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Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt
demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser
og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation,
videnscenter og forum for fælles initiativer og
beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen,
indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn
for borgerne og samfundet.
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1.

Godkendelse af referat.

1.1.

Godkendelse af referat
MDR-2014-00281 bjh
Baggrund

Godkendelse af referat af KKR Nordjyllands møde den 5. marts 2015.
Indstilling

Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 5. marts 2015
godkendes
Sagsfremstilling

Vedlagte referat er udsendt torsdag den 5. marts 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat
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2.

Siden sidst.

2.1.

Siden sidst
MDR-2014-00281 bjh
Baggrund

Status for Business Region North Denmark, herunder kick off afholdt den 27.
marts 2015
Formand for Business Region North Denmark (BRN), Lene Kjeldgaard
Jensen giver på KKR-mødet en kort status for arbejdet i BRN, herunder
Partner kick off, som blev afholdt den 27. marts 2015.
Borgermøder den 7. maj 2015 – samarbejde med DRP4 og TV2 Nord
DRP4 og TV2Nord har rettet henvendelse til kommunerne/borgmestrene med henblik på at afholde et borgermøde i alle nordjyske
kommuner den 7. maj 2015.
Efter dialog mellem borgmestrene og TV2/DR er det aftalt, at borgermøderne – som alle vil blive mediedækket – får en positiv vinkel med
fokus på de mange nordjyske tiltag for at fremme vækst, bosætning og
beskæftigelse og med afsæt i de fælles udfordringer, som nordjyske står
overfor.
Alle kommuner har administrativt deltaget i et koordineringsmøde hos
DR torsdag den de. 16. april og planlægningen er godt i gang i alle kommuner.
Nordjysk gave til Dronning Margrethe
KKR Nordjylland besluttede på sit møde fredag den 27. februar, at
kommunerne i Nordjylland i fællesskab skulle fremsende en gave til
Dronning Margrethe i forbindelse med regentens 75 års fødselsdag.
Den nordjyske gave blev et kunstværk udarbejdet af kunstneren Kirsten
Klein fra Morsø.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.

SIDE | 4

KKR Nordjylland | 24-04-2015

3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Fremtidigt beredskab Nordjylland
MDR-2014-00281 bjh
Baggrund

På KKR-mødet den 6. juni 2014 blev det besluttet, at kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet.
Dette oplæg forelægges nu til drøftelse og beslutning. Oplægget er udarbejdet af styregruppe og arbejdsgrupper i henhold til de pejlemærker for
arbejdet, som blev godkendt på KKR’s møde den 12. september 2014.
Kommunaldirektørkredsen anbefaler:
Organisering
• Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et §60-selskab
• Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor
• Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant
fra hver af de fire klynger
• For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet
og med medarbejderrepræsentanter
• Der ansættes beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe
• Der etableres én vagtcentral
• Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og
myndighedsopgaverne
- Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev)
- Midt (Aalborg)
- Vest (Thisted og Morsø)
- Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).
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Økonomi
• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel,
kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger
• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der
ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper.
Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at
tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet
• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for
klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative opgaver
• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
−
Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning
med regnskabsdata for regnskabsår 2014
−
Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og
lønfremskrivningsprocenter
−
Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud
fra indbyggertallet pr 1. januar 2015
• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere
reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.
• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages
med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling
svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en toårig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårsperioden, med mindre andet aftales.
• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får
mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen.
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Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud
af ejerkommunerne.
• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommunernes aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes
faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person pa området.
•

Indstilling

Det indstilles at KKR Nordjylland godkender rapportens anbefalinger
som grundlag for det videre arbejde med at etablere et fælles beredskab
for de 11 nordjyske kommuner.
Det indstilles at rapportens anbefalinger forelægges de 11 kommunalbestyrelser til principgodkendelse i maj 2015.
Det indstilles endvidere, at KKR Nordjylland anbefaler, at Borgmesterkredsen udpeges som politisk styregruppe for etableringsprocessen frem
til og med udgangen af 2015 og, at den administrative styregruppe overgår til at være koordinerings/sparringsgruppe i etableringsfasen.
Sagsfremstilling

Forslaget til organisering tager afsæt følgende pejlemærker.
Pejlemærker
• Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en
strukturtilgang med tre niveauer:
- Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
- Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
- Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)
• Ingen forringelse af responstiden
• Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
• Anvendelse af den bedst mulige teknologi
• Fortsat statsligt beredskab i Thisted
• Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
• Nærvær i brandsyn
• Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering)
• Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
• Forebyggelse opprioriteres
• Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt
Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at
der etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskom-
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mission og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.
Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger.
Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven
og lov om virksomhedsoverdragelse.
Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af
§60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne
for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye
fælles beredskab.
Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1.
juni 2015.
Økonomi
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye
nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr.,
hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner
under ét.
Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskravet kan indfries
via følgende parametre:
1. Samlet administration og ledelse
2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre
3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende
dimensionering
4. Genforhandling af kontrakter.
Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning.
Der arbejdes med en fasemodel for i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.
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Fase 1 - etableringsfasen
2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner
betaler et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem
KL og regeringen.
Fase 2 - indfasning
Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til
2020. Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde
med én fælles takst allerede i 2017.
Fase 3 - drift
Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen
Videre proces
Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende
for at få beskrevet snitflader og ”komme i gang”.
For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter
som administrativ sparrings/styregruppe i etableringsfasen.
./.

Vedlagt ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april
2015” og foreløbig oversigt over økonomi fordelt på kommuner.

3.2.

National aftale for væksthusene 2016
SAG-2015-00737 fal
Baggrund

KL skal sikre det bredest mulige mandat til den nationale aftale for
væksthusene i 2016. Kommunernes krav til aftalen indhentes derfor via
KKR og indarbejdes i forhandlingerne mellem KL og Erhvervsstyrelsen.
Aftalen for 2016 indgås med regeringen i forbindelse med økonomiaftalen.
Forhandlingerne forløber forskudt i forhold til KL og Erhvervs- og
Vækstministeriets forhandlinger om en ny rammeaftale for væksthusene
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efter 2015, i hvilken parterne er enige om at fortsætte væksthusene som
system og fastholde basisfinansieringsmodellen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter væksthusenes resultater for
2014 samt godkender oplægget til kommunernes krav til væksthusenes
mål og fælles aktiviteter for den nationale aftale 2016
Sagsfremstilling

Væksthusene varetager den specialiserede erhvervsservice. De skal finde,
opdyrke og motivere danske vækstiværksættere og vækstvirksomheder.
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet lægger vægt på, at Væksthusene
opgaver er begrundet i forhold til, hvad der giver effekt for virksomhederne. Den nationale aftale indeholder derfor mål for væksthusenes aktiviteter, kvalitet og effekt, samt et mål for det samlede samfundsøkonomiske afkast.
Erhvervsstyrelsens resultatopgørelse for den nationale aftale for Væksthusene 2014 viser, at:
• væksthusene samlet set overpræsterer på antal basisaktiviteter, idet
antallet af vækstkortlægninger ligger 6 pct. over de forventede 2.000
• 2/3 af de adspurgte virksomheder vurderer, at sparring med Væksthuset i høj grad eller i nogen grad har påvirket virksomhedens udvikling positivt
• tilfredsheden er meget høj, 98 pct.
• virksomheder, der benyttede Væksthuset i 2012, har over en toårig
periode frem til 2014 haft en gennemsnitlig vækst i beskæftigelsen på
10,3 pct. Når man sammenligner med kontrolgrupper, kontrolleret og
vægtet for region, branche og størrelse, har Væksthusenes brugere i
snit et forspring på 7,7 pct. points
• de tilsvarende tal for omsætning viser en gennemsnitlig vækst for
Væksthuskunder på 12,4 pct. og for kontrolgruppen på 3,2 pct., eller
et forspring på 9,2 pct. point
• endelig viser opgørelsen at virksomheder, der har benyttet Væksthusenes i 2012 to år senere har en gennemsnitlig vækst i salg til udlandet på 15,8 pct., hvor tilsvarende tal for kontrolgruppen ligger på 9,6
pct., og altså viser en forskel på 6,2 pct. point.
• Erhvervsstyrelsen har kigget på andelen af virksomheder med betydelig vækst på min. 20 pct. i to sammenhængende år og min 10 ansatte
efter måleperioden. Opgørelsen viser, at 12 pct. af disse virksomheder har benyttet et Væksthus inden for de seneste fem år
• det samfundsøkonomiske afkast blev i 2013 estimeret til kr. 2,6.
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Væksthusene dokumenterer således de bedste resultater nogensinde i
gennemsnit. Tallene varierer mellem regioner, hvilket er et udtryk for
forskellige faktorer, herunder omfanget af den længerevarende økonomiske krise, lokale forskelle i erhvervsstrukturer og rammebetingelser og
forskellige prioriteringer og satsninger i regionerne.
Med den kommende rammeaftale for Væksthusene efter 2015, er der
fortsat grund til at stille høje forventninger til Væksthusenes bidrag til at
skabe vækst i private virksomheder.
Derfor indstiller KL, at aftalen for 2016 fastholder de høje krav til aktiviteter, resultater og effekter, herunder kravet i aftalen fra 2015 om, at
Væksthusene samlet set øger den samfundsøkonomisk værditilvækst fra
2,6 til 3,0. Desuden foreslår KL at genindføre målet om andel af væksthuskunder, der løftes til vækstlaget. Målet udgik af 2015-aftalen.
Parterne er enige om, at Væksthusene som led i den fortsatte implementering af den nye, fælles vækstmodel 2.0 skal have opmærksomhed på en
række fælles indsatsområder i 2016.
KL foreslår følgende drøftet:
• Væksthusene har i 2015-aftalen som mål at udvikle, beskrive og afprøve en metode for opfølgning over for virksomheder, der har været kunder i Væksthusene, og som kan være klar til at tage næste
skridt ift. vækst. KL foreslår, at der i 2016 stilles krav om, at den nye
metode anvendes systematisk på tværs af væksthuse, samt at der sker
en fælles opfølgning og evt. tilpasning.
• Væksthusene har hver især specialistkompetencer, som de stiller til
rådighed for de lokale virksomheder. I forbindelse med ”Væksthusene 2.0” blev der peget på gevinster ved at væksthusene bringer disse i
spil på tværs. Der pågår et arbejde for at udvikle en fælles model for
tværgående anvendelse af specialistkompetencer. KL foreslår, at der i
2016 stilles krav om, væksthusene tager en fælles model i anvendelse.
• Væksthusene skal tilbyde kompetenceudvikling for medarbejderne på
tværs af Væksthusene og den lokale erhvervsservice. En kortlægning
foretaget i 2014 viser store regionale forskelle på aktiviteter og finansiering. KL foreslår, i forlængelse af et af forhandlingstemaerne for
den kommende rammeaftale for væksthusene, at der i 2016 stilles
krav om, at væksthusene i højere grad samarbejder om kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbejderne i Væksthusene og den lokale
erhvervsservice. Målet er, at understøtte et professionelt og smidigt
erhvervsfremmesystem, der i alle led leverer service til virksomhederne.
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./.

Vedlagt Erhvervsstyrelsen opgørelse over Væksthusenes resultater for
2014.

3.3.

Spildevandsslam på produktionsjord – opfølgning på kommunale
tilbagemeldinger
MDR-2014-00281 bjh
Baggrund

KKR Nordjylland drøftede på sit møde fredag den 6. juni 2014 spildevandsslam på produktionsjord.
KKR Nordjylland besluttede at sende sagen til drøftelse i kommunalbestyrelserne med henblik på en tilbagemelding til KKR Nordjylland i første kvartal 2015.
KKR Nordjylland anmodede kommunalbestyrelserne om at drøfte brugen af spildevandsslam og melde tilbage på tre spørgsmål.
1. Hvilke retningslinjer vil kommunalbestyrelsen fremadrettet arbejde
efter?
2. Vil kommunalbestyrelsen fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?
3. Kan kommunalbestyrelsen bakke op om at arbejde for en udvidelse
af det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter, om der skal arbejdes for en
lovændring, så det fremover bliver muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen.
Det indstilles endvidere, at KKR Nordjylland drøfter forlag fra Aalborg
Kommune om at skrive til miljøministeren, at lovgivningen bør ændres,
så indvindingsoplande til almene vandværker og områder med særlige
drikkevandsinteresser kan friholdes for udbringning af spildevandsslam.
Sagsfremstilling

KKR Nordjylland anmodede den 3. juli 2014 de nordjyske kommunalbestyrelser om at behandle de tre konkrete spørgsmål fra KKR.
Der er indkommet svar fra ni kommuner.
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•

Spørgsmål 1: Her er tilbagemeldingerne forholdsvis enslydende. Flertallet af kommuner arbejder for, at spildevandsslam ikke spredes i
områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande.

•

Spørgsmål 2: Nogle kommuner vil fortsat sælge spildvandsslam, mens
andre kommuner fortsat ikke vil sælge spildevandsslam.

•

Spørgsmål 3: Seks-syv kommuner bakker om at arbejde for, at lovgivningen ændres så det kommunale selvstyre udvides så det bliver muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam.
To kommuner ønsker, at en eventuel lovændring sker på landsplan
fremfor et øget kommunalt selvstyre på området, og én kommune
finder, at de nuværende regler er tilstrækkelige ift. at forbyde udspredning på konkrete arealer.

I høringssvaret fra Aalborg Kommune fremsættes et konkret forslag til
KKR: ”Aalborg Kommune vil opfordre KKR til at skrive til miljøministeren, at
lovgivningen bør ændres, så indvindingsoplande til almene vandværker og områder
med særlige drikkevandsinteresser kan friholdes for udbringning af spildevandsslam”.
KKR Nordjylland har modtaget henvendelse fra BGORJ – Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål.
BGORJ som er en del af Landbrug og Fødevarer har på eget initiativ
fulgt KKR’s drøftelse af brugen af spildevandsslam og har fremsendt informationsmateriale til KKR.
./.

2 foldere fra BGORJ er vedlagt

./.

Vedlagt høringssvar fra de nordjyske kommuner.

3.4.

Regional vækst- og udviklingsstrategi (REVUS)
MDR-2014-00281 bjh
Baggrund

Den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi kaldes i forkortet form
REVUS. Strategien skal være på plads i sommeren 2015 og udarbejdes i
et samarbejde mellem Regionsrådet og Vækstforum samt i tæt dialog
med kommuner, erhvervsliv og organisationer.
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Hidtil har Regionsrådet haft sin regionale udviklingsplan (RUP), mens
Vækstforum har haft sin regionale erhvervsudviklingsstrategi (REUS).
Men en ny lov om erhvervsfremme og regional udvikling, som trådte i
kraft den 1. februar 2014 og som gælder alle landets regioner, betyder, at
de to strategier samles i én fælles strategi.
Den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi er udarbejdet i samarbejde mellem regionen og kommunerne. Fire kommunaldirektører har deltaget i styregruppen, og der blev den 17. december 2014 afholdt et politisk fællesmøde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådet
om den kommende REVUS.
Der foreligger nu et færdigt udkast til REVUS. Regionsrådet drøfter dette udkast på sit møde den 28. april 2015. I forlængelse heraf bliver
REVUS tilrettet og udsendt til høring i de 11 nordjyske kommuner.
Punktet er på dagsordenen til mødet i KKR for at præsentere hovedpunkterne i den kommende REVUS og for at drøfte forslag til fælles input til de 11 kommuners høringssvar.
REVUS samt forslag til fælles input til de 11 kommuners høringssvar.
Præsenteres på KKR-mødet af Tommy Christiansen, kommunaldirektør
i Hjørring og medlem af styregruppen for REVUS.
Indstilling

Det indstilles, at:
• KKR Nordjylland drøfter hovedpunkterne i den regionale vækst- og
udviklingsstrategi
• KKR Nordjylland drøfter og godkender forslag til fælles input til de
11 kommuners høringssvar
• KKR formandsskabet – med afsæt i drøftelserne i KKR – afsender
høringssvar på vegne af KKR Nordjylland.
Sagsfremstilling

REVUS bygger på Vækstforums input, som vedrører de erhvervs- og
vækstrettede dele og de øvrige områder, som Regionsrådet har ansvaret
for.
REVUS er bygget op omkring tre indsatsområder:
• Et sammenhængende Nordjylland
• Et Nordjylland i vækst
• Et attraktivt Nordjylland.
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For hvert indsatsområde er der foreslået en række initiativer, og der er –
som noget nyt – opstillet konkrete målsætninger for hvert af de tre indsatsområder.
./.

Vedlagt oversigt over målsætninger samt foreløbigt udkast til REVUS,
der forelægger selvsagt først en endelig godkendt version af REVUS efter tilretningen i forlængelse af Regionsrådets drøftelse den 28. april.

3.5.

Nordjyske infrastrukturprioriteter
MDR-2014-00281 bjh
Baggrund

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har siden
2007 samarbejdet om fælles nordjyske infrastrukturprioriteter. De fælles
nordjyske prioriteter har været drøftet i regi af kontaktudvalget, på ba ggrund af drøftelser også i såvel de nordjyske kommunalbestyrelser som i
KKR Nordjylland.
I forlængelse af dialog mellem KKR’s formandskab og to medlemmer af
KKR, Erik Ingerslev og Per Clausen, lægges der op til at drøfte, om
KKR Nordjylland kan bakke op om de nordjyske infrastrukturprojekter
og den pjece, der er udarbejdet i regi af kontaktudvalget, og om KKR
Nordjylland i den forbindelse ønsker at fastholde KKR-logoet.
Indstilling

Det indstilles, at det drøftes, om KKR Nordjylland kan tilslutte sig den
infrastrukturpjece, der er udarbejdet i regi af kontaktudvalget, herunder
om KKR Nordjylland i den forbindelse ønsker at fastholde KKR-logoet.
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter om KKR fremover ønsker en
evt. revideret udgave af pjecen til godkendelse forinden en udgivelse.
Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har siden 2007 arbejdet
sammen om fælles infrastrukturprioriteter. Det er sket for at få størst
mulig indflydelse på anvendelsen af statslige infrastrukturinvesteringer i
det nordjyske område.
Det fælles arbejde har været forankret i Kontaktudvalget. Borgmestrene
har her ageret på baggrund af drøftelser i de enkelte kommunalbestyrelser samt fælles drøftelser på borgmestermøder og i KKR Nordjylland.
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I disse drøftelser har der været tilslutning til infrastrukturprioriteterne,
dog med markering af uenighed fra mindretal.
KKR Nordjylland drøftede således på sit møde den 26. august 2011 - i
forbindelse med afgivelse af høringssvar til Vejdirektoratet – lineføringen
omkring 3. limfjordsforbindelse. KKR Nordjylland besluttede:
”at afgive et høringssvar med udgangspunkt i KKR’s tidligere opbakning
til en vestlig forbindelse – dog med en præcisering af, at KKR Nordjylland bakker op om en Eg-holm-løsning. Et mindretal bestående af repræsentanter fra SF var ikke enig i indstillingen og vil fremsende eget høringssvar.”
De fælles nordjyske infrastrukturprioriteter har siden 2009 været trykt i
en fælles pjece, som bliver brugt i den nordjyske interessevaretagelse.
Pjecen er revideret i oktober 2011, i november 2012 og senest i januar
2015.
Siden oktober 2011 har de nordjyske prioriteter været.
• Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret
vestlig forbindelse over Egholm.
• Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn.
• Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet.
Hertil kommer den strategiske sammenbinding af regionen med behovet
for en forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg og af Aggersundbroen.
./.

Vedlagt ”Mobilitet i Nordjylland – de fælles prioriteter, januar 2015”

3.6.

Takstanalyse på det specialiserede socialområde
MDR-2014-00281 bjh
Baggrund

KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 12. september 2014 at
igangsætte en takstanalyse af det specialiserede socialområde og udpegede Den Administrative Styregruppe for social- og specialundervisningsområdet (DAS) som styregruppe for opgaven. Beslutningen blev endvidere drøftet med Regionen i kontaktudvalget, hvor der var enighed om
at iværksætte arbejdet.
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Formålet med takstanalysen var at benchmarke priserne på tilbud i
Nordjylland med priserne på tilsvarende tilbud i resten af landet. Analysen er derfor en prissammenligning, og det er vigtigt at være opmærksom
på, at analysen ikke sammenligninger serviceniveau, effekt og kvalitet.
Afdækkede prisforskelle kan derfor godt være et udtryk for forskelle i
serviceniveau.
Der blev i regi af DAS nedsat en arbejdsgruppe med Aalborg Kommune,
som formand til at udarbejde kommissorium og analyse. Alle kommuner,
der har ønsket det, har haft adgang til at deltage.
Arbejdsgruppens udkast til analyse foreligger nu og vil på KKR-mødet
blive præsenteret af arbejdsgruppens formand, socialchef Hanne Manata,
Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Afrapportering er drøftet i DAS den 8. april 2015 og i kommunaldirektørkredsen den 10. april. Kommunaldirektørkredsen vurderer, at der på
baggrund af takstanalysen – selvom der en række forbehold, og selvom
der alene er tale om en gennemgang af 12 cases – med fordel kan sættes
et videre arbejde i gang.
Kommunaldirektørkredsen anbefaler
• At KKR Nordjylland drøfter taksanalysen og anbefaler, at taksterne
på de højt specialiserede tilbud i Nordjylland skal være på niveau med
tilsvarende og sammenlignelige (kvalitet, effektivitet og serviceniveau
mv.) tilbud i de øvrige regioner
• At der iværksættes en dyberegående analyse (takster, serviceniveau og
visitationspraksis mv.) af de højt specialiserede tilbud, der fremstår
dyrest i analysen (autismeområdet, hjerneskadeområdet samt
børn/unge med vidtgående handicaps) med henblik på at vurdere potentialet på disse områder
• At der til KKR-mødet den 4. september 2015 gives som minimum en
foreløbig afrapportering indeholdende en vurdering af om, der kan
arbejdes med takstreduktioner på de analyserede områder i forbindelse med budget 2016
• At det videre arbejde forankres i socialdirektørkredsen/DAS
• At Socialdirektørkredsen/DAS inddrager resultaterne af en landsdækkene takstundersøgelse, som Deloitte pt. udfører med Finansministeriet, som bestiller i det videre arbejde.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter takstanalysen, og at KKR
Nordjylland drøfter indstillingen fra kommunaldirektørkredsen.
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Sagsfremstilling

Analysen omhandler udvalgte tilbud omfattet af rammeaftalen i region
Nordjylland, såvel kommunalt som regionalt drevne tilbud.
Analysedesign – 12 cases udvalgt
Det er vanskeligt at identificere tilbud med sammenlignelige takster. Der
er på tværs af tilbud – og på tværs af landet – forskellig praksis for,
hvordan man opbygger sin ydelses- og takststruktur.
Der er derfor valgt en ”casetilgang” med borgere inden for en række udvalgte målgrupper/tilbudstyper. Analysen viser, hvilke tilbud og takster
borgerne ville have mulighed for at blive visiteret til i andre steder i landet og sammenligner herefter taksterne for disse tilbud.
Der er udarbejdet 12 cases i alt, heraf fire på børneområdet og otte på
voksenområdet.
Forbehold
Analysen er baseret på 12 cases og er derfor ikke en egentlig kvantitativ
analyse, som der med sikkerhed kan generaliseres på baggrund af.
Analysen er en prissammenligning og sammenligninger derfor ikke serviceniveau, effekt og kvalitet. De afdækkede prisforskelle kan derfor godt
være et udtryk for forskelle i serviceniveau.
Dataindsamlingsmetoden kan være en væsentlig del af forklaringen på, at
de nordjyske tilbud fremstår som de dyreste i de mest komplekse/specialiserede cases. De borgere, som casebeskrivelserne er baseret
på, er bosat på de nordjyske tilbud, der indgår i analysen.
Taksten for tilbuddene i Nordjylland bygger således på det fulde kendskab til de pågældende borgeres vanskeligheder og indsatsbehov. I modsætning hertil har kommunerne fra de andre dele af landet visiteret alene
på baggrund af den korte casebeskrivelse (på typisk 1-2 sider) og har derfor ikke haft samme information om sagernes fulde kompleksitet.
Det forekommer sandsynligt, at denne forskel i information kan afspejle
sig i vurderingen af, hvor mange særydelser, der er behov for i en sag.
Arbejdsgruppen konkluderer dog, at der på trods af disse forbehold ikke
er gennemsigtighed i forhold til de konstaterede forskelle i priserne på
området.
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Analyseresultat
De 12 cases er borgere, der har behov inden for følgende typer af tilbud:
Børneområdet
• Døgntilbud til børn og unge med vidtgående handicaps inkl. aflastningsophold
• Døgntilbud til børn/unge indenfor autismespektret inkl. aflastningsophold.
Voksenområdet
• Botilbud til sindslidende
• Botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade
• Botilbud til voksne med udviklingshæmning
• Botilbud med voksne indenfor autismespektret.
Analysen viser, at der er tydelige forskelle i taksterne i de fem KKRregioner på tværs af de sociale tilbud, der sammenlignes i casene:
• De største takstforskelle findes omkring de dyreste og mest komplekse sager, og her er taksterne for de nordjyske tilbud blandt de dyreste.
• Indenfor de lidt mindre specialiserede områder ligger de nordjyske
tilbud ca. i midten af prisspektret.
Analysen giver ikke mulighed for at konkludere noget entydigt om, hvad
de identificerede takstforskelle i sagerne dækker over. Andre kilder, herunder ECO nøgletal og opgørelser fra KL, peger dog også i retning af, at
de nordjyske kommuner ligger højt i sammenligning med resten af landet.
Arbejdsgruppen anbefaler derfor at de kommuner, der indgår med de
pågældende tilbud i analysen efterfølgende undersøger om egne tilbud
kan drives, sammensættes og eller visiteres anderledes.
Det kræver formentlig en nærmere dialog samt besøg på nogle af de tilbud, som fremstår særligt billige for at søge årsagsforklaringer og inspiration
./.

Vedlagt ”Takstanalyse – specialiserede socialområde”.
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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-2014-00281 bjh
Baggrund

KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til fredag den 19. juni 2015.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
• Dimensionering

af SOSU uddannelserne
• Status Business Region North Denmark
• Socialtilsyn Nord.
• Flygtningefordeling 2016
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7.

Eventuelt.

7.1.

Eventuelt
MDR-2014-00281 bjh
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