
 

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. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2016 

 

 

K K R  N O R D J Y L L A N D  

Dato: 12-02-2016 10:00 

Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 
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Arne Boelt, Hjørring Kommune 

Sven Bertelsen, Hjørring Kommune 

Erik Ingerslev Larsen, Jammerbugt Kommune 

Mogens Gade, Jammerbugt Kommune 

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune 
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Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune 

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune 

Uffe Korsgaard, Morsø Kommune 

Meiner Nørgaard, Morsø Kommune 

Leon Sebbelin, Rebild Kommune 

Thøger Elmelund Kristensen, Rebild Kommune 

Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune 

Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune 

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune 

Tina French Nielsen, Aalborg Kommune 

Per Clausen, Aalborg Kommune 

Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord Kommune 

 

KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: 

Ib Poulsen, Thisted Kommune  

 

Afbud 

Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune 

Daniel Rugholm, Hjørring Kommune  

Morten Marinus, Jammerbugt Kommune 

Ulla Vestergaard, Thisted Kommune 

Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune 
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1. Godkendelse af referat.  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2016-00412 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 20. november 

2015 godkendes. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte referatet. 
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2. Siden sidst.  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2016-00412 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Lene Kjeldgaard Jensen orienterede om nogle af de aktiviteter, der er gen-

nemført siden det seneste KKR-møde, herunder bl.a. BRN’s strategiseminar 

og temamøde i direktionen med uddannelsesinstitutionerne. 

 

Arne Boelt orienterede om KKR-formandsmødet i KL den 29. jan. 2016, hvor 

bl.a. flygtningesituationen, erhvervsuddannelserne og status for beredska-

berne blev drøftet. 

 

Mogens Gade orienterede om samarbejdet med de nordjyske medier under 

arbejdstitlen: ”Det gør mig stolt af at være nordjyde”. Der er endnu ikke fast-

lagt endeligt tema og indhold. Der samarbejdes med nøglepersoner fra hver 

kommune, regionen og medierne. 

  

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.  
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Flere unge i erhvervsuddannelse 

SAG-2016-00412 hast 

 

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 ar-

bejde med området? Eksempelvis i forhold til det private erhvervsliv og 

erhvervsskolerne? 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland drøftede sagen, og havde bl.a. følgende overvejelser: 

 

Det er afgørende, at der er mere virksomhedsfokus i Folkeskolen, så ele-

verne får større indsigt i, hvad de kan uddanne sig til. 

 

Ligeledes er det vigtigt, at der sættes fokus på de muligheder, som er-

hvervsuddannelserne tilbyder tidligere i folkeskolen. 

 

Der skal fokuseres på en højere grad af dialog med erhvervslivet om at syn-

liggøre de erhvervsuddannelser, der ligger ude i virksomhederne. 

 

Kommunerne skal blive bedre til at dele gode erfaringer og ”forløb” med hin-

anden på dette område. 

 

Der skal sikres et geografisk bredt udbud af erhvervsuddannelser , herunder 

bl.a. erhvervsuddannelsesretninger, der understøtter de regionale behov.  

 

Der blev foreslået et basisår, som er tæt knyttet til fx 10. klasses centre (der 

hvor eleverne i forvejen går i skole) og dermed kan perioden, hvor eleverne 

kan bo hjemme forlænges.  
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KL’s bestyrelse får en tilbagemelding på baggrund af drøftelserne på mødet. 

 

  

3.2. Dimensionering på SOSU-området – opfølgning 

SAG-2016-00412 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orientering om status til efterretning.  

 

Beslutning 

Mogens Gade orienterede om status i sagen. 

 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

  

3.3. Dimensionering af pædagoguddannelsen 

SAG-2016-00412 hast 

 

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. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland drøftede sagen.  

 

Erik Ingerslev og Per Clausen fastholder dimensioneringen på nuværende 

niveau. 

 

De øvrige KKR-medlemmer tilsluttede sig indstillingen om neddimensionere 

til 423 studerende for studieåret 2016/17. 

 

  

3.4. Væksthusaftale 2016 

SAG-2016-00412 hlth 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og godkender forslag til aftale med 

Væksthus Nordjylland for 2016. 
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Beslutning 

KKR Nordjylland drøftede og godkendte aftalen med Væksthus Nordjylland 

for 2016. 

 

Der er enighed om, at væksthuset er en central udførende aktør i business 

region samarbejdet. 

 

  

3.5. Revideret flygtningekvote 2016 

SAG-2016-00412 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at de 2.445 flygtninge, som kommer til de 11 nordjyske kom-

muner i 2016, fordeles efter den matematiske model. 

 

Beslutning 

Thomas Kastrup-Larsen orienterede indledningsvist om arbejdet i KL’s be-

styrelse med bl.a. afbureaukratiseringsforslag på flygtninge- og integrations-

området. 

 

KKR Nordjylland godkendte indstillingen. 

 

  

3.6. Takstanalyse på det specialiserede socialområde 

SAG-2016-00412 hlth 

 

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 landsgen-

nemsnittet 

– Tager til orientering at den landsdækkende takstanalyse, som er bestilt af 

Finansministeriet, endnu ikke er igangsat. 

 

Beslutning 

 KKR Nordjylland drøftede takstanalysen og: 

– Tog afrapporteringen af takstanalysen til efterretning. 
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– Besluttede, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde (inden 

for rammeaftalen) reduceres med 2% i 2017. Anbefalingerne fra Den Ad-

ministrative Styregruppe benyttes, med henblik på at både myndighed og 

leverandør får et ansvar for reduktionerne. 

– Besluttede, at frem til 2020 reduceres udgiftsniveauet på det specialise-

rede socialområde (inden for rammeaftalen) løbende, så der i alt er redu-

ceret med 5%. 

– Tog til efterretning, at den landsdækkende takstanalyse, som er bestilt af 

Finansministeriet, endnu ikke er igangsat. 

 

Per Clausen kunne ikke støtte indstillingen. 

 

Endvidere ønskede KKR Nordjylland, at Den Administrative Styregruppe 

kommer med en tilbagemelding til KKR i forhold til en konkret handleplan for 

udgiftsreduktionerne.  

 

  

3.7. Organisering af administrativ opbakning på sundhedsområ-
det 

SAG-2016-00412 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager sagen til efterretning. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

  

3.8. Godkendelse af regnskab 2015 og budget 2016 for Sekreta-
riatet for Rammeaftaler og Det fælleskommunale Sundheds-
sekretariat 

SAG-2016-00412 hlth 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender regnskaber for 2015 og bud-

getter for 2016. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte indstillingen. 
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3.9. Fælles nordjyske initiativer 

SAG-2016-00412 hlth 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter, om der er interesse for og opbak-

ning til at komme med fælles nordjyske indspil på et el ler flere af de nævnte 

områder. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland drøftede forslagene. 

 

Der var opbakning til at stå sammen om et fælles initiativ vedr. mere rimelig 

udligning. Det blev aftalt, at der igangsættes et arbejde på administrativt ni-

veau med repræsentanter fra Aalborg, Hjørring og Rebild Kommuner. Op-

lægget præsenteres på KKR-mødet den 15. april. 

 

I forhold til frikommuneforsøg har der været en dialog med ministeriet, som 

ikke vil udelukke et netværk bestående af 11 nordjyske kommuner. Der var 

bred opbakning i KKR til, at alle 11 kommuner skal arbejde sammen om ét 

frikommuneforsøg med udgangspunkt i BRN-samarbejdet. Under forudsæt-

ning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse søges der ind som et 

samlet netværk. Ansøgningen suppleres med et bilag, hvor der gives udtryk 

for, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil en undergruppe 

på færre kommuner tage over.  

 

Udgangspunktet for frikommuneforsøget skal bl.a. være at opnå en mere 

fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af in-

tegrationsområdet. Andre mulige temaer blev drøftet.  

 

Medlemmerne af Dansk Folkeparti ønsker dog ikke et frikommuneforsøg 

vedr. flygtninge og integration. 

 

Procesmæssigt arbejdes der på administrativt niveau videre med mulige te-

maer og en konkret ansøgning, der skal godkendes i byrådene og i KKR i lø-

bet af april måned. Ansøgningsfristen vedr. frikommuneforsøget til ministe-

riet er den 1. maj.  

 

  

3.10. Orientering om belysning af økonomien på arbejdsmar-
kedsområdet 

SAG-2016-00412 hlth 

 

Indstilling 
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– 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. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillin-

gen. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegning af nyt medlem til Det Regionale Vækstforum - 
KKR Nordjylland 

SAG-2016-00412 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland indstiller Jørgen Hammer Sørensen, by-

rådsmedlem i Mariagerfjord Kommune for Dansk Folkeparti, som nyt kom-

munalt medlem af Det Regionale Vækstforum. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte indstillingen. 
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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 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte indstillingen. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2016-00412 hast 

 

  

   

 

  

  

 

  

 

 


