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1.1

Godkendelse af referat

REFERAT 2014

KKR NORDJYLLAND
Dato:
Sted:

14-11-2014 10:00
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-2014-00027 bjh
Baggrund

Godkendelse af referat af KKR Nordjyllands møde den 12. september
2014.
Indstilling

Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjylland møde den 12. september
2014 godkendes.
Sagsfremstilling

./.

Vedlagte referat er udsendt fredag den 19. september 2014. Der er ikke
indkommet bemærkninger til det udsendte referat
Beslutning

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
MDR-2014-00027 bjh
Baggrund

Styrkelse af den fælleskommunale sundhedsindsats
KKR Nordjylland blev på sit møde den 12. september orienteret om at
Sundhedsdirektørerne ønskede at hjemtage et årsværk, som kommunerne
finansierer i regionen. Det er vurderingen, at det giver mere mening at
anvende stillingen til at styrke kommunerne på sundhedsområdet end at
betale for et årsværk i regionen.
Sundhedsdirektører har arbejdet videre med sagen og har nu – efter
dialog med alle 11 kommuner i den administrative styregruppe på
sundhedsområdet og efter drøftelse i kommunaldirektørkredsen –
besluttet at udvide Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat med
yderligere en medarbejder. Den nye medarbejder skal bl.a. medvirke til at
understøtte kommunernes arbejde med praksisplanen og
lægedækningen/almen praksis.
Med ansættelsen af en medarbejder mere bliver der i alt to medarbejdere
i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat. Nordjylland kommer
dermed på niveau med de øvrige KKR-regioner, hvor der er ansat to-tre
medarbejdere på det fælleskommunale sundhedsområde.
De hjemtagne midler fra regionen – ca. 650.000 kr. – dækker alle
omkostninger ved udvidelse af sekretariatet. Kommunerne påføres altså
ikke ekstra omkostninger ved udvidelsen, idet udvidelsen sker ved en
omprioritering af allerede eksisterende fælleskommunale
sundhedsmidler.
Tilbagemelding fra KL/KKR-formandsmøde afholdt den 30. oktober 2014
Mogens Gade deltog i mødet og vil på KKR mødet orientere om
drøftelserne på mødet. Der var særligt tre emner, som fyldte meget på
mødet med KL’s formandskab:
• Situationen på flygtningeområdet: Her blev både de umiddelbare
udfordringer med stigende antal asylansøgere og udfordringerne med
manglende økonomi til den efterfølgende integration drøftet.
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Beskæftigelsesreformen: Her blev samspillet mellem KKR og de nye
regionale arbejdsmarkedsråd drøftet, jf. også dagsordenens punkt 3.3
”beskæftigelsesreformen – en ny rolle til KKR Nordjylland”.
• Beredskab: På mødet blev der gjort foreløbig status på drøftelserne i
de 5 KKR regioner. Der er pt. lidt over 20 enheder på landsplan på
tegnebrættet. Særligt i hovedstaden er der dog ikke tegnet endelige
streger.
•

Opstart af nyt bredbåndsprojekt
KKR Nordjylland blev på mødet den 12. september orienteret om at
KKR-formandsskabet vil søge at få genetableret arbejdet med udvidelse
af bredbåndsdækningen i Nordjylland. Der er nu – efter møde med
Bredbånd Nord og inddragelse af alle kommuners it-chefer – et nyt
projekt på vej.
Projektet er meget ambitiøst og sigter på at sikre bredbåndsdækning til
hele Nordjylland. Frederikshavn Kommune er tovholder for
udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse. Når projektbeskrivelsen
foreligger, vil KKR Nordjylland blive orienteret om projektet, som
tænkes at indgå som en del af Business Region North Denmarksamarbejdet.
Møde med FOA om Beredskab
Mogens Gade og Arne Boelt holder den 11. november 2014 møde med
FOA omkring omlægningerne i beredskabet. Der orienteres på KKRmødet om mødet med FOA.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.
Beslutning

Styrkelse af den fælleskommunale sundhedsindsats
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretningen
Tilbagemelding fra KL/KKR-formandsmøde afholdt den 30. oktober 2014:
Flygtninge:
KKR Nordjylland drøftede økonomien på integrationsområdet. Der
blev peget på paradokset i, at flere kommunerne oplever, at
integrationsindsatsen er underfinansieret samtidig med, at KL i regi af
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget har udarbejdet et notat, som
konkluderer, at kommunerne under eet har tilstrækkelig økonomi til
rådighed.
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Beredskab:
KKR Nordjylland tog orienteringen om, at KL presser på for en hurtig
afklaring omkring antallet af beredskabsenheder til efterretning.
Beskæftigelse:
KKR Nordjylland tilkendegav – i forhold til økonomien på
beskæftigelsesområdet – at det er vigtigt, at reformen ikke udhuler de
nordjyske kommuners økonomi. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at
reformen og finansieringsomlægningen ikke følges ad.
Opstart af nyt bredbåndsprojekt:
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.
Møde med FOA om Beredskab:
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Status for etablering af Business Region North Denmark
MDR-2014-00027 bjh
Baggrund

Alle nordjyske kommuner samt Region Nordjylland har nu tilsluttet sig
etablering af samarbejdet Business Region North Denmark (BRN) – fælles om
vækst og udvikling.
Indstilling

Det indstilles at KKR Nordjylland drøfter status for BRN
Sagsfremstilling

Vedtægter
I forlængelse heraf er der i uge 42 via kommunaldirektørerne/direktøren
for regional udvikling sendt en sag til godkendelse i byråd og Regionsråd
med vedtægter for BRN. Med sagen følger også vedtægter for
Norddanmarks EU-kontor, når dette i konsekvens af etablering af BRN
oprettes som selvstændig forening samt kontingent for EU-kontoret.
Kontingent for BRN er godkendt i kommuner og region samtidig med
etablering.
Fælles sekretariat
Alle kommuner og Regionen har meddelt et navn til
sekretariatsnetværket, som vil være det centrale samarbejdsforum i det
fælles sekretariat. Netværket mødes første gang den 28. oktober.
En del parter har desuden meddelt, hvilke indsatsområder i samarbejdet
der særligt har interesse. For at sikre ejerskab og engagement fra alle
parter foreslås det, at der for hvert indsatsområde samt for
kommunikationsopgaven nedsættes en mindre koordinationsgruppe. Alle
kommuner og Regionen skal engagere sig med en medarbejder i mindst
én gruppe. Koordinationsgrupperne får det primære ansvar for udvikling
af det pågældende indsatsområde, herunder de konkrete fælles indsatser,
i samarbejde med Erhvervsforum, netværket m.fl.
Erhvervsforum
Hver kommune/Regionen skal udpege to-tre medlemmer til
Erhvervsforum. Erhvervslederne udpeges på baggrund af indsigt og
engagement i vækst og udvikling af Nordjylland. Det foreslås, at
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udpegningen følger de indsatsområder, som kommuner/Region særligt
vil engagere sig i.
Bestyrelsen skal desuden udpege fire-fem repræsentanter fra forskning
og uddannelse og to-tre repræsentanter med national/international viden
eller erfaring.
Konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november
Der afholdes konstituerende møde den 28. november med følgende
dagsorden:
1. Konstituering
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forventninger til samarbejdet – bordet rundt
4. Organisering af samarbejdet:
−
Fælles sekretariat
−
Erhvervsforum
5. Strategi- og handlingsplan 2015-2016 – drøftelse af udkast
6. De første konkrete indsatser – drøftelse med henblik på beslutning
på første ordinære møde:
−
Samarbejde om turisme i Nordjylland
−
Jobskabelse for nyuddannede
7. Kommunikationsindsats
8. Mødeplan 2015
9. Eventuelt.
Mødeplan
Mødeplanen følger som udgangspunkt møderne i Kontaktudvalget:
• Den 23. januar 2015 (evt. fællesmøde med Erhvervsforum)
• Den 27. marts 2015 (evt. sammenfald med kick-off for
økonomiudvalg, erhvervsråd m.fl.)
• Den 26. juni 2015
• Den 18. september 2015
• Den 27. november 2015.
Direktionen holder møde forud for bestyrelsesmøderne og følger
mødekalenderen for KDK:
Den 5. december 2014
Den 6. februar 2015
Den 3.-4. juni 2015
Den 21. august 2015
Den 6. november 2015
Særligt om turismeindsatsen
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Der er behov for at gøre en ekstraordinær indsats på turisme i
forbindelse med etableringen af BRN, idet der er et stort behov for at
sikre kontinuiteten i den nordjyske turismeindsats.
Kommunaldirektørerne samt Regionen har derfor nedsat en
arbejdsgruppe som udarbejder et beslutningsoplæg til den kommende
bestyrelse for BRN om indhold og organisering af et fremtidigt
samarbejde om turisme i regionen.
Gruppen består af fem fra erhvervet, fire fra turistkontorer/-foreninger,
en fra Visit Nordjylland, en fra Regionen og to fra kommunerne.
Kommunaldirektør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune, er
formand for gruppen.
./.

Arbejdsgrundlag er vedlagt til orientering.
Beslutning

KKR Nordjylland drøftede organiseringen/styringen af Business
Region North Denmark (BRN). Alle byråd og regionsrådet har godkendt
samarbejdet. Der afholdes konstituerende møde den 28. november 2014.
Der er i de justerede vedtægter givet mulighed for at organisere sig med
én formand og op til tre næstformænd.
KKR Nordjylland drøftede mulighed for at organisere sig med et
forretningsudvalg med formand, et antal næstformænd og et antal
menige medlemmer.
Der vil i konstitueringen blive taget afsæt i de udsendte vedtægter, men
der var enighed om give mulighed for – hvis det vurderes
hensigtsmæssigt – at organisere anderledes end den organisering, som
fremgår af de udsendte vedtægter.
KKR Nordjylland besluttede således at give frihed til at organisere BRN,
som det bliver vurderet mest hensigtsmæssigt i forbindelse med det
konstituerende møde.
Vurderingen var, at det ikke er nødvendigt og hensigtsmæssigt at sende
nye vedtægter til godkendelse i kommunalbestyrelserne før den konkrete
organisering er blevet besluttet. Hvis det efterfølgende viser sig
nødvendigt, vil vedtægterne blive revideret og udsendt til godkendelse.
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Der var endvidere enighed om, at det er væsentligt, at KKR Nordjylland
fremover kan følge arbejdet i BRN tæt. Det blev derfor aftalt at gøre
BRN til et fast punkt på KKR’s dagsordener.

3.2.

Godkendelse af regional aftale mellem Væksthus Nordjylland og
KKR Nordjylland om indsatsen for 2015
MDR-2014-00027 bjh
Baggrund

KKR Nordjylland og Væksthuset skal indgå en aftale om indsatsen i
Væksthuset for 2015. Udkastet til aftale er udarbejdet af Væksthuset.
Væksthuset har som led i udarbejdelsen afholdt et møde med
repræsentanter for kommunaldirektørkredsen, og den 12. november er
der møde mellem Væksthuset og erhvervscheferne fra alle kommuner.
På KKR-mødet vil formand for Væksthusets bestyrelse, Lene Kjeldgaard
Jensen, give en introduktion til Væksthusets arbejde og gennemgå
hovedpunkterne i aftalen med Væksthuset for 2015.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og godkender forslag til aftale
med Væksthus Nordjylland for 2015.
Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 1. januar 2011 indgået en regional aftale med
Væksthus Nordjylland om mål for indsatsen det kommende år. De fem
Væksthuse i Danmark (et i hver KKR region) er blevet evalueret i 2012
og evalueringen viser et stærkt rationale bag væksthusene.
Når bundlinjen gøres op, har væksthusenes indsats en positiv
samfundsøkonomisk effekt. For hver offentlig krone, der investeres,
skabes værdi for 2,6 kr. over en toårig periode.
På den baggrund og med inddragelse af en bred gruppe af interessenter
fik væksthusene i efteråret 2013 en ny strategi – Væksthusene 2.0. Ved
indgangen til 2015 forventes Væksthusene 2.0 i hovedtræk at være
implementeret. Der er nu fokus på udvikling af en ny vækstmodel. 2015
er derfor kendetegnet ved at være et arbejdsår, hvor stimulering af vækst
og arbejdspladser har fokus.
Samspillet med Business Region North Denmark
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Pr. 1. januar 2015 etableres Business Region North Denmark – fælles om
vækst og udvikling. Samarbejdet giver mulighed for målrettet at
samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder
centrale for en fælles vækstdagsorden.
De fælles satsninger vil samtidig sikre en tæt kobling imellem de enkelte
kommuners egne udviklingsstrategier og den kommende regionale vækstog udviklingsstrategi, REVUS. Endelig vil de fælles satsninger være gode
platforme for at søge betydelig ekstern finansiering til regionale
vækstinitiativer.
Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en
række regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden.
Det gælder bl.a. Væksthus Nordjylland.
Et formål med Business Region North Denmark er således også at
etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres
engagement i disse enheder, herunder hvordan der på tværs af enhederne
kan arbejdes med de fælles satsninger.
Det nye samarbejde vil ikke være udførende på de konkrete fælles
projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner, Regionen
eller andre relevante aktører – herunder Væksthus Nordjylland – ud fra
interesse og forudsætninger.
For Væksthus Nordjylland giver etablering af Business Region North
Denmark (BRN) mulighed for at etablere et endnu tættere samarbejde
med de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, således at
Væksthus Nordjylland i samspil med BRN fortsat er en markant og
naturlig operatør på en række tværgående og regionale vækstindsatser.
Fokuspunkter i 2015
I 2015 bliver de særlige indsatsområder for Væksthus Nord derfor:
• Etablering af samarbejde med Business Region North Denmark
• Udrulning af en ny vækstmodel, som skal stimulere vækst og nye
arbejdspladser i Nordjylland.
Hertil kommer de basisopgaver, som løses i henhold til den nationale
aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, væksthusene og KL:
• Væksthus Nordjylland skal uvildigt og uden vederlag hjælpe
virksomheder med vækstpotentiale med at kortlægge deres
vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan. Væksthuset skal henvise
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til og samarbejde med private og offentlige tilbud, der kan medvirke
til at realisere vækstpotentialet.
• Væksthus Nordjylland skal være knudepunkt i et sammenhængende
rådgivningssystem, hvor Væksthuset initierer samarbejde mellem
aktørerne og er opsøgende i udviklingen af initiativer, der styrker
vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.
• Væksthuset skal være operatører på projekter, der skaber
vækstmuligheder for virksomhederne, fx projekter udbudt af
kommunerne, vækstfora, regionerne, staten og EU.
Og rollen som operatør på en række programmer som enten er nationale
eller finansieret af Vækstforum, herunder fx:
• Global: Global er et nyt EU-rammeprogram, hvor små og
mellemstore nordjyske virksomheder kan få hjælp til at arbejde med
hele virksomhedens internationale berøringsflade og som resultat
opnå øget vækst. Global er for SMV’er i Region Nordjylland med
vækst- og globaliseringspotentiale inden for alle brancher.
• Yderligere Vækst: Yderlig vækst er et vækstprogram for små og
mellemstore virksomheder i nordjyske kommuner med yderområder.
Finansiering af Væksthus Nordjylland
Kommunerne finansierer Væksthus Nordjylland i 2015 med 10.260.000
kr. fordelt på kommunerne. Midler er overført fra staten via det
kommunale bloktilskud.
Kommune
Morsø
Thisted
Brønderslev
Frederikshavn
Vesthimmerland
Læsø
Rebild
Mariagerfjord
Jammerbugt
Aalborg
Hjørring
I alt

Kommunalt bidrag i kr.
396.000
792.000
636.000
1.104.000
684.000
36.000
504.000
732.000
648.000
3.564.000
1.164.000
10.260.000

Beslutning

Lene Kjeldgaard Jensen, formand for Væksthusets bestyrelse,
gennemgik indledningsvist Væksthusets opgaver og rolle i
erhvervsfremmesystemet.
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KKR Nordjylland drøftede:
• Hvordan Væksthuset kommer i kontakt med virksomhederne?
• At det det er svært at skabe jobvækst – jobløs vækst i virksomheder
er en mulighed – og det udfordrer de kriterier, som man måler
Væksthusenes succesrate efter
• At der fremover bliver færre midler til rådighed, og at der derfor vil
blive sværere at komme i betragtning til Væksthusets programmer
• At der fremover – grundet de færre midler og skærpede krav til
effekter af Væksthusets programmer – kan blive sværere at
opretholde en ”geografisk” retfærdighed omkring Væksthusets
ydelser.
Med disse bemærkninger – og en tilkendegivelse om at Væksthuset og
Business Region North Denmark skal finde ind i et tæt samspil –
godkendte KKR Nordjylland aftalen mellem Væksthus Nordjylland og
KKR Nordjylland.
Lene Kjeldgaard Jensens præsentation kan ses på
www.kl.dk/nordjylland. Væksthuset sender præsentationen på en USBnøgle til borgmestrene.

3.3.

Det tværkommunale samarbejde i KKR på beskæftigelsesområdet
MDR-2014-00027 bjh
Baggrund

Med beskæftigelsesreformen har KKR fået en ny opgave på
beskæftigelsesområdet. Kommunerne skal drøfte det konkrete
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR, og KKR
skal indstille de kommunale medlemmer af de nye regionale
arbejdsmarkedsråd.
Der lægges op til, at KKR Nordjylland tager en første drøftelse af KKR’s
nye opgave på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt, at KKR og
kommunerne fra start sætter en offensiv tværkommunal dagsorden. Det
er kommunerne, som kan binde beskæftigelsesområdet sammen med
erhvervs- og vækstpolitikken samt sikre den tværgående indsats til gavn
for borgerne og virksomhederne.
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På KKR mødet vil næstformand i det regionale beskæftigelsesråd, Ulla
Vestergaard give en kort introduktion til beskæftigelsesrådets arbejde og
fortælle om de nye opgaver til KKR.
Indstilling

Det indstilles:
• at KKR Nordjylland drøfter, hvordan kommunerne og KKR løser
den nye tværkommunale opgave på beskæftigelsesområdet
• at der på baggrund af drøftelsen udarbejdes oplæg til fokusområder
for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR
Nordjylland til KKR-mødet den 27. februar 2015.
Sagsfremstilling

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne og KKR et større
fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Der lægges – i det
fremsatte lovforslag – op til et styrket kommunalt samarbejde gennem
KKR. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte
tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Der er
således fra forligskredsen en forventning om, at kommunerne i KKR
reelt drøfter og iværksætter konkrete samarbejder på
beskæftigelsesområdet.
Det betyder, at der fremover kommer fokus på den konkrete
understøtning af samarbejdet og koordineringen af indsatsen på tværs af
kommunerne frem for den nuværende model med opfølgning på indsats
og resultater. Denne ændring betyder også, at de regionale
beskæftigelsesråd, hvor arbejdsmarkedets parter har overvåget
kommunernes beskæftigelsesindsats, nedlægges.
I stedet skal kommunerne fremover drøfte konkrete samarbejder i KKR,
mens de nye regionale arbejdsmarkedsråd får til opgave at drøfte og
udvikle de mere overordnede strategier for indsatser på tværs af
kommuner, a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.v. De regionale
arbejdsmarkedsråd får en rådgivende og understøttende opgave i forhold
til kommunerne – og ikke den kontrollerende og overvågende opgave,
som de regionale beskæftigelsesråd havde.
Ud fra denne nye rolle- og opgavefordeling får KKR umiddelbart fire
hovedopgaver:
• at udpege fokusområder for det tværkommunale samarbejde i KKR
• at sikre et politiske grundlag for de fem kommunale medlemmer af
det regionale arbejdsmarkedsråds arbejde og holde løbende dialog
mellem de udpegede og KKR
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at sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og parterne i de nye
regionale arbejdsmarkedsråd
• at understøtte kommunernes muligheder for at tænke på tværs af
sektorer og binde beskæftigelsesområdet sammen med fx erhvervsog uddannelsespolitikken og mulighederne for at skabe vækst.
•

KKR får dermed også en ny samarbejdsrolle i forhold til
arbejdsmarkedets parter, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget
sammen med. I forbindelse med dette samarbejde bliver det – nok især i
starten – en væsentlig opgave at sikre forståelsen af de ændringer, som
beskæftigelsesreformen medfører. Herunder især KKR’s nye rolle og den
ændrede rolle- og opgavefordeling i det hele taget.
./.

I vedlagte bilag er opgaverne for henholdsvis KKR og de regionale
arbejdsmarkedsråd nærmere beskrevet. Der er også givet eksempler på
nogle af de områder, hvor der skal udvikles et tæt samspil, og hvor der
kan være behov for politiske drøftelser i KKR.
På baggrund af drøftelsen på mødet lægges der op til, at KKR
Nordjylland på mødet den 27. februar 2015 drøfter og beslutter oplæg til
fokusområder for det tværkommunale samarbejde på
beskæftigelsesområdet.
Fokusområderne vil være det politiske grundlag for KKR’s virksomhed
på beskæftigelsesområdet, herunder også for de kommunale
medlemmers arbejde og samspillet med parterne i de regionale
arbejdsmarkedsråd.
For at understøtte de kommunale medlemmer af det nye
arbejdsmarkedstråd og for at understøtte KKR Nordjyllands virke på
beskæftigelsesområdet har kommunaldirektørkredsen nedsat en
administrativ direktørgruppe på beskæftigelsesområdet.
Direktørgruppen har holdt sit første møde onsdag den 12. november og
vil som en af sine første opgaver forslag til fokusområder for det
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet til drøftelse i
KKR Nordjylland..
Beslutning

Ulla Vestergaard, næstformand i Det Regionale Beskæftigelsesråd,
indledte med en gennemgang af hhv. det nuværende råds opgaver og det
nye regionale arbejdsmarkedsråds opgaver.
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KKR Nordjylland drøftede oplægget og var tilfredse med, at det nye
arbejdsmarkedsråd fremadrettet ikke har en kontrolrolle over for
kommunerne. En bordrunde viste, at alle kommuner på den ene eller
anden måde ønsker at videreføre den lokale dialog med
arbejdsmarkedets parter, uanset om der ikke længere er krav om at have
et lokalt beskæftigelsesråd.
KKR Nordjylland tilkendegav, at analyser af den fremtidige efterspørgsel
efter arbejdskraft er en vigtig opgave for det nye arbejdsmarkedsråd. Det
er vigtigt at have viden om den fremtidige efterspørgsel og arbejdskrafts
bevægelser for at kunne opkvalificere på forhånd og derved undgå
flaskehalse i forbindelse med fx det kommende byggeri af supersygehus
og letbane.
Ulla Vestergaards kan ses på www.kl.dk/nordjylland.

3.4.

Udgifter til arkæologiske undersøgelser
MDR-2014-00027 bjh
Baggrund

Jammerbugt Kommune har fremsendt forslag om, at KKR Nordjylland
drøfter udgifter til arkæologiske undersøgelser.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter forslaget fra Jammerbugt
Kommune om at rette henvendelse til kulturministeren.
Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har i forbindelse med en række byggerier og
byggemodning gentagne gange oplevet, at Nordjyllands Historiske
Museum ønsker, at der fortages forundersøgelser og efterfølgende
udgravninger af større områder, der skal anvendes til forskellige former
for byudvikling.
Der er naturligvis tale om både kommunale projekter og private
projekter, men fælles er det, at det ofte er nogle særdeles mærkbare
omkostninger, der kommer oveni de projekter, som ønskes gennemført.
I flere tilfælde har omkostningerne været så store, at projekter er opgivet.
Jammerbugt Kommune er enig i, at der i forbindelse med byudvikling,
byomdannelse og andre anlægsprojekter altid skal tages hånd om de
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fortidsminder og arkæologiske interesser, der er i et område, men det er
som om, at den nuværende praksis og lovgivning har givet et meget højt
aktivitetsniveau.
Samtidig er den økonomiske udgift ensidigt placeres på den kommune
eller det private projekt, som ønsker at gennemføre et anlægsprojekt.
Resultatet er bl.a., at der i de dele af Nordjylland, hvor udviklingen ikke
går så stærk, og hvor fx grundprisen i en nyudstykning er meget følsom
for ekstraomkostninger, sker en opbremsning i den udvikling, der er så
hårdt brug for.
Tilsvarende har Brønderslev Kommune oplevet udfordringer. I 2011
forsøgte Brønderslev Kommune at gennemføre en byggemodning for et
mindre areal i Hjallerup.
Vendsyssel Historiske Museum (VHM) krævede i denne forbindelse, at
der skulle gennemføres arkæologiske udgravninger af området inden
byggemodning blev gennemført. Udgifterne blev anslået til ca. 2,5 mio.
svarende til knap halvdelen af de samlede byggemodningsomkostninger.
Kommunen søgte om statsligt tilskud hertil i Kulturarvsstyrelsen (senere
Kulturstyrelsen), men fik afslag.
Byggemodningen blev gennemført med ren kommunal finansiering af de
arkæologiske udgravninger. I 2012 igangsatte kommunen byggemodning
af et stort område i den nordlige del af Brønderslev by (Kaldet Ådalen
etape 2). Området er udlagt i kommuneplanen. Der blev som start
gennemført arkæologiske forundersøgelser til ca. 1 mio. kr., og det viste
sig at det var et meget interessant område, også arkæologisk set.
Det blev anslået at det samlede budget for udgravning af området vil
blive ca. 24 mio., og kommunen skulle afholde disse udgifter. Hvis
kommunen gennemførte byggemodningen i fuldt omfang ville det betyde
at de ca. 120-130 grunde ville blive fordyret med ca. 200.000 pr. grund.
Der har været flere kontakter til styrelsen, ministeriet og ministeren om
det meget uhensigtsmæssige i denne finansieringsmodel, da det vil betyde
en hæmsko for udvikling af boligområder i Brønderslev Kommune, da
grundpriserne vil blive for høje, når de ekstra omkostninger bliver tillagt
KL har prøvet at løfte sagen, men ikke med en regionapolitisk vinkel
KL har i flere omgange kontaktet Kulturministeriet med henblik på at
søge bestemmelsen i museumsloven ændret – senest i 2010. KL’s
argumentation har i sagerne været, at arkæologiske undersøgelser har et
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klart nationalt sigte og formål og derfor bør finansieres af staten.
Bestemmelsen medfører, at kommunale og private anlægsprojekter
risikerer at blive påført uforudsigelige og tilfældige omkostninger
afhængig af, om der findes fortidsminder af arkæologisk interesse.
Kulturministeriet har hidtil afvist KL’s forslag, bl.a. med den
begrundelse, at kommuner og andre bygherrer skal have et økonomisk
incitament for at mindske eller helt undgå udgravninger de steder, hvor
der findes arkæologisk relevant materiale. KL har ikke ved sine
fremlæggelse af sagen haft særligt fokus på den ekstra belastning
udgifterne udgør i områder hvor udviklingen ikke går så stærkt.
Forslag om forelæggelse for kulturministeren
Den nuværende lovgivning eller praksis på området foreslås drøftet i
KKR med henblik på at få forberedt en forelæggelse for kulturministeren
om problemstillingen.
Om muligt bør der findes konstruktive forslag til justering/ændring af
den nuværende lovgivning eller praksis. Et udgangspunkt kunne være en
drøftelse af, om praksis er ved at være kommet for langt væk fra
museumslovens formål, der siger, at der gennem fagligt og økonomisk
bæredygtige museers virksomhed og samarbejde skal ske en sikring af
kulturarv og naturarv i Danmark.
Beslutning

KKR Nordjylland bakkede fuldt op om henvendelsen fremsendt af
Jammerbugt Kommune. KKR pegede på, at der er et stort behov for en
ændring af de nuværende regler.
KKR Nordjylland besluttede at rette henvendelse til kulturministeren,
Folketingets Kulturudvalg (Flemming Møller Mortensen er formand) og
KL.
KKR Nordjylland tilkendegav, at henvendelsen bl.a. skal indeholde:
• En beskrivelse af, hvorfor den nuværende praksis er
uhensigtsmæssigt.
• En fortælling om, at det kan være et problem, at private byggerier
blot går i gang uden at lave arkæologisk forundersøgelse.
• En beskrivelse af, at det ikke kun handler om penge, men også om en
meget ufleksibel tilgang fra museerne/arkæologerne.
• 1-2 cases, som illustrerer problemet.
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3.5.

Socialtilsyn Nord
MDR-2014-00027 bjh
Baggrund

Hjørring Kommune blev i januar 2013 udpeget af social- og
integrationsminister 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.
Det følger af bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område, at
KKR mindst én gang om året skal drøfte status og herunder
finansieringen for det kommende år af Socialtilsynet.
På KKR-mødet vil direktør Leif Serup, Hjørring Kommune og samt
leder af Socialtilsyn Nord, Sigrid Fleckner, fremlægge sagen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter status for Socialtilsyn Nord.
Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord har været i drift siden 1. januar 2014.
Socialtilsyn Nord er en fuldt indtægtsfinansieret virksomhed. Det
betyder, at driftsudgifterne, herunder lønudgifter, transportudgifter,
husleje mv., er finansieret af køberne af de tilbud og plejefamilier, der
skal føres tilsyn med.
Finansieringen er sammensat af en takstfinansiering i forhold til de
sociale tilbud, og en objektiv finansiering i forhold til plejefamilierne.
Forudsætningerne for Socialtilsyn Nords driftsbudget og dermed for
beregningen af såvel takst som objektiv finansiering, er dels den
dimensionering af tilsynsopgaven, som landets fem socialtilsyn i
fællesskab har foretaget, og dels det antal sociale tilbud og plejefamilier,
som kommuner og region melder ind til Socialtilsyn Nord.
Ved opstart besluttede de fem socialtilsyn at benytte et fælles
dimensioneringsgrundlag med udgangspunkt i de DUT-forudsætninger
og ministeriets skøn. Dog undtaget herfra en række forhold som
afhænger af de lokale rammevilkår, herunder husleje, lønniveau,
etableringsomkostninger, kørsel/transport og overhead.
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Det betyder, at der i de fem socialtilsyn arbejdes ud fra en fælles
definition af, hvilke typer af opgaver, der indgår opgaveporteføljen, og at
der er afsat samme tidsressource til samme opgaver på tværs af de fem
socialtilsyn. Takstberegningen er desuden i overensstemmelse med de
lokale rammeaftaler på det specialiserede socialområde.
Indtil et erfaringsgrundlag er etableret, er det fortsat DUT
forudsætningerne der danner udgangspunkt for dimensioneringen. Det
forventes, at der ved budgetlægning og takstberegning for 2016 vil være
et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag, der vil gøre det muligt at foretage
”lokale” dimensioneringer.
Det skal i øvrigt bemærkes, at Socialtilsyn Nord, som det eneste tilsyn,
på grund af upræcis indberetning af antal plejefamilier, i foråret 2014 har
efterreguleret den objektive finansiering, og dermed tilbagebetalt 2,1
mio. kr. til de øvrige nordjyske kommuner og Silkeborg Kommune.
Økonomi:
Taksterne for Socialtilsyn Nord fremlægges for KKR (se bilag 1). Til
sammenligning vedlægges bilag 3, som er en oversigt over taksterne i alle
fem socialtilsyn.
Som det fremgår bilag 1 vil taksterne for tilbud generelt set falde i 2015.
Forskellen kan i al væsentlighed tilskrives to forhold:
1. I 2015 beregnes en særskilt tillægstakst for tilbud med tre eller flere
afdelinger (tillægstaksten pålægges pr. afdeling fra nr. 3 og op). I
2014 takstberegningen var der foretaget et skøn over, hvor stor en
andel af tilbuddene som forventedes at indeholde flere afdelinger.
Dette skøn var så indarbejdet i de ordinære takster.
2. Erfaringer har vist, at tidsforbruget til ”Nygodkendelser af
døgntilbud” og til ”Væsentlige ændringer af eksisterende
godkendelser” har været sat for højt.
3. Taksten for skærpet tilsyn blev i 2014 bestemt til 50 % af taksten for
ordinære tilsyn. I bekendtgørelsen som udkom december 2013, dvs.
efter takstudmedlingen til kommunerne, fastslås det, at taksten for
skærpet tilsyn skal udgøre 25% af taksten for ordinære tilsyn. Taksten
er i 2015 korrigeret i henhold hertil. I 2014 er opkrævningen for
skærpet tilsyn i praksis sket i henhold til bekendtgørelsen.
På plejefamilieområdet, som finansieres objektivt efter børnetal i
kommunerne, kan konstateres et marginalt fald i beregningsgrundlaget.
Se i øvrigt bilag 2 for en oversigt over kommunernes objektive
finansiering i 2015.
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Status for Socialtilsyn Nords aktiviteter:
Gennemførelsesprocenten for re-godkendelser på tilbudsområdet er
stigende gennem 2.-3. kvartal med en kraftig vækst mod 4. kvartal, og det
forventes at gennemførelsesprocenten vil stige yderligere i det
kommende kvartal.
På familieplejeområdet har re-godkendelser være prioriteret i det første
halvår, der er derfor ikke gennemført så mange tilsyn – denne
prioritering er ændret for 2. halvår, så tilsynsbesøgene opprioriteres.
I 2014 er der modtaget 14 nye ansøgninger om start af sociale tilbud
samt 118 nye ansøgninger om at blive godkendt som plejefamilie, af
disse 118 ansøgninger er de 47 ansøgninger som er overdraget fra de
tidligere kommuner.
Der er truffet afgørelse om tre skærpede tilsyn på henholdsvis to
plejefamilier og et tilbud. Disse afgørelser er alle truffet i 3. kvartal.
Der har ikke været anledning til at indlede sager om tilbagekaldelse af
godkendelser.
Pr. 30. september 2014 er der modtaget 21 henvendelser med klager. En
del af disse har givet anledning til opfølgning, og medtages i den løbende
sagsbehandling. Andre af henvendelserne har givet anledning til at
foretage uanmeldte tilsyn.
Udover klagesagerne er der modtaget 24 underretninger, som alle er
videregivet til de ansvarlige kommuner.
”Whistleblower”-ordningen har pr. 30. september 2014 være på i alt 45
henvendelser. Alle disse henvendelser har medført opfølgning fra tilsynet
og medtages i de enkelte løbende sagsbehandlinger.
Den generelle opfattelse er, at Socialtilsynet bliver modtaget godt ved
tilsynsbesøgene, og der er et overordnet godt indtryk af såvel de sociale
tilbud som plejefamilietilbuddene inden for Socialtilsynets område. Der
er endvidere et godt samarbejde mellem tilsynet og de enkelte kommuner
og regioner.
I loven er der givet mulighed for, at de enkelte kommuner kan tilkøbe
ydelser efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse. Det har
Brønderslev Kommune benyttet sig af i forhold til at få foretaget tilsyn
med tre kommunale dagtilbud og to private dagtilbud.
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Informationsdag
Der planlægges med en informationsdag for private, kommunale og
regionale tilbudsledere den 12. januar 2015.
Formålet med denne dag er at give en status på tilsyns- og
godkendelsesproduktionen og resultaterne heraf, kvaliteten i de sociale
tilbud, udfordringerne for området samt planlagte aktiviteter/indsatser i
de kommende år.
Bilag 1: Takster og objektiv finansiering i Socialtilsyn Nord
Bilag 2: Objektiv finansiering fordelt på kommunerne
Bilag 3: Takster og objektiv finansiering i de fem socialtilsyn.
Beslutning

Leif Serup, direktør i Hjørring Kommune og Sigrid Fleckner gav en
kort status og orienterede om erfaringerne fra det første år med
Socialtilsyn Nord.
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning og udtrykte
tilfredshed med erfaringer med Socialtilsynet. KKR tilkendegav desuden
opmærksom på, at der generelt mangler plejefamilier.
Leif Serup og Sigrid Fleckners præsentation kan ses på
www.kl.dk/nordjylland.

3.6.

Orientering om sundhedsaftale og arbejdet i Sundhedspolitisk
Dialogforum
MDR-2014-00027 hast
Baggrund

Regionerne og kommunerne har siden 2007 været forpligtede til at indgå
sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne, der indgås en gang i hver
valgperiode, er politiske aftaler om, hvordan regionsrådene og
kommunalbestyrelserne samarbejder om løsning af opgaver på
sundhedsområdet.
Sundhedsaftalen er på dagsordenen for at give KKR Nordjylland en
orientering om Sundhedsaftale 2015-2018, som i henhold til
Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning fra den 24. oktober er sendt
til kommunalbestyrelser og regionsrådet med anbefaling om endelig
politisk godkendelse.

SIDE | 23

KKR Nordjylland | 14-11-2014

Sundhedsaftalen præsenteres på KKR-mødet af kommunal næstformand
for Sundhedskoordinationsudvalget, Anders Broholm, Frederikshavn
Kommune, samtidig med at der bliver givet en kort evaluering af det
første år med møder i Sundhedspolitisk Dialogforum.
Indstilling

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

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte Sundhedsaftalen 2015-2018
på deres møde den 24. oktober, og aftalen er sendt til
kommunalbestyrelser og regionsråd med anbefaling om endelig politisk
godkendelse.
Sundhedsaftalen 2015-2018 består af tre dele:
• Den Politiske Sundhedsaftale, som beskriver de politiske mål og visioner.
• Den Administrative Sundhedsaftale, der beskriver nye tiltag og
arbejdsdelingen i forhold til hvert indsatsområde samt tværgående
temaer og administrativ organisering i henhold til vejledningen for
sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler.
• Den Tværsektorielle Grundaftale, der er en samling af eksisterende aftaler
fra de tidligere sundhedsaftaler. Den Tværsektorielle Grundaftale er
ikke blevet fremlagt for Sundhedskoordinationsudvalget, eftersom
der er tale om allerede indgåede aftaler. Den tværsektorielle
Grundaftale er tilgængelig i sin helhed på regionens hjemmeside
http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-ogsamarbejdspartnere/Sundhedsaftaler/Sundhedsaftale-2015/DenTvaersektorielle-Grundaftale
Den Administrative Sundhedsaftale konkretiserer de politiske mål
gennem konkrete indsatser i forhold til en række tværgående temaer.
Herudover bygges aftalen op omkring fire obligatoriske indsatsområder,
der fremgår af vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og
sundhedsaftaler (VEJ nr. 9005 af 20/12/2013):
• Forebyggelse
• Behandling og pleje
• Genoptræning og rehabilitering
• Sundheds-it og digitale arbejdsgange.
Sundhedsaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem repræsentanter
fra kommunerne, Region Nordjylland og PLO. Den Politiske
Sundhedsaftale har været i høring i alle kommuner.

SIDE | 24

KKR Nordjylland | 14-11-2014

De kommunale høringssvar til Den Politiske Sundhedsaftale gav udtryk
for et ønske om konkrete måltal på de målsætninger, der fremhæves i
Den politiske Sundhedsaftale – og at der følges op på disse løbende i
aftaleperioden. Samme ønske fremkom på KKR-mødet i juni 2014, og
det har derfor været et stort kommunalt ønske at få indarbejdet konkrete
mål.
Dette er lykkedes, men samtidig er det vigtigt at understrege, at
Sundhedsaftalen med den nye bekendtgørelse er blevet mere dynamisk
og blandt andet skal revideres en gang årligt. Målene er derfor heller ikke
statiske og vil skulle tilpasses og videreudvikles i løbet af perioden 20152018.
I forbindelse med udvikling af Sundhedsaftalen 2015-2018 har møderne i
Sundhedspolitisk Dialogforum spillet en vigtig rolle.
KKR Nordjylland besluttede i 2013, at der skulle oprettes et politisk
forum på sundhedsområdet med det formål at skabe en tættere kontakt
mellem KKR-udpegede politikere på sundhedsområdet og
byrådene/medlemmerne af de lokale sundhedsudvalg. På denne
baggrund blev Sundhedspolitisk Dialogforum oprettet.
Deltagerne i Sundhedspolitisk Dialogforum er KKR-udpegede
medlemmer af diverse fora og udvalg på sundhedsområdet og
udvalgsformænd samt næstformænd for alle 11 kommuner.
Sundhedsdirektørerne og Det fælleskommunale Sundhedssekretariat
samt KKR-sekretariatet deltager også i møderne.
Der afholdes som udgangspunkt 1-2 årlige møder i Sundhedspolitisk
Dialogforum. Da 2014 er et særligt år pga. udarbejdelsen af en ny
Sundhedsaftale, blev der planlagt tre møder i år.
Formålet med Sundhedspolitisk Dialogforum er at sikre bred inddragelse
i det aktuelle sundhedsarbejde i diverse fora som fx
Sundhedskoordinationsudvalg, Praksisplanudvalg og arbejdet i de
forskellige samarbejdsudvalg og giver desuden de kommunale
medlemmer af fx Sundhedskoordinationsudvalget samt
Praksisplanudvalget mulighed for input fra de andre kommuner.
De kommunale politikere har taget rigtig godt imod tiltaget om et fælles
fora. Der har været en bred politisk repræsentation og gode politiske
drøftelser.
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Beslutning

Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget
gennemgik hovedpunkterne i sundhedsaftalen og fortalte om de gode
erfaringer med samspillet med udvalgsformænd/næstformænd i
Sundhedspolitisk Dialogforum.
KKR Nordjylland tog orientering om sundhedsaftalen og det
velfungerende sundhedspolitiske dialogforum til efterretning.
Anders Broholms præsentation kan ses på www.kl.dk/nordjylland
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4.

Udpegninger

4.1.

Indstilling af medlemmer til det regionale arbejdsmarkedsråd
MDR-2014-00027 abk
Baggrund

Beskæftigelsesministeren har anmodet KKR Nordjylland om at indstille
fem medlemmer og suppleanter til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for
Nordjylland.
Det nye regionale arbejdsmarkedsråd erstatter det nuværende regionale
beskæftigelsesråd. For Nordjylland dækker det nye råd det samme
geografiske område som i dag. I nogle af de andre regioner – fx KKR
Midt er dette ikke tilfældet. I Midt oprettes således 2 råd (øst og vest)
som erstatning for det nuværende.
KKR Nordjylland skal udpege det samme antal medlemmer til det nye
arbejdsmarkedsråd, som var udpeget til det gamle beskæftigelsesråd.
De udpegede til det gamle arbejdsmarkedsråd er:
Medlem
Finn Cilleborg (A) Mariagerfjord
Mai-Britt Ivsersen (A) Aalborg
Ulla Vestergaard (A) Thisted
Gert Fischer (V) Rebild
Jørgen Christensen (V) Hjørring

Stedfortræder
Henrik Christensen (A) Rebild
Birgit Hansen (A) Frederikshavn
Lene Hansen (A) Brønderslev
Bøje Holmsgaard Lundtoft (V)
Jammerbugt
Danny Juul Jensen (V)
Mariagerfjord

Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland indstiller fem medlemmer og
suppleanter til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland.
Sagsfremstilling

Som følge af beskæftigelsesreformen nedlægges de nuværende regionale
beskæftigelsesråd, og der oprettes otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.
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De regionale arbejdsmarkedsråds opgave er at understøtte kommunernes
indsats og koordinere indsatsen på tværs af geografi og sektorer, bl.a. i
forhold til a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.v.
Der er – som det fremgår af sagen om det tværkommunale samarbejde –
ikke tale om at videreføre de regionale beskæftigelsesråd under et nyt
navn.
Med oprettelsen af de regionale arbejdsmarkedsråd lægges der op til et
fokusskifte, således at fokus i de regionale råd i højere grad går på
konkret understøttelse af samarbejde og koordinering af
beskæftigelsesindsatsen frem for opfølgning på indsats og resultater.
Selv om loven endnu ikke er vedtaget, har beskæftigelsesministeren
anmodet de respektive organisationer og myndigheder om allerede nu at
indstille medlemmer og suppleanter til de kommende regionale
arbejdsmarkedsråd, så rådene kan træde i kraft den 1. januar 2015.

./.

Indstillingen er naturligvis med forbehold for lovens vedtagelse.
Vedlagte brev fra beskæftigelsesministeren indeholder bl.a. den
geografiske inddeling af de otte regionale arbejdsmarkedsråd samt en
kort beskrivelse af rådenes hovedopgaveren og processen for indstilling
af medlemmer og suppleanter.
KKR Nordjylland skal indstille fem medlemmer og suppleanter til Det
Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland. Det skal i den forbindelse
specielt bemærkes, at der er knyttet ligestillingskrav til indstillingerne.
Som nævnt i dagsordenspunktet om det tværkommunale samarbejde i
KKR på beskæftigelsesområdet vil der på næste KKR-møde i starten af
2015 blive drøftet en række fokusområder for det tværkommunale
samarbejde på beskæftigelsesområdet.
Beslutning
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KKR Nordjylland udpegede de nuværende repræsentanter i Det
Regionale Beskæftigelsesråd til det nye regionale arbejdsmarkedsråd.
De fem medlemmer og fem suppleanter i det nye er:
Medlem
Finn Cilleborg (A) Mariagerfjord
Mai-Britt Iversen (A) Aalborg
Ulla Vestergaard (A) Thisted
Gert Fischer (V) Rebild
Jørgen Christensen (V) Hjørring

Stedfortræder
Henrik Christensen (A) Rebild
Birgit Hansen (A) Frederikshavn
Lene Hansen (A) Brønderslev
Bøje Holmsgaard Lundtoft (V)
Jammerbugt
Danny Juul Jensen (V) Mariagerfjord
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
MDR-2014-00027 bjh
Baggrund

KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til fredag den 27. februar
2015
Indstilling

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

Foreløbig sagsliste:
• Godkendelse af regnskab for 2014 og budget 2015 for Det
Fælleskommunale Rammeaftalesekretariat og Det Fælleskommunale
Sundhedssekretariat
• Status for nyt projekt omkring bredbånd
• Status Business Region North Denmark.
• Arbejdet i Praksisplanudvalget
• Dimensionering af pædagoguddannelsen
• Fokusområder for det tværkommunale samarbejde på
beskæftigelsesområdet.
Beslutning

Oplægget om dimensionering af pædagoguddannelse vil blive suppleret
med et bredere uddannelsesoplæg med fokus på behovet for at sikre, at
uddannelsessystemet/de unges uddannelsesvalg understøtter vækst i det
private erhvervsliv i Nordjylland.
KKR Nordjylland tog – med denne bemærkning –den foreløbige
sagsliste til efterretning.

SIDE | 31

KKR Nordjylland | 14-11-2014

7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
MDR-2014-00027 bjh

Beslutning

KKR-sekretariatet nævnte den nye mulighed for at tilgå KKRmaterialeret via Ditmer/eDoc. KKR Nordjylland ytrede ønske om at
suppleanterne også får adgang til materialet via Ditmer/eDoc.
Alt mødemateriale vil fortsat være tilgængeligt på
www.kl.dk/nordjylland.
Derudover intet at bemærke under eventuelt.
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Introduktion
Genoptræning til livet!
I De Blå Baretters forslag til en dansk veteranpolitik af d. 20. april 2010i foreslås det blandt andet, at man
opretter rehabiliteringscentre for veteraner. Et sådan center kan defineres på mange måder, og vi mener,
at det, vi gerne vil tilbyde med dette projekt, kan falde ind under denne definition. I projektbeskrivelsen
uddyber vi naturligvis hvilken slags rehabiliteringscenter, vi ønsker. Men den korteste og efter vores
mening bedste måde at beskrive dette projekt på, er med et udtryk, som en af forsvarets
netværkspsykologer i Aalborg for nylig anvendte om netop dette projekt: Veteran Oasen er ”genoptræning
til livet”.

Aktiv rekreation for veteraner
Dette projekt handler kort og godt om at skabe et center for veteraner, hvor de ikke blot kan bo og mødes,
men et sted hvor de kan deltage i, eller selv tage initiativ til, forskellige aktiviteter, som kan være med til at
deres hverdag får mere mening og dermed øger deres livskvalitet. Veteran Oasen skal ikke ses som en
konkurrent til hverken Veterancenteret eller til veteranhjemmene. Det skal ses som et supplement til de
tilbud, der allerede findes. Dette supplement handler blot meget mere om at skabe aktiviteter og give bl.a.
veteraner som er sygemeldte eller førtidspensionerede noget meningsfyldt at tage sig til i hverdagen.
Vi tror på, at en hverdag med aktiv rekreation, i det omfang man kan deltage, øger modstandskraften og
livskvaliteten hos alle, og specielt hos veteraner med psykiske eftervirkninger fra udsendelser.

Veteraner hjælper veteraner
Det er vores ønske, at Veteran Oasens daglige ledelse og frivillige hjælpere primært består af veteraner, for
at skabe et sted, hvor veteraner, der har det dårligt, kan føle sig trygge, fordi de er omgivet af mennesker,
der kender til det, de har været igennem. Dette mener vi, er helt i tråd med f.eks. veteranhjemmenes
politik, hvor vi, ud over Veteran Oasens aktivitetstilbud, kan hjælpe hinanden, med det hver især nu kan
bidrage med, og vi ønsker naturligvis at samarbejde med de allerede eksisterende tilbud.
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Baggrund
Danmarks deltagelse i internationale operationer har været stor og støt stigende i en lang årrække. De
danske soldater m.fl. har ofte været udsendt mere end én gang til krise- eller krigsområder.
Antallet af veteraner der lider af forskellige traumer efter hjemkost og dermed søger behandling er
proportionalt støt stigende. Ifølge en artikel i Ekstra Bladet d. 30. december 2014iiiii er der godt tre gange så
mange veteraner som ventet, der søger behandling i specialiserede tilbud.

En personlig fortælling:
Jeg er selv veteran og stadig aktiv seniorsergent i hæren.

Jeg har været udsendt 6 gange, og også jeg måtte sidste år søge behandling p.g.a. stress og depression som
følge af PTSD og højt arbejdspres. Under mit forløb med læge, socialrådgiver, psykolog og arbejdsgiver var
mit eneste ønske, at jeg kunne befinde mig et sted ude i naturen i fred og ro og gerne sammen med dyr. Jeg
ville langt væk fra byen og fra andre mennesker, som ikke forstod, hvad jeg gik igennem. Jeg ville ud under
åben himmel med plads til sjælen, som havde så hårdt brug for ro og orden midt i det kaos, jeg befandt mig
i.
Da jeg blev sygemeldt og skulle gå hjemme i en periode, var det svært overhovedet at stå op om morgenen.
Og det var svært ikke bare at sætte sig ned og lave ingenting. Jeg havde brug for noget, der kunne få mig op
og holde mig i gang i løbet af dagen. Jeg brugte den daglige husholdning som mit aktivitetsprojekt og så
havde jeg en hund, jeg gik til træning med. Hvis jeg ikke havde haft disse projekter at tage mig til i
hverdagen, så er jeg overbevist om, at det havde taget mig længere tid at komme tilbage til mit arbejde.
Min kæreste er også veteran og har selv været turen igennem med PTSD for nogle år siden, og vi taler
meget om de ting, vi oplever omkring dette og er meget enige om, at der er et behov for et sted på landet
med plads til forskellige aktiviteter.
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Under samtaler med andre veteraner med PTSD er det også blevet mere og mere tydeligt for os, at alt
dette er noget, mange af os har til fælles. De fleste af os har brug for fred, ro og idyl – og samtidig har vi
brug for små aktivitetsprojekter til at holde os i gang og måske endda hjælpe os hurtigere tilbage til vore
normale liv igen.
Vi har brug for steder, hvor vi kan befinde os blandt ligesindede, lave noget vi føler giver mening i vore liv
og samtidig slappe af og finde ro, når behovet er der.
Derudover viser det sig gang på gang i vores samtaler med veteraner, at de som ikke selv er ramt af
psykiske eftervirkninger, alligevel har brug for noget lignende. Vi føler et broderskab, som gør, at vi ønsker
at hjælpe hinanden. Dette mener vi, at kunne bruge til noget i forhold til at etablere et
rehabiliteringscenter for veteraner.
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Formål og idé
Formålet med dette projekt er at skabe et værested og bofællesskab for veteraner i Nordjylland. Stedet skal
skabe ramme om forskellige aktiviteter, som veteranerne kan deltage i, eller selv tage initiativ til, som
dagstilbud, med overnatninger eller som fastboende på stedet. Aktiviteterne skabes af veteraner og for
veteraner i samarbejde mellem de med psykiske eftervirkninger og de raske veteraner, som har lyst til at
deltage i projektet, og som kan virke som mentorer.
Endvidere er det en mulighed, at dette sted i samarbejde med f.eks. Region Nordjylland kunne anvendes til
jobafprøvninger og fleksjob for veteraner, som er i sygedagpengesystemet, og vi ønsker helt klart et
samarbejde med de offentlige instanser i lokalområdet.
Et samarbejde med lignende projekter i øvrige regioner vil yderligere give mulighed for, at veteraner fra
andre landsdele kan deltage i arrangementer, overnatte eller blot besøge Veteran Oasen i Nordjylland.
Stedet kan måske i den henseende anvendes som et aflastningssted, hvor man har mulighed for at komme
lidt væk fra hverdagen i et par dage eller mere.
Vi forventer, at det her skaber en god effekt blandt veteraner der benytter sig af tilbuddet, således at de
kan føle sig nyttige samtidig med, at de har et sted, hvor de kan være sammen med ligesindede om
forskellige projekter, som kan give livet lidt mere mening. Effekten breder sig også til raske veteraner, som
deltager i projektet, fordi de kan føle, at de hjælper andre, som har behov for det. Vi kan berette at allerede
under opstarten af projektet, er der så mange både raske veteraner og veteraner med psykiske
eftervirkninger, som har så stor interesse for dette, at vi føler, vi allerede skaber en eller anden form for
effekt.
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Organisering
Foreningen Veteran Oasen:
Det er planen, at der meget snart (se tidsplan) oprettes en ikke-erhvervsdrivende forening ved navn
Veteran Oasen. Foreningen vil have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen
vil kunne nedsætte arbejdsgrupper, men vil overordnet være den projektgruppe, der fortsætter arbejdet
med dette projekt.

Fonden for Veteran Oasen:
Når der er samlet midler ind, eller modtaget midler fra fondsansøgninger m.v., er det planen, at der
oprettes en fond, som køber og administrerer ejendommen samt midlerne til vedligeholdelse og
aktivitetsprojekter m.v.

Daglig leder:
Der bør ansættes en daglig leder, som kan administrere Veteran Oasen og sikre, at der er nogen til at tage
imod veteraner, som besøger stedet i dagtilbud samt løse andre opgaver i forhold til veteranerne. Daglig
leder bør være en veteran.

Samarbejdspartnere:
Følgende har bidraget eller vil bidrage til dette projekt i en eller anden udstrækning:
NPC BYGHERRE RÅDGIVNING OG HANDEL APS.
Lendumvej 513, 9870 Sindal, tlf.: +45 5365 7780
CVR: 35515682
Rådgivning i f.m. køb og renovering af ejendom samt budget.
Bente Bøgholm Hansen Sand.
Lendum
Coaching/sparring/Tankefeltterapi m.m.
HjulmandKaptain
Frederikshavn
Advokatbistand
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Susan Reinholdt Christensen, veteran
Personlig Rådgiver på Skive Kaserne
Psykotraumatolog, personlige samtaler
Stephanie Berner, veteran
Karup
Kampsportskoordinator
VeteranHaven v/René Pamperin, veteran
Brovej 13, Slots Bjergby, 4200 Slagelse, tlf.: +45 2894 1201
Frivilligt Veteranforum
Morten Hangstrup Knudsen, veteran
Frederikshavn. Kommunalt veteranprojekt (ej navngivet)
Frivilligt Veteranforum
Veteraner i Sønderjylland
Frivilligt Veteranforum
Endvidere håber vi på samarbejde med:
Veterancenteret
Veteranhjemmene
Forsvaret, politiet, Beredskabsstyrelsen og sundhedssektoren.
Samt naturligvis de offentlige instanser i Region Nordjylland.

Oplevelsen
Når centeret Veteran Oasen åbner, forventer vi, at målgruppen vil kunne komme hver dag i dagstilbud eller
de vil kunne bo på centeret i perioder af varierende længde. Tilbuddet kan omfatte aktiviteter af forskellig
art som f.eks.:


Kreativt værksted; kunst, brugskunst etc.



Pasning af dyr (høns, frilandsgrise m.m.)



Havebrug, køkkenhave, urtehave og prydhave
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Plantning af juletræer og pasning af disse



Opførelse af vikingelandsby og herefter drift af denne



Pasning af gårdbutik



Diverse løbende reparationer på ejendommen



Madlavning/undervisning i madlavning



Sportsaktiviteter

Alle der besøger stedet vil have mulighed for at involvere sig i de projekter, der passer bedst til den enkelte,
og derudover vil de have mulighed for at kunne tage initiativ til nye projekter, som kan aktivere dem selv og
andre brugere af stedet. Vi forventer at raske veteraner vil kunne deltage på lige fod med den primære
målgruppe, bl.a. for at give en større bredde i samværet under mottoet ”Veteraner hjælper veteraner”.
Endvidere vil der kunne etableres forskellige behandlingstilbud på stedet i form af f.eks.:


Massage



Healing



Mulighed for samtaler med psykotraumatolog/personlig rådgiver



Tankefeltterapi



Hjælp til motionsprogrammer og kostplanlægning

Stedet kan også betragtes som et get-away sted for veteraner, der har brug for at komme ud på landet og
holde en pause fra hverdagen. Ud over de fire faste værelser vil det blive muligt at have op til 8 - 10
personer til at overnatte pr. nat. i sovesalslignende indkvartering.
Sidst men ikke mindst er dette sted en oase, hvor veteranen kan komme og finde tid til fordybelse og fred i
naturen, og dette er også en af de meget vigtige oplevelser, vi ønsker at give med dette projekt sammen
med de forskellige aktivitetstilbud.
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En lille fredfyldt oase fra ejendommen.
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Målgruppe
Vi ser, at der er flere målgrupper for dette projekt.
Primær målgruppe er veteraner, som har været udsendt i international tjeneste, og som efterfølgende har
fået det svært, og måske er ramt af PTSD.
Sekundær målgruppe er alle øvrige veteraner, som naturligvis også er velkomne på stedet enten på besøg,
som deltagere i aktiviteter eller som overnattende gæster. Disse veteraner kan også tilføre projektet en
stor værdi, hvis de går ind og hjælper veteranerne fra den første målgruppe. De kan være mentorer, de kan
støtte med små hverdagsproblemer, som ganske enkelt kan gå ud på, at det f.eks. er svært at tage sig
sammen til at hente sin post i postkassen og åbne den, hvis man har det dårligt.
Tertiær målgruppe er øvrige soldater, der ikke har været udsendt, samt pårørende og støtter af Veteran
Oasen, som naturligvis også velkomne til at besøge stedet.

Markedsføring
Projektgruppen har arbejdet og arbejder fortsat med at markedsføre projektet, ved hjælp af alle de mulige
kanaler der er til rådighed. Dette gælder især sociale medier som Facebookgruppen Projekt Veteran Oasen
og Twitterkontoen @VeteranOasen, mund til mund metoden med uddeling af visitkort og plakater og ikke
mindst hjemmesiden www.veteranoasen.dk samt via pressen. Vi tager personligt rundt og taler med folk i
veterankredse, fordi ifølge en artikel i Berlingske d. 12. august 2010iv, så er det mund til mund metoden, der
giver de bedste resultater, når man skal markedsføre en vare – eller som her et projekt for veteraner.
Herudover har vi sendt mails ud til alle, vi mener, der kunne have interesse i projektet, og som måske ikke
lige er på Facebook til at kunne følge det der. Herunder er der sendt mails til forskellige lokalpolitikere, som
kunne tænkes at støtte veteransagen.
Allerede i løbet af de første 25 dage af projektets levetid, havde vi spredt budskabet til knap 500 potentielle
brugere til centeret, støtter af foreningen og eventuelle sponsorer m.fl. Dette blot via Facebook, E-mails til
enkelte personer og mund til mund metoden.
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Evaluering
Projektgruppen:
Projektgruppens arbejde evalueres internt i foreningens bestyrelse og projektgruppe løbende og i
særdeleshed, når Veteran Oasen er åbnet. Evalueringen indbefatter også en beretning til
generalforsamlingen samt en beretning, som offentliggøres på hjemmesiden og i nyhedsmail.
Der afrapporteres med forskellige typer skriftlig tilbagemelding til fonde, virksomheder, privatpersoner
m.fl., som støtter projektet med tid, midler og/eller materialer. Afrapportering følger de bestemmelser på
området, der måtte ligge fra forskellige fonde, organisationer m.m.

Effektmåling:
Der findes i forvejen ikke meget dokumentation om effekten af sådan et rehabiliteringscenter, hverken i
Danmark eller i udlandet, og det, vi ønsker at tilbyde, er i første omgang primært baseret på udsagn fra
veteraner og deres ønsker. Derudover har vi naturligvis læst nogle af de artikler, vi har kunnet finde i
medierne omkring emnet.
I regeringens aftale om veteranindsatsen af 3. september 2014v, fremgår det bl.a., at regeringen ønsker at
styrke indsatsen inden for forskning på veteranområdet. Vi ønsker derfor, i tråd med denne aftale, at måle
effekten af at have et rehabiliteringscenter af denne type. Effektparametrene diskuteres dog stadig i
projektgruppen, og vi lægger derfor op til et samarbejde med forskellige aktører, som kan deltage i og
bidrage til denne forskning.
Et af målepunkterne er dog simpelt. Vi vil føre statistik over, hvor mange der besøger
rehabiliteringscenteret som dagsgæster, overnattende eller fastboende i længere perioder. Denne statistik
vil være med til at kunne vise, at der er brug for et sådant sted.
Derudover påtænker vi at interviewe brugerne af stedet løbende for på den måde at afdække, f.eks. om de
selv føler en forandring i deres hverdag. Interviews suppleres med fotos og videooptagelser fra hverdagen i
Veteran Oasen, samt fra særlige arrangementer. Derudover kan brugere, der selv har lyst, føre
dagbogslignende journaler om deres tid på stedet og give tilladelse til, at vi må anvende disse. Dette kan
give os nogle kvalitative udtalelser om nytten af centeret.
Endvidere taler vi i projektgruppen om muligheden for at få tilknyttet en Ph.d. studerende, som kan lave de
analyser og undersøgelser, der kunne være med til få dokumenteret effekten af et rehabiliteringscenter af
denne type. Dette er vi i øjeblikket ved at undersøge via en forbindelse ved Aarhus Universitet.
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Tidsplan
Tidsplanen er opdelt i milepæle, da vi godt ved, at det tager tid at skaffe midler til sådan et projekt, men vi
er forsigtigt optimistiske grundet den store interesse, der allerede er for projektet, og derfor ser
milepælene forventeligt således ud:

Aktivitet

Dato

Vedtægter i udkast, invitation til stiftende general forsamling

Primo februar 2015

Stiftende generalforsamling

Medio februar 2015

Anmeldelse af indsamling

Medio februar 2015

Ansøgninger til fonde m.fl. afsendes

Fra medio februar 2015

Indsamling via sociale medier, nyheder, mund til mund metode m.m.

Primo marts – ultimo juni 2015

Oprettelse af fond

August 2015

Anskaffelse af ejendom

August/september 2015

Renovering, indretning af ejendom

Fra september 2015

Indflytning og åbningsceremoni

December 2015
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Budget
Anskaffelse og opstart:
Udgifter
Ejendom

Indtægter, forventeligt
2.100.000 Fonde

Køretøj (nypris):

3.500.000,00

300.000 Indsamling/donationer

Værkstedsudstyr/indretning:

100.000,00 Sponsorater, værdi

Indretning/renovering primært stuehus:

100.000,00

Havebrug:

50.000,00

Dyrehold:

50.000,00

Køkkengrej, senge, linned, møbler m.m.

100.000,00

Diverse:

300.000,00

Jordvarme/solceller/isolering

200.000,00

Traktor (brugt) + udstyr

200.000,00

Samlet beløb inkl. ejendom:

3.500.000,00 Samlet beløb

1.000.000,00
500.000,00

5.000.000,00

Driftsbudget pr. år:
Udgifter
Lønninger inkl. pension - daglig leder
Lønninger inkl. pension – vicevært
deltid

Indtægter
420.000,00 Medlemskontingent
240.000,00 Indsamling/donationer

22.000,00
100.000,00

Forsikring af ansatte og frivillige

35.000,00 Tilskud til foreningen, kommunen

22.000,00

Udgifter til ejendommen – se bilag 1

75.000,00 Fonde, til projekter

50.000,00

Administrations- og øvrige udgifter

25.000,00 Husleje

76.800,00

Ønske om øvrigt tilskud fra offentlige
Vedligeholdelsesprojekter

50.000,00 instanser til drift af stedet.

Total udgifter

855.000,00 Total indtægter

584.200,00

855.000,00
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Hvad er en veteran:
Til slut vil vi gerne uddybe, hvad vi mener en veteran er.
En veteran (Latin: Veteranus, afledt af vetus som betyder gammel), er oftest en ældre person med stor
erfaring. I det gamle Rom var det en soldat hvis tjenestetid var udløbet, og i dag anvendt på tidligere
militærpersoner med lang tjenestetid og baggrund.
I Danmark er definitionen en person der som en del af en enhed eller som enkeltperson har været udsendt
i mindst en international operation. vi

Regeringens definition:
Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én
international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også
være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Veteran Oasens fortolkning:
For os betyder dette, at alle, som på en eller anden måde har været udsendt i international tjeneste for den
danske stat er velkomne i Veteran Oasen. Det gælder forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen og
sundhedssektoren.
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Bilag
1. Ejendomsudgifter, drift.
2. CV for projektleder.
3. Salgsopstilling fra den ønskede ejendom (også indsat som link i noterne sammen med bilag 4).
4. Boligpræsentation fra den ønskede ejendom (også indsat som link i noterne sammen med bilag 3).
5. Ressourceforløb for veteraner.

Noter
i

De Blå Baretters forslag til en veteranpolitik: http://www.blaabaretter.dk/forside/veteranpolitik/oplaeg-til-en-dansk-

veteranpolitik.html
iii

Artikel fra Ekstrabladet: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/flere-krigsveteraner-end-ventet-soeger-

behandling/5377354
iv

Artikel fra Berlingske: http://www.business.dk/innovation/mund-til-mund-metoden-giver-den-bedste-omtale

v

Regeringens aftale om styrkelse af veteranindsatsen: http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/Wammen-Vi-styrker-

veteranindsatsen.aspx
vi

Definition af en veteran: http://da.wikipedia.org/wiki/Veteran
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2.1

Siden sidst

9.2. 2015
Lone Engberg
Direkte: 4191 2915
Mail: len@jammerbugt.dk
Sagsnr.: 17.21.00-P21-2-14

Notat til KKR omkring lovændring med konsekvenser for tilkøb af billetter for
ikkekørselsberettigede elever.
Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har tidligere besluttet, at ikkekørselsberettigede elever kan tilkøbe sig billet til de lukkede skolebusser til eksisterende ruter og afgange.
Folketinget har dog efterfølgende vedtaget en ændring af lov om trafikselskaber,
som betyder, at når kommunerne åbner de lukkede skolebusruter for andre end de
kørselsberettigede elever, så må der ikke opkræves betaling og alle, der måtte
ønske det, skal have mulighed for at stige på bussen. Dette gælder også for andre
end skolebørn.
Det er derfor ikke længere lovligt for Jammerbugt Kommune at opkræve betaling
for kørslen for de ikke kørselsberettigede elever. Og det betyder, at andre passagerer skal have ret til at stå på bussen.
Jammerbugt Kommune skal derfor tilbagebetale billetprisen til de ikkekørselsberettigede elever fra tidspunktet for lovændringens ikrafttræden d. 25. juni 2014.
I Jammerbugt kommune er størrelsen på taxi/busser nøje afpasset dels efter de
kørselsberettigede elever og dels efter de øvrige elever, som har tilkøbt billet for et
år ad gangen.
På den baggrund har kørselskontoret i Jammerbugt Kommune fundet store besparelser på befordringsudgiften. Med lovændringen kan man ikke på forhånd vide,
hvor mange passagerer, der skal med hver afgang, idet eksempelvis legekammerater kan ønske at komme med hjem og øvrige passagerer kan stå på bussen.
Der er to problemstillinger i denne henseende:
1. Der kan opstå et akut problem, hvis der ikke er plads til alle. Hvem skal i
den forbindelse beslutte, hvem der ikke kan komme med. Skal der tilkaldes
en ekstra vogn?
2. Skal kørselskontoret indsætte større taxaer/busser for at være mere sikre
på, at alle der ønsker det, kan komme med? Dette vil have konsekvenser
for udgifterne på området.
Ovenstående harmonerer meget dårligt med KL og regeringens økonomiaftale fra
2013, hvor kommunerne forpligtes til at finde besparelser for 430 mio. kr.

3.1

Praksisplan og den underliggende aftale

Tids- og procesplan – Praksisplan og den underliggende aftale
I forbindelse med det centrale arbejde i Praksisplanudvalget omkring indgåelse af underliggende aftale til
Praksisplanen er der behov for at skitsere en proces for indhentning af mandat til de kommunale
medlemmer i Praksisplanudvalget (PPU) vedr. kommunale fokusområder og økonomiske prioriteringer.
Der er på nuværende tidspunkt i regi af PPU ikke udarbejdet en overordnet tids- og procesplan for arbejdet
i 2015, hvilket gør det vanskeligt at tilpasse den kommunale proces til det centrale arbejde. Det er dog
muligt at lægge en foreløbig procesplan for den kommunale forberedelse af forhandlingen, mens en
procesplan for selve forhandlingen og efterfølgende godkendelse endnu ikke kan udarbejdes.
I nedenstående er processen med udarbejdelse af en underliggende aftale opdelt i tre faser i form af
forberedelse af forhandlingen, selve forhandlingsprocessen og afslutningsvis godkendelse af aftalen. På
nuværende tidspunkt kan en foreløbig procesplan kun udarbejdes for 1. fase, mens der for de to senere
faser indtil videre kan arbejdes med henholdsvis afklaring af principielle spørgsmål og en overordnet
ramme for godkendelse af en underliggende aftale.
For yderligere oplysninger omkring indgåelse af en underliggende aftale, herunder den kommunale
økonomi i forbindelse med aftalen, henvises til notatet ”Baggrundsnotat – Praksisplan og den
underliggende aftale”.

1. FASE: FORBEREDELSE TIL FORHANDLING
Der er behov for bred kommunal inddragelse og grundig dialog i forhold til en prioritering af
emner/områder, som de kommunale medlemmer af forhandlingsgruppen samt PPU bør arbejde efter at få
tilgodeset i forhandlingen.
Der foreslås følgende proces for perioden frem mod den egentlige forhandling om underliggende aftale.
Som tidligere nævnt, så skal nedenstående procesplan tages med forbehold for, at PPU på nuværende
tidspunkt ikke har en proces/tidsplan for forhandlingen af en underliggende aftale. Der kan derfor opstå
behov for tilpasninger undervejs.
Dato /mødefora

Administrativ proces

2/2 2015
Koordinerende
sekretariatsmøde med
regionen

Fælles drøftelse af hvordan
forhandlingsprocessen tackles.

23/2 2015
Møde i
forhandlingsgruppen

Dagsorden forventes at indeholde:
Godkendelse af kommissorium for
forhandlingsgruppen inden
behandling i PPU.
Kommuneprofiler ift. lægedækning.
Rammer om underliggende aftale
(økonomisk model,
prioriteringsmodel).
Implementeringsplan for

Politisk proces

1

-

Sundhedsaftale.
Sygebesøg og samtaleterapi.
Evt. FMK implementeringsplan.

27/2 2015
KKR møde

Via oplæg fra medlem af PPU orienteres
KKR om og drøfter følgende emner:
Økonomien
Principielle overvejelser
Hvad skal de kommunale
fokuspunkter være i forløbet
(emner/områder)?
Den planlagte proces, herunder
hvilke fora der involveres på hvilke
tidspunkter
Sundhedspolitisk dialogforum som
sparringspartner for PPU
medlemmerne i processen

3/3 2015
KDK møde
(hvis det vurderes
relevant på det aktuelle
tidspunkt)

Overordnet orientering om arbejdet med
særlig fokus på de økonomiske rammer og
processen

5/3 2015
(Kommunalt) DAS

De kommunale sundhedsdirektører
orienteres om:
Status
Proces med særlig fokus på
indhentning af mandat
Orientering om kommende møde i
Sundhedspolitisk dialogforum og
behandling her af Praksisplan og
underliggende aftale

16/3 2015
Sundhedsdirektørernes
forretningsudvalg

Status på proces med den underliggende
aftale.
Godkendelse af revideret baggrundsnotat.
Godkendelse af dagsorden samt materiale til
Sundhedspolitisk Dialogforum.
Gennemgå dagsorden til PPU møde d. 20.
marts 2015.

20/3 2015
Møde i PPU

Nærmere afklaring af indhold på PPUmødet afventer central afklaring.
Fokus på kommunalt formøde:
 Drøftelse af oplæg som skal drøftes på
Sundhedspolitisk Dialogforum den 27.
marts vedr. økonomi, mandat og
temaer til drøftelse.
 Drøftelse af kommunale notater
 Drøftelse af emner i sundhedsaftale
der kan indgå i underliggende aftale
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27/3 2015
Sundhedspolitisk
dialogforum

Sundhedsdirektører samt sundhedschefer
deltager også denne dag (se kolonne til højre
herfor).

Praksisplan og underliggende aftale er på
dagsorden sammen med Sundhedsaftalen
samt ny Sygehusplan.
Formål er at indsamle kommunale
prioriteringer. Drøftelsen skal ske på
baggrund af notat udarbejdet af
baggrundsgruppen, som på forhånd har
været drøftet i FU, med alle kommunale
sundhedsdirektører og med de kommunale
medlemmer af PPU.
Dagen afsluttes i plenum, og med
udgangspunkt i opsamling herfra, samles
dagens resultater i kommunalt
prioriteringspapir.

Note: I tillæg til ovenstående er der nedsat en administrativ baggrundsgruppe (arbejdsgruppe) med repræsentation fra de fire
klynger. Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave at indsamle viden og koordinere/afdække lokale behov og ønsker for herigennem at
forberede processen i bl.a. forhandlingsgruppen og PPU.

2. FASE: FORHANDLING
På nuværende tidspunkt er der stadig en del uafklarede spørgsmål i forbindelse med forhandlingsfasen,
herunder er tidsplanen for forhandlingen endnu ukendt. Allerede nu er der dog flere principielle spørgsmål,
som kan drøftes eller afklares kommunalt med henblik på at forberede forhandlingsfasen, herunder:
-

Hvilken rolle forventes forhandlingsgruppen henholdsvis PPU at spille i forhandlingen?
Hvornår og hvordan skal kommunaldirektørkredsen og sundhedsdirektørernes FU
”høres”/inddrages?
I hvilket omfang og hvordan inddrages kommunerne (politisk og administrativt) undervejs?
Hvordan skal lokale aftaler behandles?
Hvordan forholder kommunerne sig til områderne sygebesøg og samtaleterapi samt øvrige §2
aftaler?
Hvilke områder fra Sundhedsaftalen 2015-2018 forventes at skulle indgå i en underliggende aftale?

Afklaringen af flere af disse spørgsmål er igangsat.

3. FASE: GODKENDELSESFASE
Når der er lavet udkast til en aftale i forhandlingsgruppen foreslås følgende proces:




Indledende behandling i KKR
Behandling i den enkelte kommune (sundhedsudvalg eller kommunalbestyrelse)
Godkendelse i PPU
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3.1

Praksisplan og den underliggende aftale

KKR
NORDJYLLAND

N O TAT

Baggrundsnotat – Praksisplan og den unde rliggende aftale

Den 2. februar 2015

Sags ID: 2015-00318
Dok.ID: 1961803

Indledning
For at de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget og den underliggende administrative forhandlingsforberedende gruppe har det nødvendige
afsæt og grundlag for at kunne indgå i forhandlingerne om den underliggende aftale til Praksisplanen med Region Nordjylland og PLO vil opgaven
blive beskrevet i det nedenstående.
Formål
Som det fremgår af SST’s ”Vejledning og principper for udarbejdelse af
praksisplaner”, så er formålet med Praksisplanen, at den skal være medvirkende til at:
 styrke almen praksis’ samarbejde med kommunen og andre aktører
omkring patientforløb, herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet
 styrke almen praksis’ rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder
sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet
 sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, således
at alle borgere kan få et almenmedicinsk tilbud.
Praksisplanen er grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse og definerer rammerne for de opgaver, som ønskes løst af almen praksis.
De praktiserende læger er kun forpligtigede til at efterleve sundhedsaftalerne under den forudsætning, at der er indgået en underliggende aftale til praksisplanen. Den underliggende aftale definerer, hvilke opgaver almen praksis
skal løse og fastsætter rammerne for eventuel supplerende honorering herfor.

Parter
I forhold til den underliggende aftale, så er parterne de samme parter, der
udgør det regionale Praksisplanudvalg, dvs. repræsentanter fra henholdsvis
kommunerne, PLO og den pågældende Region. Ifølge DR/KL så er hovedreglen, at aftaler, der supplerer overenskomsten, kan aftales lokalt med PLO
regionalt, mens aftaler, der fraviger overenskomsten, kun kan indgås efter
godkendelse af de centrale parter. Hvad angår sygebesøg og samtaleterapi,
så har de centrale parter via forhandlingsaftalen givet mulighed for, at der
lokalt kan aftales andre løsninger end dem, som er fastsat i overenskomsten.
Der gøres opmærksom på, at ”spørgsmål omkring fortolkning af en indgået
praksisplan og/eller en underliggende aftale ikke kan prøves i overenskomstens regi af Landssamarbejdsudvalget” (DR/KL, 2015).
Hvad kan PPU aftale?
Praksisplanerne skal beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage,
snitflader til det øvrige sundhedsvæsen og indeholde overvejelser om kapacitet og fysisk placering af lægepraksis. Den indgåede Sundhedsaftale 20152018 i regionen og de beskrevne initiativer heri vil spille en stor rolle ift. at
definere, hvilke områder der skal beskrives i Praksisplanen og evt. senere
indgå i den underliggende aftale.
Relevante emner for både Praksisplan samt underliggende aftale vil være:
 Kapacitet og lægedækning
 Decentrale løsninger for sygebesøg og samtaleterapi (visse indsatser
for psykisk syge)
 Medicinhåndtering
 Tilgængelighed
 Henvisning til og anvendelse af forebyggelsestilbud.
KL har udarbejdet nedenstående figur 1 for at anskueliggøre i hvilke forskellige relationer lægernes kompetencer kan anvendes. Det er vigtigt, at
PPU ved aftalens indgåelse tager højde for forskellighederne og laver en
sondring mellem ansatte, konsulentydelser og sundhedsydelser.

2

Figur 1: Aftaler og kontakter med læger (KL-AP, 2014)

PPU kan udelukkende indgå aftaler, som er beskrevet i de sidste 2 søjler i
figuren, dvs. vedr. sundhedsinitiativer og vedr. ressourcer/planlægning.
Hvad skal aftales i den underliggende aftale?
Som udgangspunkt skal der ift. den underliggende aftale tages stilling til tre
hovedopgaver:
1) Der skal tages stilling til en decentralisering af de opgaver, der omhandler sygebesøg og samtaleterapi1
2) Der vil blive behov for at tage stilling til og prioritere de opgaver,
som fremgår af den nye Sundhedsaftale og tiltænkes almen praksis
3) Der bliver behov for at tage stilling til, hvad der skal ske i forhold til
de nuværende § 2 aftaler
Økonomi
Nedenstående figur 2 viser, hvordan de økonomiske ressourcer på landsplan til den underliggende aftale fordeles over tid. I det følgende refereres
der til henholdsvis ’gamle’ og ’nye’ penge.
 De ’gamle’ penge er de 210 mio. kr. der på nuværende tidspunkt er
en del af den centrale overenskomst mellem RLTN og PLO ift. sam-

1

Der gøres opmærksom på, at der i Region Nordjylland allerede forefindes en § 2 aftale

vedr. samtaleterapi som er regionalt finansieret. Omfanget heraf er ca. 3,8 mio. kr. årligt.
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taleterapi og sygebesøg, men som skal decentraliseres og lægges ud
lokalt2.
 De ’nye’ penge er de midler, som Danske Regioner og KL via økonomiaftalerne i 2015 har tilkendegivet, at regioner og kommuner vil
afsætte i forlængelse af udlægningen/decentraliseringen af henholdsvis samtaleterapi og sygebesøg. Hver part afsætter 100 mio. kr.
til aftalt opgaveudvikling for at understøtte praksisplanlægningen.
Øremærkningen af de ’nye’ penge skal ses i lyset af, at kommunerne
via Økonomiaftalen 2015 har fået 350 mio. kr. for at sikre et mere
sammenhængende sundhedsvæsen.
Som det fremgår af forhandlingsaftalen mellem Regionernes Lønnings- og
Takstnævn (RLTN) og PLO, som blev indgået d. 1. marts 2014, så ”er parterne enige om, at når der lokalt er indgået en Praksisplan og i tilknytning
hertil en underliggende aftale til praksisplanen mellem PLO, regionen og
kommunerne i regionen, hvor indsatser omkring de forskellige former for
sygebesøg og visse indsatser for psykisk syge fastlægges, bortfalder ydelserne i den centrale overenskomst for sygebesøg i dagtiden og samtaleterapi i
den pågældende region. Når de lokale aftaler er indgået, reduceres den centrale økonomiske ramme med den enkelte regions forbrug af ydelserne med
det sidst kendte opgjorte årlige beløb. Hermed flyttes midler og opgaver fra
den centrale overenskomst til det lokale niveau i den enkelte region”.
Indtil der er lavet en underliggende aftale fortsætter overenskomstens regler
på området. Der er tale om ca. 210 mio. kr. på landsplan.

2

Det er i overenskomstaftalen fastlagt, at fordelingen mellem de fem PPU'er af de ca. 210

mio. kr. sker iht. seneste opgjorte forbrug af samtaleterapi og sygebesøg, der decentralis eres. Som det fremgår af aftaleteksten: ”Når de lokale aftaler er indgået, reduceres den centrale
økonomiske ramme med den enkelte regions forbrug af ydelserne med det sidste kendte opgjorte årlige
beløb. Hermed flyttes midler og opgaver fra den centrale overenskomst til det lokale niveau i den enkelte
region”.

4

Figur 2: Overblik over økonomien ift. den underliggende aftale

Aftaleperioden 2014-2017

2015

2016

2017

210 mio. kr. –
Samtaleterapi og
sygebesøg

210 mio. kr. –
Samtaleterapi og
sygebesøg

210 mio. kr. –
Samtaleterapi og
sygebesøg

200 mio.  Regioner (100 mio.) og 98 kommuner (100 mio.)

På nuværende tidspunkt er der igangværende forhandlinger mellem KL og
Danske Regioner (DR) om, hvordan den konkrete udmøntning af de ’nye’
midler finder sted.
Det er derfor, på nuværende tidspunkt, kun muligt at foretage et overslag
over de nordjyske kommuners andel baseret på DUT nøglen (Bilag 1). Der
gøres opmærksom på, at disse tal kun er foreløbige og bør tages med forbehold.
Sygebesøg og samtaleterapi
En væsentlig del af forhandlingsaftalen var, at parterne blev enige om at
give mulighed for at decentralisere sygebesøg og samtaleterapi.
Sygebesøg kan ifølge den centrale overenskomst beskrives som følgende:
 Konsultation i borgerens eget hjem – herunder på plejecentre
 Hvem modtager ydelsen:
o Særligt skrøbelige ældre, men også almindelige patienter
 Foretages hvis lægen skønner det nødvendigt
 Ydelsen dækker over tid, hertil kommer kørselsgodtgørelse
 Hvis sygebesøget foretages af praksis med én læge betyder det, at
praksis er lukket for konsultation i samme tidsrum.
Ønsket om at decentralisere sygebesøg skyldes i høj grad, at det er et område, hvor der kan være store forskelle i serviceniveauet blandt lægerne og
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hvor opgaver – som eksempelvis besøg på akutpladser, ikke er fastlagt i
overenskomsten. Derudover kendetegner sygebesøg sig ved at gode løsninger kræver tilpasning til de lokale forhold. Det bør også i denne sammenhæng overvejes, om alle læger skal være forpligtet til at varetage denne opgave eller om den bedre varetages af en gruppe af læger, som selv byder ind
(ex større lægepraksis).
Samtaleterapi har været en ydelse i overenskomsten for almen praksis siden
1995, men målgruppen for behandlingen har ikke været klart defineret.
Baggrunden har været, at rigtig mange af de henvendelser, som almen praksis modtager, skyldes psykiske lidelser såsom depression og angst, og man
ønskede derfor et behandlingstilbud i almen praksis.
Decentralisering af samtaleterapi skyldes, at regionerne i flere år har været
utilfredse med brugen af samtaleterapi i almen praksis. Ydelsen har fra indførelsens start haft en hård medfart, hvilket skyldes usikkerhed om, hvorledes effekten er ud fra et overordnet perspektiv. Nogle læger har en stor
interesse for behandling af de ikke-psykotiske sygdommen og giver patienterne et behandlingstilbud, som kan være med til afværge et længere forløb
med eksempelvis psykologbehandling. Andre læger derimod bruger ikke
ydelsen, som den er tiltænkt. I mange regioner har man gennem de senere
år arbejdet med tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiatriske
problemstillinger, og det giver derfor god mening, at også denne ydelse lægges ud til en mere dækkende indsats for psykisk syge.
Samtaleterapi kan ifølge den centrale ordning beskrives som følgende:





Kræver ICPC kodning, inkl. henvendelsesårsag og indikation
Forløbsydelse (min. 2 samtaler indenfor 6 mdr.) og maks. 7 per år.
Kræver at lægen kan dokumentere kvalifikation
Borgerne har typiske kontakt med både det kommunale system og
med andre regionale sektorer
 Uensartet forbrug af ydelsen.
Som førnævnt så er decentraliseringen af opgaverne og midlerne (de ’gamle’
penge) i den centrale overenskomst en betingelse for, at de ’nye’ penge kan
komme i spil. Derfor er det af væsentlig betydning ift. den forestående forhandlingsproces, at der tages stilling til, hvordan opgaverne om sygebesøg
og samtaleterapi varetages lokalt.
Det kan ligeledes nævnes, at der er mulighed for at åbne op for, at andre
aktører varetager de opgaver, som ligger i overenskomstens bestemmelser,
hvis de alment praktiserende læger ikke ønsker at indgå i forhandling om
opgaven, f.eks. ville det være muligt for psykologer at varetage opgaven ift.
samtaleterapi.
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Der er udarbejdet følgende oversigt (Tabel 1) over omfanget af sygebesøg
og samtaleterapi i 2013 fordelt på kommuner.
Tabel 1: Sygebesøg og samtaleterapi opgjort for 2013 fordelt på
kommuner
Sygebesøg
Bruttohonorar
kr.

Samtaleterapi

Antal
ydelser

Antal
ydelser
per
1.000
indb.

Bruttohonorar
kr.

Antal
ydelser

Antal
ydelser
per
1.000
indb.

Morsø

255.163

1.061

50

14.276

49

2

Thisted

985.786

5.242

118

262.017

863

19

Brønderslev

640.914

3.013

85

138.052

473

13

1.575.164

7.662

126

166.525

616

10

826.113

3.946

105

651.752

2.105

56

79.673

377

202

0

0

0

Rebild

844.006

3.987

138

593.096

1.811

63

Mariagerfjord

926.434

4.604

109

115.571

341

8

Jammerbugt

416.748

1.892

49

30.763

107

3

Aalborg

3.149.075

16.097

79

1.469.972

4.686

23

Hjørring

1.505.533

6.917

105

333.510

1.194

18

11.204.608

54.798

95

3.775.535

12.245

21

Frederikshavn
Vesthimmerland
Læsø

Regionen i alt

Fra Sundhedsaftale til Praksisplan og underliggende aftale
Der arbejdes pt. i regi af Sundhedskoordinationsudvalget på at få udarbejdet
en implementeringsplan for de opgaver, der er aftalt i den nye Sundhedsaftale 2015-2018.
Af implementeringsplanen vil fremgå et overordnet overblik over de initiativer og projekter, som er aftalt i sundhedsaftalen, og der vil være en oversigt over, hvornår de enkelte projekter forventes at blive påbegyndt. Det vil
på baggrund af implementeringsplanen være muligt at se, om der er projekter, hvor almen praksis er tiltænkt en særlig rolle/opgave, men omfanget af
en given indsats vil i mange tilfælde stadig være uafklaret. Herudover vil der
af implementeringsplanen ikke fremgå, hvorvidt en given opgave for almen
praksis er omfattet af overenskomsten.
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Overordnet er der i Sundhedsaftalen 2015-2018 følgende områder, hvor
almen praksis spiller en særlig rolle:
 Henvisning/rekruttering til kommunale tilbud indenfor tobak, alkohol og stoffer
 Forebyggende helbredsundersøgelser til børn
 Tidlig opsporing af børn og unge med psykiske problemer
 Forebyggelsestilbud til alle borgere med psykiske lidelser
 Forløbsprogrammer for overvægtige børn
 Projekt til optimering af digitale arbejdsgange i forbindelse med indlæggelse og udskrivning (Den gode henvisning/den gode epikrise)
 Telemedicin på nye patientgrupper (Projektansøgning indsendes 30.
januar 2015)
 Forbedret forløbskoordinering for borgere med flere kroniske sygdomme
 Pilotprojekt vedr. borgere med kroniske smerter
Størstedelen af opgaverne forventes at være omfattet af den gældende overenskomst, men en endelig afklaring heraf vil skulle foretages i forbindelse
med indgåelsen af den underliggende aftale.
§ 2-aftaler
§ 2 aftaler er betegnelsen for aftaler mellem læger og regioner udenfor
rammeoverenskomsten frem til den nye overenskomst blev indgået d. 1.
september 2014, hvor muligheden for § 2 aftaler blev afskaffet.
I Region Nordjylland er der på nuværende tidspunkt 75 § 2 aftaler fordelt
på følgende områder med tilhørende økonomi:
Aftale type

Region Nordjyllands §2 aftaler
Antal

Økonomi i
2013
(mio. kr.)

Lægedækning/planlægning

52

Behandlingsrelateret

14

Akut/aflastning, opfølgende sygebesøg,
Samtaleterapi, huslægefunktion

6

Undervisning/vejledning

1

Andre

2

Aftaler i alt

75

20, 9

12,8

33,7
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Hovedparten af aftalerne vedrører lægedækning. De dækker over aftaler om
generationsskifte, ekstra ansatte læge, udvidelse af kapacitet, lejemål mv. og
er møntet på specifikke læger/klinikker. I øjeblikket arbejdes der på at få
udarbejdet et overblik over de § 2 aftaler, der vedrører lægedækning fordelt
på kommuner.
Det kunne være af fælleskommunal interesse at sikre at de 21 mio. kr. der
ligger i de gældende§ 2 aftaler bliver fastholdt på området og stadig bruges
på sikring af lægedækning fremadrettet, dvs. at de ikke vil skulle bruges til
andre formål.
De eksisterende § 2 aftaler bliver som udgangspunkt ikke berørt af de nye
retningslinjer om indgåelse af underliggende aftaler, eftersom de løber videre, indtil de bliver opsagt, eller hvis der er indbygget udløb i den enkelte
aftale. Varsel og opsigelse af § 2 aftaler kan foretages i henhold til aftalen af
de parter, der har underskrevet aftalen. Det vil sige Region Nordjylland og
PLO-Nordjylland.
§ 2 aftaler vedr. sygebesøg og samtaleterapi
I Region Nordjylland er der indenfor overenskomsten årlige udgifter på ca.
13,1 mio. kr. til sygebesøg og samtaleterapi. Det er den nordjyske andel af
de 210 mio. kr. på landsplan.
Ydelse

Region Nordjylland (mio. kr.)

Sygebesøg (besøg + køretakst)

13,0

Samtaleterapi

0,1

Total

13,1

Hertil kommer et årlig beløb på ca. 3,8 mio. kr. afregnet som en § 2 aftale i
Region Nordjylland. KL (KLAP) vurderer umiddelbart, at Region Nordjylland har en decentral aftale på samtaleterapi, og der er derfor ikke behov
for at foretage sig yderligere på området. Men hvis regionen opsiger aftalen,
falder aktiviteten tilbage på overenskomsten og skal decentraliseres (for at
frigøre de ”nye” midler).
En løsning for kommunerne kunne være at få § 2 aftalen opsagt og derefter
lagt ind i den underliggende aftale sammen med overenskomstens 13,1 mio.
kr. Det ville, for Region Nordjylland, betyde en ny samlet decentraliseret
aftale på 16,9 mio. kr.
En anden mulighed kunne være at dele sygebesøg og samtaleterapi op og
kun decentralisere sygebesøgene, eftersom § 2 aftalen ift. samtaleterapi i
princippet allerede er decentraliseret.
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Den underliggende aftale – opmærksomhedspunker

Formkrav
Selvom der ikke er formelle formkrav til, hvordan en underliggende aftale
kommer til at se ud, så anbefaler DR og KL, at det ville være hensigtsmæssigt:
 At der indgås én samlet underliggende aftale - eventuelt udformet
som et aftalekompleks. Dette for at sikre, at parterne i praksisplanudvalget kan se den samlede mængde nye opgaver, nye snitflader og
nye midler i sammenhæng samt sikre, at der skabes sammenhæng i
det alment medicinske tilbud til alle borgere i regionen.
 At det overvejes fra start, hvordan det samlede aftalekompleks kan
udformes. Den underliggende aftale skal for så vidt gælde i hele
praksisplanens løbetid, men eftersom en aftale kan omfatte både varig opgavevaretagelse og tidsbegrænsede projekter, så vil der i praksis dog oftest være behov for revidering eller udvikling af aftalen løbende.
 At det indarbejdes i selve aftalen, hvordan parterne forholder sig til
en evt. genforhandling. Ved eventuel genforhandling af delelementer
af den underliggende aftale kan man med fordel henvise til det samlede aftalekompleks for aftalen, således at der skabes nogle naturlige
bindinger. Ligeledes kan man aftale, at det ikke er det samlede aftalekompleks, der er til forhandling, hvis der er enkelte revideringer eller andet løbende.
 At det aftales, at visse emner eller opgaver først aftales på et senere
tidspunkt. Ligeledes kan det aftales, at eksempelvis nye projekter, ny
udvikling i lovgivning mv. kan afføde, at der aftales et supplement til
den underliggende aftale.
 At der tages stilling til eventuel justering, opsigelse eller videreføre lse af alle eksisterende § 2-aftaler. Fremadrettet indgår alle lokale aftaler i praksisplanen og skal derfor omfattes af den underliggende aftale. Dette forhold skyldes særligt hensynet til, at PPU er ansvarlig
for at skabe sammenhæng i det alment medicinske tilbud til borgerne i regionen samt for at fordele og prioritere den samlede mængde
lægeressourcer i regionen til de opgaver, som praksisplanudvalget
beslutter, at almen praksis skal varetage.
 At forholde sig til, hvordan bilaterale aftaler mellem to ud af praksisplanudvalgets tre parter kan indgås, og hvordan sådanne aftaler
skal bindes til den samlede underliggende aftale. For eventuelle bilaterale aftaler er det ligeledes vigtig at forholde sig til spørgsmål om
genforhandling, opsigelse, opfølgning i forhold til den samlede un-
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derliggende aftale samt om der skal formuleres særlige vilkår vedr.
disse emner i den enkelte bilaterale aftale.

Udvalg i relation til overenskomsten
Samarbejdsudvalget for almen praksis er nedsat på baggrund af aftale i den
eksisterende overenskomst om almen praksis og består af repræsentanter
for region, kommuner og almen praksis. Samarbejdsudvalget er et forum
for drøftelser og dialog dels vedrørende de spørgsmål, som er reguleret i
overenskomsten, herunder udviklingen i almen praksis, og dels vedrørende
behov for og indhold i lokale aftaler, som supplerer eller fraviger overenskomsten. Der er et naturligt konneks mellem arbejdet i Samarbejdsudvalg
for almen praksis og i Praksisplanudvalget.
Rammerne for de kommunal-lægelige udvalg (KLU’er) er ligeledes aftalt
som en del af den eksisterende overenskomst og består af praktiserende
læger og repræsentanter for kommunen. KLU’erne udarbejder blandt andet
udkast til lokale aftaler.
Disse lokale aftaler skal fremover sendes til Praksisplanudvalget med henblik på indarbejdelse i praksisplanen. KLU’erne og samarbejdsudvalget kan
hensigtsmæssigt inddrages i udarbejdelsen af praksisplanen f.eks. gennem
høring. (SST, 2013)

Mandat
For at sikre mulighed for at der indgås en aftale med kommunalt aftryk,
kræver det, at der igangsættes en proces, som kan orientere det kommunale
bagland om formålet med den underliggende aftale og de økonomiske hensyn heri; indhente ønsker og afdække lokale behov i kommunerne til tiltag
og indsatser; samt sikre bred forankring af og opbakning til aftalen. Herudover er det vigtigt at sikre opmærksomhed omkring det, at kommunerne er
forpligtet til at afsætte midler til de indsatser og tiltag, der fremgår af den
underliggende aftale – og at der gøres opmærksom på, at disse skal findes
inden for egne økonomiske rammer.

Landspolitiske hensyn
Interne stridigheder i PLO’s øverste beslutningsorgan, hvor den såkaldte
’kritiker-fløj’ fik et godt valg i PLO’s repræsentantskab lige før jul 2014, kan
være med til at skabe udfordringer for arbejdet med Praksisplanen og den
underliggende aftale.
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Sundhedsstyrelsen: ’ Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner
for almen praksis’, 2013.
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KLAP: ’ Muligheder og begrænsninger i arbejdet med praksisplaner og underli ggende aftaler’, 2014.
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Bilag: 1
Kommune
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerlands
Aalborg
I alt

DUT-nøgle 2015*
0,621
1,085
1,158
0,666
0,035
0,734
0,395
0,483
0,796
0,684
3,521
10,178

Beløb
621.000
1.085.000
1.158.000
666.000
35.000
734.000
395.000
483.000
796.000
684.000
3.521.000
10.178.000

*jf. tabel G.1.12, Kommunalstatisktiske Meddelser 2014
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3.3

Politiske fokuspunkter på beskæftigelsesområdet

NOTAT

KKR
NORDJYLLAND

RARs rolle
RAR’s rolle
RAR har til opgave at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejde med uddannelsesinstitutioner og vækstfora og understøtte samarbejdet om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser.

Den 19. februar 2015
Sags ID: MDR-2014-00280
Dok.ID: 1979041
BJH@kl.dk
Direkte
Mobil 2480 6289
Aalborg Kommune
Boulevarden 13

Opgaverne for RAR:
• at indgå i et samspil med kommunerne og understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner
• at rådgive og gå i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen
• at samarbejde og koordinere beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora og
koordinere uddannelses- og erhvervsvejledningen
• at koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder
med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
• at godkende den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
• at varetage opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør
heraf er henlagt til rådene.
RAR kan desuden iværksætte aktiviteter i forbindelse med større virksomhedslukninger (varslingspuljen) og skal løbende informeres om
kommunernes brug af nyttejob, virksomhedspraktik og løntilskud. En gang
årligt skal RAR drøfte strategi og opfølgning vedr. nyttejob med
kommunerne.

9100 Aalborg
www.kl.dk/kkr-nordjylland
Side 1/1

3.4

Dimensionering af pædagoguddannelsen

Bilag til sag om dimensionering af pædagoguddannelsen -Høringssvar fra
de nordjyske kommuner
Dimensionering af pædagoguddannelsen – efterår 2014
Rebild Kommune
Fra Rebild Kommune er anbefalingen, at der sker en nedjustering af dimensioneringen af pladser til
pædagoguddannelsen. Baggrunden er hovedsageligt et faldende børnetal de kommende år, ikke blot i
Rebild Kommune men i størstedelen af de nordjyske kommuner (Aalborg Kommune undtaget).
Rebild har ikke kommentarer til fordelingen mellem de tre specialiseringer. Rebild vurderer, at den ny
pædagoguddannelse skal køre nogle år endnu før der kan siges noget kvalificeret om, hvorvidt vægtningen
mellem specialiseringerne er passende.
Frederikshavn Kommune
Den nye pædagoguddannelse er overordnet set endnu så ny, at vi ikke har fået væsentlige nye erfaringer
(de allerførste studerende kommer ud i 1. ulønnede praktik den 6. oktober 2014, lønnet praktik den 1.
december 2014).
Vi er fint tilfredse med procentfordelingen mellem pladstyper. Den svarer rimeligt overens med den
procentvise fordeling, vi har indenfor fagområder med pædagoger ansat i Frederikshavn Kommune.
I forhold til dimensioneringen (af lønnet praktik) har vi som yderkommune i regionen tidligere haft den
problematik, at stå med op til 20 % ubenyttede pladser. Lige her og nu har igangsætningen af den nye
uddannelse betydet, at vi måske til 1. december 2014 og 1. februar 2015 for første gang i lang tid, får alle
lønnede praktikpladser i kommunen besat. Det skyldes et midlertidigt højere antal studerende i lønnet
praktik i forbindelse med, at der er studerende på både ny og gammel pædagoguddannelse, samt at
optaget af første hold på nye uddannelse har været højt (254 studerende).
Set med frederikshavnerøjne kan vi på længere sigt fortsat være bekymret om den nuværende regionale
dimensionering (450 pladser) er den helt rigtige. Når den nye uddannelse er ”kørt helt ind” vil antallet
fortsat svare til det antal, hvor vi oftest har stået med en del tomme pladser. Det er selvfølgelig for tidligt at
konkludere, før vi har fået den gamle pædagoguddannelse helt udfaset. I forhold til praktikken i
kommunerne sker det ved udgangen af januar 2016.
Sidst har vi i kommunerne den generelle udfordring, at UCN ikke planlægger de 2 årlige optag i samme
størrelse. Fx i 2016 vil der til praktik være 479 studerende i foråret og 421 i efteråret. På de skitser vi har
fået ser det dog ud til, at tallet stabiliserer sig på 450 i begge halvår fra december 2016. Som en af de
kommuner, der har haft mange ubesatte pladser, vil to ens årlige optag klart være at foretrække.
Frederikshavn Kommune vil derfor gerne, at KKR drøfter ikke blot dimensioneringen, men også fordelingen
af de to årlige optag, da den også har betydning for om dimensioneringen passer.

Morsø Kommune

Den pædagoguddannelse man typisk benytter i vores områder er uddannelsen i Thisted, som er en afdeling
af VIA, som jo egentlig dækker region midt og til dels Thy og Mors. Derfor bruger Morsø ikke Region Nords
tilbud.
Vesthimmerlands Kommune
Med afsæt i et forsat faldende børnetal og deraf følgende tilpasning på institutionsområdet, samt
implementeringen af folkeskolereformen, oplever Vesthimmerlands Kommune behovet for pædagoger er
tydeligt nedadgående.
I forhold til dimensionering af specialspor vurderes det at en fordeling med, 50% dagtilbudspædagogik, 20%
Skole-og fritidspædagogik og 30% Social-og specialpædagogik forsat vil være passende i Vesthimmerlands
Kommune.
Thisted Kommune

Brønderslev Kommune
Det er for tidligt at vurdere på om fordeling mellem dag- skole- og specialpraktik er hensigtsmæssig.
Antallet af praktikpladser bør nedsættets. Begrundelsen er det faldende børnetal m.v.
Aalborg Kommune
Aalborg Kommune v. Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen har følgende bemærkninger til dimensioneringen på pædagoguddannelsen.
Som udgangspunkt mener Aalborg Kommune at antallet af studerende ikke bør overstige det nuværende
niveau og evt. kan en reduktion overvejes. Dette skal bl.a. ses i forhold til det faldende børnetal, det øgede
fokus på den rehabiliterende indsats på ældreområdet mv.. Generelt er det dog meget vanskeligt at sige
noget entydigt om det fremadrettede behov.
Pt. er der aftalt følgende fordeling mellem de tre specialiseringer for ny pædagoguddannelse:


50 % Dagtilbudspædagogik




20 % Skole- og Fritidspædagogik
30 % Social- og Specialpædagogik

Kommunerne i regionen skal hver levere lidt mere end 50 % i specialiseringen dagtilbudspædagogik, idet
regionen kun har specialpladser. Det har vist sig at være langt fra den fordeling, Aalborg Kommune har
leveret til den gamle uddannelse, hvor der altid har været en tendens til, at UCN har efterspurgt så højt et
antal specialpladser som muligt. UCN har oplyst at den faktiske fordeling i Nordjylland pt. er:




43 % Dagtilbudspædagogik
24 % Skole- og Fritidspædagogik
33 % Social- og Specialpædagogik

Aalborg Kommune mener således der bør overvejes en ændring i fordelingen mellem specialiseringer, der
svarer til de faktiske forhold. Dette skal også i ses i forhold til det faldende børnetal samt det forhold at der
i stigende grad opleves efterspørgsel på pædagog-kompetencer i en bredere vifte af mere specialiserede
tilbud end tidligere. Samtidig er det vigtigt for Aalborg Kommune at fordelingen mellem kommunerne
fortsat skal følge den hidtidige fordeling.
Eftersom en løbende smidig justering regionalt af praktikfordelingen mellem de enkelte specialiseringer
ikke længere er muligt vurderer Aalborg Kommune, at der derfor er behov for en større grad af
sammenhæng mellem den ministerielle dimensionering og den regionale efterspørgsel. Ligeledes må den
årlige dimensionering gradvist kunne tilpasses ændringer i den regionale efterspørgsel over tid.
Der er derfor behov for en dimensionering med et lidt længere sigte. Fra Aalborg Kommune foreslås det at
der i regi af KKR bliver igangsat et dyberegående analysearbejde af de fremtidige behov og den fremtidige
efterspørgsel, således at fordelingen på specialiseringerne kan tilpasses det, der fremadrettet måtte bliver
brug for.
Ligeledes foreslås det at der via KL indledes en dialog med ministeriet om, hvordan måltallene for de
enkelte regioner bedst fastsættes på basis af mere langsigtede regionale vurderinger af efterspørgslen.
Centralt fastsatte måltal med et et-årigt sigte kan vise sig ufleksible i forhold til udviklingen i den regionale
efterspørgsel.

Mariagerfjord Kommune
Der henvises til Vurdering for fremtidigt behov for pædagoger i Mariagerfjord Kommune, d. 17. januar
2014.
Fordelingen af antal pædagoger ansat i MFK har ikke ændret sig markant de sidste 6 mdr.
I vurderingen anbefales det, at fordelingen mellem de tre specialiseringer retter sig mod arbejdsmarkedet
for pædagoger.
For MFK vil det sige:



Dagtilbudspædagogik: 45 %
Skole og Fritidspædagogik: 20 %



Social og specialpædagogik: 35 %

Der bør samtidigt i anbefalingen være en opmærksomhed på, at Region Nord ”kun” har mulighed for at
stille med pladser inden for Social og Specialpædagogik.
Mariagerfjord Kommune anbefaler at fordelingen mellem de tre specialiseringer følger ovenstående
fordeling.
Vedhæftet er en oversigt over UCNs forbrug af pladserne i MFK.
Mariagerfjord kommune oplever gentagende gange at stå med uforbrugte pladser.
Der har i KKR regi og i Netværk for Pædagogpraktikansvarlige været drøftet, hvorvidt dette er et udtryk for
at dimensioneringen skal sættes ned.
Kommuner placeret geografisk i yderområde af Regionen oplever alle denne udfordring –dette kan tolkes
som et udtryk for, at for at der stilles for mange pladser til rådighed.
Samtidig opleves til kommende praktikperiode (december 2014 – juni 2015) at kommunerne skal finde 4
ekstra pladser. Dette grundet et mindre frafald en beregnet.
I forhold til MFKs rolle og funktion som uddannelsessted bør ikke ”udhules” ved eks. at omfordele, således
at pladserne placeres i kommuner tættere på UCN.
Mariagerfjord Kommune anbefaler en gennemsnitlig reducering af dimensioneringen, således at den
nuværende fordeling mellem kommunerne fastholdes.
Hjørring Kommune
Til brug for forberedelse af KKR Nordjyllands drøftelse af dimensionering af pædagogstuderende har KKR
bedt om bemærkninger fra kommunerne vedrørende justering af det samlede antal studiepladser og
fordelingen på de 3 specialiserings-retninger. Hjørring Kommune har ud fra dette følgende bemærkninger.
Hjørring Kommune vurderer, at det også fremadrettet vil være muligt at finde de nødvendige
praktikpladser til en uændret dimensionering, og det anbefales derfor, at der ikke justeres i det samlede
antal studiepladser på det foreliggende grundlag.
Det opleves som vanskeligt at finde den rette sammenhæng mellem de studerendes ønsker til
specialisering og praktikpladser, idet særligt den stigende interesse for specialisering i forhold til social- og
specialpædagogik kan være svær at imødekomme.
Hjørring Kommune bemærker derfor, at det vil være en fordel, hvis der - forud for en eventuel justering af
studiepladser eller ændringer af fordelingen på de 3 specialiseringsretninger – bliver etableret et samlet
overblik over de kommunale/regionale forventninger til fremtidige beskæftigelsesmuligheder for de
pædagogstuderende. Dette med henblik på, at eventuelle justeringer i dimensioneringen foretages ud fra
et regionalt overblik over de fremtidige beskæftigelsesmuligheder for de studerende og deres valg af
specialisering.

Jammerbugt Kommune
Vi har i Jammerbugt Kommune, i lighed med andre kommuner, udfordringer i forhold til det faldende
børnetal. Konsekvensen af dette har været at flere dagtilbud er blevet lukket, færre ansatte og mange
mindre børnehaver. Skolereformen er knapt faldt på plads og giver også udfordringer i forhold til at skulle
varetage uddannelse af kommende pædagoger.
Samtidig med dette har vi skullet modtage flere studerende fra UCN.
Februar 2011 = 14
August 2011 = 14
( frem til feb/13, indgik Jam. K. i overgangsordning ift. fremskaffelse af lønnede
praktikpladser fra 14 til 30 pr. optag )
Februar 2012 = 23
August 2012 = 26
Februar 2013 = 30
August 2013 = 30
Februar 2014 = 30
August 2014 = 17
December 2014 = 13
Ydermere er vi udfordret af at skulle finde mange pladser i 2015 i forhold til den nye uddannelse.
Jammerbugt Kommune ønsker at kunne give de pædagogstuderende et kvalificeret uddannelsestilbud. Kun
vore største enheder har de muligheder, da de mindste enheder med 4 – 6 ansatte, bliver meget udfordret
af at skulle have skiftende ansatte hvert ½ år.
Indtaget af studerende skulle gerne matche det behov der er i regionen. I Jammerbugt Kommune er der
ikke stor udskiftning blandt de ansatte og der er ikke noget der tyder på at der indenfor de nærmeste år
bliver en massiv afgang, der skulle betyde at der bliver behov for at fastholde antallet af studerende.
Direktionen i Jammerbugt Kommune anbefaler at dimensioneringen af indtag af nye studerende reduceres.
Læsø Kommune
Læsø Børnehus er en lille institution, der modtager ca. 12 vuggestuebørn
børnehavealderen. Det vil sige dagtilbudsområdet.

og 25-30 børn i

Vi har pt. to styk elever fra PAU uddannelsen. Vi kan have en pædagogstuderende i Børnehuset.
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Høringssvar i forbindelse med KKR Nordjyllands drøftelse den
14. november 2014 af pædagoguddannelsens dimensionerin
ger for studieåret 2015/16
University College Nordjylland (UCN) takker for mulighed for høring i forbindelse
med KKR No rdjyllands drøftelse af indstilling til dimensioneringerne af pædagog
uddannelsen i Nordjylland for studieåret 2015/16.
Følgende høringssvar baserer sig på tidligere fremsendte data, vurderinger og an
befalinger fremlagt på møde den 8. oktober 2014 mellem KKR's uddannelsespoli
tiske udvalg og University College Nordjylland.
Den nye pædagoguddannelse 2014
Pr. 1. august 2014 har UCN i lighed med resten af landet udbudt en ny pædagog
uddannelse. Den politiske intention med den nye uddannelse er højere faglighed
og kvalitet, pædagoger med styrkede handlekompetencer og tværprofessionelle
samarbejdsevner samt en uddannelse med øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans. Forandringen af pædagoguddannelsen forventes fra politisk
hold at understøtte øget social mobilitet.
Pædagogers styrkede kompetence i den tidlige indsats i dagtilbuddet og i den nye
skole skal medføre, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse. Den nye
pædagoguddannelse forventes endvidere at understøtte kommunernes forebyg
gende indsats på det sociale område samt iværksættelse af udvikling, samskabelse
og innovation i velfærdsydelserne.
På uddannelsesministeriets konference om ny pædagoguddannelse blev eksem
pelvis følgende spørgsmål drøftet:
Hvordan kan kommunerne høste gevinsten af pædagoger med specialisering i
skole- og fritidspædagogik (pædagoger i skolestart, på mellemtrinnet og i udskolingen) som følge af skolereformen?
Eller hvordan kan kommunerne høste gevinsten af pædagoger med specialisering
inden for social- og specialpædagogikken i en ældresektor, som efterspørger nye
kompetencer af de fagprofessionelle?

University College Nordjylland

Dato: 23. oktober 2014
Ref.: Anne Krogh
Direkte tlf.: 72 69 04 80
E-mail: aek@ucn.dk

Status på dimensioneringerne i ny pædagoguddannelse
UCN følger i indeværende studieår de af KKR indstillede dimensioneringer. I dette
studieår er der optaget i alt 450 studerende på uddannelsen, som gennemføres i
både Hjørring og Aalborg med alle tre specialiseringer.
UCN efterkommer hermed i dette studieår et ønske fra KKR's kommunaldirektør
kreds om bred uddannelsesdækning af hele Nordjylland med de tre specialiseringsretninger for pædagoger.
Det drejer sig om dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- og
specialpædagogik. I in deværende studieår har KKR No rdjylland på baggrund af en
analyse af beskæftigelsesforholdene for pædagoger i Nordjylland vurderet, at de
tre specialiseringer skal udbydes i følgende forhold - 50 % studiepladser på dag
tilbudspædagogik, 20 % studiepladser i skole- og fritidspædagogik samt 30 % stu
diepladser i social- og specialpædagogikken.
I henhold til lovgivning og bekendtgørelse er det kommunernes og Regionens for
pligtelse i forening at frembringe de relevante praktikpladser i henhold til KKR's
egen dimensionering. I det seneste år har der været et godt og konstruktivt sam
arbejde mellem KKR, kommunerne, Region og UCN i forbindelse med frembringel
se af praktiksteder, der både skal fagligt matche specialiseringsretningerne og leve
op til dimensioneringstallene.
Status oktober 2014 på den konkrete frembringelse af praktiksteder i henhold til
dimensioneringen (til praktikperioden som starter 1. december 2014) viser føl
gende konkrete praktikudbud: 43 % studiepladser til dagtilbudspædagogikken, 24
% studiepladser til skole- og fritidspædagogikken og 33 % studiepladser til socialog specialpædagogikspecialiseringen.
I henhold til bekendtgørelsen skal de studerende i første studieår fremsætte øn
ske om specialiseringsretning, hvorefter uddannelsen efter en ansøgningsproces
tildeler de studerende specialisering i henhold til det antal studiepladser, som
kommunerne og Region har frembragt efter dimensionering.
UCN har erfaret - på baggrund af ønskerne til specialiseringsretninger fra den før
ste årgang på den nye uddannelse - at der er et tydeligt mismatch mellem de stu
derendes ønsker og den aktuelle dimensionering af specialiseringsretningerne.
De studerendes ønsker til specialisering falder ud på følgende måde: 29 % af år
gangen ønsker en dagtilbudsspecialisering, 22 % ønsker en skole- og fritidsspecialisering og 49 % ønsker en social- og specialpædagogisk specialiseringsretning.
Flere studerende har derfor ikke kunnet tildeles deres første prioritetsønske.
UCN's anbefalinger til dimensionering af den samlede dimensionering for pæda
goguddannelsen i Nordjylland samt til dimensionering af studiepladser på de tre
specialiseringsretninger i ny pædagoguddannelse
Det er UCN's opfattelse, at dimensioneringen af pædagoguddannelsen i Nordjyl
land bør fastholdes på samme niveau, som det har været i de seneste tre år, dvs.
450 pladser.
UCN's opfattelse skal ses på baggrund af de aktuelle nationale uddannelsespoliti
ske tiltag, den aktuelle reform af uddannelsen samt vækst i nye beskæftigelses
områder i en tid, hvor børnetallet dog er faldende.

University College Nordjylland
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®

Den uddannelsespolitiske målsætning om, at 60 % af alle unge skal have en
videregående uddannelse
Pædagoguddannelsen er reelt en af de uddannelser, der har mulighed for at
løfte uddannelsesniveauet i Nordjylland. Uddannelsen er Nordjyllands største
videregående uddannelse og et vigtigt "uddannelsespolitisk redskab". Pæda
goguddannelsen er den uddannelse i Nordjylland, der uddanner flest unge fra
ikke-studievante miljøer og er derfor betegnet som "uddannelsen, der skaber
videregående mønsterbrydere i Nordjylland".

•

Balance mellem udbud og efterspørgsel af pædagoger i Nordjylland
I henhold til Beskæftigelsesregionens redegørelse af arbejdsmarkedsbalancen
for pædagoger pr. 30. juni 2014 anses der at være balance mellem udbud og
efterspørgsel til trods for en mindre stigning i dimittendledigheden.

•

Ny styrket pædagoguddannelse uddanner til nye beskæftigelsesområder
Pædagoguddannelsen uddanner til et stort og bredt arbejdsmarked, hvor de
arbejder med mennesker i alle aldre og alle livssituationer. Pædagogers be
skæftigelsesområde er i forandring. Børnetallet falder, men professionen ud
vikler sig på andre områder.
Regeringen ønsker som nævnt, at pædagoger skal spille en større rolle i udvik
ling af en sammenhængende skole. Det er ligeledes regeringens ønske, at pæ
dagoger i højere grad skal løfte indsatsen og kvaliteten af samme på det socia
le område - herunder både børne- og voksenområdet.
Politiske tiltag af denne slags inden for området vil erfaringsmæssigt betyde et
større behov for pædagoger, som analyser og fremskrivninger af udbud og ef
terspørgsel af pædagoger normalt ikke tager højde for. Det er UCN's opfattel
se, at følgende nye beskæftigelsesområder for pædagoger er i vækst:
®
®

Pædagoger i 0-3 års området
Pædagoger i skolen - som udviklere af læringsmiljø og inklusion i sam
arbejde med lærerne i skolestarten, på mellemtrinnet og i udskoling,
hvor pædagoger som mentorer også forventes at have en vigtig rolle i
brobygningen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne samt i
vejledning af de unge i uddannelsesvalget

®

Pædagoger inden for ældre- og handicapsektoren. Ifølge Socialpæda
gogernes Landsforbund stiger antallet af handicappede

«

Pædagoger i boligsocialt arbejde

®

Pædagoger i socialøkonomiske virksomheder og inden for flygtninge
området

University College Nordjylland
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•

Nordjyske uddannelsessøgende i venteposition
Studerende på pædagoguddannelsen har en stigende gennemsnitsalder ved
studiestart. Pædagoguddannelsen i Nordjylland er som en af de eneste pæ
dagoguddannelser blevet dimensioneret ned. Pædagoguddannelsen i Nordjyl
land blev i 2010 neddimensioneret fra 475 pladser til 450. Året før blev 63
pladser nedlagt i Nordjylland med Ranum Seminariums lukning. I alt 88 stu
diepladser er inden for de seneste år nedlagt i Nordjylland.
Samtidigt stiger antallet af ansøgere til uddannelse. I 2013 afvises i alt 308 an
søgere, i 2014 blev i alt 357 unge afvist fra uddannelsen.
Det er vores forventning, at vi også i 2015 må afvise mange kvalificerede an
søger, som risikerer at blive bragt i en venteposition.

•

Stærkere specialisering og flere speciaiiseringsretninger kræver stor volumen
Af hensyn til kvaliteten i uddannelsen og dens specialiseringsudbud kræver
Uddannelsesministeriet tilrettelæggelse af store faglige miljøer for både stu
derende og medarbejdere i specialiseringerne. Kravet om volumen for de fag
lige miljøer vanskeliggør små udbud af specialiseringerne i forbindelse med
akkreditering af uddannelsens kvalitet.
Det er UCN's intention at fastholde - så vidt det er muligt - udbud af alle tre
specialiseringer i Hjørring og Aalborg. Den samlede dimensionering af uddan
nelsen vil være afgørende for mulighederne for at opretholde et samlet udbud
i Hjørring.

Det er UCN's opfattelse, at dimensioneringen af specialiseringsretningerne i den
nye pædagoguddannelse bør justeres for det kommende studieår 2015/16 på
baggrund af en analyse af kommuner og Regions behov for pædagoger med speci
aliseringer.
Det er vigtigt, at analysen iagttager pædagogers fremtidige rolle og beskæftigel
sesområder og ikke blot hviler på analyser af pædagogers mere traditionelle be
skæftigelsesområder. En analyse kan endvidere med fordel inddrage konkrete er
faringer fra kommunernes og regionens seneste proces med frembringelse af
praktiksteder. UCN anbefaler endvidere, at forholdstallene mellem de tre speciaii
seringsretninger lægges fast for nogle år ad gangen af hensyn til tilrettelæggelsen
af uddannelsen.
Med venlig hilsen

Kirsten Ravn Bundgaard

Anne Krogh

Konstitueret rektor, UCN

Uddannelseschef for
Pædagoguddannelsen i UCN

University College Nordjylland
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KKR’s indspil til ny rammeaftale for væksthusene efter
2015

NOTAT

Notat til KKR - Væksthusene - baggrundsnotat til
KKR
Kommunerne overtog fra 2007 ansvaret for erhvervsservice som led i
kommunalreformen. Kommunerne stiftede i den forbindelse væksthusene
på grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet
fra 2006.
Væksthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, der
er stiftet af kommunerne og forankret i ”Lov om Erhvervsfremme”. Frem
til 2011 blev Væksthusene finansieret af staten, men pr. 1/1 2011 overgik
finansiering og styring til kommunerne.

Den 27. januar 2015
Sags ID: SAG-2015-00594
Dok.ID: 1962164
FAL@kl.dk
Direkte
Mobil 2336 4456
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
Telefon
www.kl.dk
Side 1/7

Opgaver
Væksthusene har følgende opgaver:
• De skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge
deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og væksthusene skal
henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere
vækstpotentialet.
• De skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem,
hvor væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i
udvikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos
virksomhederne.
• De skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for
virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten
eller EU.
De indgår i det generelle erhvervsfremmesystem, jf. figur 1 nedenfor.
Systemet fungerer overordnet ved at virksomheder visiteres fra bl.a. den
lokale erhvervsservice til væksthuset, såfremt virksomheden vurderes at
have et vækstpotentiale. Væksthuset kan så efter end kortlægning og

vejledning henvise til privat rådgivning, relevante programmer eller andre
erhvervsfremmetilbud eller vidensinstitutioner. I modellen er indbygget et
no wrong door-princip, hvor virksomhederne henvises til rette aktør og rette
vejledning, uanset hvor de starter. I modellen ligger desuden et princip om
cirkularitet, dvs. at der skal være tilbud til virksomhederne, som de kan
benytte i takt med at de vokser og får behov for nye typer vejledning.

Figur 1: Den generelle erhvervsfremmemodel

Væksthusene samarbejder tæt med andre erhvervsserviceaktører, herunder
regionerne, forsknings- og vidensinstitutioner, private rådgivere, Danmarks
Eksportråd og andre offentlige og private erhvervsfremmeaktører.
Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private
aktører.
Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af
kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens
knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler
specifikke regionale behov og prioriteringer.
Evalueringen af væksthusene i 2013 peger imidlertid på, at der især i
forhold til varetagelse af knudepunktsfunktionen er meget store regionale
udsving i den del af ydelsen, der angår kompetenceudvikling af den lokale
erhvervsservice. Dette understøttes af en efterfølgende kortlægning
foretaget af Pluss i 2014.
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Figur 2: Finansiering af kompetenceudvikling fordelt på væksthuse. Kilde: Pluss 2014

Væksthusenes økonomi
Væksthusenes samlede indtægter i 2012 (opgjort i forbindelse med
evaluering 2013) udgjorde jf. figur 3 nedenfor 326,8 mio. kr. (excl.
egenfinansiering fra virksomheder). Heraf kom 94,9 mio. kr. fra det
kommunale basistilskud (PL-reguleres), mens resten var program- og
projektfinansiering fra stat, region og kommuner (incl. medfinansiering fra
EU). Det samlede personaleforbrug var i 2012 på 201 årsværk.

Figur 3: Væksthusenes økonomi 2012

Væksthusenes kundegrundlag
Antallet af nyetablerede virksomheder er i moderat vækst i alle regioner
efter et markant dyk som følge af finanskrisen i 2008, jf. figur 3 nedenfor.
Den store underskov af små og mellemstore virksomheder bidrager mere til
den samlede værditilvækst end i de fleste andre lande. Det er i den
sammenhæng væsentligt, at der er et offentligt erhvervsfremmesystem, der
har tilbud og services, som bidrager til at virksomheder formår at overleve
og ikke mindst skabe værdi og beskæftigelse.
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Figur 4: Nyregistreringer pr. 2. kvartal 2014, kilde: Erhvervsstyrelsen

Opgørelser over nyregistreringer fordelt på de fire største brancher på
landsplan viser, at væksten i antal virksomheder er inden for vidensservice,
mens der for engros- og detailhandel, bygge og anlæg samt industri er en
nedadgående tendens, jf. figur 5.

Figur 5: Nyregistreringer i de 4 største brancher, kilde: Erhvervsstyrelsen

Organisering og styring
KL og regeringen indgår i forbindelse med økonomiaftalen en årlig aftale
for væksthusene. Aftalen indeholder nationale mål for aktivitetsniveau,
resultater, kundetilfredshed, kvalitet og effekt af indsatserne i det
kommende år. Herefter indgår væksthusene resultatkontrakter med de
respektive KKR, der indeholder de regionale mål for indsatsen. Endeligt
kan væksthusene indgå lokale samarbejdsaftaler med kommuner og udvalgte
samarbejdspartnere. Styringskæden illustreres af figur 6 nedenfor.
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Figur 6: Styringskæde for væksthusene

Erhvervsstyrelsens resultatmåling fra 2013 viser, at væksthusene til sammen
gennemførte over 2.000 vækstkortlægninger for vækstiværksættere og –
virksomheder. Yderligere 3.500 virksomheder deltog i konferencer,
workshops etc. Væksthusenes kunder havde i gennemsnit højere vækst i
beskæftigelsen (4,8 pct. point), omsætningen (5,0 pct. point) og eksporten
(2,6 pct. point) end kontrolgruppen af virksomheder.
Bag gennemsnitstallene ligger markante regionale forskelle, jf. figur 7-9
nedenfor.

Figur 7: Vækst i beskæftigelsen i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med
kontrolgruppe
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Figur 8: Vækst i omsætning i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med
kontrolgruppe

Figur 9: Vækst i eksport i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med kontrolgruppe

Kommunernes tilfredshed med væksthusene
Analysen De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014,
foretaget for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at der er en
overvejende tilfredshed fra kommunernes side med væksthusenes
programmer og projekter, faglige forudsætninger og kvalifikationer.
Tilfredsheden er lidt lavere, når det kommer til den gensidige
henvisningspraksis, jf. figur 10 nedenfor.
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Figur 10: Kommunernes vurdering af sammenhængen til væksthusenes ydelser. Kilde: De
kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014
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3.5

KKR’s indspil til ny rammeaftale for væksthusene efter
2015

København, den
Udkast til rammeaftale for væksthusene (version 1)
Mellem
Erhvervs- og vækstministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
og
KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
I det følgende benævnt ”parterne”.
Baggrund
Væksthusene blev grundlagt i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og
Økonomi- og erhvervsministeriet fra 2006. Kommunerne overtog fra 2007
ansvaret for erhvervsservice som led i kommunalreformen, men ministeriet
har i en overgangsperiode fra 2007–2010 styret midlerne til erhvervsservice.
Fra 2011 overtog kommunerne styring og finansiering af væksthusene med
en kompensering via regulering af bloktilskuddet.
Den nuværende rammeaftale for væksthusene, indgået mellem regeringen
og KL d. 15/6 2009, udløber i 2015.
Parterne har i forbindelse med ØK15 aftalt at indgå en ny rammeaftale om
væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende
erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst i Danmark.
Formål
Formål
Væksthusene spiller en central rolle i regeringens vækststrategi.
Styrende principper for væksthusene
KL og EVM er ligeledes enige om, at EVM fortsat stiller fælles systemer til
rådighed (fx CRM, hjemmeside, intranet og brugerevaluering), mindst 2
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gange årligt offentliggør statistikker for væksthusenes mål og kunder, samt
løbende har dialog med væksthusene og repræsentanter for de private
rådgivere om udviklingen på rådgivermarkedet.
Samarbejdet mellem KL og EVM
På den baggrund er KL og EVM enige om at indføre følgende aftalesystem:


KL og regeringen ved EVM indgår hvert år i oktober/november en
aftale om fælles mål for væksthusene det kommende år med fokus
på aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kundetilfredshed, vækst i
vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer, der kan
understøtte væksthusenes mål.



De enkelte KKR indgår hvert år i december aftaler om det
kommende år med væksthusene med udgangspunkt i den nationale
aftale.



Hvert år i januar mødes parterne for at vurdere, om målene for de 5
væksthuse er i overensstemmelse med den samlede aftale.



KL og EVM mødes hvert år i maj for at gøre status for væksthusene
og kommunernes finansiering, og for at drøfte væksthusenes strategi
og samspil med nationale initiativer og private rådgivere.

Økonomi
Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne
skal bruges til væksthusene. Retningslinjerne for administration af aftalesystemet, herunder adgangen til fælles systemer, aftales mellem KL og
EVM inden udgangen af 2009.
Kommunernes finansiering af væksthusene opgøres hvert år i maj i
forbindelse med det årlige møde mellem KL og EVM, og finansieringen for
det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL
Evaluering
EVMs løbende opgørelser af målopfyldelse og statistikker for kunderne
suppleres hvert tredje år med en ekstern evaluering, næste gang i 2012.
Denne aftale tages op til fornyet drøftelse i 2015.

3.6

Fordeling af flygtninge 2015

Til borgmesteren

Procedure for fordeling af flygtninge i 2015
KL’s bestyrelse har på sit møde den 22. januar 2015 behandlet den forståelse, som KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 om integrationsindsatsen. Der er mellem KL og regeringen enighed om, hvordan processen for
fordelingen af flygtninge i 2015 skal være.

Den 23. januar 2015

Sags ID: SAG-2014-06998
Dok.ID: 1965042

Weidekampsgade 10
Postboks 3370

Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kommuner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote,
melder dette ind til KL senest den 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt
beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra
flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest 1. april 2015.
Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen i december 2014 udmeldte en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og b oligplaceres i kommunerne i 2015.
Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås en frivillig
aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der
indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af
Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages
hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen
samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.
./.

I forståelsen mellem KL og regeringen er der et ønske om at tilskynde
kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, jf. den
vedlagte foreløbige tekniske fordeling fra Udlændingestyrelsen for 2015.
Derfor er det besluttet, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage
et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske fordelingsmodel, om at melde dette ind til KL inden den 1. marts 2015. Ved at
benytte dette link www.kl.dk/flygtninge2015 er der mulighed for at melde
ind, hvor mange ekstra flygtninge, udover den beregnede kommunekvote,
kommunen ønsker at modtage.

2300 København S

www.kl.dk
Side 1/2

På baggrund af de indmeldte tal vil KL og Udlændingestyrelsen trække de
samlede ekstra flygtninge fra landstallet, hvorefter der beregnes nye kommunekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt et ønske om et forhøjet antal flygtninge. Udlændingestyrelsen vil på den baggrund fastsætte de
endelige kommunekvoter senest den 1. april 2015.
Som nævnt er landstallet i 2015 fastsat til 12.000 flygtninge. Hvis landstallet
viser sig at blive større, og der skal fastsættes nye kommunekvoter, vil
kommuner, der har taget flere flygtninge end den matematiske fordeling
tilsiger i første omgang, kunne modregne det antal flygtninge, de allerede
har taget ekstra, i de nye kvoter.
Beslutningen om en særlig proces for fastsættelse af kommunekvoter vedrører alene 2015. Fordeling af flygtninge i 2016 på regions- og kommuneniveau vil således følge den sædvanlige procedure, hvor det er KKR, der drøfter indgåelse af eventuelle frivillige aftaler.
Økonomisk håndsrækning ved at tage flere flygtninge
I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil
udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil
søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015.
Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge,
som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på
4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage
højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning.
Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om
grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges
antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015.
Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte.
./.

Af det vedlagte bilag fremgår en kort beskrivelse af økonomien på
integrationsområdet.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
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3.7

Godkendelse af brev til Kulturministeriet om udgifter til
arkæologiske udgravninger

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 Kbh. K
Att: Kulturminister Marianne Jelved

KKR
NORDJYLLAND

Behov for ændring i reglerne om udgifter til
arkæologiske undersøgelser – anmodning om møde med
Ministeren
KKR Nordjylland er et af de fem kommunekontaktråd, der er etableret som
det regionale led i KL’s organisation. I KKR Nordjylland mødes
borgmestrene og politikere fra de 11 kommuner i Region Nordjylland for at
drøfte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats

Den 30. januar 2015
Sags ID: MDR-2014-00280
Dok.ID: 1969333
BJH@kl.dk
Direkte
Mobil 2480 6289
Aalborg Kommune

De nordjyske kommuner har i forbindelse med byggerier og byggemodninger gentagne gange oplevet, at Nordjyllands Historiske Museum ønsker,
at der fortages forundersøgelser og efterfølgende udgravninger af større
områder, der skal anvendes til forskellige former for byudvikling.
Der er naturligvis tale om både kommunale projekter og private projekter,
men fælles er det, at det ofte er nogle særdeles mærkbare omkostninger, der
kommer oveni de projekter, som ønskes gennemført. I flere tilfælde har
omkostningerne været så store, at projekterne er opgivet.
Case: I 2012 igangsatte Brønderslev kommune byggemodning af et stort
område i den nordlige del af Brønderslev by (Kaldet Ådalen etape 2).
Området er udlagt i kommuneplanen. Der blev som start gennemført
arkæologiske forundersøgelser til ca. 1 mio. kr., og det viste sig at det var
et meget interessant område, også arkæologisk set. Det blev anslået at det
samlede budget for udgravning af området vil blive ca. 24 mio., og
kommunen skulle afholde disse udgifter.
Hvis kommunen gennemførte byggemodningen i fuldt omfang ville det
betyde at de ca. 120-130 grunde ville blive fordyret med ca. 200.000 pr.
grund. Der har været flere forgæves kontakter til styrelsen, ministeriet og
ministeren om det meget uhensigtsmæssige i denne finansieringsmodel, da
det vil betyde en hæmsko for udvikling af boligområder i Brønderslev
Kommune, da grundpriserne vil blive for høje, når de ekstra omkostninger
bliver tillagt.

Boulevarden 13
9100 Aalborg
www.kl.dk/kkr-nordjylland
Side 1/2

De nordjyske kommuner er enige i, at der i forbindelse med byudvikling,
og andre anlægsprojekter altid skal tages hånd om de fortidsminder og
arkæologiske interesser, der er i et område. Ikke desto mindre virker det
som om, at den nuværende praksis og lovgivning har givet et meget højt
aktivitetsniveau og det er heller ikke altid, at kommuner og private
bygherrer oplever en fleksibel tilgang fra museer og arkæologer.
Samtidig er den økonomiske udgift ensidigt placeret på den kommune eller
det private projekt, som ønsker at gennemføre et anlægsprojekt og det er
ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt. Arkæologiske undersøgelser har et klart
nationalt sigte og formål og den myndighed, der træffer afgørelser om
omfanget af arkæologiske undersøgelser (staten), bør derfor også stå for det
fulde økonomiske ansvar for disse beslutninger.
I de dele af Nordjylland, hvor grundprisen i en ny-udstykning er meget
følsom for ekstraomkostning, sker der pga. de nuværende regler en uønsket
opbremsning i den udvikling, der er så hårdt brug for.
Den nuværende lovgivning eller praksis på området har også den utilsigtede
konsekvens, at private byggerier ind imellem blot går i gang uden at udføre
arkæologisk forundersøgelse for at undgå eventuelle høje meromkostninger.
Det er KKR Nordjyllands vurdering, at det den nuværende praksis er
kommet for langt væk fra museumslovens formål og, at der er behov for en
ændring af de nuværende regler og praksis på området
Som opfølgning på politiske drøftelser i KKR Nordjylland og de nævnte
problemstillinger vil KKR Nordjyllands formandskab Borgmester Mogens
Gade og Borgmester Arne Boelt hermed anmode om et møde med
Kulturministeren.

Borgmester Jammerbugt Kommune Borgmester Hjørring Kommune
Formand for KKR Nordjylland
Næstformand for KKR Nordjylland
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3.8

Godkendelse af regnskab for 2014 og budget for 2015 for
det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og det
Fælleskommunale Rammeaftalesekretariat

Det fælleskommunale Sekretariat for rammeaftaler
Endeligt regnskab 2014
Poster
Udgifter kr.
Indkrævede DUT-midler fra kommunerne
Overført overskud fra 2013
Løn
1.128.000
Personaleudgifter (kørsel og parkering)
11.953
Adm. udgifter og kontorhold
6.146
Møder, mødeafholdelse og rejser
67.051
Temakonference for brugerorganisationer
53.491
IT, tele, licenser og abonnementer
59.305
Husleje
42.570
Løn, personaleadministration og intern service
30.000
Økonomiopfølgning og ledelse
40.000
I alt
1.438.514
Overskud 2014

Indtægter kr.
1.543.396
53.384

1.543.397
158.267

Budget 2015
Poster
Indkrævede DUT-midler fra kommunerne
Overført overskud fra 2014
Løn
Personaleudgifter (kørsel, parkering)
Adm. udgifter og kontorhold
Møder, mødeafholdelse, konferencer, rejser
Temakonference for brugerorganisationer
IT, tele, licenser og abonnementer
Husleje
Løn, personaleadministration og intern service
Økonomiopfølgning og ledelse
Ekstern konsulentbistand / særlige projekter
I alt

1

Udgifter kr.

1.240.000
19.000
10.000
70.000
65.000
65.000
40.000
30.000
40.000
138.000
1.717.000

Indtægter kr.
1.559.0001
158.000

1.717.000

Beløbet svarer til den indtægt, der blev godkendt i budgettet 2014, fremskrevet til 2015 med den generelle pris- og
lønudvikling

3.8

Godkendelse af regnskab for 2014 og budget for 2015 for
det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og det
Fælleskommunale Rammeaftalesekretariat

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat
Poster
Indkrævede fra kommunerne
Overført overskud fra 2013
Løn
Adm. udgifter og kontorhold
Personaleudgifter (kørsel og parkering)
Rejser
Møder og mødeafholdelse
It, tele, licenser og abonnementer
Arrangementer
Husleje
Økonomiopfølgning og ledelse
I alt
Overskud 2014

Endeligt regnskab 2014
Udgifter kr.

514.134
8.322
3.694
10.126
19.451
48.473
84.249
28.150
35.000
751.598

Indtægter kr.
745.476
186.557

932.033
180.435

Budget 2015
Poster
Indkrævede fra kommunerne
Overført overskud fra 2014
Løn
Adm. udgifter og kontorhold
Personaleudgifter (kørsel og parkering)
Rejser
Møder og mødeafholdelse
It, tele, licenser og abonnementer
Arrangementer
Husleje
Økonomiopfølgning og ledelse
Buffer
I alt

1

Udgifter kr.

1.070.000
15.000
15.000
30.000
40.000
40.000
135.000
32.000
35.000
169.225
1.581.225

Indtægter kr.
1.400.7901
180.435

1.581.225

Beløbet svarer til den indtægt, der blev godkendt i budgettet 2014, fremskrevet til 2015 med den generelle pris- og
lønudvikling. Inklusiv indtægten fra kronikerenheden.

4.1

Udpegning af kommunale repræsentant til bestyrelsen for
NordDanmarks EU kontor og udpegning af repræsentant
til bestyrelsen for Nordjysk Lånefond

