betjeningen
af disse politiske medlemmer (ovenstående indstillede ændringer er i bilaget
markeret med kursiv).

3.8.

Godkendelse af regnskab 2015 og budget 2016 for Sekretariatet for Rammeaftaler og Det fælleskommunale Sundhedssekretariat
SAG-2016-00412 hlth
Baggrund
KKR Nordjylland har i lighed med de øvrige fire KKR regioner etableret et
fælleskommunalt Rammeaftalesekretariat og et fælleskommunalt Sundhedssekretariat.
Der foreligger nu regnskaber for 2015 samt budgetter for 2016, som skal
godkendes i KKR.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender regnskaber for 2015 og budgetter for 2016.
Sagsfremstilling
For det Fælleskommunale Rammeaftalesekretariat viser driftsregnskabet for
2015 et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært
en vakant stilling som følge af personaleudskiftning. Mindreforbruget overføres til 2016 budgettet og anvendes dels til at dække et forventet merforbrug i
2016 samt til særlige projekter med tværkommunalt fokus, herunder temadag for styrket sammenhæng mellem social og beskæftigelsesområdet.
For Det fælleskommunale Sundhedssekretariat viser regnskabet for 2015 et
overskud på ca. 311.000 kr. Overskuddet overføres til 2016, hvor der er ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med barsel.

./.

Regnskab 2015 og budget 2016 for det Fælleskommunale Rammeaftalesekretariat og for Det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

3.9.

Fælles nordjyske initiativer
SAG-2016-00412 hlth
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Baggrund
I tråd med den gode tradition for fælles nordjysk interessevaretagelse har
kommunaldirektørkredsen på det seneste møde den 29. januar 2016 drøftet
mulighederne for at udarbejde fælles indspil i forhold til en række aktuelle
(landspolitiske) emner. Emnerne er generel udligning, kompensation på arbejdsmarkedsområdet samt frikommuneforsøg.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter, om der er interesse for og opbakning til at komme med fælles nordjyske indspil på et eller flere af de nævnte
områder.
Sagsfremstilling
I tråd med den gode tradition for fælles nordjysk interessevaretagelse har
kommunaldirektørkredsen på det seneste møde den 29. januar 2016 drøftet
mulighederne for at udarbejde fælles indspil i forhold til en række aktuelle
(landspolitiske) emner:
1) Det generelle udligningssystemet
Der er forventninger til, at der kommer et politisk udspil til justeringer i det
generelle udligningssystem i forlængelse af Finansieringsudvalget hidtidige
og aktuelle arbejde.
I forhold til at ”time” et nordjysk indspil i debatten og påvirke centrale beslutningstagere vurderes det, at der snarest bør sendes nordjyske signaler bl.a.
med udgangspunkt i argumenter og beregninger, jævnfør analyser fra ”Rimeligudligning.nu”, som viser, at samtlige 11 nordjyske kommuner er underkompenseret.
2) Kompensation på arbejdsmarkedsområdet
I kredsen af beskæftigelsesdirektørerne har der været drøftet en række
skævheder i form af negative økonomiske konsekvenser for samtlige nordjyske kommuner af samspillet mellem beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien, herunder den måde staten kompenserer kommunerne for udviklingen i indkomstoverførsler og A-dagpenge.
Sagen er indarbejdet som et særskilt punkt på KKR Nordjyllands dagsordenen.
3) Frikommuneforsøg
Regeringen har inviteret kommunerne til afprøve en række frikommuneforsøg, hvor kommunerne melder ind i form af et kommunalt netværk. Der er
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ansøgningsfrist den 1. maj 2016, og regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner,
og der skal søges om at lave forsøg inden for et fælles tema, fx øget fleksibilitet og effektivitet inden for beskæftigelsesindsatserne og integrationsområdet.
Det vurderes, at det vil være muligt at sikre en fælles interessevaretagelse
på de ovenstående områder også selv om de nordjyske kommuner i sig selv
er differentieret udfordret, men der skal naturligvis vurderes fordele og ulemper i forhold til om det er hensigtsmæssigt at gå sammen på alle områder,
herunder eventuel ansøgning om frikommuneforsøg.
Såfremt der er fælles interesse vil kommunaldirektørkredsen igangsætte udarbejdelse af oplæg på de relevante områder.
Kommunaldirektørkredsen foreslår, at KKR drøfter, om der er interesse for
og opbakning til at komme med fælles nordjyske indspil på et eller flere af
de nævnte områder.

3.10.

Orientering om belysning af økonomien på arbejdsmarkedsområdet
SAG-2016-00412 hlth
Baggrund
Kredsen af beskæftigelsesdirektører i Nordjylland har aftalt at belyse den
samlede økonomi på arbejdsmarkedsområdet.

./.

Nærværende sagsfremstilling og vedlagte bilag er resultatet af denne afdækning.
Indstilling
– At KKR Nordjylland tager orienteringen og notatet til efterretning
– At notatet på vegne af KKR Nordjylland sendes til Finansieringsudvalget
som et bidrag til arbejdet med udligningssystemet.
Sagsfremstilling
De nordjyske kommuner tabte i 2014 samlet knap 165 mio. kr. pga. den
måde staten kompenserer kommunerne for udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og A-dagpenge m.v.
De nordjyske kommuners samlede udgifter til indkomstoverførsler og A -dagpenge m.v. har i perioden 2010 til 2014 ligget på et stabilt niveau ca. 4%
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over landsgennemsnittet. Idet staten overordnet kompenserer kommunerne
under ét for udgifterne på dette område, burde dette stabile udgiftsniveau
umiddelbart betyde et stabilt kompensationsniveau – men det er ikke tilfældet.
Årsagen er, at udgifter vedr. A-dagpenge m.v. kompenseres via et beskæftigelsestilskud, mens indkomstoverførsler m.v. kompenseres via bloktilskuddet. Ganske kort forklaret er forskellen på disse to ordninger, at ændr inger i
udgifter til A-dagpenge på landsdelsniveau kompenseres krone til krone,
mens ændringer i udgifter til indkomstoverførsler kompenseres efter befolkningsandelen.
Ser man på Nordjyllands udgiftsudvikling i forhold til landsgennemsnittet på
de to områder, viser nedenstående figur tydeligt, at udgifterne til A-dagpenge m.v. er nedbragt i perioden fra 2010 til 2014, mens udgifterne til indkomstoverførsler m.v. er steget.
Figur 1: Nordjyllands merudgifter i forhold til hele landet, kr. pr. indbygger,
2015-pl

Note: Der er prisfremskrevet med prisstigninger på art 5.2 i G 1 -3 Budgetvejledningerne fra
2013-2016.
Kilde: Regnskabstal er leveret af KL og befolkningstallet af Danmarks Statistik

Denne udvikling har betydet, at Nordjylland har afleveret gevinsten ved at
have nedbragt udgifterne til A-dagpenge, da kompensationen på dette område altså følger med ned ad krone til krone. Samtidig har Nordjylland selv
måttet finansiere hovedparten af den negative udvikling på de budgetgaranterede områder, da væksten på dette område kun kompenseres med Nordjyllands befolkningsandel på godt 10%.
De to forskellige ordninger er altså årsagen til, at et stabilt udgiftsniveau på
tværs af A-dagpenge og indkomstoverførsler m.v. ikke medfører et stabilt
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kompensationsniveau. Man har med andre ord fået strikket ordningerne sådan sammen, at man med Nordjyllands udgiftsudvikling ikke har mulighed
for at tjene ind på gyngerne, hvad man har mistet på karrusellen.
For nærmere belysning af ovenstående hovedkonklusioner, samt konsekvenser på kommuneniveau henvises til bilaget.
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4.

Udpegninger

4.1.

Udpegning af nyt medlem til Det Regionale Vækstforum KKR Nordjylland
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
Efter Tommy Eggers udtræden af Aalborg Kommunes byråd ved årsskiftet,
udtræder han også af Det Regionale Vækstforum. Derfor skal KKR Nordjylland indstille et nyt medlem til Det Regionale Vækstforum.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland indstiller Jørgen Hammer Sørensen, byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune for Dansk Folkeparti, som nyt kommunalt medlem af Det Regionale Vækstforum.
Sagsfremstilling
Efter Tommy Eggers udtræden af Aalborg Kommunes byråd skal KKR Nordjylland indstille et nyt medlem til Det Regionale Vækstforum.
Pladsen i Det Regionale Vækstforum er ved konstitueringen tilfaldet Dansk
Folkeparti, og Dansk Folkeparti indstiller Jørgen Hammer Sørensen, byrådsmedlem og formand for Teknik og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune,
som nyt medlem i Det regionale Vækstforum.
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
SAG-2016-00412 hast
Baggrund
KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til fredag den 15. april 2016.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Foreløbig sagsliste:


Beslutte KKR-strategi på beskæftigelsesområdet



Kommunernes rolle og indsats på turismeområdet



Drøfte retningslinjer for social rammeaftale 2017



Input til KL om national aftale for væksthusene 2017



Status Business Region North Denmark.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2016-00412 hast
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