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Til formand Mogens Gade og næstformand Arne Boelt, KKR Nordjylland

Vedrørende aftale om omlægning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Dato: 2. november 2015

Tak for jeres henvendelse af 21. oktober 2015, hvor I stiller spørgsmål vedrørende de justeringer af den kommunale medfinansiering som KL har aftalt med
regeringen. Spørgsmålet blev også drøftet på repræsentantskabsmødet den 22.
oktober, og det følgende skal ses som et supplement til den drøftelse.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Aftalen mellem KL og regeringen skal ses i lyset af evalueringen af den kommunale medfinansiering, der blev aftalt med økonomiaftalen for 2015. KL’s bestyrelse lagde i sin behandling af kommissoriet for evalueringen vægt på, at ændringer af den kommunale medfinansiering skulle styrke incitamenterne til forebyggelse, herunder også øge budgetsikkerheden.
Evalueringen har både haft en kvantitativ og en kvalitativ del. I den kvantitative
analyse er der både set på budgetsikkerheden og medfinansieringens betydning
for byrdefordelingen mellem kommunerne. Med hensyn til budgetsikkerheden har
der tidligere ikke været nævneværdige udfordringer, men særligt de senere år
har der været store afvigelser mellem budget og regnskab for en række kommuner.
I forhold til ordningens byrdefordelingsmæssige konsekvenser viser analysen, at
de ikke er betydelige. Dog giver den måde, som lofterne er fastsat for de enkelte
regioner anledning til byrdefordelingsmæssige effekter for kommunerne i de regioner. For kommunerne i Nordjylland viser analysen således, at der samlet er en
gevinst på 212 mio. kr. ved den kommunale medfinansiering.
I den kvalitative analyse er både politikere og embedsmænd fra 15 kommuner og
alle fem regioner blevet interviewet. Her er den generelle konklusion, at den kommunale medfinansiering har øget kommunernes fokus på forebyggelse og sundhedsområdet generelt. Men det fremgår samtidig, at kommunerne generelt oplever, at det er vanskeligt at påvirke størrelsen af den kommunale medfinansieri ng
– især på kort sigt og især for visse typer af indlæggelser. Herudover oplever
mange kommuner, at det er svært at følge og forudsige forbruget og dermed at
der er for stor budgetusikkerhed. Endeligt giver kommunerne udtryk for alt for
ringe mulighed for at gennemskue, hvad der betales for via KMF-afregningen, og
der efterspørges langt større gennemsigtighed.
Evalueringen har således identificeret fire grundlæggende forbedringspotentialer
i forhold til den nuværende model: Større sammenhæng mellem kommunernes
påvirkningsmulighed og medfinansiering, øget budgetsikkerhed, mere gennemsigtighed, samt ændring af regionernes incitamenter.
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Med tillægsaftalen fra september er alle fire emner blevet adresseret. Konkret er
der lagt op til, at kommunernes incitament til forebyggende indsatser skal blive
stærkere, fordi der med differentieret medfinansiering skabes stærkere sammenhæng mellem indsats og afregning. Med aftalen bliver de regionale indtægtslofter
også udgiftsloft for de berørte kommuner. Det skaber dels større budgetsikkerhed og dels større gennemsigtighed. Gennemsigtigheden styrkes endvidere
yderligere i afregningerne mellem region og kommuner. Endelig er det aftalt, at
de uheldige incitamentsvirkninger for regionerne skal fjernes, således at medfinansieringen ikke giver sygehusene incitament til at øge aktiviteten.
Sammenhængen mellem de regionale og kommunale udgiftslofter betyder, at efterreguleringen fremadrettet ikke vil medføre en omfordeling mellem kommunerne i forskellige regioner. Svækkelsen af regionernes incitament til at øge aktiviteten udover KMF-lofterne vil endvidere betyde, at afvigelsen mellem KMF-loft
og kommunernes afregning af KMF må forventes at blive mindre helt generelt.
Begge dele vil give den enkelte kommune en væsentlig større budgetsikkerhed.
Ændringen forventes først at træde i kraft fremadrettet og vil i givet fald ikke indebære byrdefordelingsmæssige forskydninger.
Aftalen om at indføre en ny model for efterregulering af medfinansieringen sammen med de øvrige aftalte tiltag er ikke udtryk for et utraditionelt forløb. Det er
helt sædvanligt, at analyser indgår som en del af forhandlingerne mellem KL og
regeringen. Navnlig analyser, der er aftalt som en del af en tidligere økonomiaftale. Justeringen af modellen for efterregulering af medfinansiering indgår i øvrigt
ligeledes som en af anbefalingerne i KL’s sundhedsudspil, som KKR Nordjylland
behandlede på mødet den 25. september 2015.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe

Dato: 2. november 2015
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3.1

Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og
samspillet mellem KL og kommunerne

Udkast til
diskussionsoplæg
Fremtidens kommunestyre – visioner og sigtepunkter
Indledning
Danmark har et stærkt repræsentativt lokaldemokrati.
Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større betydning for
udviklingen af velfærden i Danmark, og er i stadig stigende grad afgørende
for landets vækst og udvikling.
Rammevilkårene er i markant forandring. Kommunestyret vil se anderledes
ud om 5-10 år, og det kan ikke tages for givet, at det har den samme
betydningsfulde rolle eller den samme indflydelse, som i dag. Der ses
allerede en række bevægelser og nytænkning af lokaldemokratiet og måden
at føre politik på i kommunerne.
Klare visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre er
forudsætningen for, at KL kan være tydelig i debatten med kommunerne og
i offentligheden om retningen for de kommende års udvikling af
kommunestyret.
Ændringer i kommunestyrets rammevilkår
Kommunestyrets rammebetingelser er helt grundlæggende i forandring. De
centrale forandringer kan sammenfattes således:
•

Globalisering/information. Verden er blevet mindre. Informationer
er blevet tilgængelige og løber hurtigt. Udfordringer krydser

•

•

•

•

•

landegrænser fx flygtninge, vækst og klima. Borgernes bindinger til
hjemstavnskommunen er blevet svagere.
Urbanisering/mobilitet. Befolkningen og erhvervslivet samler sig.
Der er større forskelle mellem land og by både i og mellem kommuner.
Befolkningsforskydningerne udfordrer både til- og fraflytterkommuner.
Økonomi. Nye initiativer skal finansieres inden for en snæver
økonomisk ramme. Det gælder i hele den offentlige sektor. Der er
derfor en vedvarende reform- og effektiviseringsdagsorden.
Teknologi. Stadig mere digitaliseres – også velfærdsløsningerne. Der er
i befolkningen et stigende pres for, at mest muligt – privat såvel som
offentlig service - kan håndteres let, digitalt og uafhængigt af tid og sted.
Ønske om individualisering af ydelser.
Centralisering og stordrift. Kommunerne som ”hovedindgangen til
det offentlige” holdt ikke længe. Der er pres for at samle driftsopgaver
(fx beredskab) og myndighedsfunktioner (fx UDK).
Aktivt medborgerskab og civilsamfund. Der tegner sig et nyt
”borgerideal” – borgeren er ekspert i eget liv. Det betyder, at borgeren
bliver ”medproducent” og får medindflydelse i velfærdsopgaverne. Flere
borgere tager medejerskab for at løfte udfordringer og udvikle
fælleskabet i lokalområderne.

Strukturelle ændringer i den offentlige sektor er blevet et fast punkt på den
politiske dagsorden. Alt tyder på, at der også fremover vil være behov for
omstillinger, reformer og økonomisk tilpasning. Velfærdssamfundet var
tidligere karakteriseret ved en relativ stabil struktur. I dag er strukturen
mere flydende, og fordelingen og organiseringen af opgaver, samspillet
mellem forskellige sektorer, og finansieringsformer drøftes og justeres
løbende.
Det kommer bl.a. til udtryk ved:
• Løbende diskussioner om strukturer og rollefordelinger fx
organiseringen af sygehusene og erhvervsfremme.
• Massivt effektiviseringspres på kommunerne.
• Løbende reformer af velfærd, strukturer og overenskomster.
Reformerne følges helt til dørs, og der er et øget pres for
dokumentation af resultater.
• Aftaler skal overholdes på decimaler (Budgetlov og sanktioner).
• Puljestyring og enkeltsagsstyring.
Alt sammen forhold, der kalder på en drøftelse af, hvilken vej
kommunestyret skal udvikle sig, for at der også i fremtiden er et stærkt
kommunestyre.
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Det repræsentative lokaldemokratis fremtidige rolle
Der er to grundlæggende forskellige forståelser af kommunestyrets rolle.
I den ene betragtes den offentlige sektor som én samlet koncern, hvor
effektiviseringer opnås gennem stordrift og ensartethed.
Kommunegrænserne har i den henseende ingen betydning, og den politiske
legitimitet er i Folketinget i toppen af koncernen og ikke
kommunalbestyrelserne lokalt. Målene sættes fra centralt hold og udføres af
kommunerne - måske endda med en statslig decentral organisering af
implementeringsopgaven. Kommunerne er i højere grad et redskab for
staten end for de borgere, der bor i lokalområderne. De senere år har der
været en tendens til, at koncerntænkningen – eller elementer af den - har
været fremherskende i statens arbejde med reformer og effektivisering.
Alternativt ser både staten og kommunerne sig som en del af én samlet
offentlig sektor, hvor de politiske niveauer har forskellige roller.
Kommunerne kender de behov og dilemmaer, der opstår lokalt, og bringer
deres erfaringer ind i statens reformarbejde som input til nye reformer.
Kommunerne tager ansvar for at implementere reformerne lokalt og
dokumenterer resultaterne over for staten. Samtidig er der et rum for lokal
tilpasning, lokale mål og egne initiativer.
Det er afgørende, at kommunestyret i fremtiden ikke reduceres til
datterselskaber i en statslig velfærdskoncern. Koncernmodellen er hverken
den mest effektive eller den mest demokratiske. Den decentrale
styringsmodel er samfundsøkonomisk effektiv, fordi
kommunalbestyrelserne har et økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar –
direkte over for borgerne - og kan skalere udgifterne efter lokale behov.
Samtidig sikrer det repræsentative lokaldemokrati, at borgernes
synspunkter, oplevelser og bekymringer tages med ind i de
kommunalpolitiske beslutninger samtidig med, at det overordnede blik for
og ansvar for samfundsudviklingen og behovet for politiske prioriteringer
på tværs fastholdes.
Hvis fremtidens kommunestyre skal matche de udfordringer, samfundet
står overfor, ligger der en opgave i at modernisere kommunestyret.
Kommunestyret skal ikke bare tilpasse sig udviklingen, men også aktivt
være med til at forme den. Kommunerne skal i den forbindelse tage bestik
af særligt to forhold. Borgernes forventninger og ønsket om en
sammenhængende offentlige sektor betyder mindre plads til store forskelle
kommunerne imellem. Samtidig er den realpolitiske situation, at skiftende
regeringer og Folketinget i stigende grad lægger vægt på at følge reformer
helt til dørs. Udfordringen ligger i ikke trinvist at ende i en model, hvor
kommunerne er udførerled i en statslig velfærdskoncern. Omvendt må

3

kommunerne heller ikke ende i situation, hvor man modarbejder fornyelse
og udvikling ved at fastholde ubegrænset selvstyre.
Derfor er det vigtigt at have for øje, at kommunestyrets udvikling finder
den rette balance mellem at implementere reformer og nå nationale
målsætninger og fastholde et reelt kommunalpolitisk råderum.
Det skal afklares, på hvilke opgaveområder det i fremtiden er afgørende at
have beslutningskompetencen lokalt, og hvor stort handlerummet på de
enkelte områder skal være. Det skal samtidig sikres, at rammerne for det
politiske lederskab og den politiske ledelsesopgave udvikles, så
udfordringerne reelt kan løftes.
Kommunerne som forandringsmotoren i fremtidens velfærdssamfund
Kommunerne påtager sig et betydeligt samfundsansvar ved proaktivt at
udvikle den lokale velfærd, sikre kvaliteten i kerneydelserne, prioritere og
styre ressourcerne og lede borgerne gennem omstillinger initieret lokalt og
nationalt.
Et stærkt kommunestyre kan løfte nye opgaver
Det er kommunernes tilpasningsdygtighed og evnen til at påtage sig nye
opgaver og bruge nye arbejdsformer, der har ført til et stærkt
kommunestyre, og gjort kommunerne til forandringsmotoren i
velfærdssamfundet.
Det ansvar og den indsats kommunerne fx har påtaget sig med
kommunalreformen og overtagelsen af nye opgaver som det specialiserede
socialområde, er ét eksempel på, hvordan kommunestyret mestrer nye
opgaver. Det er ikke noget, der sker med et snuptag. Det er en mangeårig
omstilling styringsmæssigt, organisatorisk i samspillet med de øvrige
velfærdsopgaver og i kvalitetsudviklingen af tilbuddene. At kommunerne
kan løfte en sådan specialiseret og kompleks opgave viser styrken i
kommunestyret og dets centrale rolle i velfærdssamfundets udvikling.
Ét andet eksempel er det ansvar kommunerne påtog sig under krisen med
genopretningen af landets økonomi. Det er svært at forudsige, hvilke
udfordringer, opgaver og evt. kriser, som samfundet i fremtiden står
overfor. Men hvis kommunestyret også i fremtiden skal spille en
fremtrædende rolle og være forandringsmotoren kræver det, at
kommunerne er parate til at tilpasse sig, for at kunne løfte nye og
komplekse opgaver.
Det er en sådan tilpasning, kommunerne oplever aktuelt. Eksempelvis er
omstillingen fra at stille erhvervsservice til rådighed for de lokale
4

virksomheder til nu at forme en samlet og proaktiv vækstpolitik i fuld gang.
Det kommer bl.a. til udtryk i de nye business regions. Gennem fælles
satsninger inden for erhvervsstruktur, infrastruktur, uddannelse, kultur og
turisme samarbejder kommunerne om at gøre et område attraktivt for
investorer, virksomheder og arbejdskraft. En mere aktiv kommunal rolle i
vækstpolitikken betyder også, at der skal fokus på, hvordan den lokale
velfærd bedst understøtter vækst og udvikling. Åbningstider i dagtilbud,
skolestruktur, infrastruktur, kultur- og fritidstilbud danner fundamentet for,
hvordan borgeren kan få hele sit liv til at hænge sammen. For nogle
virksomheder er det afgørende, at deres medarbejdere har adgang til en
international skole, mens andre er afhængige af sagsbehandlingstider, et
specialiseret redningsberedskab eller lokalplaner, der giver særlige
muligheder.
Vækstpolitik er et nyt kerneområde i kommunerne, ligesom beskæftigelsesopgaven, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, flygtninge og integration
og klimatilpasning tilsvarende er blevet nye kommunale kerneopgaver. De
vil, sammen med de øvrige kommunale velfærdsopgaver, være en væsentlig
del af det, kommunerne vil blive målt på de næste 5-10 år. Disse nyere
opgaver er alle kendetegnet ved at være komplekse, specialiserede og ved at
kræve tværfaglig koordinering. Derfor er det lige præcis kommunerne, der
kan løfte disse områder. Skal borgerne og virksomhederne opleve helhed og
sammenhæng på tværs af indsatser, er der brug for vedvarende politisk
opmærksomhed og styring.
Det er kendetegnende for disse områder, at de på forskellig vis kræver
samarbejde på tværs af kommuner. Der er ikke én samarbejdsstruktur, der
kan bruges på alle områder. Tværkommunalt samarbejde er ikke udtryk for,
at kommunerne ikke gør det godt nok, men et bevis på et løsningsorienteret
og fleksibelt kommunestyre, der er klar til at løse opgaver i fælleskab på
tværs af kommunegrænser.
Et stærkt decentralt lokaldemokrati er afhængigt af, at kommunerne i
fællesskab kan løfte nye specialiserede opgaver som disse – også selvom det
er en stor udfordring, og stiller nye krav til den politiske ledelsesopgave,
forvaltningen og kompetenceudviklingen i kommunerne.
Lokal tilpasning til nationale mål er afgørende
I de senere år har kommunerne gennemgået en intens reformperiode med
omstilling af store dele af velfærdssamfundet. Alt tyder på, at denne
reformperiode ikke er slut. Mange af reformerne indeholder nationale mål,
der ikke bare sætter retningen men også niveauet for den lokale velfærd i
hele landet. Ét eksempel er folkeskolereformen, hvor der er formuleret tre
fælles mål for alle folkeskoler i landet med tilhørende opfølgnings5

procedure. Mulighederne for at udvikle et skolevæsen med grundlæggende
forskelle på, hvad eleverne lærer, findes således ikke mere.
Tolerancen i befolkningen, medierne og i Folketinget for store forskelle i
kernevelfærden er blevet mindre. Regering og Folketing beslutter i stigende
grad nationale mål på velfærdsområderne, og går langt tættere på
implementeringen af målene end tidligere. Det er en ny præmis. Bag den
udvikling ligger et ønske om et sammenhængende Danmark, men
velfærdsharmoniseringen er et klart opmærksomhedspunkt for udviklingen
af fremtidens kommunestyre.
Det er helt afgørende, at kommunerne tager afsæt i de forskellige
forudsætninger, de har i forhold til økonomi, geografi, demografi og
rekrutteringsmuligheder. Der skal sættes lokale mål og findes lokale veje,
når de nationale mål skal implementeres. Nationale mål må ikke betragtes
som et IKEA-skab, som kommunalpolitikere og forvaltning blot skal samle
efter korrekt anvisning. Målene kan kun opnås, hvis de tilpasses lokale
forhold og visioner i samspil med borgerne. Den grundlæggende omstilling
af velfærdssamfundet kommer ikke oppefra. Det er i lokalsamfundene, at
fremtidens velfærdssamfund er i støbeskeen, og der er massevis af
eksempler på reformer og omstillinger, der er spiret lokalt.
Fremtidens kommuner er velfærdssamfundets udviklingskraft
De opgaver kommunerne løfter er med til at sætte rammerne for borgernes
hverdag. Det gælder dagtilbud, folkeskole, ældrepleje m.v. Sikker drift er
altafgørende for borgerne. Det betyder, at der er mange øjne på
kommunerne, når de implementerer reformer som Folkeskolereformen,
overtager opgaver som det specialiserede socialområde m.v. Udvikling og
omstilling skal ske næsten uden, at borgerne kan mærke omstillingsprocessen. Men kommunerne skal ikke desto mindre hele tiden udvikle
opgaveløsningen.
Innovation er decentral i sin natur. Det skal kommunerne bruge aktivt til at
nytænke, udvikle sig, inddrage lokale aktører og finde nye løsninger. Det
giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for borgerne.
Udviklingskraften og det at man selv kan finde løsninger lokalt, er med til at
begrunde kommunerne og kommunernes råderum. Mange problemstillinger kan kun løses ved at se ”ud af” kommunen, for mange borgere har
ideer til, hvordan deres lokal samfund skal udvikle sig, og har energi til at
føre det ud i livet.
Udviklingskraften forpligter også. Kommunalbestyrelserne har et betydeligt
ansvar for sektorens udvikling og for at lære af hinanden på tværs af
kommunerne. Det kræver øget fokus på at indsamle og dele data og
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benchemarke data vedrørende indsatser og effekter. Og det kræver, at man
også ser på styringen og effektiviseringsmuligheder både i den enkelte
kommune og på tværs af kommuner. Der vil være en klar forventning om,
at kommunal-bestyrelserne påtager sig ansvaret for kommunens resultater både når det går godt og mindre godt – og for at disse resultater nås så
effektivt som muligt.
Kernen i den kommunalpolitiske ledelsesopgave
Det er kommunalpolitikerne, der har ansvaret for at prioritere, styre og
udvikle kommunen og den lokale velfærd. Det politiske lederskab kan ikke
sættes på formel. Politikerrollen er personafhængig, og politikerne vælger
selv, hvordan de vil udfolde det politiske lederskab.
En vigtig del af et stærkt lokaldemokrati er, at borgerne har mulighed for at
engagere sig. De senere års kommunalpolitiske beslutninger har handlet om
prioriteringer og omstillinger af den lokale velfærd, der markant påvirker
borgernes hverdag. Her har det været en vigtig politisk opgave at mobilisere
borgerne og skabe opbakning til forandringerne.
Skal tillid og opbakning til værdien af politiske beslutninger tæt på borgerne
fastholdes, er det afgørende at gentænke, hvordan man tilrettelægger de
politiske beslutningsprocesser og inddrager borgerne. Rigtig mange borgere
har ideer til, hvordan deres lokalsamfund kan udvikle sig. Kommunen skal
hjælpe med til at ideerne realiseres, uden at kommunen nødvendigvis
overtager ansvaret selv.
Der tegner sig i disse år et nyt borgerideal. Borgerne tænkes i højere grad
”med ind” i opgaveløsningen som medproducenter og aktive medborgere.
Borgerne ses som eksperter i eget liv, hvis egne ressourcer skal bringes i
spil, både når de skal have hjælp fra kommunen, og når fællesskabet står
overfor nye udfordringer.
En grundlæggende forudsætning for at borgerne kan følge med i
kommunalbestyrelsens arbejde er, at udfordringerne kommunen står over
for tegnes tydeligt op, og at der er sammenhæng mellem kommunens
udfordringer og de konkrete sager, kommunalbestyrelsen behandler.
Kommunalpolitik kræver indsigt i maskinrummet
Det er det repræsentative lokaldemokrati – kommunalbestyrelserne - der er
omdrejningspunktet i kommunestyret. Kommunalbestyrelsen er en ”politisk
kampplads”, hvor forskellige holdninger og interesser brydes om at finde
den rette retning og de rette prioriteringer. Det sikrer demokratisk
forankring af de lokalpolitiske beslutninger. Kommunalbestyrelsen er ikke
kun en bestyrelse men en politisk ledelse. Kommunalpolitikerne skal være
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så tæt på ”maskinrummet”, at de får et indblik i de faglige og styringsmæssige dilemmaer og diskussioner og kan afveje de forskellige hensyn.
Politik og drift kan derfor ikke skarpt adskilles.
Kommunalpolitikerne må ikke blive løsrevet fra forvaltningen og
institutionerne. For at de kan varetage det politiske lederskab på vegne af
borgerne, er det vigtigt, at kommunalpolitikerne får indsigt i relevant og
konkret viden om institutioner og fagområder. Eksempelvis skal data om
det samlede skolevæsen suppleres med indsigt i inklusionsarbejdet,
sygefraværet og kvaliteten i læringen på den enkelte skole. Først når
indsatsen på den enkelte institution kobles med kommunens samlede
skolepolitik, er der grundlag for at beslutte om kommunalbestyrelsen skal
justere retningen på skoleområdet som helhed eller igangsætte en indsats på
specifikke skoler.
Nye retninger for det politiske lederskab
Den politiske ledelsesopgave må nødvendigvis ændre sig over tid, idet den
formes af de samfundsmæssige udfordringer og af politikerne selv. Kernen i
det kommunalpolitiske arbejde har hidtil primært handlet om at styre og
udvikle den lokale velfærd. I fremtiden vil den politiske ledelsesopgave være
større end det.
Kommunalpolitikerne skal også lede borgerne
Politik handler om at formulere holdninger til samfundsmæssige
problemstillinger, og om at finde vejene til at føre dem ud i livet.
Traditionelt er vejen for at få politiske mål realiseret gået igennem
kommunens organisation og opgaveløsning. I dag er det ikke tilstrækkeligt.
Politisk ledelse handler i dag også at påvirke borgernes holdninger og
adfærd gennem flere forskellige kanaler – medier, kampagner og nye former
for borgerdialog. Det kan fx handle om at skabe forståelse for og
opbakning til de omstillinger, kommunerne står overfor, afstemme
borgernes forventninger til velfærden, og det kan handle om mere direkte at
påvirke borgernes egen adfærd og livsstil fx om sundhed, uddannelse,
energiforbrug, stemme ved valg m.v.
Den lokale identitet skal udvikles strategisk
Det er vigtigere end nogensinde, at kommunerne har en klar identitet. Det
er en væsentlig forudsætning, når kommunen skal indgå i samarbejder med
andre kommuner om vækst og udviklingsdagsordenen. Ikke alle kommuner
kan gå samme vej. Men alle kommuner skal udnytte de forskellige
muligheder, de har for at udvikle sig. Det er ikke alene et spørgsmål om,
hvorvidt man eksempelvis vil være en grøn kommune eller kulturkommune.
Det handler om de grundlæggende til- og fravalg, om
befolkningssammensætning, virksomhedsstruktur, fordelingspolitik mellem
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land og by, og om arbejdsdelingen i den omegn kommunen er en del af.
Det er en vigtig kommunalpolitisk ledelsesopgave at træffe klare strategiske
valg om, hvilken retning kommunen skal bevæge sig, og hvilken rolle den
kan og vil udfylde.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal lede processen med at identificere
potentialer og udvikle den lokale identitet. Men kommunalbestyrelsen kan
ikke gøre det alene. Det er beslutninger, som både politikere, borgere,
virksomheder og civilsamfund skal kunne identificere sig med, og det er en
forudsætning, at alle kræfter i kommunen trækker i samme retning.
Fremtidens udfordringer kræver samarbejde med mange aktører
Skal kommunerne spille en afgørende rolle i vækst-, beskæftigelses-,
uddannelses- og sundhedspolitikken kræver det, at kommunen åbner sig og
samarbejder med bl.a. virksomheder, sygehuse og uddannelsesinstitutioner
samt i tværkommunale samarbejder. Det er en vigtig del af det politiske
lederskab at bringe de rette aktører sammen. Ved at gå sammen med andre
fås et bredere billede af udfordringerne og løsningsmulighederne.
Nye strukturer og samarbejder skal ikke bare tilpasses de enkelte opgaver,
men skal også sikre effektive og gennemsigtige organisationsformer med
demokratisk legitimitet.
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Visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre kunne være:
Beslutninger skal træffes, så tæt på borgerne som muligt.
Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssamfundet.
Der er en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale velfærd og kommunen
som lokalsamfund.
Kommunerne er parate til at løfte nye opgaver – alene såvel som i fælleskab – når
opgaverne bedst løses tæt på borgerne.
Vækstpolitik er i fremtidens kommunestyre en hjørnesten på lige fod med velfærdspolitik.
Fremtidens kommuner er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, hvor
kommunerne implementerer reformer og nationale mål og har et politisk råderum til at
tilpasse målsætningerne til lokale forhold.
Fremtidens kommuner går forskellige veje og udvikler hver sin identitet.
Fremtidens kommune er åben og synlig i sin omverden og samler aktører i og uden for
kommunen, når der skal findes svar på nye udfordringer.
Kommunerne er gennemsigtige – resultaterne er synlige – og de ser sig selv som en del af et
samlet kommunestyre, hvor viden, data, resultater deles, benchmarkes og bruges til at
skabe bedre resultater lokalt og i fællesskab.
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Solidarisk finansiering af Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet
Baggrund
KKR Nordjylland har på møde den 25. september 2015 tilkendegivet, at KKR Nordjylland har en forpligtigelse til at se
på, om det kan lykkes at finde en løsning i forhold til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland og det
forstærkede samarbejde.
KKR Nordjylland anmodede derfor om, at der iværksættes en proces med henblik på at finde en fælles solidarisk
finansiering af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR Nordjylland anmodede i den forbindelse
Socialdirektør-kredsen om at forelægge en finansieringsmodel, og eventuelt alternative finansieringsmodeller, der
sikrer videreførelsen af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, på mødet i KKR den 20. november 2015.
På møde med Socialdirektørkredsen den 19. oktober 2015 har Aalborg Kommune fremlagt en række modeller til
drøftelse og anbefaling. På baggrund af drøftelsen på mødet fremlægges med dette notat en række forskellige
modeller, der alle sigter mod en solidarisk finansiering og udmøntes i en trækningsret på tilbuddenes ydelser

Aftale om finansieringsmodel
Med udgangspunkt i de indholdselementer, der skitseres i notatet nedenfor, bedes KKR Nordjylland træffe aftale om



Hvor stor en andel, der skal være objektivt finansieret
Hvordan den resterende andel fordeles mellem kommunerne

Indhold i en solidarisk finansieringsmodel
De skitserede modeller bygger på en kombination af objektiv finansiering (fordelt mellem kommunerne på baggrund
af indbyggertal) og en aftalt fordeling af det resterende finansieringsbehov. De enkelte elementer er beskrevet i
hovedtræk nedenfor.
Objektiv finansiering
Den objektive andel fordeles på baggrund af befolkningstallet i kommunerne pr. 3. kvartal 2015.
Flere af de nordjyske kommuner har udtrykt interesse for enten en lavere andel eller en højere andel af den
objektive finansiering. Derfor fremlægges i det nedenstående forskellige modeller for objektiv finansiering,
varierende fra 2 mio. kr. til fuldt objektiv finansiering.
Fordeling af restfinansieringen
Uanset hvilken andel, der vælges objektivt finansieret, skal der kommunerne i mellem træffes aftale om hvordan det
resterende beløb finansieres i fællesskab. Der er flere forskellige scenarier for, hvordan restfinansieringen kan
fordeles mellem kommunerne.


Anvendelse af den nuværende fordelingsmodel, der er dannet på baggrund af forbrug 2012 justeret for
kommunernes konkrete indmelding.




Anvendelse af en alternativ fordelingsnøgle, der er dannet på baggrund af kommunernes forbrug 2014.
Konkret aftalt fordeling af restbeløbet kommunerne i mellem. Aftalen kan tage udgangspunkt i
fordelingsmodellerne

Hvis det justerede forbrug 2012 anvendes som fordelingsnøgle i restfinansieringen, er det væsentligt at holde sig for
øje, at der er tale om et historisk forbrug og at det kan være nødvendigt at aftale justeringer mellem kommunerne.
Hvis forbruget 2014 anvendes som fordelingsnøgle i restfinansieringen, er det væsentligt at holde sig for øje, at
kommunernes forbrug i 2014 kan være præget af en række faktorer





Der kan have været en forsinkelse i nogle kommuners iværksættelse af forbruget
Særligt på børneområdet har der hersket en kultur for ventelister, der forvrider forbruget. (Dette er under
afvikling)
Nogle kommuner kan have haft et større forbrug end normalt for at kunne opfylde finansieringsaftalen
Flere kommuner har i perioden rekvireret ydelserne gennem VISO og ikke direkte hos tilbuddet, det bør
derfor overvejes om forbruget skal korrigeres for VISO-ydelserne

Skitse over aftalemodeller

Aftale om objektivt
finansieret andel

Restfinansiering med
udgangspunkt i
justeret 2012 niveau
Restfinansiering med
udgangspunkt i 2014
niveau

Konkret
mellemkommunal
Konkret
aftale om
finansiering
mellemkommunal
finansieringsaftale
Konkret
mellemkommunal
aftale om finansiering

Langsigtet aftale med fleksibelt forbrug
Modellerne tager udgangspunkt i en langsigtet finansieringsaftale, der fremadrettet fremskrives med pris- og
lønreguleringen.
Beløbene i finansieringsmodellen betales forlods kvartalsvis af de enkelte kommuner og udgør en trækningsret på
tilbuddets ydelser. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland vil løbende være i dialog med kommunerne om
ydelseskatalogets sammensætning og profil.
Kommunernes trækningsret kan udlignes kommunerne i mellem, således at en myndighed, der trækker mere end
forudsat på ydelserne, kan imødekomme at andre kommuner ikke opbruger deres trækningsret. Uopbrugt
trækningsret kan således overdrages til en eller flere andre kommuner efter aftale. Eventuelle økonomiske
mellemværender som følge af sådanne aftaler er Aalborg Kommune uvedkommende.
Eventuelle permanente ændringer af den fordeling, der bliver aftalt i finansieringsmodelen, sker det efter gensidig
aftale kommunerne i mellem. Indtil en sådan aftale er forhandlet på plads, gælder senest vedtagne
finansieringsmodel.

Bilag
Bilag 1: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier
Bilag 2: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier, med Aalborg Kommunes forbrug konstant
Bilag 3: Forbrug og befolkningstal, der danner grundlag for fordelingsnøgler
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Bilag 1: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier
Objektiv finansiering
Fordeling af restfinansiering
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg
Nordjylland i alt

2 mio. kr.

3 mio. kr.

6 mio. kr.

Rent
Objektivt

9 mio. kr.

2012 princip
1.670.233
1.226.688

2014 princip
1.606.869
800.007

2012 princip
1.633.389
1.265.242

2014 princip
1.574.059
865.726

2012 princip
1.522.856
1.380.904

2014 princip
1.475.628
1.062.885

2012 princip
1.412.323
1.496.566

2014 princip
1.377.198
1.260.043

1.091.529
1.832.244

2.288.611
1.169.287
6.197
663.625
184.963
1.220.321
272.183
565.882
8.438.736

2.075.310
1.354.517
123.260
371.150
71.208
1.521.068
243.351
301.667
9.238.319

2.269.353
1.169.254
9.296
702.909
213.325
1.198.769
340.080
602.179
8.302.932

2.069.633
1.342.690
118.906
429.056
106.813
1.480.368
313.083
354.786
9.051.608

2.211.580
1.169.153
18.592
820.762
298.410
1.134.111
543.770
711.069
7.895.520

2.052.600
1.307.211
105.843
602.772
213.625
1.358.267
522.280
514.142
8.491.475

2.153.807
1.169.053
27.888
938.615
383.496
1.069.453
747.459
819.960
7.488.108

2.035.568
1.271.732
92.780
776.487
320.438
1.236.166
731.477
673.498
7.931.342

1.986.135
1.168.763
54.868
1.280.653
630.433
881.799
1.338.616
1.135.988
6.305.699

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

Note: For hvert niveau af objektiv finansiering skitserer tabellen ovenfor, den fordeling der fremkommer ved anvendelse af hhv. den nuværende fordelingsmodel (justeret 2012
niveau) og en fordelingsmodel, der baserer sig på forbrug 2014. Alle tallene tager udgangspunkt i takstberegningsgrundlaget for 2015 og indeholder effektivisering på 20%.

Bilag 2: Skitsering af fordelingsmodel i forskellige scenarier med Aalborg konstant
Objektiv finansiering
Fordeling af restfinansiering
Brønderslev
Frederikshavn

2 mio. kr.

3 mio. kr.

6 mio. kr.

Rent
Objektivt

9 mio. kr.

2012 princip
1.696.972
1.244.314

2014 princip
1.800.568
877.437

2012 princip
1.633.802
1.265.515

2014 princip
1.729.182
927.736

2012 princip
1.444.294
1.329.116

2014 princip
1.515.023
1.078.633

2012 princip
1.254.785
1.392.718

2014 princip
1.300.865
1.229.529

900.519
1.511.614

Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg

2.324.291
1.187.216
6.197
672.595
186.930
1.239.693
274.275
573.445
8.300.800

2.316.977
1.514.129
138.544
400.723
71.208
1.706.658
255.382
324.301
8.300.800

2.269.905
1.169.531
9.296
703.048
213.356
1.199.068
340.112
602.296
8.300.800

2.263.171
1.470.515
131.146
452.739
106.813
1.628.997
322.718
372.912
8.300.800

2.106.745
1.116.475
18.592
794.406
292.633
1.077.194
537.625
688.847
8.300.800

2.101.751
1.339.673
108.951
608.786
213.625
1.396.013
524.727
518.745
8.300.800

1.943.585
1.063.419
27.888
885.764
371.911
955.320
735.138
775.399
8.300.800

1.940.332
1.208.832
86.757
764.834
320.438
1.163.029
726.735
664.578
8.300.800

1.638.575
964.237
45.266
1.056.548
520.112
727.491
1.104.368
937.198
8.300.800

Nordjylland i alt

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

17.706.728

Note: For hvert niveau af objektiv finansiering skitserer tabellen ovenfor, den fordeling der fremkommer ved anvendelse af hhv. den nuværende fordelingsmodel (justeret 2012
niveau) og en fordelingsmodel, der baserer sig på forbrug 2014. Alle tallene tager udgangspunkt i takstberegningsgrundlaget for 2015 og indeholder effektivisering på 20%.
I modsætning til bilag 1 er Aalborg Kommunes andel i dette scenarie holdt konstant på 80% af 2012 modellen
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Bilag 3: Kommunernes forbrug – som danner grundlag for fordelingsmodellerne ovenfor
Fordelingsmodeller

Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg
Nordjylland i alt

Den nuværende fordelingsmodel
Alternativ fordelingsmodel
(Faktisk forbrug 2014)
(2012 princip)
Forpligtende
RestForbrug
I alt Relativ andel
Relativ andel
forbrug
finansiering
2014
1.611.378
466.083
2.077.461
10% 1.596.775
9%
1.062.208
2.150.257
1.080.479
540.590

307.239
621.951
312.523
156.363

1.369.447
2.772.208
1.393.002
696.953

6%
13%
7%

118.493
1.167.402
126.024
455.796
8.048.328
16.360.955

34.274
337.665
36.452
131.837
2.327.940
4.732.327

152.767
1.505.067
162.476
587.633
10.376.268
21.093.282

1%
7%
1%
3%
49%

3%

638.302
1.992.201
1.315.779
125.995
243.781
1.529.924
99.183
186.583
9.176.611
16.905.132

Befolkningstal
(3. kvartal 2015)
Antal

Relativ andel

35.968

6%

4%
12%
8%
1%
1%

60.376
65.447
38.513
1.808
42.200

10%
11%
7%
0%
7%

0%
9%
1%
1%
54%

20.774
29.057
44.110
37.433
207.785
583.471

4%
5%
8%
6%
36%
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Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – ventelister
I forbindelse med drøftelserne af den nye finansieringsmodel for Taleinstituttet / Hjerneskadecenter
Nordjylland, der er beskrevet i et særskilt notat, har Socialdirektørkredsen drøftet problematikken omkring
ventelister på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Problematikken om ventelister er afgrænset
til Tale/sprogområdet og afasiområdet.
Ventelister har været en del af kulturen på flere af de tidligere amtslige tilbud. Efter Aalborg Kommunes
overtagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland bliver der arbejdet målrettet på at afvikle de
kulturelt betingede ventelister.
Samtidig har den fortsatte usikkerhed om det fremadrettede finansieringsgrundlag betydet, at der har været
en vis tilbageholdenhed med at besætte ledige stillinger. Det har haft betydning for den aktuelle
ventelistesituation. En afklaring af finansieringsgrundlaget vil give ro til en målrettet kapacitetstilpasning.
På et tilbud af en så specialiseret karakter som Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland og med en
relativt lille målgruppe vil der dog altid kunne opstå ventelister. Det sker når de specialiserede kompetencer
efterspørges ujævnt hen over året, og der ikke kan arbejdes med overkapacitet hen over året.
For at tilpasse kapaciteten til efterspørgselsmønstret vil Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
løbende være i dialog med kommunerne om ydelseskatalogets sammensætning og profil.

3.3

Socialtilsyn Nords takster for 2016

Forhold der bl.a. påvirker udviklingen i takster og den
objektive finansiering

Dato: 2. november 2015

Forhold der bl.a. påvirker udviklingen i takster og den objektive finansiering for 2016
er følgende:

E-mail: HLTH@kl.dk
Direkte:

1.
2.
3.
4.
5.

Bortfald af opgaven med regodkendelser
Udvikling i antal tilbud og plejefamilier
Tilpasning af fordeling af medarbejderressourcer i forhold til tilbuds- og
plejefamilieområdet
Inkludering af ikke-tidligere dimensionerede opgaver
Efterregulering i forhold til regnskab 2014

Ad. 1.- Bortfald af opgaver
Fra 1. januar 2016 bortfalder socialtilsynenes opgave med regodkendelser af
samtlige tilbud og plejefamilier. En re-godkendelse er på tilbudsområdet forudsat til at
tage 66 timer, mens et driftsorienteret tilsyn er sat til at tage 50 timer. Det betyder at
taksten påvirkes i nedadgående retning. På plejefamilieområdet er der ingen
konsekvenser ved bortfaldet af opgaven. Det skyldes at både re-godkendelser og
driftstilsyn på plejefamilieområdet har været forudsat til at tage 16,5 time alt inkl.
Ad. 2 – Udvikling i antal tilbud og plejefamilier
Siden 1.januar 2014 er der sket et fald i antallet af tilbud og plejefamilier. Nedenfor
ses udviklingen i 2014

Som det ses har der især på tilbudsområdet være et fald i antal tilbud. Faldet skyldes
primært at tilbud lægges sammen. Siden 1.januar 2014 er 64 tilbud blevet lagt
sammen. Af bilag 2 fremgår en oversigt over sammenlagte og lukkede tilbud i
perioden fordelt på private, regionale og kommunale tilbud. Når tilbud lægges
sammen, opstår der en faldende indtægt for Socialtilsyn Nord, da bortfaldet af
tilsynstaksten for det enkelte tilbud, ikke opvejes af en tilsvarende takst for tilbud med
flere afdelinger. Det påvirker også dimensioneringen og dermed taksten, idet
opgaven med at føre tilsyn ikke er blevet tilsvarende mindre, selvom tilbuddene
organisatorisk lægges sammen.
For plejefamilier ses også et fald. Det skal dog bemærkes, at der i første halve år af
2015 er modtaget 100 ansøgninger om nygodkendelser, så der er en forventning om,
at antallet på dette område er ved at stabilisere sig.

Sags ID: SAG-2014-02237
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Ad. 3 - Tilpasning af fordeling af medarbejderressourcer i forhold til tilbuds- og
plejefamilieområdet
Efter 1,5 års drift er erfaringen, at der er behov for at tilpasse fordelingen af
medarbejderressourcerne på henholdsvis tilbuds- og plejefamilieområdet. Det
betyder at plejefamilieområdet kommer til at vægte tungere. Det påvirker taksterne
på tilbudsområdet i nedadgående retning, mens den objektive finansiering stiger.
Ad. 4 - Inkludering af ikke-tidligere dimensionerede opgaver
Det er de fem socialtilsyns erfaring, at der er en række opgaver, der fylder i det
daglige arbejde og som ikke er regnet med i takstmodellen for 2014 og 2015.
Takstmodellen er tilpasset så disse opgaver indgår. Konkret drejer det som om
følgende:








Råd og vejledning i forhold til Tilbudsportalen – Rådgivning af både private,
regionale og kommunale tilbud tager meget tid. Der er afsat ca. ½ times
arbejdstid pr. tilbud.
Arbejde med væsentlige ændringer – Denne opgave har været medtaget på
indtægtssiden,
men
har
ikke
været
dimensioneret
i
medarbejdernormeringen.
Udvikling og vedligehold af Tilsyn.dk. – Der er tale om et nyt fagsystem,
som blev udviklet til socialtilsynene og som er en afgørende forudsætning i
socialtilsynenes arbejde. Der er fortsat behov for udvikling af funktionaliteten. Der er afsat ca. 1 årsværk i hvert socialtilsyn til dette.
Faglig kvalitetssikring via auditforløb – En opgave der har afsæt i
lovgivningen og som skal sikre en høj kvalitet i arbejdet. Der er afsat tid til at
ca. 3 medarbejdere skal anvende hver 12 arbejdsdage årligt på at deltage i
audit-forløbene. Dette afspejler det nuværende niveau.

Ad. 5 - Efterregulering i forhold til regnskab 2014
Regnskabet for 2014 udviste et underskud på ca. 98.000 kr. svarende til 0,3 % af det
samlede udgiftsbudget.
Beløbet dækker over afvigelser i forhold til de forudsætninger, der var lagt til grund i
budgettet. Bl.a. var der en mang-lende indtægt i forhold til beregningen på 2,6 mio.
kr. De manglende indtægter skyldtes primært, at der var færre tilbud end forudsat
grundet sammenlægninger af tilbud. Derudover fik Socialtilsyn Nord ikke truffet
afgørelser, om alle § 85 tilbud og ekstra afdelinger og disse tilbud blev derfor ikke
opkrævet en takst i 2014.
De manglende indtægter blev modsvaret af en mindre udgift til lønninger, merindtægt
vedr. dagpenge, og mindre udgifter vedrørende kørsel og uddannelse.
Efterreguleringen påvirker taksterne i svag opadgående retning.

Dato: 2. november 2015
Sags ID: SAG-2014-02237
Dok. ID: 2107029
E-mail: HLTH@kl.dk
Direkte:
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg
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Oversigt udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden 10.11. 2015

Oversigt over takster og budget i 2016 i de fem Socialtilsyn
1. Tilsynstakster
Almindelige tilsynstakster i socialtilsynene, løbende priser
Socialtilsyn
Hovedstaden
Nord
Midt

Syd

Øst

2014
1-7 pladser

kr. 30.832

kr. 34.959

kr. 31.886

kr. 34.218

kr. 34.475

8-24 pladser

kr. 36.999

kr. 41.951

kr. 38.263

kr. 41.062

kr. 41.370

25-49 pladser

kr. 61.665

kr. 69.918

kr. 63.771

kr. 68.436

kr. 68.949

50+ pladser

kr. 92.497

kr. 104.876

kr. 95.657

kr. 102.654

kr. 103.424

1-7 pladser

kr. 28.378

kr. 34.245

kr. 33.613

kr. 31.513

kr. 31.573

8-24 pladser

kr. 34.054

kr. 41.094

kr. 40.336

kr. 37.815

kr. 37.888

25-49 pladser

kr. 56.756

kr. 68.490

kr. 67.227

kr. 63.025

kr. 63.147

kr. 85.134

kr. 102.734

kr. 100.840

kr. 94.538

kr. 94.720

1-7 pladser

kr. 28.680

kr. 30.924

kr. 31.563

kr. 32.041

kr. 31.227

8-24 pladser

kr. 34.417

kr. 37.109

kr. 37.875

kr. 38.450

kr. 37.221

25-49 pladser

kr. 57.361

kr. 61.848

kr. 63.125

kr. 64.083

kr. 61.967

50+ pladser

kr. 86.041

kr. 92.772

kr. 94.688

kr. 96.124

kr. 92.889

2015

50+ pladser
2016*

* For nogle socialtilsyn er taksterne foreløbige, for andre er de endelige.

2. Objektiv finansiering – samlet og enhedsomkostning pr. plejefamilie
Objektiv finansiering, mio. kr., løbende priser
2014
2015
2016

Hovedstaden
18,6
17,4
17,6

Nord

Midt
15,5
17,7
18,4

Syd
27,2
25,8
23,7

Øst
29,8
25,8
28,1

24,2
24,4
23,9

Note: Er opgjort inklusiv efterregulering.

Gennemsnitlig udgift pr. plejefamilie, løbende priser
2014
2015
2016

Hovedstaden
Nord
13.352
13.597
14.967

Midt
13.753
13.584
15.660

Syd
13.418
13.017
12.986

Øst
12.535
12.661
15.523

12.149
13.234
14.066

3. Budget
Samlet budget (direkte og indirekte udgifter), mio. kr., løbende priser
2014
2015
2016

Hovedstaden
48,1
44,0
42,0

Nord

Midt
34,4
34,6
33,7

Syd
51,7
46,8
48,7

Øst
53,0
54,0

52,6
Note: Er opgjort inklusiv efterregulering. Socialtilsyn Østs budget for 2016 er opgjort i 2015-priser

44,9
47,1
47,3

1

Oversigt udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden 10.11. 2015

4. Antalsforudsætninger
Antal tilbud og plejefamilier i budgetgrundlaget
2014,
2014,
2015,
2015,
2016,
2016,

tilbud
plejefamilier
tilbud
plejefamilier
tilbud
plejefamilier

Hovedstaden
648
1.393
585
1.280
543
1.175

Nord
417
1.127
395
1.303
342
1.175

Midt

Syd
562
2.027
354
1.982
395
1.825

Øst
481
2.379
490
2.035
461
1.796

494
1.993
472
1.841
463
1.706

Note: For plejefamilier er antallet opgjort inkl. det forventede antal nyansøgere. På tilbudsområdet omfatter tabellen
de væsentligste, men ikke alle antalsforudsætninger. Der er også antalsforudsætninger om bl.a. ekstra afdelinger,
nygodkendelser og væsentlige ændringer, som er udeladt ovenfor, idet de ikke dækkes af de almindelige takster.

2
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Dimensionering af SOSU-uddannelserne og PAU for 2016

Til borgmesteren

Anbefaling om uddannelseskapaciteten på SOSU- og
PAU-uddannelsen i 2016

Den 25. september 2015

Trepartsaftalen har fra 2007 til 2015 fastsat dimensioneringen på social- og
sundhedsuddannelserne (SOSU-uddannelsen) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU-uddannelsen). KL har siden foråret 2015 forhandlet om en
ny styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten med staten, regionerne og LO.

Dok.ID: 2087089

Der foreligger endnu ikke enighed om en ny styringsmodel, som afløsning
for den gamle trepartsaftale. Kommuner og regioner er i loven om erhvervsuddannelser forpligtet til at stille praktikpladser til rådighed for SOSU-uddannelserne svarende til arbejdsmarkedets behov. Af hensyn til kommunernes videre
budgetplanlægning, arbejdsgiveransvar og de allerede optagne elever er det
nødvendigt at sikre klarhed om uddannelseskapaciteten for 2016.

www.kl.dk

KL anbefaler derfor, at kommunerne og de fem KKR i 2016 planlægger efter nedenstående dimensionering for SOSU-uddannelserne. Tallene stammer
fra de prognoser, der har ligget til grund for drøftelserne om en ny styringsmodel. Fordelingen mellem de fem KKR er baseret på en nøgle, som har været
drøftet med KKR-formandskaberne.
Tallene indebærer en reduktion af antallet af SOSU-hjælperelever på i alt 800
fra 2015 til 2016 og en stigning på 400 SOSU-assistentelever, heraf knap halvdelen i kommunerne. Det understreges, at praktikpladser for SOSU-assistenter
forudsætter en aftale med den pågældende region. Der opfordres helt generelt
til at udvise imødekommenhed i forhold til allerede optagne elever i 2016.

Sags ID: SAG-2013-03654

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Fordelingen af praktikpladser på SOSU-hjælperuddannelsen i 2016
Gammel
fordeling

Ny fordeling

Forskel
(Ny - gammel)

Sosu-hjælper
Hele landet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

8.117
2.449
1.237
1.894
1.786
751

7.317
2.122
1.143
1.701
1.599
752

-800
-327
-94
-193
-187
1

Fordelingen af praktikpladser på SOSU-assistentuddannelsen i 2016
Gammel
Ny fordeling
Forskel
fordeling
(Ny - gammel)

Sosu-assistent
Hele landet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

1.897
681
281
378
386
171

2.077
662
320
447
437
211

180
-19
39
69
51
40

KL vil i løbet af efteråret indhente kommunernes behovsvurderinger på
SOSU-området med henblik på at fortsætte drøftelserne om en flerårig styringsmodel. Det bemærkes i øvrigt, at der pågår et arbejde med en tilpasning
af uddannelsen til SOSU-assistent. Dette arbejde har fortsat høj prioritet, og vil
kunne medføre ændringer i dimensioneringen på området. Dog tidligst fra
2017.
For så vidt angår uddannelseskapaciteten på PAU-uddannelsen anbefaler KL,
at kommunerne i 2016 planlægger under hensyn til, at et meget stort antal elever allerede er startet på grundforløbet, og derfor skal have mulighed for
at få en uddannelsesaftale. Det forventes, at dette antal svarer til antallet i
2015. Det er imidlertid KL’s klare opfattelse, at antallet af PAU-elever skal reduceres fremover, og dette vil indgå i de videre drøftelser med ministeriet og
de faglige organisationer.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
2

3.5

Beredskab Nordjylland

Udkast
12. oktober 2015

E rik Jensen
P artner
eje@holst-law .com
T +45 8934 1114

J.nr. 100037/370 E JE /JG E

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

Oktober 2015

H olst, A dv okater A dv okatpartnerselskab | H ans Broges G ade 2 | DK -8100 A arhus C | T, +45 8934 0000 | holst-law .com
C V R nr. 35680470 | ID: 20789|100037|150

Udkast
12. oktober 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED ...............................................................3

2.

INTERESSENTER ...............................................................................................3

3.

FORMÅL OG OPGAVER.......................................................................................3

4.

EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING...........................4

5.

HÆFTELSE ........................................................................................................5

6.

BESTYRELSEN ...................................................................................................6

7.

BESTYRELSENS VIRKE .......................................................................................6

8.

DIREKTION – BEREDS KABSDIREKTØR................................................................7

9.

FORRET NINGSUDVALG ......................................................................................7

10.

BESLUT NINGER, SOM KRÆVER INTERESSENT ERNES GODKENDELSE ..................8

11.

TEGNINGSREGLER.............................................................................................8

12.

REGNSKAB OG BUDGET .....................................................................................8

13.

REVISION .........................................................................................................9

14.

INDTRÆDEN AF NYE INTERESSENT ER ...............................................................9

15.

UDTRÆDEN OG OPLØSNING..............................................................................9

16.

OFFENTLIGHED MV. ........................................................................................ 10

17.

TVISTER ......................................................................................................... 10

18.

VEDTÆGTSÆNDRINGER .................................................................................. 10

19.

IKRAFTTRÆDEN.............................................................................................. 10

20.

BILAG ............................................................................................................. 10

ID: 20789|100037|150

2/10

Udkast
12. oktober 2015

1.

NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED

1.1

Beredskabssamarbejdets navn er Nordjyllands Beredskab I/S (herefter benævnt ”Interessentskabet”.

1.2

Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i lov om
kommunernes styrelse.

1.3

Interessentskabets hjemsted er Aalborg Kommune, der tillige er administrationskommune for interessentskabet.

2.

INTERESSENTER

2.1

Interessenterne i Interessentskabet er pr. 1. januar 2016 følgende kommuner:












Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune

(herefter hver for sig benævnt ”Interessent” og under ét ”Interessenterne”)

3.

FORMÅL OG OPGAVER
Formål

3.1

Interessentskabets formål er at samordne Interessenternes kommunale redningsberedskaber efter beredskabsloven samt varetage andre opgaver i tilknytning hertil, som efter lovgivningen kan varetages af Interessentskabet.
Obligatoriske opgaver

3.2

Interessentskabet skal for samtlige Interessenter varetage alle opgaver, som
efter beredskabsloven kan henlægges til den fælles beredskabskommission,

ID: 20789|100037|150
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dvs. både operative opgaver og myndighedsopgaver. Interessentskabet skal
endvidere varetage alle opgaver, herunder myndighedsopgaver, som efter
fyrværkeriloven, lov om sikringsrum og anden lovgivning kan henlægges til
Interessentskabet. En nærmere afgrænsning og beskrivelse af de opgaver,
som i medfør af nærværende bestemmelse er henlagt til Interessentskabet,
er fastlagt i BILAG 3.2.
Sideordnede aktiviteter/tilkøbsydelser
3.3

Interessentskabet kan endvidere varetage sideordnede aktiviteter for Interessenterne (herefter benævnt ”Tilkøbsydelser”), andre offentlige myndigheder
og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder
retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten.
Aktiviteter med deltagelse af frivillige

3.4

Interessentskabet varetager og tilbyder aktiviteter udført af frivillige i samme
omfang, som hidtil udført af Interessenternes beredskaber, og i overensstemmelse med den praksis, som hidtil har været fulgt af Interessenternes
beredskaber på tidspunktet for Interessentskabets etablering. Sådanne aktiviteter skal dog altid tilrettelægges under skyldig hensyntagen til Interessentskabets varetagelse af de i pkt. 3.2 og 3.3 fastsatte opgaver.
Udliciter ing af opgaver til tredjemand

3.5

Interessentskabet kan indgå aftaler med andre offentlige beredskaber, med
private redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for
redningsberedskabet, jf. dog pkt. 10.1 (iv).

4.

EJER- OG KAPITALFORHOLD SAMT OMKOSTNINGSFORDELING
Ejerforhold

4.1

Interessentskabet ejes således:

Interessent:

Ejerandel:

Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune

6,1 %
10,4 %
11,2 %
6,6 %
0,3 %
7,2 %
3,6 %
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Rebild Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
4.2

5,0 %
7,6 %
6,4 %
35,7 %

Ejerandelene i pkt. 4.1 er fastsat forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte
Interessenternes befolkningstal pr.1. januar 2015, jf. BILAG 4.2. Ejerandelene
revideres i forbindelse med en Interessents udtræden, jf. pkt. 15.2, eller Interessentskabets opløsning, jf. pkt. 15.3.
Kapitalforhold

4.3

Interessenterne har ved etableringen af Interessentskabet indskudt de aktiver, som fremgår af BILAG 4.3.

4.4

Interessenterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i
Interessentskabet (bortset fra en eventuel refusionssaldo efter den i henhold
til bilag 4.5 udarbejdede refusionsopgørelse).
Omkostningsfor deling

4.5

Interessentskabets udgifter til de i pkt. 3.2 anførte opgaver (obligatoriske
opgaver) dækkes af Interessenterne i henhold til den i BILAG 4.5 fastsatte
fordelingsnøgle. Betalingen for tilkøbsydelser, jf. pkt. 3.3. fastsættes efter aftale mellem Interessentskabet og den Interessent, som tilkøbsydelsen varetages for.

4.6

Interessentskabet opkræver på grundlag af det vedtagne budget og likviditetsbudget kvartalsvise á conto forudbetalinger fra Interessenterne til dækning af Interessentskabets udgifter.

4.7

Ændring af den i pkt. 4.5 (bilag 4.5) fastsætte fordelingsnøgle kræver godkendelse fra alle Interessenter. Den fastsatte fordelingsnøgle revurderes i forbindelse med godkendelsen af den risikobaserede dimensionering, såfremt én
eller flere Interessenter måtte ønske dette.

5.

HÆFTELSE

5.1

I forhold til tredjemand hæfter Interessenterne personligt, ubegrænset og
solidarisk.

5.2

I det indbyrdes forhold mellem Interessenterne, hæfter hver Interessent i
henhold til den i pkt. 4.5 fastsatte fordelingsnøgle.
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6.

BESTYRELSEN
Bestyrelse/fælles beredskabskommission – sammensætning

6.1

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er Interessentskabets øverste myndighed, og har ansvaret for Interessentskabets overordnede og strategiske ledelse.

6.2

Bestyrelsen
stemmelse
består på
borgmestre
lands Politi.

6.3

Bestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige, der deltager som observatør uden stemmeret i bestyrelsens (den fælles beredskabskommissions)
møder.

6.4

Såfremt det ved ændring af beredskabsloven muliggøres, ændres sammensætningen af bestyrelsen, således at politidirektørerne udtræder ved lovændringens ikrafttræden, uden at dette kræver ændring af vedtægterne.

(den fælles beredskabskommission) sammensættes i overensmed beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom og
tidspunktet for vedtægternes ikrafttræden af Interessenternes
samt politidirektørerne for Nordjyllands Politi og Midt- & Vestjyl-

Valgperiode
6.5

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 4 år og følger den kommunale
valgperiode, dvs. at hvervet som bestyrelsesmedlem ophører den 31. december i det år, hvor der afholdes kommunalvalg. Første valgperiode i forbindelse
med Interessentskabets etablering løber fra vedtægternes ikrafttræden indtil
den 31. december 2017.

7.

BESTYRELSENS VIRKE
Valg af formand og næstformand

7.1

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand.
Bestyrelsesmøder

7.2

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 5 dages varsel med angivelse
af dagsorden.
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7.3

Ethvert medlem af selskabets bestyrelse og beredskabsdirektøren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

7.4

Beredskabsdirektøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre der på mødet behandles sager vedrørende beredskabsdirektørens egne forhold, eller bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer
anden bestemmelse.
Beslutningsdygtighed

7.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

7.6

De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert
medlem af bestyrelsen har én stemme. Beslutning vedrørende de i pkt. 10.1
anførte forhold kan dog kun træffes med alle Interessenters godkendelse.
Protokol over bestyrelsesmøder

7.7

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få
tilført sin mening til protokollen.
Forretningsorden

7.8

Bestyrelsen skal i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

8.

DIREKTION – BEREDSKA BSDIREKTØR

8.1

Bestyrelsen ansætter en beredskabsdirektør til at varetage Interessentskabets
daglige ledelse. Beredskabsdirektøren deltager i bestyrelsens møder, jf. dog
pkt. 7.2, og varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

8.2

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetence i en direktionsinstruks.

9.

FORRETNINGSUDVALG

9.1

Der kan nedsættes et forretningsudvalg 4 medlemmer bestående af bestyrelsens formand og 3 yderligere medlemmer, som vælges af og blandt bestyrel-
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sens medlemmer, idet det dog ved valget skal sikres, at medlemmerne af forretningsudvalget repræsenterer forskellige geografiske områder i Interessentskabet.

10.

BESLUTNINGER, SOM KRÆVER INTERESSENTERNES GODKENDELSE

10.1

Beslutning vedrørende følgende forhold kan alene træffes med alle Interessenters godkendelse:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye Interessenter
Opløsning af Interessentskabet
Fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
Udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som
ikke tidligere har været udliciteret.
Ændring af den i pkt. 4.5 fastsatte omkostningsfordelingsnøgle

11.

TEGNINGSREGLER

11.1

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med beredskabsdirektøren eller af den samlede bestyrelse.

12.

REGNSKAB OG BUDGET
Årsregnskab

12.1

Interessentskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Interessentskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2016.

12.2

Årsregnskabet udarbejdes som et omkostningsbaseret regnskab med udgangspunkt i årsregnskabslovens regler. Årsregnskabet med revisionens påtegning godkendes af bestyrelsen og fremsendes herefter til Interessenterne
og Statsforvaltningen. Udarbejdelse af udgiftsbaseret regnskab til brug for
Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdes med udgangspunkt heri.
Budget

12.3

Senest den 1. juni hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne
udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt
budgetoverslag.
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12.4

Inden udgangen af hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne
det af bestyrelsen godkendte budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

13.

REVISION

13.1

Interessentskabets regnskab revideres af administrationskommunens revision.

14.

INDTRÆDEN AF NYE INTERESSENTER

14.1

Optagelse af nye interessenter kan alene ske med samtlige Interessenters
godkendelse, jf. pkt. 10.1, og er endvidere betinget af Statsforvaltningens
godkendelse af vilkårene herfor.

15.

UDTRÆDEN OG OPLØSNING
Udtræden

15.1

En Interessent kan udtræde af Interessentskabet med 12 måneders skriftligt
varsel til udgangen af et kalenderår.

15.2

Ved en Interessents udtræden har den pågældende krav på en forholdsmæssig andel af Interessentskabets nettoformue (egenkapital) svarende til den
pågældendes ejerandel, jf. pkt. 4.1, med tillæg, henholdsvis fradrag, af Interessentens positive eller negative udligningskonto. Interessenternes ejerandele dog revideres på baggrund af Interessenternes befolkningstal pr. 31. december i udtrædelsesåret. Opgørelsen foretages på baggrund af Interessentskabets nettoformue pr. 31. december i Interessentskabets årsrapport for udtrædelsesåret. Såfremt nettoformuen (egenkapitalen) er negativ, er den udtrædende Interessent forpligtet til i forbindelse med sin udtræden kontant at
indbetale et beløb til Interessentskabet svarende til den udtrædende Interessents andel af den negative egenkapital med tillæg, henholdsvis fradrag, af
Interessentens negative eller positive udligningskonto.
Opløsning

15.3

Ved Interessentskabets opløsning fordeles Interessentskabet positive eller
negative nettoformue (egenkapital) mellem Interessenterne i overensstemmelse med Interessenternes ejerandele, jf. pkt. 4.1 – med tillæg, henholdsvis
fradrag, for positive eller negative udligningskonti - idet Interessenternes
ejerandele dog revideres på baggrund af Interessenternes befolkningstal pr.
31. december i opløsningsåret.
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16.

OFFENTLIGHED MV.

16.1

Interessentskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

17.

TVISTER

17.1

Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem Interessenterne eller mellem
Interessentskabet og én eller flere af Interessenterne vedrørende fortolkning
af nærværende vedtægter, herunder vilkår for udtræden, afgøres af Statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse eller udtalelse kan indbringes for
Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. lov om kommunernes styrelse.

17.2

Efter sagens forelæggelse for Statsforvaltningen kan sagen indbringes for
domstolene.

17.3

Tvister vedrørende privatretlige forhold afgøres ved domstolene.

18.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

18.1

Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af samtlige Interessenter, jf.
pkt. 10.1, og Statsforvaltningen.

19.

IKRAFTTRÆDEN

19.1

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2016.

20.

BILAG

20.1

Følgende bilag udgør en integreret del af nærværende vedtægter:
Bilag 3.2:
Bilag 4.2:
Bilag 4.3:
Bilag 4.5:
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Nordjyllands Beredskab - NOTAT

Samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne.
I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab har Styregruppen fastlagt arbejdsdelingen
mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne vedrørende en række af samarbejdsfladere.
Notatet omhandler nedenstående:
-

Sikrings- og beskyttelsesrum
Brandteknisk byggesagsbehandling
Skorstensfejervæsen
Vandforsyning til brandslukning (brandhaner)
Plan for fortsat drift
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet
Redningsabonnement
Diverse serviceopgaver

Sikrings- og beskyttelsesrum.
I henhold til lov om beskyttelsesrum varetager kommunalbestyrelsen opførelsen, vedligeholdelse og
klargøring af offentlige beskyttelsesrum.
Endvidere kan kommunalbestyrelsen påbyde, at der skal opføres sikringsrum i visse nye bygninger.
Tendensen er klar i retning af, at der ikke længere etableres offentlige beskyttelsesrum og at de
eksisterende nedlægges samt at der udstedes færre og færre påbud i kommunerne.
Administrationen af etablering af sikringsrum ligger i forlængelse af den almindelige
byggesagsbehandling.
Det virker naturligt, at beslutninger om nedlæggelse og eventuel etablering af sikringsrum til sikring
af borgerne i tilfælde af krig ligger ved den enkelte kommunalbestyrelse.
Det besluttes at administrationen forbliver i kommunen.
Brandteknisk byggesagsbehandling.
Den konkrete samarbejdsflade aftales mellem beredskabschefen for det lokale center og den enkelte
kommune. Arbejdsdelingen mellem Nordjyllands Beredskab og de enkelte kommuner kan altså
bliver forskellig. Det er dog vigtigt at opnå en balance der sikre, at der både i Nordjyllands
Beredskab og i kommunerne oparbejdes og vedligeholdes en brandfaglig ekspertise.
I baggrundsrapporten er anbefalet følgende:
- Simple myndighedsopgaver (bygningsreglementet) kan med fordel fortsat håndteres sammen
med den ordinære byggesagsbehandling.
- Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør
varetages i de enkelte klynger
Det besluttes, at den enkelte beredskabschef fra klyngerne aftaler arbejdsdelingen med de enkelte
kommuner.
Skorstensfejervæsen.
Bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved skorstene og ildsteder er udstedt i medfør af
byggeloven.
Det besluttes, at administrationen af skorstensfejervæsnet forbliver i de enkelte kommuner.

Nordjyllands Beredskab - NOTAT
Vandforsyning til brandslukning (brandhaner).
I henhold til beredskabslovens § 15 Skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning.
Det besluttes, at der i et samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne udarbejdes en
vandforsyningsstrategi, herunder konkrete aftaler med de enkelte vandforsyningsselskaber om
driften.
Det besluttes, at kommunerne forestår driften jævnfør de aftaler der er i dag i det etablerede
brandhane net.
Plan for fortsat drift.
I henhold til beredskabslovens kapitel 5, Beredskabsplanlægning med videre indenfor den civile
sektor og i henhold til § 25 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens
beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde.
Som lovgivningen er nu er det således kommunalbestyrelsens opgave at udarbejde en
beredskabsplan. Samlet benævner vi i daglig tale denne som Plan for Fortsat Drift.
Den samlede plan skal efter fremlæggelse i beredskabskommissionen sendes til udtalelse i
Beredskabsstyrelsen.
Den endelige plan skal godkendes af kommunalbestyrelsen i et møde.
Plan for Fortsat Drift er den enkelte kommunes ansvar og opgave.
Det besluttes, at Nordjyllands Beredskab kan være behjælpelig med at facilitere planlægningen i
den enkelte kommune, stille planlægningsværktøj, i form af elektronisk (beredskabsplan)
hændelsesstyringsværktøj til rådighed for kommunerne, der kan sikre systematik og ensartethed i
den samlede planlægning i Nordjylland samt stille med en forbindelsesofficer i de kommunale stabe
i konkrete situationer, samt varetager øvelsesplanlægning og –afvikling.
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.
Jævnfør beredskabslovens § 4, 14, 15, 16 og 18 skal kommunalbestyrelsen fastlægge niveauet for
redningsberedskabets opgavevaretagelse på grundlag af risikoprofilen.
Risikoprofilen udarbejdes så den er baseret på identifikation og analyse af lokale risici.
For at sikre den maksimale udnyttelse af mandskab og materiel samt sikre et robust beredskab ved
store hændelser og ved mange samtidige hændelser, er det afgørende, at der udarbejdes en samlet
plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Nordjyllands Beredskabs
dækningsområde.
Dette er endvidere forudsætningen for at der kan findes de nødvendige besparelser.
Det besluttes, at Nordjyllands Beredskab koordinerer udarbejdelsen af et forslag til en samlet plan
for den risikobaserede dimensionering. Det er kommunernes ansvar at udarbejde Plan for
risikobaseret dimensionering og få den politisk behandlet.
Redningsabonnement.
Mange kommuner har hos Falck et såkaldt kommuneabonnement. Dette abonnement har ikke noget
med kontrakterne om varetagelse af redningsberedskabets opgaver at gøre.
Abonnementet dækker typisk løsning af opgaver som fjernelse af fremmede objekter på gader og
veje (døde dyr, væltede træer mm), pumpning af vand i kommunale bygninger ved
oversvømmelser, afdækning af tage i forbindelse med vejrligssituationer, forbindsstoffer, transport
af kommunens køretøjer til værksted, opsætning af vejspærring udenfor normal arbejdstid m.m.
I bestræbelse for at optimere det samlede aftaleforhold besluttes det at aftalerne og økonomien
overflyttes til Nordjyllands Beredskab.

Nordjyllands Beredskab - NOTAT
Diverse serviceopgaver.
Beredskaberne i kommunerne løser en række ad hoc serviceopgaver for kommunerne uden
omkostninger f.eks. juletræstænding, deltagelse i og planlægning af større arrangementer og mange
andre og med forskellig praksis. Det besluttes, at Nordjyllands Beredskab kan opretholde denne
praksis, under skyldig hensyntagen til at Nordjyllands Beredskab løser sine kerneopgaver.
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BILAG 4.2

Befolkningstal pr. 1. januar 2015
Enhed: Antal
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerlands
Aalborg
* jvf. Danmarks Statistik

2015K1*
Fordelingsnøgle
35.781
6,1%
60.377
10,4%
65.295
11,2%
38.293
6,6%
1.795
0,3%
42.134
7,2%
20.816
3,6%
28.859
5,0%
44.078
7,6%
37.399
6,4%
207.805
35,7%
582.632
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Beredskab Nordjylland
Foreløbig åbningsbalance pr. 1/1 2016
beløb
Materielle anlægsaktiver
Aalborg Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune
Mariagerfjord Kommune
Brønderslev Kommune
Hjørring Kommune
Frederikshavn Kommune
Jammerbugt Kommune
Thisted Kommune
Morsø Kommune
Læsø Kommune

15.319.500
1.010.000
1.757.000
990.000
425.000
200.000
3.712.200
240.000
1.675.000
85.000
-

25.413.700

Leasede materielle anlægsaktiver
Aalborg Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune
Mariagerfjord Kommune
Brønderslev Kommune
Hjørring Kommune
Frederikshavn Kommune
Jammerbugt Kommune
Thisted Kommune
Morsø Kommune
Læsø Kommune

2.675.000
2.600.000
3.200.000
13.750.000
4.625.000
6.000.000
3.450.000
-

36.300.000

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

456.738
1.151.430
1.393.543
3.059.430
2.427.492
861.877
91.230

9.441.739

Indskudte aktiver i alt

71.155.439

Passiver

beløb

Egenkapital

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

29.611.845

2.650.137
2.380.167
3.140.859
12.200.887
5.346.278
3.044.607
3.338.919
-

32.101.855

Andre gældsposter
Aalborg Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune
Mariagerfjord Kommune
Brønderslev Kommune
Hjørring Kommune
Frederikshavn Kommune
Jammerbugt Kommune
Thisted Kommune
Morsø Kommune
Læsø Kommune
Udligningskonto
Aalborg Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune
Mariagerfjord Kommune
Brønderslev Kommune
Hjørring Kommune
Frederikshavn Kommune
Jammerbugt Kommune
Thisted Kommune
Morsø Kommune
Læsø Kommune

Passiver i alt

4.782.826
76.056
2.192.696
2.390.161
-

9.441.739

71.155.439

Ejerfordeling efter folketal den 1. i kvartalet (1. kvartal 2015)
2015K1*
Aalborg Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune
Mariagerfjord Kommune
Brønderslev Kommune
Hjørring Kommune
Frederikshavn Kommune
Jammerbugt Kommune
Thisted Kommune
Morsø Kommune
Læsø Kommune

*) Danmarks Statistik som oplyst af Aalborg Kommune

207.805
28.859
37.399
42.134
35.781
65.295
60.377
38.293
44.078
20.816
1.795

Fordeling i pct
35,7
5,0
6,4
7,2
6,1
11,2
10,4
6,6
7,6
3,6
0,3

582.632

100,0
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Bilag 4.5 til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S

OMKOSTNINGSFORDELINGSNØGLE
Omkostningsfordelingen sker faseopdelt således:
Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)
Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte kommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere
fra kommune til kommune.
Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt kommune (Interessent) betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med Interessentskabets varetagelse af
beredskabet i den pågældende kommune.
Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra, jf. nedenfor.
Fase 2 (1. januar 2018-)
Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en
ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte
kommuner.
Refusionsopgørelse
Åbningsbalancen og budgettet for Nordjyllands Beredskab er udarbejdet forud for interessentskabets
stiftelse. I den forbindelse er alle kommunernes nettoaktiver blevet værdiansat efter samme principper, og med en kalibrering af niveauet kommunerne imellem, og budgettet er udarbejdet på baggrund
af de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner. Der kan dog i den forbindelse ske
økonomiske forskydninger, som håndteres ved, at der efter stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S
udarbejdes en refusionsopgørelse, der skal regulere sådanne forskydninger:




flere opgaver end budgetteret tilføres beredskabet
periodeforskydninger
metodeforskelle (f.eks. i forbindelse med budgetlægningen, herunder håndtering af overhead,
interne huslejefastlæggelser mv.)
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