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1.1 Godkendelse af referat_



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-2014-00026 bjh

Baggrund
Godkendelse af referat af KKR Nordjyllands møde den 6. juni 2014. 

Indstilling
Det indstilles at referatet fra KKR Nordjylland møde den 6. juni 2014 
godkendes.

Sagsfremstilling
Referatet er udsendt fredag den 13. juni 2014 og kan ses på 
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Nordjylland-den-6-
juni-20141-id158860/?n=0&section=29800. 

Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat.

Beslutning
KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen. 
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2. Siden sidst

2.1. Konsekvenser af borgmesters partiskifte i forhold til KKR og 
repræsentantskabet
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
Borgmester Tobias Birch Johansen, Læsø, har meddelt, at han har skiftet 
parti fra Lokallisterne til Venstre. Det ændrer ikke ved, at han efter KL’s 
love fortsat – som borgmester på Læsø – er født medlem af KKR 
Nordjylland og KL’s repræsentantskab. Partiskiftet betyder derimod, at 
lokallisterne ikke længere er repræsenteret i KKR Nordjylland, hvilket de 
efter valgresultatet ved kommunevalget i 2013 ellers er berettiget til. 
KL’s bestyrelse har på den baggrund besluttet, at KKR Nordjylland 
udvides med et ekstra medlem udpeget af lokallisterne. 

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland tager til efterretning, at lokallisterne i 
Listesamarbejdet ”Lokallisterne i Danmark” har udpeget et nyt medlem 
til KKR Nordjylland. 

Sagsfremstilling
Det er fast praksis i KL, at der ikke ændres i sammensætningen af KKR 
og repræsentantskabet som følge af, at en borgmester skifter parti i løbet 
af valgperioden. Der er imidlertid det særlige forhold ved Tobias Birch 
Johansens partiskifte, at han er den eneste repræsentant for lokallisterne i 
KKR Nordjylland. 

Partiskiftet betyder således, at lokallisterne mister den repræsentation i 
KKR Nordjylland, som de efter valgresultatet ved KV13 ellers er 
berettiget til, idet de opnåede 2,6 % af stemmerne ved valget og dermed 
opfyldte forudsætningen om at få mindst 2 % af stemmerne for at blive 
repræsenteret. Dermed vil sammensætningen af KKR Nordjylland ikke 
længere være i overensstemmelse med KL’s love.

KL’s bestyrelse har på den baggrund på sit møde den 28. august 2014 
besluttet, at lokallisterne i Nordjylland i Listesamarbejdet ”Lokallisterne i 
Danmark” får mulighed for at udpege et kommunalbestyrelsesmedlem til 
KKR Nordjylland. Det sker på den konkrete baggrund, at lokallisterne 
ellers ikke ville være repræsenteret, og at sammensætningen af KKR 
Nordjylland dermed ikke ville være i overensstemmelse med KL’s love.
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Kommunalbestyrelsesmedlemmet fra lokallisterne bliver et ”ekstra” 
medlem af KKR i den resterende del af valgperioden – ingen af de 
øvrige partier mister således et medlem. I dette særlige tilfælde fraviger 
man således bestemmelsen i KKR’s forretningsorden om, at der maks. 
kan være det dobbelte antal medlemmer i KKR i forhold til antallet af 
kommuner i regionen.

Listesamarbejdet ”Lokallisterne i Danmark” er blevet kontaktet med 
henblik på, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de lokallister, der 
er med i listesamarbejdet, vælger et medlem til KKR Nordjylland.

Beslutning
KKR Nordjylland tog udpegningen af et nyt med fra Lokallisterne til 
efterretning og bød Sven Bertelsen velkommen til KKR Nordjylland. 

2.2. Siden sidst
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
Regeringens beskæftigelsesreform 
KKR Nordjylland blev på mødet den 6. juni 2014 orienteret om, at en 
nordjysk delegation havde været på Christiansborg for at argumentere 
for fastholdelse af statslige arbejdspladser/en beskæftigelsesregion i 
Nordjylland samt at argumentere for at fastholde de 11 nordjyske 
kommuner sammen i eet nyt arbejdsmarkedsråd i den nye struktur. 

Regeringen indgik den 18. juni forlig om beskæftigelsesindsatsen, og 
forliget indebærer både, at der fortsat er statslige arbejdspladser/en 
beskæftigelsesregion i Nordjylland. Samtidig er meldingen også, at 
Nordjylland kan forblive samlet.

Det fremgår endvidere af forligsteksten, at de fem KKR’er fremover skal 
spille en rolle i forbindelse med koordinering af beskæftigelsespolitikken. 
Det er endnu ikke konkretiseret, hvordan KKR’s rolle bliver, men det 
forventes, at der er mere klarhed til KKR-møde den 14. november 2014.

På mødet mellem KL’s formandskab og de fem KKR formandskaber 
den 1. september 2014 tog KKR Nordjyllands formandskab økonomien 
på beskæftigelsesområdet op med KL’s formand. Det blev på mødet 
gjort klart, at det er uforståeligt for de nordjyske kommuner:
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• At der lægges op at placere en stor regning i de nordjyske kommuner 
i perioden frem til en ny udligningsordning er på plads  

• At der lægges op til overføre et stort milliardbeløb til de velstående 
kommuner i hovedstadsregionen. 

Udviklingsbidrag 2013
Region Nordjylland har fremsendt brev med oplysning om, at man 
forventer, at budgettere med et udviklingsbidrag på kr. 127,00 pr. 
indbygger. Beløbet er i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem 
Danske Regioner og Regeringen og svarer til minimumssatsen, jf. 
lovgivningen.

Orientering fra KKR-formandsmøde i KL den 1. september 2014
Der afholdes fem møder mellem de fem KKR-formandsskaber og KL’s 
formandskab om året. Mogens Gade og Arne Boelt deltog i mødet 
mandag den 1. september og orienterer kort om mødet og drøftelserne 
af bl.a. 
• Det specialiserede socialområde 
• Beredskab 
• Uddannelsesområdet
• Differentierede udfordringer. 

Sundhedsområdet – hjemtagelse af årsværk fra regionen 
På sundhedsområdet har kommunerne i en årrække betalt et årsværk i 
den fælles kronikerenhed, som var oprettet med region Nordjylland. 
Region Nordjylland nedlagde for ca. 1½ år siden kronikerenheden som 
en selvstændig organisatorisk enhed og integrerede funktionerne i deres 
almindelige drift i regionens kontor for sundhed og sammenhæng. 

Men henblik på at styrke den fælleskommunale platform på 
sundhedsområdet har Sundhedsdirektørernes FU (FU består af 
sundhedsdirektørerne fra Hjørring, Aalborg, Mariagerfjord og Thisted) 
besluttet fra 1. januar 2015 at hjemtage det årsværk, som pt. finansierer 
en regional medarbejder. 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. 

Sundhedsdirektørernes FU udarbejder i efteråret en beskrivelse af, 
hvordan det hjemtagne årsværk bedst kan anvendes til gavn for 
kommunerne på sundhedsområdet. 
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Sundhedsdirektørernes FU oplæg vil blive drøftet i 
sundhedsdirektørkredsen, hvor alle kommuner deltager og 
kommunaldirektørkredsen, før en videre proces igangsættes.
Opfølgning på udbud af bredbånd
Arne Boelt har sammen med flere andre nordjyske borgmestre deltaget i 
et møde med Carsten Hansen i Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter tirsdag den 2. september 2014. På mødet var der et oplæg 
omkring bredbånd ved en underdirektør fra TDC.

I forlængelse heraf var der en drøftelse af det samlede udbud, som 
kommunerne i Nordjylland ikke havde succes med. Arne Boelt orienterer 
på KKR-mødet kort om mødet med Carsten Hansen.

Udskydelse af oplæg til KKR om dimensionering på pædagogområdet
KKR Nordjylland besluttede på sit møde fredag den 14. marts 2014, at 
kommunaldirektørkredsen til mødet i KKR den 12. september 2014 
udarbejder et oplæg om behovet for eventuelle justeringer i 
dimensioneringen på pædagogområdet.

Oplægget er udskudt til KKR-mødet den 14. november, da der har været 
en personudskiftning i KKR’s uddannelsespolitiske styregruppe samtidig 
med, at det har været vanskeligt at finde mødetidspunkter til 
dialogmøder med de berørte uddannelsesinstitutioner. 

Fristen for indmelding af næste års dimensionering til Uddannelses- og 
Forskningsministeriet er primo april 2015. Udskydelsen af punktet har 
derfor ikke praktiske konsekvenser. 

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

Beslutning
Regeringens beskæftigelsesreform
KKR formandskabet indledte med at fortælle, at det var lykkedes at 
fastholde de statslige arbejdspladser på beskæftigelsesområdet i 
Nordjylland. KKR’s formandskab fortalte endvidere, at de på mødet 
med KL’s formandsskab havde gjort opmærksom på, at det er 
problematisk, hvis de nordjyske kommuner får en stor regning frem til 
udligningsreformen, fordi beskæftigelsesreformen og 
finansieringsændringerne ikke sker samtidigt. 

Udviklingsbidrag 2013
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KKR Nordjylland tog fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2015 til 
efterretning. 

Orientering fra KKR-formandsmøde i KL den 1. september 2014
KKR Nordjylland tog orienteringen fra formandsmødet i KL, herunder 
problematiseringen af besparelsen på beredskabet, til efterretning. 

Sundhedsområdet – hjemtagelse af årsværk fra regionen 
KKR Nordjylland tilsluttede sig, at kommunerne hjemtager et årsværk 
fra regionen med henblik på at styrke den fælleskommunale indsats på 
sundhedsområdet fremfor at betale for en ansat i regionens 
sundhedskontor.

I forlængelse heraf drøftede KKR Nordjylland kort arbejdet i 
Praksisplanudvalget. Der blev her peget på, at der er behov for en mere 
systematisk forberedelse af de kommunale synspunkter forud for møder 
i Praksisplanudvalget, og at der bl.a. skal være fokus på akutpladser, 
læger ud i hjemmene og lægedækning i Praksisplanudvalget. 

Opfølgning på udbud af bredbånd
KKR Nordjylland tog orienteringen om, at formandskabet afholder et 
møde med TDC til efterretning. 

Udskydelse af oplæg til KKR om dimensionering på pædagogområdet
KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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3. Regionalpolitiske sager

3.1. Temadrøftelse af det specialiserede socialområde, herunder 
godkendelse af Styringsaftalen for 2015 
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
Rammeaftalen for det specialiserede sociale område består af en faglig 
udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Den faglige 
udviklingsstrategi blev godkendt i KKR på mødet den 6. juni. 

På mødet i KKR Nordjylland indgår godkendelse af den økonomiske 
styringsaftale som del af en temadrøftelse, hvor der også præsenteres en 
takstanalyse og gives en orientering om den nye statslige styring på 
socialområdet (den nationale koordinationsstruktur)..  

Temadrøftelsen introduceres af Henrik Aarup-Kristensen, som er 
direktør i Brønderslev Kommune og formand for Socialdirektørernes 
Forretningsudvalg. 

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland:
• drøfter og godkender udkast til Styringsaftalen for 2015
• fremsender udkast til styringsaftale til godkendelse i 

kommunalbestyrelserne.

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter takstanalysen. 

Det indstilles endvidere, at KKR Nordjylland drøfter den nye nationale 
koordinationsstruktur.

Sagsfremstilling
Styringsaftalen for 2015 
Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjerne for 
kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske 
region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er: 
• Incitament til effektiv drift – både i forhold til driftsherre og 

myndighed
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• Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 
sammenlignes, og priserne udregnes efter samme principper

• Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for 
uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind

• Udviklingstiltag – driftsherren skal sikre finansiel mulighed for 
løbende udvikling.

De to hovedpunkter i årets aftale er:
• Indarbejdelse af et nyt lovgivningsfastsat regelsæt, hvor 

kommunalbestyrelserne kun én gang i hver valgperiode har mulighed 
for at overtage sociale tilbud, der ligger i kommunen, men drives af 
Regionsrådet. 

• Et begyndende fokus på at skabe bedre økonomiske incitamenter i 
forbindelse med etablering af nye (højt specialiserede) tilbud. 

Fra og med rammeaftalen for 2016 er de lovningsmæssige rammer for 
rammeaftalen ændret. Det bliver (igen) muligt at samle den økonomiske 
styringsaftale og den faglige udviklingsstrategi til én samlet rammeaftale, 
som vil blive politisk behandlet på mødet i KKR Nordjylland den 4. 
september 2015. 

Styringsaftalen er drøftet med brugerorganisationer på møde i 
Dialogforum den 2. september 2014 (Dialogforum består af KKR’s 
formandskab, 5 repræsentanter udpeget af brugerorganisationerne og 4 
administrative deltagere).

Dialogforum drøftede på sit møde tirsdag den 2. september 
styringsaftalen for 2015. Dialogforum anbefaler aftalen til godkendelse.  

./. Udkast til styringsaftale er vedlagt. Der er række bilag til styringsaftalen. 
Bilagene kan findes på rammeaftalesekretariatets hjemmeside 
http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-
2015.aspx eller fås ved henvendelse til konsulent i 
rammeaftalesekretariatet, Lone Boelt Møller på mobil 25 20 15 75 eller 
mail lbm@aalborg.dk.

Takstanalyse
Som led i udarbejdelse af styringsaftalen udarbejdes der én gang årligt en 
analyse af taksterne for de omfattede tilbud med det formål at sikre 
dialog og åbenhed om prisudviklingen. 

Analysen af de indmeldte takster for 2013 og 2014 viser, at der samlet set 
stort set har været tale om nulvækst, idet der gennemsnitligt har været et 
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svagt prisfald på 0,3 pct. i taksterne for tilbud i Nordjylland omfattet af 
rammeaftalen. 

Det skal bemærkes, at der er tale om en opgørelse i løbende priser. 
Fraregnes den almindelige pris- og lønudvikling (den kommunale p/l-
sats) svarer takstudviklingen således til et fald på ca.1 pct. i faste priser.

I analysen ses der også på, hvordan prisudviklingen har været inden for 
de enkelte foranstaltningsområder. Her tegner der sig igen et billede af 
ganske stor takststabilitet – således synes ingen områder præget af meget 
store udsving. Takstanalysen er drøftet og godkendt på møde i 
socialdirektørkredsen og møde i den administrative styregruppe den 6. 
marts 2014. 

Aalborg kommune har, jf. dagsordenen punkt 3.2, fremsat forslag om 
igangsættelse af en udvidet analyse af takstniveau og takststruktur bl.a. 
med henblik på at sammenligne taksterne i Nordjylland med de øvrige 
regioner. 

./. Takstanalysen er vedlagt.

Ny national koordinationsstruktur 
Alle Folketingets partier står bag den aftale om justering af 
kommunalreformen, som betyder, at der pr. 1. juli 2014 etableres en 
national koordinationsstruktur på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde i regi af Socialstyrelsen.

Den Nationale Koordinationsstruktur kommer til at fungere som en 
overbygning pa rammeaftalesamarbejdet, og stiller krav om et forstærket 
KKR-samarbejde. 

Det betyder, at KKR fremadrettet:
• skal etablere et mere forpligtende samarbejde om de målgrupper, som 

Socialstyrelsen melder ud 
• i højere grad skal dokumentere og synliggøre, at der er de nødvendige 

specialiserede tilbud i den enkelte region 
• i højere grad skal synliggøre det tværkommunale samarbejde om 

indsatser og tilbud på det specialiserede social- og 
undervisningsområde.

Den Nationale Koordinationsstruktur (Socialstyrelsen) får kompetence 
til:
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• At overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser for at skabe 
et nationalt overblik

• At udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov 
for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og 
regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede 
indsats. Kommunalbestyrelserne i hver region skal som led i 
rammeaftalerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan de vil 
tilrettelægge indsatsen i forhold til de centralt udmeldte målgrupper 
og indsatser

• anmode kommunalbestyrelserne i hver region om at foretage en 
fornyet behandling af afrapporteringen.

• At give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region
pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed
fastlægges af Socialstyrelsen.

Beslutning
KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen, og styringsaftalen for 2015 vil 
nu blive sendt til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser.

3.2. Forslag til analyse af takstniveau og takststruktur på særlige 
institutioner/botilbud på det specialiserede socialområde
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
Byrådet i Aalborg Kommune besluttede i forbindelse med årets 
indledende budgetforhandlinger at fremsætte forslag om, at 
kommunerne i Nordjylland (KKR) i fællesskab iværksætter en analyse af 
takster og struktur på det specialiserede socialområde i Nordjylland i 
forhold til andre regioner.

Det specialiserede socialområde er under et voldsomt pres i Aalborg 
Kommune, hvor der er en stigning i antallet af underretninger, herunder 
på antallet af børn der underrettes på. 

En særlig udfordring er ligeledes de unge +18 år, hvor der ses en 
stigning i psykiske såvel som sociale problemstillinger – som 
vanskeliggør de unges tilknytning til uddannelse og job. Endelig presses 
voksenhandicapområdet, idet middellevetiden også for voksne med 
handicap heldigvis stiger – ligesom der ses en udvikling i tyngden af 
støttebehovet – som påvirker udgifterne negativt.
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Såfremt denne udvikling ikke skal betyde, at andre sektorer i den 
kommunale portefølje skal rammes af omfattende nedskæringer, er der 
bl.a. brug for en analyse af takstudviklingen på det specialiserede område 
for at skabe en større gennemsigtighed på serviceniveau, kvalitet og 
priser, således at der skabes et grundigt beslutningsgrundlag til politisk 
stillingtagen til det fremtidige serviceniveau, set i lyset af det stigende 
antal børn, unge – og voksne med behov for specialiserede tilbud.

Indstilling
Det indstilles at KKR Nordjylland drøfter det fremsendte forslag til 
analyse af takstniveau og takststruktur på særlige institutioner/botilbud 
på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling
Analysens indhold og design
Det forslås, at der nedsættes en styregruppe med henblik på at udarbejde 
et kommissorium for analysen bestående af repræsentanter fra såvel 
myndighed som udfører – sekretariatsbetjent af rammeaftalesekretariatet.

Der skal i første omgang ske en afgrænsning af analysen, således at den 
afspejler både de bredde tilbud og de mest specialiserede tilbud. Det 
foreslås, at analysen både omhandler tilbud omfattet af rammeaftalen, 
såvel kommunalt som regionalt drevne tilbud, men også tilbud der ikke 
er omfattet af rammeaftalen.

Det er væsentligt, at analysen tager højde for, at taksterne sammenlignes 
for sammenlignelige tilbud og målgrupper.

For den nordjyske region kan analysen tage afsæt i den eksisterende 
takstdatabase. Derudover kan analysen med fordel tage udgangspunkt i 
de detaljerede opgørelser, der i forvejen udarbejdes til socialtilsynene.
Aalborg Kommune kan fx foreslå:
• Tilbud til børn/unge inden for autismespektret
• Specialbørnehjemmene (tilbud til børn og unge med vidtgående 

handicaps) inkl. aflastningsophold
• Botilbud til sindslidende
• Døgntilbud til unge med misbrug/kriminelle unge
• Specialprojekter/enkeltmandsprojekter til voksne
• Botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade
• Botilbud til voksne med udviklingshæmning
• Botilbud til voksne indenfor autismespektret.
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Der skal udarbejdes et analysedesign, der går et spadestik dybere end 
tidligere takstanalyser. Der er således behov for at lave konkrete analyser 
af sammenlignelige institutioner/botilbud med henblik på at se på 
målgrupper, metoder i indsatser, supplerende ydelser – fx botilbud 
kombineret med skole/dagtilbud, serviceniveau, vagtlag, øvrige 
driftsudgifter, takster (gennemsnit) og evt. differentierede takster, 
særydelser.
Det foreslås, at analysen skal omhandle mere kvalitative 
sammenligninger sammenholdt med takster, som kan skabe mere 
gennemsigtighed i forhold til politiske beslutninger om serviceniveau, 
kvalitet og takster på de særligt omkostningstunge specialiserede tilbud.

Analyseopgaven 
Styregruppe skal ligeledes komme med forslag til om analysen skal 
foretages af kommunerne i fællesskab (bemandingen skal være 
medarbejdere fra bestillere/udførere og med økonomi – såvel som 
socialfagligviden), eller om kommunerne sammen skal finansiere at 
opgaven løses af et konsulentfirma.

Tidsperspektiv
Idet styringsaftalen for 2015 skal fremsendes til godkendelse i 
kommunalbestyrelserne snarest, foreslås tidsplanen for denne nye 
analyse at være med afrapportering forår 2015 (1. marts 2015). Analysens 
resultater kan således medtages i næste års rammeaftale og således 
eventuelt have effekt på takststruktur for 2016.

Beslutning
Thomas Kastrup-Larsen introducerede forslaget fra Aalborg 
Kommune om at igangsætte en takstanalyse med henblik på, at 
benchmarke priserne/taksterne på tilbud i Nordjylland med 
priserne/taksterne på tilsvarende tilbud i resten af landet. 

KKR Nordjylland tiltrådte forslaget med bemærkninger om:
• At opgaven forankres i den administrative styregruppe på 

socialområdet  
• At analysen udarbejdes af egne embedsværk, som allerede arbejder 

med området i dag. Der afsættes således ikke som udgangspunkt 
penge til ekstern konsulentbistand 

• At der som udgangspunkt skal fokuseres på at sammenligne takster 
og ikke serviceniveau.  

3.3. Børnehus Nordjylland
MDR-2014-00026 bjh
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Baggrund
KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 9. november 2012 at 
udpege Aalborg Kommune som driftskommune for Børnehus 
Nordjylland. 

Det følger bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område,  
at KKR Nordjylland årligt – i forbindelse med indgåelse af 
styringsaftalen – skal drøfte ”aktiviteter i og drift af børnehuset i 
regionen”. 

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter arbejdet i Børnehus 
Nordjylland og tilkendegiver eventuelle synspunkter til brug for 
repræsentanterne fra børnehuset.

Sagsfremstilling
På mødet i KKR Nordjylland vil sekretariatsleder i Aalborg kommunes 
Familie- og beskæftigelsesforvaltning, Ole Thinggaard og socialrådgiver i 
Børnehus Nordjylland, Tordis Mohr Jacobsen orientere om arbejdet i 
Børnehus Nordjylland. 

Beslutning
KKR Nordjylland tog oplægget om Børnehusets arbejde til efterretning. 

Der blev spurgt ind til åbningstiderne, herunder om Børnehuset er 
lukket i weekenden. Repræsentanterne fra Børnehuset oplyste, at der er 
indgået aftale om, at den sociale døgnvagt i Aalborg har weekendvagten. 
Der har været én henvendelse i weekenden, siden Børnehuset åbnede.

3.4. Status for Business Region North Denmark 
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
KKR Nordjylland drøftede på sit møde den 6. juni 2014 et oplæg til 
forstærket samarbejde om erhvervsudvikling om turisme imellem de 
nordjyske kommuner og regionen. KKR Nordjylland tiltrådte på mødet 
den 6. juni indstillingen om at anbefale forslaget til drøftelse i 
kontaktudvalget. KKR Nordjylland besluttede endvidere at anbefale de 
11 kommunalbestyrelser til at drøfte og godkende oplægget. 
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Kontaktudvalget har efterfølgende drøftet forslaget til et forstærket 
samarbejde på sit møde onsdag den 11. juni 2014 og anbefaler i lighed 
med KKR Nordjylland forslaget til godkendelse i byrådene og 
Regionsrådet.

Den 6. juli 2014 er forslag om oprettelse af Business region North 
Denmark sendt til behandling i de nordjyske kommunalbestyrelser. 
Fristen for tilbagemelding er den 15. oktober 2014. 

Sagen er på dagsordenen for at give mulighed for en kort mundtlig status 
for behandlingen af forslaget i kommunalbestyrelserne og for at drøfte 
henvendelsen fra Visit Nordjylland. . 

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter status for Business Region 
North Denmark 

Det indstilles endvidere at KKR Nordjylland drøfter henvendelsen fra 
Visit Nordjylland 

Sagsfremstilling
KKR Nordjylland har den 4. september modtaget en henvendelse fra 
Visit Nordjylland omkring strukturændringerne på turismeområdet. 

./. Henvendelse fra Visit Nordjylland er vedlagt 

Beslutning
Status for kommunalbestyrelsernes behandling: 
Hjørring: Godkendt – gerne foldes lidt mere ud på turisme 
Aalborg: Godkendt
Rebild: Godkendt
Frederikshavn: Godkendt – men gerne mere konkret 
Jammerbugt: Godkendt
Thisted: Godkendt
Mariagerfjord: Godkendt   
Morsø: Godkendt 
Brønderslev: Godkendt 
Læsø: Drøftes i byrådet den 29. september 
Vesthimmerland: har været forelagt Økonomiudvalget og behandles på 
byrådsseminar den 25. og 26. september. 
 
På møde i KKR Nordjylland den 14. november vil der blive fremlagt 
forslag til vedtægter.
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Drøftelse af henvendelse fra Visit Nordjylland: 
KKR Nordjylland drøftede den fremsendte henvendelse – herunder 
hvordan kontinuiteten omkring nordjysk turisme kan sikres. 

Mikael Klitgaard, formand for bestyrelsen for Visit Nordjylland, 
indledte med at fortælle om vigtigheden i at fastholde de stærke 
nuværende indsatser, som er sat i søen af Visit Nordjylland. Vækstforum 
har bidraget med finansiering i en overgangsperiode. 
Fremover skal nogle af aktiviteterne overgå til det nye center for 
kystturisme. Andre aktiviteter skal overgå til det Business Region North 
Denmark. 

KKR Nordjylland tilkendegav, at det er vigtigt at fastholde dialogen 
mellem Business Region North og Visit Nordjylland. KKR Nordjylland 
tilkendegav endvidere, at der fortsat er behov for en central figur til at 
samle turismen og være et fyrtårn for Nordjylland samt at binde 
kommunerne sammen. 

Der er efter KKR mødet aftalt i kommunaldirektørkredsen at alle 
kommuner er inviteret til at deltage i møde med Visit Nordjylland den 
29. september. 

3.5. National aftale om Væksthuset for 2015
SAG-2013-07639 fal 

Baggrund
KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med 
økonomiaftalen indgået en national aftale, der sætter retningen for 
Væksthusene i 2015. Den fastlægger de nationale mål for de fem 
væksthuse og indarbejdes nu i regionale aftaler mellem KKR og 
Væksthusene.

KKR Nordjylland skal – som opfølgning på den nationale aftale – på 
mødet den 14. november 2014 godkende en regional aftale med 
Væksthus Nordjylland om indsatsen for 2015. På KKR mødet den 14. 
november vil Væksthusets bestyrelsesformand, borgmester Lene 
Kjeldgaard Jensen, give en kort orientering om arbejdet i Væksthuset.

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter, om der skal indgås yderligere 
krav end de ovenfor nævnte fra den nationale væksthusaftale i den 
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regionale aftale med Væksthuset for 2015, der forelægges til godkendelse 
på mødet i KKR Nordjylland den 14. november 2014.

Sagsfremstilling
Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper 
fra sidste års aftale. Formålet er at sikre arbejdsro til at implementere 
strategien ”Væksthusene 2.0”. 

Målet er, at væksthusene på landsplan skal vejlede 4.000 virksomheder, 
heraf skal 2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der 
stilles også krav til, at væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til 
øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport.

Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, 
styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i 
forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og 
nationale erhvervsfremmetilbud. 

Desuden forpligter væksthusene sig til i fællesskab at udvikle og afprøve 
nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har 
været kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og væksthuset skal i 
højere grad være med hele vejen. 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet hæver desuden kravet til den 
samfundsøkonomiske effekt. For hver offentlig krone, der investeres, 
skaber væksthusene pt. værdi for 2,6 kr. I 2015 hæves kravet til 3,0 kr.

Den nationale aftale for væksthusene ligger til grund for den regionale 
aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthuset, der vil blive forelagt til 
godkendelse på næste KKR-møde. I den regionale aftale kan også indgå 
yderligere krav, som KKR ønsker indarbejdet.

Kommunerne modtager midler over bloktilskuddet til finansiering af 
væksthusene. I 2014 beløber disse sig til i alt 98.408.000 kr. fordelt på 
baggrund af befolkningstallet. Nordjyllands andel udgør ca. 10 pct. 

Den nationale aftale kan læses her http://www.kl.dk/Erhvervs--og-
regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0

Beslutning
Lene Kjeldgaard Jensen, formand for Væksthusets bestyrelse, 
orienterede kort om evalueringen af Væksthuset, herunder at 
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væksthusene i højere grad end i dag skal fokusere på virksomheder med 
vækstpotentiale. 

Der vil komme skrappere krav fra staten til, at væksthusene skal 
understøtte vækst, arbejdspladser og eksport samtidig med, at pengene 
bliver  færre.

Der var enighed om, at det er vigtigt, at kommunerne i tilknytning til 
etableringen af Business region North Denmark rykker tættere på 
Væksthuset.

Væksthuset er på dagsordenen igen på KKR-mødet den 14. november, 
hvor KKR Nordjylland skal godkende den regionale aftale med 
Væksthus Nordjylland om indsatsen for 2015.

3.6. Den fremtidige struktur på beredskabsområdet – pejlemærker og 
tidsplan
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
På KKR-mødet den 6. juni drøftede KKR Nordjylland under eventuelt 
økonomiaftalens formueringer om beredskabsområdet. 

KKR Nordjylland aftalte på mødet den 6. juni, at 
kommunaldirektørkredsen udarbejder et oplæg til drøftelse af den 
fremtidige struktur på beredskabsområdet.

På KKR mødet giver kommunaldirektør Tommy Christiansen en kort 
status og gennemgår:
• Forslag til pejlemærker for det videre arbejde
• Forslag til nedsættelse af arbejdsgrupper
• Forslag til tidsplan.  

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og fastlægger pejlemærkerne 
for det videre arbejde

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender nedsættelsen af 
arbejdsgrupper samt tidsplan. 

Sagsfremstilling
I forlængelse af KKR-mødet den 6. juni 2014 er der nedsat en 
arbejdsgruppe under kommunaldirektørkredsen med deltagelse af seks 
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kommunaldirektører (Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Thisted, 
Mariagerfjord og Vesthimmerland) og KKR-sekretariatet. 

Kommunaldirektørarbejdsgruppen har udarbejdet forslag til pejlemærker 
og tidsplan for det videre arbejde. 

Det videre arbejde forankres i kommunaldirektørarbejdsgruppen og 
understøttes af fire arbejdsgrupper med deltagelse af bl.a. tekniske 
chefer, beredskabschefer, FALCK og det statslige beredskab.

Overordnet tidsplan
• KKR Nordjylland beslutter pejlemærker og tidsplan – 12. september 

2014
• Udarbejdelse af oplæg med delafrapportering til borgmesterkredsen 

og KKR i relevant omfang
• Arbejdsgruppernes endelige afrapportering – 1. februar 2015
• Endelig behandling i KKR Nordjylland - 24. april 2015
• Implementering
• januar 2016 ikrafttræden

Beslutning
Tommy Christiansen, kommunaldirektør, indledte punktet med en 
gennemgang af pejlemærkerne, tidsplan og forslag til arbejdsgrupper.

KKR Nordjylland godkendte pejlemærkerne for det videre arbejde, 
nedsættelsen af arbejdsgrupper samt tidsplanen.

KKR Nordjylland tilkendegav endvidere et ønske om, at arbejde for at 
det statslige beredskab bevares i Thisted.  
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4. Udpegninger

4.1. Udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelse for Hospice 
Kamiilianergaardens bestyrelse og udpegning af kommunal 
repræsentant for styringskomiteen for delprogram Kattegat-
Skagerrak (KASK)
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
KKR Nordjylland har modtaget henvendelse fra Morsø Kommune om, 
at Lene Schøler Svenningsen, (V), Morsø Kommune ønsker at overlade 
sin bestyrelsespost for Hospice Kamiilianergaarden til Peter Therkildsen, 
(V), Morsø Kommune.

KKR Nordjylland har modtaget henvendelse fra Region Nordjylland 
omkring indstilling af en politisk repræsentant til styringskomiteen for 
delprogrammet Katte-Skagerak (KASK). Styringskomiteens opgave er at 
varetage gennemførelsen af programmet bl.a. gennem at beslutte om 
godkendelse eller afslag til de projekter, der ansøger om støtte inden for 
Kattegat-Skagerrak geografien.
 
Rent formelt skal kommunerne indstille en repræsentant og en 
suppleant, som herefter udpeges af Regionsrådet. I sidste periode var 
Erik Sørensen udpeget som medlem og Erik Ingerslev Larsen som 
suppleant. 

Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender, at Lene Schøler 
Svenningsen overlader sin bestyrelsespost i Hospice Vendsyssel til Peter 
Therkildsen. 

Det indstilles, at KKR Nordjylland indstiller et medlem og en suppleant 
til styringskomiteen for delprogrammet Katte-Skagerak (KASK).

Beslutning
KKR Nordjylland godkendte, at Lene Schøler Svenningsen overlader 
sin bestyrelsespost i Hospice Vendsyssel til Peter Therkildsen.

KKR Nordjylland udpegede Lars Møller, Frederikshavn til 
styringskomiteen for KASK og Birgit Hansen, Frederikshavn som 
suppleant styringskomiteen for KASK
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5. KKR

Intet at bemærke under punktet KKR 
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6. Punkter til næste møde

6.1. Punkter til næste møde
MDR-2014-00026 bjh

Baggrund
KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til fredag den 14. november.

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

Sagsfremstilling
Foreløbig sagsliste: 
• Godkendelse af resultatkontrakt for 2015 med Væksthus Nordjylland
• Godkendelse af sundhedsaftale 
• Praksisplan på sundhedsområdet 
• Socialtilsyn Nord 
• Dimensionering af velfærdsuddannelser.
• Vedtægter for Business Region North Denmark 
s
Beslutning
KKR Nordjylland tog sagslisten til efterretning 
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7. Eventuelt

7.1. Eventuelt
MDR-2014-00026 bjh

Intet at bemærke under eventuelt. 



3.1 Status for etablering af Business Region North Denmark 



Arbejdsgruppe om fremtidigt regionalt turismesamarbejde i Nordjylland 

- arbejdsgrundlag / 7.10.14 

 

 

Baggrund 

Regeringen har i januar 2014 vedtaget en ny national vækstplan for turisme i Danmark. I forlængelse heraf 

har regeringen i juli 2014 indgået aftale med Regionerne om etablering af 3 nationale udviklingsselskaber: 

Dansk Kyst- og Naturturisme (som placeres i Nordjylland), Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk 

Storbyturisme. Beslutningerne indebærer, at der etableres en ny organisering af den offentlige 

turismefremmeindsats, som kraftigt ændrer vilkår for det regionale samarbejde om turisme, i Nordjylland 

organiseret som Visit Nordjylland.  

 

I Nordjylland etablerer de 11 kommuner og Region Nordjylland pr. 1. januar et nyt samarbejde om vækst og 

udvikling, Business Region North Denmark (BRN). Turisme er udpeget som et af indsatsområderne for det 

nye samarbejde i erkendelse af, at der er brug for et forstærket samarbejde om den fremtidige regionale 

turismeindsats. Kommunaldirektørkredsen i Nordjylland og direktøren for Regional Udvikling i Region 

Nordjylland har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe om det fremtidige turismesamarbejde i 

regionen.  

 

Opgaven 

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et beslutningsoplæg til den kommende bestyrelse for Business 

Region North Denmark om indhold og organisering af et fremtidigt samarbejde om turisme i regionen. 

Opgaven vil bestå af følgende delelementer: 

 kortlægning: indsamling og komprimeret formidling af relevante fakta om den nuværende og 

fremtidige turismeindsats 

 scenarier for indhold og organisering: udarbejdelse af et antal scenarier for det fremtidige regionale 

turismesamarbejde, herunder opgaver, arbejdsdeling, økonomi og organisering 

 anbefalinger: udarbejdelse af anbefalinger til bestyrelsen, herunder styrker og udfordringer ved de 

forskellige scenarier 

 

Organisering 

Arbejdsgruppen består af: 

 2 kommunaldirektører, hvoraf den ene er formand.  

 1 repræsentant fra Region Nordjylland 

 1 repræsentant fra Visit Nordjylland 

 4 repræsentanter fra turistforeninger / turistchefer i Nordjylland 

 5 repræsentanter fra turisterhvervet i Nordjylland udpeget således:  

o 2 udpeget blandt de 5 største turistattraktioner i Nordjylland (Skallerup Seaside Resort, 

Fårup Sommerland, Nordsømuseet, Jesperhus Feriepark, Aalborg Zoo) 

o 1 udpeget af Horesta 

o 1 udpeget af Dansk Erhverv 

o 1 udpeget af DI 

 

Følgende er udpeget til arbejdsgruppen: 



 Kommunaldirektør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune (formand) og kommunaldirektør Niels 

Højgaard, Mariagerfjord Kommuner 

 Kontorchef Nanna Skovrup, Region Nordjylland 

 Direktør Lars Enevold, Visit Nordjylland 

 Turistchef Lene Kappelborg, Turisthus Nord 

 Turistchef Ole Riis Christensen, Visit Thy 

 Turistchef Trine Juul Søndergaard Pedersen, Visit Mariagerfjord 

 Turistchef Helge Søgaard, Visit Aalborg 

 Direktør Karl Henrik Laursen, Nordsø Oceanarium 

 Direktør Henrik Johansen, Aalborg Zoo 

 Direktør Rikke Gandrup, Color Hotel Skagen 

 Direktør Kaj Frederiksen, Sol og Strand 

 Direktør Niels Bro, Skallerup Seaside Resort 

 

Der nedsættes en skrivegruppe, som bistår arbejdsgruppen med mødeplanlægning, kortlægning og 

skrivearbejde. Skrivegruppen består af 

 Konsulent Carsten Mogensen, Region Nordjylland 

 Vicekontorchef Lisbeth Bilde, Hjørring Kommune 

 Specialkonsulent Lise-Lotte Stigsager 

 Afdelingschef Vibeke Lei Stoustrup 

 

Tids- og mødeplan 

 Uge 41: Nedsættelse af arbejdsgruppe 

 D. 21.10 kl. 16.00: 1. møde i arbejdsgruppen, afklaring og forventningsafstemning, fakta 

 D. 24.10.: Møde i kommunaldirektørkredsen, status 

 D. 6.11 kl. 16.00: 2. møde i arbejdsgruppe, første drøftelse af scenarier og finansieringsmodeller 

 D. 18.11 kl. 16.00: 3.møde, fastlæggelse af beslutningsoplæg til bestyrelsen for BRN 

 D. 28.11: konstituerende bestyrelsesmøde i BRN, fremlæggelse af foreløbigt beslutningsoplæg, 

drøftelse 

 December – primo januar: 4. og 5. møde i arbejdsgruppen 

 D. 23.1.15 (forventeligt): 1. ordinære møde i bestyrelsen, endeligt oplæg, beslutning 

 Februar – marts: evt. opfølgende møder 

 

 

 



3.2 Godkendelse af regional aftale mellem Væksthus 
Nordjylland og KKR Nordjylland om indsatsen for 2015
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3. Formål og målgruppe 
4. Regionale operatørfunktioner 
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1. Indledning/baggrund/rammer 
 
Denne aftale er indgået mellem KKR Nordjylland (på vegne af de 11 nordjyske kommuner) 
og Væksthus Nordjylland. Aftalen er 1-årig og skal revideres igen ultimo 2015. 
 
Baggrunden herfor er, at Kommunernes Landsforening (KL) og Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet (nu Erhvervs- og Vækstministeriet) den 15. juni 2009 har indgået aftale om, at 
kommunerne overtager finansieringen af væksthusene med virkning fra 1. januar 2011. 
Kommunerne kompenseres for opgaven over bloktilskuddet. Aftalen tages op til fornyet 
drøftelse i 2015 og baseres i øvrigt på følgende kriterier: 
 

 At samspillet mellem væksthusene og den lokale erhvervsservice fortsat skal styrkes 
og udvikles yderligere. 

 At de 5 væksthuse i Danmark skal have fælles brand, kompetenceudvikling, systemer, 
værktøjer og tilbud. Der skal også være plads til og mulighed for regional forskellighed. 

 At væksthusene spiller en central aktørrolle i den nationale erhvervspolitik. 
 

Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen, blevet evalueret 
i 2012 og evalueringen viser et stærkt rationale bag Væksthusene. Når bundlinjen gøres 
op, har Væksthusene en positiv samfundsøkonomisk effekt. For hver offentlig krone, der 
investeres, skabes værdi for kr. 2,6 over en toårig periode. Væksthusene er med til at 
skabe en mervækst i omsætningen hos væksthuskunder (ift. en kontrolgruppe) på 11 pct. 
to år efter vejledningen. Det har i samme periode resulteret i 600-700 nye job. 
Væksthusene er desuden velfungerende som regionale knudepunkter. 
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På den baggrund og med inddragelse af en bred gruppe af interessenter fik Væksthusene 
i efteråret 2013 en ny strategi – Væksthusene 2.0. KLs og EVMs overordnede målsætning 
for strategien er, at Væksthusenes afkast skal øges betydeligt over de kommende år. 
 
Ved indgangen til 2015 forventes Væksthusene 2.0 i hovedtræk at være implementeret, og 
derfor skal Væksthusene sikres en periode med arbejdsro for at skabe resultater med en 
ny vækstmodel. 2015 er derfor kendetegnet ved at være et arbejdsår, hvor stimulering af 
vækst og arbejdspladser har fokus. 
 
Væksthusaftalen for 2015 viderefører derfor i sin grundform de styrende principper fra 
Væksthusaftalen 2014 og dermed fra Væksthusene 2.0. Det er hensigten med 
Væksthusaftalen for 2015 at bygge videre på de erfaringer, som Væksthusene har gjort 
sig med implementeringen af Væksthusene 2.0. 
 
På baggrund af evalueringen er der også udarbejdet en handlingsplan for forankring af 10 
udviklede initiativer, som Erhvervsstyrelsen har givet et tilsagn til, der i juni 2014 blev 
forlænget til 30. juni 2015. Disse initiativer har følgende overskrifter: 
 

1. Opfølgning på evaluering 
2. Screening af vækstpotentiale 
3. Målgruppen, herunder virksomheder med højt vækstpotentiale 
4. Internationale aktiviteter 
5. Kollektive forløb 
6. Brugerevaluering/effektmåling 
7. Forankring af fælles systemer/værktøjer 
8. Udvikling af mentorkorps på tværs af væksthusene 
9. Tilbud til kreative erhverv 
10. Væksthusene som kompetenceudvikler 

 
Alle initiativer er i proces og/eller under implementering pånær aktivitet 1, som er 
gennemført og afrapporteret til Kommunernes Landsforening og Erhvervsstyrelsen. 
 
Der arbejdes videre med initiativerne i 2015. 
 
Evalueringen peger også på potentialer for at stimulere strategi og vækst yderligere.    
Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) indgår hvert år en 
aftale om fælles mål for væksthusene (aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kunde-
tilfredshed, vækst i vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer, der kan 
understøtte væksthusenes mål). Det er KLs og EVMs ønske med årets aftale at 
understøtte Væksthusenes indsats i forhold til opfølgning på evalueringens anbefalinger. 
KL og EVM anser dette arbejde som en vigtig forudsætning for, at Væksthusene også 
fremadrettet bidrager til at løfte målsætningen om, at flere iværksættere og virksomheder 
skal ind i solide vækstforløb. 
 
Med afsæt i evalueringen er der med denne aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus 
Nordjylland indført mål for Væksthusets udvikling af kontakten til vækstlaget af nordjyske 
virksomheder. 
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For 2015 har aftalen mellem KL og EVM (dateret den 6. juni 2014 og vedlagt denne aftale) 
særligt fokus på følgende: 
 
 
Rammer for Væksthusenes aktiviteter i 2015: 

 Væksthusene skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med 
vækstpotentiale med at kortlægge deres vækstpotentiale og udarbejde en 
vækstplan. De skal i den sammenhæng arbejde målrettet med at differentiere og 
segmentere Væksthusenes brugere. Væksthusene skal henvise til og samarbejde 
med private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet. 

 Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, 
hvor Væksthusene initierer samarbejde mellem aktørerne og er opsøgende i 
udviklingen af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne. 

 Væksthusene skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for 
virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, vækstfora, regionerne, staten 
og EU. 

 Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører. 

 Væksthusene skal dokumentere resultater og effekter. 
 

 
 

Indsatsområder i henhold til den nye vækstmodel: 
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 Væksthusene skal opsøge, vejlede og understøtte vækstvirksomheder i forhold til at 
udløse deres vækstpotentiale.  

 Væksthusene skal øge kontakten/appellen til vækstlaget i Danmark. 

 Væksthusene skal samarbejde med kommunerne om at skabe en effektiv, 
sammenhængende, kundeorienteret og fleksibel erhvervsservice ved at styrke 
netværksdannelser mellem virksomheder og relevante samarbejdspartnere. 

 Væksthusene skal kontinuerligt tilpasse vækstmodellen i takt med nye erkendelser 
og behov. 

 Væksthusene skal videreføre det strategiske fokus fra 2014, der indebærer en 
styrket indsats ift. at udvikle og prioritere differentierede services og programtilbud, 
som matcher vækstvirksomhedernes behov og tilfører ekstra værdi, fx ved at 
understøtte virksomhedernes internationalisering og ekspansion gennem 
vækstkortlægningen. 

 Væksthusene skal udvikle modeller til at identificere virksomheder med særligt 
vækstpotentiale. 

 Væksthusene skal motivere til vækst via arrangementer som fx konferencer, 
netværksaktiviteter og workshops. 

 Væksthusene skal bidrage til gennemførelsen af Global Entrepreneurship Week i 
samarbejde med Erhvervsstyrelsen og andre partnere under forudsætning af, at der 
afsættes midler hertil i Finansloven for 2015. 

 Væksthusene skal udvikle knudepunktsrollen lokalt, regionalt og nationalt. 

 Væksthusene skal videreføre og udvikle dialogen med øvrige aktører samt spille en 
aktiv rolle for at fremme videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling af 
private og offentlige aktører. 

 Væksthusene skal styrke deres samarbejde på tværs af regionale grænser – og 
som system – udnytte og dyrke anvendelsen af specialistkompetencer til gavn for 
virksomhederne. 

 Væksthusene skal værne om deres fælles identitet ved at arbejde med fælles pr- og 
markedsføringstiltag samt anvende den fælles designmanual og den fælles 
kommunikationsplatform, der er aftalt mellem Væksthusene og Erhvervsstyrelsen. 
 
 
 

Siden etableringen af Væksthus Nordjylland i 2007 er der arbejdet målrettet på at skabe 
sammenhæng i det samlede erhvervsservicesystem. Væksthus Nordjylland er – sammen 
med de øvrige væksthuse – et knudepunkt for det sammenhængende 
erhvervsservicesystem. Vi har således bl.a. i tæt samarbejde med de lokale 
erhvervskontorer etableret en ”ambassadørordning”, der indebærer, at vi regelmæssigt er 
til stede på de enkelte erhvervskontorer. Hvert år laves der en rokade, således at de lokale 
erhvervskontorer får en ny ”ambassadør” tilknyttet og dermed også nye kompetencer. 
 
Den fremadrettede ambition er, med Væksthus Nordjylland som omdrejningspunkt, at 
skabe rammerne om et endnu bedre og mere målrettet sammenhængende 
erhvervsservicesystem, med optimale forudsætninger for at skabe gode resultater for 
iværksættere og virksomheder i hele Nordjylland.  
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Udover at skabe en effektiv, sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og 
fleksibel erhvervsservice skal Væksthusene og kommunerne samarbejde om 
kompetenceudvikling af erhvervsfremmeaktørerne. Væksthusene skal derfor videreføre 
dialogen med øvrige aktører, samt spille en aktiv rolle for at fremme national eller regional 
videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling af aktørerne.  
 
Den viden, Væksthusene opbygger om virksomhederne og erhvervslivet generelt, skal 
være til rådighed for kommunerne i deres arbejde med generelle 
erhvervsudviklingsstrategier og omvendt.  
 
Pr. 1. januar 2015 etableres et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme 
imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Samarbejdet benævnes Business 
Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling. 
  
Samarbejdet vil give de nordjyske kommuner og Regionen 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 vækst- og 
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. Den 
ansvarlige aktør varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige 
deltagende kommuner og eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner 
m.fl.  
  
Indsatsområderne for Business Region North Denmark vil være: 
 

 Erhvervsudvikling og jobskabelse 

 Turisme 

 Adgang til kvalificeret arbejdskraft 

 Infrastruktur 

 Internationalt samarbejde 

For Væksthus Nordjylland giver etablering af Business Region North Denmark mulighed 
for at etablere et endnu tættere samarbejde med de nordjyske kommuner og Region 
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Nordjylland og styrke ejerskabet til Væksthuset. Konkret vil Væksthuset kunne bidrage 
med:  
 

 Erhvervsudvikling og jobskabelse: Væksthuset via det nye samarbejde i endnu 

højere grad sikrer, at nye regionale programmer for virksomheder og iværksættere 

tager afsæt i de fælles prioriteringer og behov. 

 Turisme: der efterspørges større fokus på forretningsudvikling inden for 

turismeerhvervet. Væksthuset kan bidrage til dette. 

 Adgang til kvalificeret arbejdskraft: Væksthuset har kontakt med mange 

virksomheder og kan aktivt bidrage til at løfte denne vigtige dagsorden. 

 Internationalt samarbejde: med EU-kontorets placering i NOVI øges muligheder for 

tættere samarbejde om at hente konkurrenceudsatte EU-midler til regionen. 

Vi ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde. 
 
 
 
2. De nordjyske kommuners rolle 
 
De nordjyske kommuner varetager de overordnede strategiske og politiske forhold ift. 
rammebetingelserne for iværksætteri og virksomhedsudvikling indenfor deres egne 
kommuner. 
 
De nordjyske kommuners erhvervspolitiske mål tager udgangspunkt i de fire særlige 
vækstkilder: 
 

 Menneskelige ressourcer, herunder kompetenceudvikling, tiltrækning og 
modtagelse af arbejdskraft, samt bibeholdelse af videnarbejdspladser i 
Nordjylland. 
 

 Globalisering, herunder at bidrage til en ambitiøs og international vækst-
dagsorden i de nordjyske virksomheder. 

 

 Innovation og anvendelse af ny teknologi, med fokus på brobygning til 
videnmiljøer, samt sparring om innovation. 

 

 Iværksætteri, med fokus på overlevelse og vækst. 
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Aftalen vil således bidrage til: 
 

 At sikre direkte sammenhæng mellem kommunale erhvervspolitikker og den udførende 
erhvervsservice. 

 At sikre sammenhæng mellem kommunale erhvervspolitikker og operatørfunktioner i 
relation til programbaserede satsninger i regi af Vækstforum eller andre aktører. 

 At sikre optimalt samspil mellem Væksthus Nordjylland og den lokale erhvervsservice. 

 At sikre vedblivende opgavefokus, frem for systemfokus, hvor iværksætteres og virk-
somheders potentiale og behov er i højsædet. 

 At sikre ”bedste mand på opgaven” på erhvervsserviceydelsen – med kritisk masse 
som et centralt kriterium.  

 At fokusere på opgaven frem for organiseringen, og mulighederne i at arbejde langt 
mere netværksorienteret. 

 At udvide forståelsen af hvilke aktører der, ud over de lokale erhvervskontorer og 
Væksthus Nordjylland, indgår som parter i det nordjyske erhvervsservicesystem. 
Aalborg Universitet, University College Nordjylland, de nordjyske erhvervsskoler, Visit 
Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland, inkubatormiljøer og innovationsmiljøer 
m.fl. må fremover også betragtes som en del af erhvervsservicesystemet (med hver 
deres særlige rolle). 

 At sikre fornøden dokumentation (bl.a. via effektmåling) samt optimale betingelser for 
en kontinuerlig gensidig inspiration mellem erhvervspolitik og erhvervsservice. 

 At sikre at der lokalt bakkes op om de initiativer, Væksthusene igangsætter. 

 At sikre at Væksthus Nordjylland er et knudepunkt for den sammenhængende 
erhvervsserviceindsats. 

 
 
3. Formål og målgruppe 
 
Det er målet med denne aftale at sikre, at der er sammenhæng mellem de kommunale er-
hvervspolitikker og udførelsen af erhvervsservicen. Det er også målet at tilvejebringe de 
bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Nordjylland, i form af vej-
ledning/problemafklaring og overblik over relevante muligheder for rådgivning og videre 
udvikling.  
 
Den samlede erhvervsserviceindsats kan opdeles i følgende opgaver: 
 

 Den lokale erhvervsservice 
 Den specialiserede erhvervsservice 

 
Lokal erhvervsservice er generelle ydelser (primært vejledning og henvisning til råd- 
givning) udført af de lokale erhvervskontorer. Målgruppen er alle iværksættere og 
virksomheder. De iværksættere og virksomheder, som er i målgruppen for den 
specialiserede erhvervsservice, henvises af den lokale erhvervsservise videre til 
operatørerne på disse indsatser. Ud over Væksthus Nordjylland kan det eksempelvis 
være Eksportrådet, Aalborg Universitet eller de danske GTS institutter. Fra den lokale 
erhvervsservice/de lokale erhvervskontorer henvises vejledte iværksættere og 
virksomheder til relevante problemløsere, der som hovedregel er private rådgivere. 
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Specialiseret erhvervsservice, i regi af Væksthus Nordjylland, er specialiserede tilbud til 
virksomheder i Væksthus Nordjyllands målgruppe (primært vejledning/vækstkortlægning 
og henvisning til f.eks. privat rådgivning).  
 
En vækstkortlægning, med afsæt i virksomhedernes behov, hjælper virksomhederne til at 
få overblik over hvilke områder, der skal prioriteres højest, og hvilke aktiviteter, der skal 
sættes i gang for at opfylde virksomhedernes vækstambitioner. 
 

 Væksthus Nordjyllands målgruppe er nye og mindre virksomheder med 
vækstambitioner og vækstpotentiale.  
 

Vi skal som Væksthus desuden bidrage med en ambitiøs og international vækstdags-
orden. Væksthus Nordjylland indgik derfor i 2011 en strategisk partnerskabsaftale med 

Eksportrådet og Vækstforum Nordjylland om at indstationere en internationaliserings-
rådgiver fra Eksportrådet hos Væksthus Nordjylland. Eksportrådets hidtidige 
eksportforberedelsesordning til SMV’er udvides og forbedres i tæt samarbejde med 
Væksthusene. Der blev derfor primo 2013 indgået en samarbejdsaftale mellem 
Eksportrådet og Væksthus Nordjylland. Denne landsdækkende eksportordning har fokus 
på især SMV’er med behov for forberedelse ift. indledende eksportarbejde eller udvikling 
af virksomhedernes eksport. Den skal give disse virksomheder relevant assistance til at få 
udfoldet deres eksportpotentiale. SMV’erne opnår hermed overblik samt henvisning til 
kompetent rådgivning. Denne rådgivning kan ske via Eksportrådet eller via private aktører. 
 
Den strategiske partnerskabsaftale er blevet genforhandlet i 2014, og der er underskrevet 
en ny 3-årig aftale imellem Eksportrådet, Vækstforum Nordjylland og Væksthus 
Nordjylland. 
 
 
4. Regionale operatørfunktioner 
 
Væksthus Nordjylland er, med de lokale erhvervskontorer som tætte partnere, operatør på 
en række regionale programmer for Vækstforum/Region Nordjylland. Nedennævnte 
programmer løber kun til og med 2014 og nogle af dem et par måneder ind i 2015, og der 
er derfor lige nu stor fokus på opgaver og programmer i den nye strukturfondsperiode, 
som går fra 2014-2020. 
 
Væksthus Nordjylland har en central rolle i det samlede erhvervsservicesystem ift. at vare-
tage operatørfunktioner på programbaserede tiltag. Væksthus Nordjylland skal i videst 
muligt omfang arbejde for at sikre, at relevante tilbud (ift. målgruppen) forankres og gen-
nemføres på vegne af det samlede erhvervsservicesystem og således i tæt samarbejde 
med de lokale erhvervskontorer. Dette omfatter alle relevante tiltag, udbudt såvel på regio-
nalt som nationalt plan, som kan fremme vækst- og udviklingsmuligheder for målgruppen. 
 
Væksthus Nordjylland skal holde den lokale erhvervsservice ajour ift. implementeringen af 
de regionale og nationale programmer, hvor Væksthus Nordjylland er operatør. 
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Vi venter på den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) og kender derfor ikke 
helt aktiviteterne for 2015 endnu. 2015 vil derfor blive et overgangsår, hvor vi ikke har helt 
den samme andel af målrettede tilbud til virksomhederne som i 2014. Udover de pilot-
programmer, der er ansøgt, vil vi derfor også fokusere meget på vores knudepunkts-
funktion og på at være velinformerede om alle de andre gode tilbud, der findes på 
erhvervsfremmeområdet og udbydes af vores mange samarbejdspartnere, både regionalt 
og nationalt. 
 
En væsentlig indsats i 2015, der også skal afsættes ressourcer til, er udvikling af nye 
målrettede tilbud til virksomhederne. 
 
 
De nye programmer i 2015: 
 

 Nordjysk NewBizz, hvor formålet er at få flere iværksættere og vækstiværksættere 
og derigennem skabe flere arbejdspladser på nye og innovative virksomheder. Der 
er 5 aktiviteter – NiN, ViP, Etnisk Erhvervsfremme, Socialøkonomisk Iværksætteri 
og Iværksætterindsatsen på AAU. 

 

 Vækst 2.0, hvor formålet er at skabe vækst via øget omsætning/indtjening, øget 
eksport og internationalisering samt øget beskæftigelse. Dette skal ske med afsæt i 
strategi- og udviklingsarbejde i virksomhederne og kompetenceudvikling af 
medarbejdere. 

 

 SIP (Strategisk InvesteringsProgram), et spin off af GLOBAL. Initiativet er taget 
sammen med Norddanmarks EU-kontor og Aalborg Universitet. Se også mere 
under eksisterende initiativer. 

 
 
 
Ved indgåelsen af denne aftale er Væksthus Nordjylland operatør på følgende regionale 
programmer: 
 
Iværksætterprogrammer: 
 

 Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN), målrettet alle, der ønsker at starte egen 
virksomhed. 
 

 Vækst Iværksætter Program (ViP), målrettet ”den unge” iværksætter med ambition 
om og potentiale til vækst og udvikling. 

 

 Etableringsordning for Vækst- og Vidensiværksættere, en ordning på 40 uger, hvor 
vækst- og vidensiværksættere med en idé med vækstpotentiale kan arbejde videre 
med idéen på dagpenge. 
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Vækstprogrammer: 
 

 GLOBAL, målrettet virksomheder (SMV’er) med vækst- og globaliseringspotentiale 
indenfor alle brancher. 

 

 ”Yderlig Vækst”, strategi- og kompetenceudviklingsforløb, herunder vækst gennem 
rådgivning, vækst gennem kompetenceløft, individuelt og i netværk, og vækst 
gennem højtuddannede. Målrettet virksomheder i yderområder. Der er tale om et 
nyt regionalt rammeprogram, og der var kick-off i september 2012. 

 
 

Andre nordjyske initiativer: 
 

 Nordjysk Lånefond, attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med 
betydeligt udviklingspotentiale. 

 

 Nordjysk Videnpilotordning, målrettet private SMV-virksomheder (med op til 100 
medarbejdere), der har brug for en højtuddannet medarbejder til at gennemføre et 
innovativt projekt på 12 måneder i virksomheden. 

 

 SIP (Strategisk InvesteringsProgram), fundraising af både nationale og 
internationale puljer. Deltagervirksomhederne gennemgår et opkvalificerende forløb 
i samarbejde med Norddanmarks EU-kontor, Aalborg Universitet og Væksthus 
Nordjylland, hvorefter virksomhederne vælger en konsulent til at udføre 
skriveopgaven. 
 
 

Qua vores regionale knudepunktsfunktion anses vi af Vækstforum som en naturlig 
projektleder på en række regionale initiativer i samarbejde med andre aktører. Disse 
initiativer understøtter hver især det regionale Vækstforums strategi.  
 
Initiativerne omhandler udvikling af nordjyske virksomheder med fokus på specifikke 
brancher og forretningsområder – Byg og Fødevarer – og derudover er vi også tovholder 
på et mindre projekt om Tværfaglige Konsortier samt Businessbroen NORGE-
NORDDANMARK, som er et omfattende erhvervs-, beskæftigelses- og 
kompetenceudviklingsprojekt med fokus på den geografiske region i det nordlige Danmark 
og det sydlige Norge.  
 
 
Nationale initiativer: 
 
I 2015 er der foreløbigt flg. nationale og dermed landsdækkende initiativer, hvor Væksthus 
Nordjylland er projektansvarlig for Nordjylland: 

 

 Early Warning, et gratis tilbud om hjælp til kriseramte virksomheder med enten at 
vende den økonomiske udvikling for virksomhederne eller at hjælpe med at lukke 
virksomheden, inden gælden bliver uhensigtsmæssigt stor. Hjælpen gives af et 
korps af frivillige (i Nordjylland 15 aktive). Det er typisk ledere/virksomhedsejere, 
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der stiller sig gratis til rådighed. Private rådgivere inddrages, når det er nødvendigt, 
typisk advokater.  

 
 
Vi forventer flere nationale initiativer men kender ikke detaljerne endnu. 
 

 
 

5. KL og EVM (Erhvervs- og Vækstministeriet) 
 
EVM har via Erhvervsstyrelsen administreret væksthusene og globaliseringsmidlerne i 
relation hertil siden 2007. Væksthusene skal fortsat spille en central rolle i regeringens 
arbejde for at skabe vækst, være knudepunkter i det enstrengede erhvervsfremmesystem 
og implementere relevante kommende statslige initiativer. 
 
KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal benytte de systemer, der er stillet til 
rådighed for Væksthusene og lokale erhvervskontorer og øvrige aktører omfattet af en 
samarbejdsaftale: 
 
På baggrund af data i CRM-systemet vil Erhvervsstyrelsen fortsat årligt udarbejde 
statistikker for Væksthusenes målopfyldelse. Erhvervsstyrelsen præsenterer endvidere 
deskriptive statistikker for den sammenhængende erhvervsservice. 
 
KL og EVM er enige om, at Væksthusene fortsat kan indtænkes i udmøntningen af 
relevante statslige initiativer målrettet iværksættere og potentielle vækstvirksomheder, 
herunder opfølgning på regeringens vækstplaner. 
 
KL og EVM er enige om fortsat at understøtte dialogen mellem Væksthusenes direktører 
og formænd samt KL og Erhvervsstyrelsen. Disse parter mødes to gange årligt med 
Væksthusenes interessenter i Det Rådgivende Forum for Væksthusene afholdt af 
Erhvervsstyrelsen. Derudover mødes KL, ERST og Væksthusdirektørerne fem gange 
årligt. 
 
KL og EVM er enige om at indgå aftale om den struktur, der efter 2015 skal sikre et 
sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst, samt at 
der ikke er anledning til at betvivle, at indsatsen for flere vækstvirksomheder skal fortsætte 
efter 2015. Den nye aftale for Væksthusene efter 2015 fastlægges i forbindelse med 
økonomiaftalen i sommeren 2015. 
 
 
6. Markedsføring 
 
Det er af vital betydning, at målgruppen har det fornødne kendskab til tilbuddene i det 
samlede erhvervsservicesystem, og at målgruppen i den sammenhæng oplever ”no wrong 
door”.  
 
Væksthus Nordjylland har i den forbindelse en særlig forpligtelse til at arbejde for at sikre, 
at der sker en slagkraftig markedsføring af tilbuddene i erhvervsservicesystemet, i såvel 
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skrevne som digitale medier. Endvidere er kommunerne i region Nordjylland enige om, at 
operatørerne på den lokale erhvervsserviceindsats på tilsvarende vis forpligter sig til at 
deltage aktivt i den lokale markedsføring. 
 
Der startede en ny programperiode i 2014, som der er fokus på med henblik på nordjyske 
vækst- og udviklingsprogrammer (rammeprogrammer til gavn for nordjyske virksomheder 
og iværksættere). 
 
Dertil kommer, at Væksthus Nordjylland i samarbejde med de lokale erhvervskontorer vil 
sikre, at ”den gode historie” om iværksættere og virksomheder vil blive synliggjort via 
pressemeddelelser til såvel den samlede danske presse som til den nordjyske og lokale 
presse. Endvidere vil synliggørelsen ske via vores nyhedsmails. 
  
Målsætningen er, at markedsføring af initiativer og aktiviteter i det samlede 
erhvervsfremmesystem sker i et samspil gennem involvering og orientering af alle parter, 
således at det brede budskab når ud i hele regionen. 
 
 
7. Kompetenceudvikling 
 
For vedblivende at kunne identificere vækstpotentialet og bidrage med kvalificeret vejled-
ning, tilbydes alle i det samlede erhvervsservicesystem i Nordjylland, at deltage med 
repræsentanter/konsulenter i aftalte fælles kompetenceudviklingsaktiviteter.  
 
I samarbejde med de lokale erhvervskontorer er der taget initiativ til kompetenceudvikling 
af medarbejdere både på de lokale erhvervskontorer og i Væksthus Nordjylland. 
Indledningsvist vil der blive lavet kompetencemapping på alle for at identificere mulige 
indsatsområder. Projektet er i proces, og der er etableret en arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter fra både de lokale erhvervskontorer samt Væksthus Nordjylland. 
 
I forbindelse med evalueringen af Væksthusene i 2013 er der, som tidligere beskrevet, 
udarbejdet en række anbefalinger – Væksthusene 2.0. En af anbefalingerne går på, at der 
skal laves skarpe kompetenceprofiler. Der er brug for meget klarere at kommunikere, hvad 
Væksthusene har af både generelle og specifikke kompetencer, samt hvad de kan bruges 
til.  
 
I forlængelse heraf er den handlingsplan, som Erhvervsstyrelsen har bevilget tilsagn til 
mhp. forankring af de initiativer, som er udviklet og udrullet via væksthusene i perioden 
2007 – 2012. En af aktiviteterne i denne handlingsplan omhandler Væksthusene som 
kompetenceudvikler/væksthuskompetencer. Formålet er at sikre og videreudvikle 
Væksthusenes rolle som kompetenceudvikler i såvel innovationssystemet som ift. 
målgruppen samt at afklare og formidle væksthuskompetencer. Resultatforventningen er 
bl.a., at Væksthusene bliver kommunernes primære indgang til ny viden på 
erhvervsfremmeområdet. 
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8. Evaluering/effektmåling 
 
Med henblik på at kunne tilpasse og udvikle erhvervsserviceindsatsen er det vigtigt at 
have den fornødne dokumentation for i hvilket omfang, aktiviteterne har en effekt ift. 
målgruppens økonomiske præstationer. 
 
Væksthus Nordjylland har i den forbindelse en særlig forpligtelse til at sikre, at såvel 
vejledningsaktiviteten som den programbaserede indsats (regionale programmer og 
landsdækkende initiativer) evalueres og effektmåles.  
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9. Aktiviteter 
 
Følgende overordnede mål er fastlagt for Væksthus Nordjyllands aktivitet i 2015: 
 

 Nationale mål Suppl. nordjyske mål 

Aktivitetsmål  Implementering af strategien for 
Væksthusene version 2.0.  

 Udvikling, beskrivelse og afprøvning af 
metode for opfølgning overfor 
virksomhederne. 

 Vækstkortlægning, vækstplan og 
tilmelding til brugerevaluering for min. 
205 virksomheder samt kontakt til 
yderligere 205 virksomheder. 

 Henvisning af min. 80% af de 
virksomheder, som har fået 
vækstkortlægning til privat rådgivning 
eller offentlige tilbud. Henvisning 
dokumenteres i vækstplanen. 
Heraf min. 70% til privat rådgivning. 

 Vejlede* og yde starthjælp til 
ca. 1000** nye iværksættere 
med en overlevelsesrate på 
80 %.  

 Virksomhedskontakt og  
-vejledning til ca. 600 
nordjyske virksomheder. 

 Ca. 400 virksomhedsudvik- 
lingsforløb medfinansieret 
med EU-midler via regionale 
programmer samt øvrige 
puljer til køb af specialiseret 
rådgivning m.v. 

Kvalitetsmål  Min. 80% af de virksomheder, der har 
modtaget en vækstkortlægning og en 
vækstplan i 2015 er tilfredse eller meget 
tilfredse med vækstkonsulenternes 
kompetencer. 

 Net Promotor Score på min. 60 i forhold 
til, at de virksomheder, der har fået 
vækstkortlægning og vækstplan i 2015 
samt er tilmeldt brugerevaluering, vil 
anbefale Væksthuset til andre. 

 Min. 80% af de virk-
somheder, som har 
modtaget EU 
investeringsmidler via 
Væksthus Nordjyllands 
programmer til køb af 
specialiseret rådgivning, 
skal være enten tilfredse 
eller meget tilfredse. 

 

Effektmål Virksomheder, der har fået vækstkortlægning 
og vækstplan i 2013, og som er tilmeldt 
brugerevaluering: 

 øger beskæftigelsen min. 10 
procentpoint.  

 øger omsætningen min. 15 
procentpoint.  

 øger eksporten min. 10 procentpoint. 
- mere end en kontrolgruppe af 
sammenlignelige virksomheder fra 2013- 2014 
og fastholder denne vækst over en to-årig 
periode fra 2013-2015. 
 

 Væksthusene øger det 
samfundsmæssige afkast fra 2,6 kr. til 
3,0 kr. 

I de nye programmer lægges der 
endnu mere vægt på effektmål. De 
vil dog variere fra program til 
program. 

*Udføres af erhvervskontorerne i de 11 kommuner. **Plus 300, der ikke starter virksomhed. 
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10. Økonomi 
 
Væksthus Nordjylland modtager kr. 10.260.000 excl. moms for indsatsen inden for ram-
merne af nærværende aftale. Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelings-
nøgle: 
 

Kommune Kr. (excl. moms) 

Morsø Kommune  396.000 

Thisted Kommune   792.000 

Brønderslev Kommune   636.000 

Frederikshavn Kommune                            1.104.000 

Vesthimmerland Kommune   684.000 

Læsø Kommune     36.000 

Rebild Kommune   504.000 

Mariagerfjord Kommune   732.000 

Jammerbugt Kommune   648.000 

Aalborg Kommune 3.564.000 

Hjørring Kommune 1.164.000 

I alt                          10.260.000 

 
 
Fakturering sker primo januar 2015 og forfalder til betaling ultimo januar 2015. 
 
De fakturerede beløb (excl. moms) svarer til den kompensation, de nordjyske kommuner 
er tildelt ifbm. opgavens overdragelse fra staten til kommunerne. 
 
 
 
11. Ikrafttræden 
 
Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2015.  
 
 
 
For KKR Nordjylland   For Væksthus Nordjylland 
den      /        den      /        
 
 
 
 
        
     Mogens Gade                      Lene Kjelgaard Jensen 
 Formand for KKR Nordjylland  Formand for Væksthus Nordjylland 
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NOTAT  

Opgaver for KKR og de regionale arbejds-
markedsråd 

KKR har med beskæftigelsesreformen fået en ny opgave. Kommunerne 

forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejde i KKR, og KKR udpeger 

fem medlemmer til hvert af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.  

 

Kommunerne har med reformen fået et større fælleskommunalt ansvar for 

beskæftigelsespolitikken, idet arbejdsmarkedets parter ikke længere skal 

overvåge kommunernes beskæftigelsesindsats via de Regionale Beskæftigel-

sesråd.  

 

Det er vigtigt, at der fra start sættes en offensiv tværkommunale dagsorden, 

på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at de fem kommunale medlemmer 

af de kommende regionale beskæftigelsesråd skal arbejde for at sætte den 

kommunale dagorden i rådet. 

 

KKR’s nye rolle bliver at sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og de 

nye regionale arbejdsmarkedsråd – og at understøtte kommunernes mulig-

heder for at tænke på tværs af sektorer og binde beskæftigelsesområdet 

sammen med erhvervspolitikken og mulighederne for at skabe vækst.  

 

Der bliver også en ny samarbejdsrolle i forhold til arbejdsmarkedets parter, 

som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. Der har bl.a. væ-

ret henvendelse fra flere a-kasser og LO.  

 

KKR’s formelle opgaver 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne til opgave at drøfte samar-

bejder om beskæftigelsesindsatsen mellem kommunerne i KKR. Det fore-

liggende udkast til lovforslag forudsætter, at kommunerne træffer beslut-

ning om, hvilke opgaver kommunerne vil samarbejde om i KKR. 
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Lovforslagets bemærkninger nævner som mulige eksempler: 

• Koordinering af samarbejdet med virksomhederne 

• Indsatser, der kræver specialiseret viden, fx indsatsen over for akademi-

kere, opkvalificering til særlige brancher, mv. 

 

Der er et behov for tværgående koordinering, og derfor er der i forligskred-

sen en forventning om, at kommunerne gennem KKR reelt drøfter samar-

bejder på tværs og også iværksætter relevante samarbejder.  

 

KKR får til opgave at udpege fem kommunale medlemmer til hvert af de i 

alt otte regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de eksisterende regionale 

og lokale beskæftigelsesråd. 

 

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) 

Beskæftigelsesreformen betyder, at der etableres otte regionale arbejdsmar-

kedsråd, der skal understøtte kommunernes indsats og koordinere indsatsen 

på tværs af geografi og sektorer, bl.a. ift. a-kasser, uddannelsesinstitutioner, 

mv. 

 

RAR sammensættes ifølge lovforslaget således: 

• 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening  

• 5 fra Landsorganisationen i Danmark  

• 1 fra FTF  

• 1 fra Akademikerne  

• 1 fra Lederne  

• 5 fra kommunerne beliggende i regionen i forening  

• 1 fra Danske Handicaporganisationer   

• 1 fra regionsrådet  

• Som tilforordnede udpeger rådet 1 repræsentant for Vækstforum, 1 re-

præsentant for VEU-centrene samt 1 repræsentant for erhvervsakade-

mier og professionshøjskoler i fællesskab eller 1 repræsentant for uni-

versiteterne i det regionale område. 

 

Det fastsættes ikke direkte i lovforslaget, hvor mange og hvilke RAR der 

oprettes. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte antal og geo-

grafi. Der er dog politisk enighed mellem forligspartierne om, at der skal 

nedsættes et RAR for kommunerne i KKR Nordjylland, to i KKR Midtjyl-

land (et i øst og et i vest), to i KKR Syddanmark (et på Fyn og et i Sydjyl-

land), et for KKR Sjælland, et for KKR Hovedstaden og Bornholm for sig 

selv. Det er også denne inddeling, der ligger til grund for de udpegelser til 

de regionale arbejdsmarkedsråd, som beskæftigelsesministeren har bedt de 

respektive organisationer og myndigheder om at foretage, så rådene kan 

træde i kraft den 1. januar 2015.  
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Lovforslaget tillægger de regionale arbejdsmarkedsråd en rådgivende opgave 

i forhold til kommunerne og giver også rådene til opgave at koordinere fx 

virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsrådene vil derfor følge kommuner-

nes beslutninger omkring tværgående samarbejde i KKR tæt – men uden at 

have den kontrollerende opgave, som de hidtidige regionale beskæftigelses-

råd har haft. 

 

Rådene får bl.a. følgende opgaver: 

• Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesind-

satsen på tværs af kommuner 

• Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftige l-

sesindsatsen 

• Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløs-

hedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt 

koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen 

• Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder 

med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed 

• Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespul-

je. 

 

KL har støttet en revitalisering af samarbejdet med arbejdsmarkedets parter 

gennem nye RAR. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at de regionale 

arbejdsmarkedsråd med udgangspunkt i den formulerede opgaveliste skal 

drøfte overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer. Og rådgive kom-

munerne om de strategiske sigtelinjer, så kommunerne kan imødekomme 

behovene på det regionale arbejdsmarked. Rådene skal fx her bidrage til , at 

kommunerne har tilstrækkelig viden om behovene på det regionale ar-

bejdsmarked.  

 

Arbejdsmarkedsrådene kan afgive synspunkter til kommunerne omkring 

kommunernes indsats, men rådene er rådgivende og har ikke beslutnings-

kompetence ift. kommunernes. Der ligger her en væsentlig ændring i for-

hold til de funktioner, som de hidtidige regionale beskæftigelsesråd har haft 

med overvågning, opfølgning og kontrol af kommunernes indsats.  

 

Samspillet mellem KKR og RAR  

Med de skitserede opgaver for de regionale arbejdsmarkedsråd vil der skulle 

udvikles et tæt samspil mellem de regionale råd og KKR. Det vil være afgø-

rende, at kommunerne i KKR drøfter tværgående udfordringer og samar-

bejder, så de kommunale repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd 

har et stærkt ståsted og kommunalt mandat ift. drøftelserne i rådene. De 

kommunale synspunkter vil stå stærkest, hvis kommunerne har en offensiv 

dagsorden i de regionale arbejdsmarkedsråd.  
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Der forestår et arbejde i at formulere, hvordan kommunerne vil samarbejde 

– udover de punkter, der er formuleret i loven. Arbejdet vil skulle ske i et 

tæt samspil mellem kommunerne i KKR. 

 

Nedenfor er skitseret en række mulige emner for de politiske drøftelser i 

KKR: 

- En halvårlig eller årlig drøftelse af udfordringerne på arbejdsmarke-

det inden for regionen. Drøftelsen kan tage afsæt i de udfordringer, 

som tilvejebringes via arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. På 

baggrund af drøftelsen udpeger KKR særlige opmærksomhedspunk-

ter for tværkommunalt samarbejde.   

- KKR drøfter, hvordan kommunerne kan samarbejde omkring ser-

vice til virksomhederne, og hvordan der sikres synergi mellem den 

lokale erhvervsservice og jobcentrenes service til virksomhederne.  

- KKR drøfter indsatser for ledige, der i antal er så få, at enkeltkom-

muner kan have svært ved at løfte området alene. Hensigten er bl.a. 

at undgå mangel på arbejdskraft og dermed flaskehalse, som be-

grænser mulighederne for at skabe vækst.  

 

Alle kommuner i KKR skal ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. 

Det kan foregå inden for mindre geografiske områder. Men drøftelserne i 

KKR skal understøtte, at alle kommuner har mulighed for at indgå i rele-

vante samarbejder.  Med udgangspunkt i drøftelserne kan KKR fastlægge 

pejlemærker for kommunernes ønsker til arbejdet i de regionale arbejds-

markedsråd. Pejlemærker, som de kommunale repræsentanter kan bruge til 

at fremme den kommunale dagorden i rådet. 

 

Øvrige aktører 

Udover samspillet mellem KKR og de regionale arbejdsmarkedsråd betyder 

beskæftigelsesreformen, at KKR får en ny rolle i forhold til en lang række 

andre aktører, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. 

 

KKR oplever, at nogle af arbejdsmarkedets parter allerede nu ønsker møder 

med KKR formandskaberne om de nye RAR og KKR’s rolle. Der har bl.a. 

været henvendelser fra Metal og LO. 

 

Beskæftigelsesreformen lægger op til, at RAR sikrer en tværgående koordi-

nering og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser med fx uddannel-

sesinstitutioner og Vækstfora. Det betyder, at dagsordenen i forhold til ko-

ordinering og samarbejde skal sættes af RAR, kommunerne og KKR, og at 

vækstforum bliver et af de midler, der kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 

Fx vil det være relevant at anvende midler fra EU’s strukturfonde til be-

skæftigelsesformål. Det kan fx være til opkvalificering af ledige. 
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Bilag: Eksempler på tværgående kommunale 
samarbejder  

Det vil som nævnt være op til KKR at beslutte, hvordan man vil understøt-

te det tværgående kommunale samarbejde. Og alle kommuner i KKR skal 

ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. Nedenstående liste kan give 

inspiration til, hvilke områder man kan forestille sig samarbejde mellem 

flere kommuner omkring.  

 

- Opkvalificering af ledige til særlige brancher, hvor der er mangel på 

arbejdskraft og dermed risiko for mangel på arbejdskraft. Flere ste-

der i landet samarbejder 2-4 kommuner inden for et afgrænset geo-

grafisk område om kortere uddannelsesforløb inden for metal-områ-

det, fx opkvalificering fra ufaglært til industrioperatør. Og omkring 

Aarhus samarbejder 10 kommuner fx specifikt ift. infrastrukturpro-

jekter. 

- Samarbejde omkring unge, hvor eksisterende fælles UU-samarbejder 

kunne danne afsæt for mere systematisk samarbejder om indsatser 

for unge. 

- Samarbejde omkring ledige sidst i dagpengeperioden, fx omkring 

personlig jobformidler 

- Kontaktforløb/samtaler og jobformidling til ledige akademikere el-

ler andre grupper af ledige med særlige behov kunne også være i et 

tværkommunalt samarbejde, fx organiseret omkring de større byer 

- Service til virksomhederne omkring jobformidling. Mange steder i 

landet er der formelle og uformelle samarbejder, hvor kommunerne 

har aftalt at kontakte hinanden indbyrdes for at finde ledige med de 

kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger 

- Service til virksomhederne omkring fastholdelse af medarbejdere, 

hvor flere kommuner kunne gå sammen om service til større virk-

somheder, der har mange ansatte fra flere kommuner 

- Samarbejde omkring kampagner, fx over for virksomheder (ex. 

phoner-kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder”, som beskæft i-

gelsesregionerne kørte for nogle år siden)  

- Samarbejde omkring etablering af jobrotationsforløb på større virk-

somheder 

- Samarbejde omkring jobformidling over landegrænser, fx Norges-

projektet, hvor tre kommuner i Nordjylland samarbejder om at for-

midle jobs i Norge. 

- Samarbejde omkring opkvalificering af medarbejderne på tværs af 

jobcentre, fx det samarbejde som kommunerne i Syddanmark har 

omkring uddannelse af jobcentrenes virksomhedskonsulenter 

- Eksisterende erhvervspolitiske samarbejder, som kan suppleres med 

beskæftigelsespolitiske tiltag 



3.5 Socialtilsyn Nord



Bilag 1: takster og objektiv finansiering 2014 – 2015 

 
  

2014 
Budget 

2015 
Budget 

  Takst 2014 Takst 2015 

T
il
b

u
d

s
o

m
rå

d
e
t 

Godkendelse og tilsyn med 
døgntilbud  

 18.101.678  17.225.141 
      

1-7 
  

  
34.959 34.245 

8-24 
  

  
41.951 41.094 

25-49 
  

  
69.918 68.490 

50+ 
  

  
104.876 102.734 

Ny Godkendelse af 
døgntilbud  

 510.777  273.481 
   

1-7 
 

  
24.557 16.882 

8-24 
 

  
29.468 20.258 

25-49 
 

  
49.113 33.763 

50+ 
 

  
73.670 50.645 

Væsentlig ændring af 
eksisterende godkendelse   

 245.566  168.815 
   

1-7 
   

12.278 8.441 

8-24 
   

14.724 10.129 

25-49 
   

24.557 16.882 

50+   
  

36.835 25.322 

 Skærpet tilsyn    
    

1-7 
   

17.479 8.561 

8-24 
   

20.975 10.273 

25-49 
   

34.959 17.122 

50+   
  

52.438 25.684 

Tillægstakster for flere 
afdelinger (der forventes at 
være 80 afdelinger som 
udløser en tillægstakst) 

- 1.642.503   20.531* 

P
le

je
fa

m
il
ie

r Godkendelse og tilsyn med 
plejefamilier 
 
(Det oprindelige 2014-budget 
– dvs. før reguleringen april 
2014 – var 17,59 mio. kr.)   

 15.511.314  15.261.316  11.402 

(snit pr. plejefamilie) 

11.712 

(snit pr. plejefamilie) 

       
 Budget i alt 

 34.369.335  34.571.256  
   

   
    

 
  

*) Beløbet er udtyk for en gennemsnitsberegning og ikke en takst. Tilbud med flere end 2 afdelinger vil i 

hvert enkelt tilfælde blive opkrævet betaling i forhold til den konkrete merudgift (merarbejde) som disse 

afdelinger medfører for tilsynsopgaven.   



3.5 Socialtilsyn Nord



Bilag 2: Objektiv finansiering fordelt på kommunerne 
 

  

Samlet antal 

0-17 årige pr. 

2.kv. 2014 

Andel 

Objektiv 

finansieringsudgift 

pr. kommune 

Region Nord (+ Silkeborg - Hjørring) 124.892 100,0% 15.261.316 

Silkeborg 20.931 16,8% 2.557.687 

Brønderslev 7.953 6,4% 971.826 

Frederikshavn 11.327 9,1% 1.384.115 

Jammerbugt 8.282 6,6% 1.012.028 

Læsø 242 0,2% 29.571 

Mariagerfjord 8.916 7,1% 1.089.500 

Morsø 4.215 3,4% 515.057 

Rebild 6.934 5,6% 847.308 

Thisted 9.186 7,4% 1.122.493 

Vesthimmerlands 8.050 6,4% 983.679 

Aalborg 38.856 31,1% 4.748.052 

 



3.5 Socialtilsyn Nord



Bilag 3 Takster og objektiv finansiering i de 5 socialtilsyn

Takstkategorier 

(antal pladser)

Tilsyn med 

døgntilbud (Og 

regodkendelse i 

2015) 

 Ny 

godkendelse 

af døgntilbud 

 Væsentlig 

ændring af 

eksisterende 

godkendelse

 Skærpet 

tilsyn 

Budget 

Plejefamilie-

området

Budget pr. 

plejefamile

1-7 34.245 16.882 8.441 8.561

8-24 41.094 20.258 10.129 10.273

25-49 68.490 33.763 16.882 17.122

50+ 102.734 50.645 25.322 25.684

1-7 33.613 16.209 8.104 8.403

8-24 40.336 19.451 9.725 10.084

25-49 67.227 32.418 16.209 16.807

50+ 100.840 48.627 24.313 25.210

1-7 31.513 19.922 9.961 7.879

8-24 37.815 23.907 11.953 9.454

25-49 63.025 39.845 19.922 15.756

50+ 94.538 59.767 29.883 23.634

1-7 31.573 21.329 10.664 7.893

8-24 37.888 25.594 12.797 9.472

25-49 63.147 42.657 21.329 15.787

50+ 94.720 63.986 31.993 23.680

1-7 28.378 22.876 11.438 7.094

8-24 34.054 27.451 13.726 8.513

25-49 56.756 45.752 22.876 14.189

50+ 85.134 68.628 34.314 21.283

Nord 11.712                 

13.034                 

13.971                 

14.435                 

15.261.316       

14.952                 HS

Øst

Syd

Midt 25.834.101       

25.765.148       

24.615.000       

17.403.866       



4.1 Udpegning af kommunal repræsentant til de nye 
arbejdsmarkedsråd 
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