
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 2015 

 

 

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

Dato: 25-09-2015 10:00 

Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Mogens Gade, Jammerbugt Kommune 

Arne Boelt, Hjørring Kommune 

Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune 

Daniel Rugholm, Hjørring Kommune 

Erik Ingerslev Larsen, Jammerbugt Kommune 

Leif Skaarup, Mariagerfjord Kommune 

Lene Hansen, Brønderslev Kommune 

Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune 

Leon Sebbelin, Rebild Kommune 

Meiner Nørgaard, Morsø Kommune 

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune 

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune 

Morten Marinus, Jammerbugt Kommune 

Sven Bertelsen, Hjørring Kommune 

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune 

Thøger Kristensen, Rebild Kommune  

Tina French Nielsen, Aalborg Kommune 

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune 

Uffe Korsgaard, Morsø Kommune 

Ulla Vestergaard, Thisted Kommune 

 

KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: 

Ib Poulsen, Thisted Kommune  

 

Afbud 

Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune 

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune 

Knud Kristensen, Vesthimmerlands kommune 

Per Clausen, Aalborg Kommune 

Tommy Eggers, Aalborg Kommune 

Maj-Britt Iversen, Aalborg Kommune 
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1. Godkendelse af referat_  

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

MDR-2014-00285 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 26. juni 2015 

godkendes. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen. 
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2. Siden sidst_ 

 

 

2.1. Siden sidst 

MDR-2014-00285 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

Kort status for Business Region North Denmark 

Lene Kjeldgaard Jensen orienterede om arbejdet i Business Region 

North Denmark, herunder bl.a. at der kommer en sag i alle kommunal-

bestyrelser om status for BRN. 

 

Fastsættelse af Udviklingsbidrag 2016 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

Brev til udlændinge-, integrations- og boligminister 

Brevet blev debatteret, og der var opbakning til brevet og dets ordlyd. 

Det er afgørende, at der bliver gjort opmærksom på den skævhed, der er 

i forhold til den procentvise fordeling af flygtninge (Nordjylland/øvrige 

Danmark) – sammenlignet med det økonomiske grundlag. Her tænkes 

bl.a. på den generelle flygtningeudligning, integrationsudgifterne og den 

nye beskæftigelsesreform. 

 

EU-støtte til flytning af nordjyske virksomheder 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.  

 

Brev om håndtering af data fra Børnehuset fra Socialstyrelsen 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

Lovændring med konsekvenser for tilkøb af billetter for ikke-kørselsberettigede elever 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. Det blev konklude-

ret på baggrund af brevet, at kommunen selv beslutter, hvem der kan 

køre frit, men andre passagerer kan ikke afvises, selvom der ikke er plads 

til de passagerer, der er berettiget til kørsel. 

 

Status for beredskab 

Arne Boelt orienterede om status for Beredskab Nordjylland. Der arbej-

des på højtryk med at få styr på tingene, så den nye organisation kan gå i 

luften 1. januar 2016. 
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Der er en tæt dialog mellem den nye beredskabsledelse og kommunerne. 

Dialogen foregår typisk via beredskabscheferne. Derudover har Bjarne 

Grøn været på besøg hos alle kommunale administrationer. 

 

Der afholdes borgmestermøde den 30. oktober, hvor borgmestrene afta-

ler/godkender det materiale, der skal sendes til kommunerne til endelig 

godkendelse, herunder vedtægter og opgavedeling mellem kommuner og 

beredskabet. Sagen behandles på KKR-mødet 20. november. 

 

Orientering fra KKR-formandsmøde i KL torsdag den 3. september 

Mogens Gade orienterede om, at dimensionering af SOSU-uddannel-

serne blev drøftet på mødet i KL. Formandsskabet i KKR Nordjylland 

er skeptiske i forhold til det udspil til fordelingsnøgle, der er fremlagt. 

Man ønsker ikke i Nordjylland at uddanne til arbejdsløshed, men er selv-

følgelig indstillet på at løse opgaven, så godt som det er muligt.  

 

Desuden blev der på mødet i øvrigt drøftet sundhedspolitisk oplæg, ny 

væksthusaftale, flygtninge og Praksisplanudvalg.  
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mel-
lem KL og kommunerne 

MDR-2014-00285 hlth 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter fremtidens kommunestyre, 

KL og samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

Beslutning 

Punktet er udsat til næste møde i KKR Nordjylland den 20. november 

2015 

 

  

3.2. Det nære sundhedsvæsen – de næste skridt 

MDR-2014-00285 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, KKR Nordjylland drøfter: 

• hvilke elementer et kommende KL udspil bør indeholde, og hvilke 

barrierer der er for at kunne realisere det nære sundhedsvæsen til 

gavn for den enkelte borger 

• de anbefalinger, som er foreslået i den foreløbige skitse til udspil.  

 

Beslutning 

Thomas Kastrup fortalte om KL’s sundhedspolitiske udspil på vegne af 

KL’s bestyrelse.  

 

Det blev efterfølgende drøftet, hvorledes økonomien hænger sammen i 

forhold til det sundhedspolitiske oplæg. Kommunerne ønsker, at der af-

sættes midler til den del af sundhedsvæsnet, som kommunerne har an-

svaret for. 

 

Der blev givet udtryk for, at den forebyggende indsats bør være et afgø-

rende fokuspunkt. 

 

Endelig er det afgørende at have fokus på sundhedshusene. Samarbejdet 

mellem forskellige parter i sundhedshusene skal sikres, således at det ikke 
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kun er lægerne – men også kommuner og region, der bidrager til opgave-

løsningen i fællesskab. 

  

3.3. Telemedicinske projekter – status 

MDR-2014-00285 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

  

3.4. Orientering vedr. præcisering af økonomi på praksisområdet 

MDR-2014-00285 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.  

 

  

3.5. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland – status 

MDR-2014-00285 hlth 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter, at Aalborg Kommune træk-

ker Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland fra det for-

stærkede samarbejde med virkning fra den 1. januar 2016. 

 

Beslutning 

Jan Nielsen, direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg 

Kommune og Henrik Aarup-Kristensen, formand for Socialdirektør-

kredsens forretningsudvalg, deltog i punktet. 

 

Mogens Gade indledte med at give udtryk for, at KKR Nordjylland har 

en politisk forpligtigelse til at se på, om det kan lykkes at finde en løs-

ning i forhold til Taleinstituttet og det forstærkede samarbejde. 
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Jan Nielsen orienterede om status for de udfordringer, som Taleinsti-

tuttet står over for og nævnte i den forbindelse bl.a., at såfremt Taleinsti-

tuttet trækkes fra det forstærkede samarbejde, er der en risiko for, at 

Nordjylland mister øre-, næse- og halsspecialet på Aalborg Universitets-

hospital.  

 

Jan Nielsen fremlagde et eksempel på en finansieringsmodel. Udgangs-

punktet for modellen er en fastholdelse af produktionen, men med en ra-

tionalisering på 20 % i forhold til ved overtagelsen fra Region Nordjyl-

land.  

 

KKR Nordjylland drøftede oplægget og var enige om, at der iværksæt-

tes en proces med henblik på at finde en fælles løsning i forhold til en 

solidarisk finansiering af Taleinstituttet i den nuværende form. Finansie-

ringsmodellen forelægges KKR Nordjylland på mødet den 20. november 

2015.  

 

  

3.6. Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2016 

MDR-2014-00285 hlth 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

• udkast til styringsaftale for 2016 for specialundervisning og det speci-

aliserede socialområde godkendes  

• udkast til udviklingsstrategi 2016 for specialundervisning og det spe-

cialiserede socialområde godkendes  

• udviklingsstrategi 2016 og styringsaftale 2016 godkendes med forbe-

hold for, at der sker tekstmæssige tilretninger eftersom Taleinstituttet 

Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede 

samarbejde samt at bilag 4 af samme årsag udgår som bilag til udvik-

lingsstrategien. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen, dog fastlægges Taleinstituttet i 

en særskilt proces med henblik på behandling i KKR på finansieringsmo-

dellen for mødet den 20. november 2015. 

 

  

3.7. Status vedr. udbringning af spildevandsslam  

MDR-2014-00285 hlth 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter sagen. Som sagen foreligger 

på nuværende tidspunkt vurderes det at være en partipolitisk sag, og ikke 

en nordjysk KKR-sag.  

 

Beslutning 

Mogens Gade redegjorde for sagen. Vurderingen fra formandsskabet er, 

at dette ikke er en KKR-sag, men derimod er landspolitik. 

 

Erik Ingerslev bemærkede, at der bør udarbejdes en henvendelse til KL, 

som bl.a. problematiserer grænseværdierne for spildevandsslam.  

 

KKR Nordjylland drøftede sagen og var enige om at oversende den til 

drøftelse i KL. 
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4. Udpegninger  
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde_  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

MDR-2014-00285 hast 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning . 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog indstillingen til efterretning, dog skal det bemær-

kes, at det udsatte punkt 3.1 ”Fremtidens Kommunestyre” fra dagens 

dagsorden også indgår som en del af dagsordenen for det kommende 

møde.  
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7. Eventuelt  

 

 

 

 


