
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat.  

 

 

1.1. Godkendelse af referat  

MDR-2014-00282 bjh 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat af KKR Nordjylland møde den 24. april 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 24. april 2015 

godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

./. Vedlagte referat er udsendt tirsdag den 5. maj 2015. Der er ikke indkom-

met bemærkninger til det udsendte referat.  
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2. Siden sidst.  

 

 

2.1. Siden sidst 

MDR-2014-00282 hast 

 

Baggrund 

Status for Business Region North Denmark 

Formand for Business Region North Denmark (BRN), Lene Kjeldgaard 

Jensen giver på KKR-mødet en kort status for arbejdet i BRN, herunder 

status for henvendelse fra BRN til Lalandia.  

  

Borgermøder den 7. maj 2015 – orientering 

Den 7. maj blev der i samarbejde med P4 Nordjylland og TV2 Nordjyl-

land afholdt borgermøder i alle 11 kommuner.  

 

Punktet er på dagsordenen for at samle op på erfaringerne med borger-

møderne. Meldingen fra P4 Nordjylland og TV2 Nord har været positiv, 

og der var mange deltagere i de fleste borgermøder.  

 

På evalueringsmøde mellem kommunerne og DRP4 og TV2Nord er det 

– med afsæt i positive evalueringer – aftalt at gentage samarbejdet i 2016 

med temaet ”Stolthed  - hvad gør dig stolt over at bo i Nordjylland ?” 

 

Der arbejdes i forbindelse hermed på også at inddrage Nordjyske som 

mediepartner.  

 

./. Der vedlægges opsamling fra Borgermøder udarbejdet ad DRP4 og 

TV2Nord.  

 

Møde med Kulturministeren den 11. maj 2015 

Den 9. marts 2015 sendte KKR Nordjylland et brev til Kulturministeriet 

vedr. et behov for ændring i reglerne om udgifter til arkæologiske under-

søgelser med en anmodning om et møde med ministeren. KKR Nordjyl-

lands formandskab holdt møde med kulturminister Marianne Jelved den 

11. maj. Mogens Gade og Arne Boelt deltog i mødet med ministeren og 

orienterer om drøftelserne. 

 

Brev til Københavns Lufthavn 

På KKR-mødet den 24. april blev det aftalt at rette henvendelse til Kø-

benhavns Lufthavn for at udtrykke (stor) utilfredshed med de lange køer 

som følge af lukningen af indenrigsterminalen.  
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I forlængelse af KKR-mødet viste der sig stor samlet jysk opbakning til 

en henvendelse til Københavns Lufthavn. Der blev derfor sendt et brev 

til København Lufthavn med formandskaberne fra KKR Nordjylland, 

KKR Midtjylland og KKR Syddanmark samt de tre regionsrådsformænd 

som afsendere.  

 

Der er sendt kopi af brevet til Folketingets Transportudvalg samt trans-

portministeren.  

 

./. Vedlagt kopi af brev sendt til Københavns Lufthavn samt svar fra Kø-

benhavns Lufthavns bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Socialtilsyn Nord 

MDR-2014-00282 bjh 

 

Baggrund 

Hjørring Kommune blev i januar 2013 udpeget af social- og integrations-

minister Karen Hækkerup som en de fem kommuner – én i hver KKR 

region – som fremover skal varetage opgaven med at føre tilsyn med de 

sociale tilbud.  

 

Socialtilsyn Nord skal en gang om året udarbejde en rapport om de soci-

ale tilbud og plejefamiliers kvalitet.  

 

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne, om den rammeaftale 

på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås 

mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet. 

 

Endeligt gives en orientering vedr. Socialtilsyn Nords regnskab for 2014 

samt en kort beskrivelse af status fra den Regionale Følgegruppe til Soci-

altilsyn Nord. 

 

På KKR-mødet vil direktør Leif Serup, Hjørring Kommune og leder af 

Socialtilsyn Nord, Sigrid Fleckner, fremlægge sagen. 

 

Indstilling 

Det indstilles:  

• At årsrapport fra Socialtilsyn Nord drøftes 

• At orienteringspunkter vedr. regnskab for 2014 og Regional Følge-

gruppe tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsynet skal årligt udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. 

Rapporten skal indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvali-

teten i de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, herunder den faglige og 

organisatoriske udvikling i tilbuddene.  

 

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn frem-

går af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn, samt 

vejledningen om socialtilsyn.   
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Årsrapporten skal senest 1. juli året, efter det kalenderår årsrapporten 

vedrører, sendes til Socialstyrelsens auditfunktion og til sekretariatet for 

udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen. Her vil rapportens konklu-

sioner indgå i drøftelserne, om den rammeaftale på det sociale område 

og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbe-

styrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.  

 

Endelig skal årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside.  

 

Årsrapporten 

Socialtilsyn Nord startede op den 1. januar 2014, og dette er derfor Soci-

altilsyn Nords første årsrapport om tilbuddenes kvalitet.  Rapporten skal 

læses med det forbehold, at de kvalitative data, der indgår, ikke er gene-

raliserbare, da data er frembragt via stikprøver. Det er dog Socialtilsyn 

Nords opfattelse, at de er egnede til at belyse nogle overordnede tenden-

ser på området. 

 

Det er Socialtilsyn Nords vurdering, at der med tilsynsreformen er skabt 

et godt grundlag for en kvalificeret og fortsat udvikling af de sociale til-

bud og plejefamilier, som hører under Socialtilsyn Nord. Det er endvi-

dere Socialtilsyn Nords vurdering, at kvaliteten i de sociale tilbud og ple-

jefamilier overordnet set er god, men at der er tilbud og områder, hvor 

der er udviklingspotentiale. 

 

Socialtilsyn Nord besøgte i 2014 samtlige sociale tilbud og plejefamilier i 

forbindelse med anmeldte og uanmeldte driftstilsyn, regodkendelser og 

nygodkendelser.  

 

Ved årets slutning udgjorde antallet af tilbud under Socialtilsyn Nord 

1.038 plejefamilier og 378 sociale tilbud. 29 plejefamilier og 11 sociale til-

bud blev nygodkendt i løbet af året. 127 plejefamilier og 28 sociale tilbud 

fik tilbagekaldt deres ansøgning. For alle, med undtagelse af en enkelt 

plejefamilie, skete tilbagekaldelsen efter eget ønske. 

 

I lov om socialtilsyn fremgår det, at alle eksisterende plejefamilier og til-

bud skal regodkendes i løbet af 2014 og 2015. Socialtilsyn Nord har i 

2014 regodkendt 27 % af plejefamilierne og 30 % af de sociale tilbud. De 

resterende plejefamilier og tilbud regodkendes i 2015.  

 

For sociale tilbud var der knyttet vilkår til 54 ud af 116 regodkendelser 

og for plejefamilier var der knyttet vilkår til 1 ud af 268 regodkendelser.  

Vilkårene handlede bl.a., om udfærdigelse af skriftlige retningslinjer og 
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beredskabsplaner med henblik på, at forebygge overgreb og magtanven-

delser, samt, for private tilbud, mangler i det juridiske grundlag for drif-

ten. 

 

Socialtilsyn Nord varslede i alt 14 skærpede tilsyn i 2014. Fire af disse 

blev i forlængelse af høringen iværksat. Socialtilsyn Nord varslede i alt 

108 påbud i 2014. 34 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat. På-

buddene handlede bl.a. om målgrupper og pædagogiske metoder. 

 

Whistleblowerordningen, hvor alle (anonymt) kan gøre opmærksom på 

bekymrende forhold, blev benyttet 75 gange. Pårørende eller (tidligere) 

medarbejdere var de persongrupper, der hyppigst benyttede ordningen. 

 

I årsrapporten er tilbuddenes arbejde med følgende fire fokuspunkter be-

lyst:  

• Indsatsmål 

• Magtanvendelse 

• Fysiske rammer for plejebørn 

• Juridiske grundlag for tilbuddene 

 

Kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål har bl.a. været påvirket 

af, om myndighed/handlekommune har udarbejdet og udleveret målbare 

indsatsmål til tilbuddene, og om myndigheden løbende og systematisk 

følger op på de indsatsmål, der er sat.   

 

Kvaliteten har også været påvirket af, om tilbuddene har været opsø-

gende i forhold til at indhente indsatsmål hos myndigheden, samt om til-

buddene har evnet at redgøre for og omsætte indsatsmål i egen beskre-

ven pædagogik og metode.  

 

Kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde med magtanvendelse har været 

bl.a. påvirket af, at tilbuddene ikke altid har kendt baggrund og formål 

med magtanvendelsesreglerne. Derudover er der set mangelfulde indbe-

retninger og retningslinjer for magtanvendelse. 

 

Kendskabet til fysisk magt er vurderet til at have været godt i 2014, men 

en del steder har der manglet kendskab til skjult magt, der bl.a. vedrører  

retten til selvbestemmelse.  

 

Kvaliteten af de fysiske rammer for plejefamilier har bl.a. været påvirket 

af, at de fysiske rammer ikke altid har været tilfredsstillende eller god-
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kendt til beboelse. Derudover har der været set forskel i de fysiske ram-

mer, som henholdsvis biologiske børn og plejebørn tilbydes. Endelig har 

kvaliteten været påvirket af, at nogle plejefamilier bor geografisk isoleret.  

 

Kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud har bl.a. været påvir-

ket af, at der har været set en sammenblanding af tilbud oprettet efter 

serviceloven og almenboligloven. For private tilbud har kvaliteten været 

påvirket af mangler i forhold til vedtægter. Endelig er der set uklarheder i 

spørgsmål, om et tilbud består af ét eller flere tilbud, eller af flere afde-

linger. 

 

Derudover har Socialtilsyn Nord kunnet konstatere, at en del tilbud fal-

der uden for tilsynets opgaveportefølje. Dette gælder bl.a. tilbud, hvor 

borgerne bor med egne lejekontrakter i privat udlejning, og hvor plejefa-

milier bliver konkret godkendt. Tilsynet med disse tilbud udføres i stedet 

af beliggenhedskommunen. 

 

De mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, bl.a. i forhold til de fire 

fokuspunkter, har for de flestes vedkommende været rettet op via dialog 

og/eller ved brug af vilkår og påbud. Det har medført en højere kvalitet i 

arbejdet på tilbuddene, der bl.a. har betydet en øget grad af gennemsig-

tighed i indsatsen over for de børn, unge og voksne, der bor på tilbud-

dene, samt deres retssikkerhed. 

 

For de tilbud, der falder uden for socialtilsynets opgaveportefølje, ser 

Socialtilsyn Nord en risiko for, at der udvikles parallelle tilsynssystemer. 

Det kan udhule formålet med tilsynsreformen om, at skabe et samlet 

kvalitetsløft af området, der skal skabe en reel og positiv forskel for ud-

satte børn, unge og voksne.  

 

Øvrige orienteringspunkter 

1. Regnskab 2014 og foreløbige takster 

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et regnskab på baggrund af indtægterne 

og udgifterne i tilsynet for 2014. Regnskabet for 2014 udviste et merfor-

brug på ca. 98.000 kr. 

 

Takster for 2016. 

De foreløbige takster for 2016 drøftes på møde i DAS/Socialdirektør-

kredsen den 17. august 2015. Taksterne skal politisk behandles og god-

kendes af Hjørring Byråd.   

 

2. Status fra Regional Følgegruppe 
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Den Administrative Styregruppe besluttede 15. november 2013, at der i 

forbindelse med oprettelsen af Socialtilsyn Nord skulle nedsættes en re-

gional følgegruppe med det formål, at etablere et forum, hvor socialtilsy-

nets virksomhed kan drøftes. Ønsket med følgegruppen er, at sikre de 

bedste vilkår for dialog og samarbejde, mellem Socialtilsyn Nord og de 

kommuner og regioner der er omfattet af Socialtilsyn Nords tilsyn.  

 

Der har i 2014 og 2015 været afholdt i alt fem møder, hvor Socialtilsynet 

har mulighed for at orientere om eksempelvis status på tilsyns- og god-

kendelsesarbejdet og om særlige opmærksomhedspunkter, som tilsynet 

arbejder med. 

Herudover giver følgegruppen mulighed for at parterne, på tværs af regi-

onen, kan drøfte udfordringer og problemstillinger sammen med social-

tilsynet med henblik på at finde fælles løsninger herpå. 

 

./. Vedlagt årsrapport 2014. 

 

 

3.2. Fordeling af flygtninge for 2016 

MDR-2014-00282 hast 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har i april 2015 udmeldt antallet af flygtninge til 

fordeling for 2016. Udlændingestyrelsen forventer 12.000 flygtninge på 

landsplan. Heraf skal 1.724 fordeles mellem de nordjyske kommuner.  

 

KKR Nordjylland besluttede på mødet den 27. februar 2015, at fordeling 

af flygtninge fremover fastsættes af Udlændingestyrelsen efter den så-

kaldte matematiske model. Der lægges derfor ikke op til, at der indgås en 

frivillig aftale mellem kommunerne i Nordjylland om en fordeling.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at de 1.724 flygtninge, som kommer til de 11 nordjyske 

Kommuner i 2016, fordeles efter den matematiske model. 

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen har fastsat landstallet til 12.000, heraf 1.724 flygt-

ninge, som skal fordeles mellem de nordjyske kommuner.  

 

Det fremgår imidlertid af brevet fra Udlændingestyrelsen, at der er tale 

om en foreløbig udmelding, og at der først kan udmeldes et mere præcist 

landstal, når finanslovsgrundlaget for 2016 – baseret på den endelige 

prognose – er lagt fast i løbet af efteråret. 
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Fordelingen mellem kommunerne er lavet med udgangspunkt i forvent-

ningen om 1.724 flygtninge, men tallene kan altså blive justeret i efter-

året.  

 

Fordeling af flygtninge 2016 – matematisk model 

Kommune Antal flygtninge 

Brønderslev 90 

Frederikshavn 184 

Læsø 9 

Hjørring 176 

Jammerbugt 123 

Aalborg 642 

Vesthimmerland 109 

Rebild 107 

Mariagerfjord 114 

Morsø 59 

Thisted 111 

I alt 1.724 

 

./. Udlændingestyrelsens udmelding af antal flygtninge til Nordjylland og 

fordeling på kommuner er vedlagt. 

 

 

3.3. Vandplaner  

MDR-2014-00282 hast 

 

Baggrund 

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til 

bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer 

er i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 

2015. Høringen er åben for alle. 

 

Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar, som alle nordjyske kom-

muner har tilsluttet sig.  

 

Limfjordrådets formandskab (Jens Lauritzen og Jens Christian Golding) 

tilkendegav på møde med KKR-formandsskabet afholdt den 10. juni 

2015, at Limfjordrådets høringssvar med fordel kunne suppleres med et 

egentlig politisk høringssvar med fokus på de konsekvenser, som vand-

områdeplanerne kan have for landbrugs- og fødevareerhvervet, hvis de 

bliver vedtaget i deres nuværende form. 
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KKR formandsskabet har indsendt høringssvar til Naturstyrelsen torsdag 

den 18. juni 2015.  

 

./. Høringssvaret er vedlagt med henblik på, at drøfte om KKR kan tilslutte 

sig høringssvaret.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at det drøftes, om KKR Nordjylland kan tilslutte sig hø-

ringssvaret fra KKR-formandsskabet.  

 

Sagsfremstilling 

Hovedpunkterne i brevet er at:  

• Landbrugs- og Fødevareerhvervet har særlig stor betydning for be-

skæftigelsen og udviklingen i Nordjylland og især yderområderne.  

• Vandområdeplanerne vil få store negative konsekvenser for landbru-

get og fødevaresektoren, hvis de bliver vedtaget i deres nuværende 

form. 

• Beskyttelse af miljøet er vigtigt, herunder også forbedring af det dan-

ske vandmiljø. 

• Det hverken er retfærdigt eller hensigtsmæssigt hvis nordjyske land-

mænd og vores lokale erhvervsliv skal underlægges skarpere krav end 

lignende erhverv bliver stillet over for andre steder i Europa. 

• De statslige modelberegninger skal erstattes af konkrete målinger 

f.eks. når det drejer sig om nitratudledninger. Landbruget skal – på 

samme måde som andre erhverv – måles konkret på hvor meget de 

”støjer og møjer” og ikke reguleres med afsæt i teoretiske modelbe-

regninger. 

 

 

3.4. Telemedicinprojekter i Nordjylland 

MDR-2014-00282 hast 

 

Baggrund 

I Nordjylland har regionen, de praktiserende læger og de 11 kommuner i 

fællesskab gennemført storskala projektet TeleCare Nord. TeleCare 

Nord er landets første og største telemedicinske storskalaprojekt med 

deltagelse af borgere fra alle nordjyske kommuner. TeleCare Nord tilby-

der borgere med lungesygdommen KOL telemedicinsk hjemmemonito-

rering, og de første forskningsresultater viser at borgerne oplever øget 

livskvalitet, tryghed og at de bliver bedre til at håndtere deres sygdom. 
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Indtil udgangen af 2015 er tilbuddet til borgere med KOL en del af pro-

jektet Telecare Nord. Hvis tilbuddet skal forsætte fra 2016, skal der etab-

leres en nordjysk telemedicinsk servicefunktion. Et fælles nordjysk sam-

arbejde om drift sikrer stordriftsfordele, sammenhæng i tilbuddet for 

borgeren, fastholder Nordjyllands position som førende på det telemedi-

cinske område og sikrer et sted hvor også nye tværsektorielle telemedi-

cinske tilbud og projekter kan driftes.  

  

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er det aftalt at der skal igangsætte et nyt te-

lemedicinsk projekt i aftaleperioden. Derfor er der med forbehold for ef-

terfølgende politisk godkendelse søgt om midler i en national pulje for 

nye telemedicinske afprøvningsprojekter i stor skala. Projektet er målret-

tet borgere med hjertesvigt og pengene er søgt i en pulje der er etableret 

i regi af Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd. Projektet fik til-

sagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje hvilket udgør over 1/3 af 

den nationale pulje. 

 

Der orienteres om, at den politiske beslutningsproces er igangsat. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Fortsat telemedicin til patienter/borgere med KOL i Nordjylland  

TeleCare Nord tilbyder telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere 

med KOL og har stor bevågenhed både nationalt og internationalt. Aal-

borg Universitet står for projektets forskningsdel og de foreløbige resul-

tater viser at patienterne bliver mere trygge, bliver bedre til at mestre de-

res sygdom og at de oplever en højere livskvalitet. De endelig forsk-

ningsresultater herunder resultater fra den forskning, der skal vise om te-

lemedicinsk behandling, påvirker indlæggelser og kommunale plejeydel-

ser, offentliggøres på TeleCare Nords afslutningskonference 18. novem-

ber 2015. På baggrund af forskningen bør tilbuddet justeres, så det mål-

rettes de borgere, hvor det har størst effekt.  

 

Hvis tilbuddet til borgerne med KOL skal fortsætte efter TeleCare 

Nords udløb i 2015, skal der etableres en telemedicinsk servicefunktion i 

tæt sammenhæng med sundhedsaftalen. Servicefunktionen skal i første 

omgang varetage driften af tilbuddet til borgere med KOL, men skal 

fremadrettet også varetage driften af telemedicin til andre patientgrup-

per. For at sikre rationel og sammenhængende drift bør der holdes fast i 

principperne om, at der i Nordjylland er én fælles model for de drifts- og 

serviceydelser, der knytter sig til tværsektoriel telemedicin.  



KKR Nordjylland  | 26-06-2015 

 SIDE  |  14 

Igangsætning af telemedicinsk projekt til borger med hjertesvigt 

Et nyt projekt målrettet borgere med hjertesvigt tager afsæt i sundheds-

aftalens mål, om at igangsætte mindst et telemedicinsk projekt i aftalepe-

rioden 2015-2018. Hjertesvigtsområdet er valgt fordi der er i de seneste 

15 år er sket en fordobling i antallet af indlæggelser og fordi antallet af 

borgere med hjertesvigt ventes at stige i takt med at levealderen øges. 

Der er kun få erfaringer og begrænset evidens for effekten af telemedicin 

til målgruppen. Baggrunden for støtten til hjertesvigtsprojektet fra den 

nationale pulje er derfor, at projektet skal bidrage til denne evidens.  

 

Hjertesvigtsprojektet tager afsæt i og genbruger organisering og erfar ing 

fra TeleCare Nord, således at der sikres en stærk tværsektoriel forankring 

og et tæt administrativt og politisk ophæng i sundhedsaftalen. Projektet 

er udarbejdet i en tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse fra kommu-

ner, region og læger fra både almen praksis og sygehusene.   

 

Projektet har med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse, søgt 

midler i en national pulje for nye telemedicinske afprøvningsprojekter i 

stor skala. Puljen er etableret i regi af Den fællesoffentlige strategi for di-

gital velfærd. Projektet fik tilsagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje 

og tilskuddet til Nordjylland udgør således over 1/3 af den samlede nati-

onale pulje. 

  

Tilskuddet til hjerteprojektet på 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje tager 

afsæt i at et samlet Nordjylland står bag ansøgningen. Hvis der ændres på 

denne forudsætning vil Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete æn-

drings påvirkning på projektets vilkår og tilskud. 

 

Det nye projekt forudsætter at der en telemedicinsk servicefunktion med 

drifts- og serviceydelser. Det forudsætter også at den bemanding der er i 

en servicefunktion kan inddrages i opgaver i hjertesvigtsprojektet. Derfor 

kan hjerteprojektet kun igangsættes hvis man viderefører driften af Tele-

Care Nords telemedicinske løsninger og etablerer en telemedicinsk ser-

vicefunktion.  

 

Politisk beslutningsproces 

Beslutning omkring etablering af en nordjysk servicefunktion til drift at 

det telemedicinske tilbud til borgere med KOL, og fremtidige telemedi-

cinske løsninger i Nordjylland, samt beslutningen omkring igangsætning 

af et nyt projekt målrettet borgere med hjertesvigt har været behandlet i 

sundhedskoordinationsudvalget, SKU.  
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SKU besluttede at udsende et anbefalingsbrev fra KKR formandskabet, 

som opfordrer alle kommuner og regionen til at støtte op om både en te-

lemedicinsk servicefunktion og igangsætning af hjerteprojektet. Dette 

brev er udsendt. SKU besluttede også at der i forlængelse af brevet blev 

udsendt et fælles beslutningsgrundlag til kommuner og til regionen med 

henblik på lokal politisk behandling.   

 

Det fælles beslutningsgrundlag er udarbejdet i et samarbejde mellem en 

repræsentant fra hver af de 4 klynger og repræsentanter fra regionen og 

TeleCare Nord. 

 

./. Beslutningsgrundlaget for hhv. telemedicinsk servicefunktion og hjerte-

svigtsprojektet er vedlagt som bilag.  

 

Bente Graversen, direktør i Aalborg Kommune, giver en orientering på 

mødet. 

 



KKR Nordjylland  | 26-06-2015 

 SIDE  |  16 

4. Udpegninger  
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

MDR-2014-00282 hast 

 

Baggrund 

KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til fredag den 4. september 

2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

• Dimensionering af SOSU uddannelserne 

• Status Business Region North Denmark 

• Telemedicin til nye patientgrupper – Hjertesvigt 

• Opfølgning på takstanalyse på det specialiserede socialområde 

• Rammeaftale for det specialiserede socialområde 

• Opfølgning på drøftelse af spildevandsslam.  
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  
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