
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.  

 

  

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Nordjylland-den-6-juni-20141-id158860/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Nordjylland-den-6-juni-20141-id158860/?n=0&section=29800
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Konsekvenser af borgmesters partiskifte i forhold til KKR og re-
præsentantskabet 

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 Nord-

jylland og KL’s repræsentantskab. Partiskiftet betyder derimod, at lokalli-

sterne ikke længere er repræsenteret i KKR Nordjylland, hvilket de efter 

valgresultatet ved kommunevalget i 2013 ellers er berettiget til. KL’s be-

styrelse 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 berett i-

get til, idet de opnåede 2,6 % af stemmerne ved valget og dermed op-

fyldte forudsætningen om at få mindst 2 % af stemmerne for at blive re-

præsenteret. 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 øvri-

ge 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 kom-

muner 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 ef-

terretning 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 kom-

muner sammen i eet nyt arbejdsmarkedsråd i den nye struktur.  

 

Regeringen indgik den 18. juni forlig om beskæftigelsesindsatsen, og for-

liget indebærer både, at der fortsat er statslige arbejdspladser/en beskæf-

tigelsesregion 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 for-

venter, at budgettere med et udviklingsbidrag på kr. 127,00 pr. indbyg-

ger. 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 man-

dag 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. Re-

gion Nordjylland nedlagde for ca. 1½ år siden kronikerenheden som en 

selvstændig organisatorisk enhed og integrerede funktionerne i deres al-

mindelige drift i regionens kontor for sundhed og sammenhæng.  

 

Men henblik på at styrke den fælleskommunale platform på sundheds-

området har Sundhedsdirektørernes FU (FU består af sundhedsdirektø-

rerne fra Hjørring, Aalborg, Mariagerfjord og Thisted) besluttet fra 1. j a-

nuar 2015 at hjemtage det årsværk, som pt. finansierer en regional med-

arbejder. Det er vurderingen, at det giver mere mening at anvende sti l-

lingen til at styrke kommunerne på sundhedsområdet end at betale for et 

årsværk i regionen.  

 

Sundhedsdirektørernes FU udarbejder i efteråret en beskrivelse af, hvor-

dan det hjemtagne årsværk bedst kan anvendes til gavn for kommunerne 

på sundhedsområdet.  

 

Sundhedsdirektørernes FU oplæg vil blive drøftet i sundhedsdirektør-

kredsen, hvor alle kommuner deltager og kommunaldirektørkredsen, før 

en videre proces igangsættes. 
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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 Landdistrik-

ter 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 ud-

arbejder et oplæg om behovet for eventuelle justeringer i dimensionerin-

gen 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 dialogmø-

der 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 Nordjyl-

land. 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 sam-

tidigt.  

 

Udviklingsbidrag 2013 

KKR Nordjylland tog fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2015 til ef-

terretning.  
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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 sundheds-

kontor. 

 

I forlængelse heraf drøftede KKR Nordjylland kort arbejdet i Praksis-

planudvalget. Der blev her peget på, at der er behov for en mere syste-

matisk 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 god-
kendelse 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 udvik-

lingsstrategi 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 soc i-

alområdet (den nationale koordinationsstruktur)..   

 

Temadrøftelsen introduceres af Henrik Aarup-Kristensen, som er direk-

tør i Brønderslev Kommune og formand for Socialdirektørernes Forret-

ningsudvalg.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland: 

• drøfter og godkender udkast til Styringsaftalen for 2015 

• fremsender udkast til styringsaftale til godkendelse i kommunalbesty-

relserne. 

 

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 kommu-

nernes 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 myn-

dighed 

• Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes, og priserne udregnes efter samme principper 
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• Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudse-

te udsving i økonomien skal dækkes ind 

• Udviklingstiltag – driftsherren skal sikre finansiel mulighed for lø-

bende udvikling. 

 

De to hovedpunkter i årets aftale er: 

• Indarbejdelse af et nyt lovgivningsfastsat regelsæt, hvor kommunal-

bestyrelserne kun én gang i hver valgperiode har mulighed for at 

overtage sociale tilbud, der ligger i kommunen, men drives af Regi-

onsrådet.  

• 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. sep-

tember 2015.  

 

Styringsaftalen er drøftet med brugerorganisationer på møde i Dialogfo-

rum 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 styringsafta-

len 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 rammeaftalesekretaria-

tet, 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 dia-

log 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 

svagt prisfald på 0,3 pct. i taksterne for tilbud i Nordjylland omfattet af 

rammeaftalen.  

 

http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2015.aspx
http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2015.aspx
mailto:lbm@aalborg.dk
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Det skal bemærkes, at der er tale om en opgørelse i løbende priser. Fra-

regnes 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 socialdi-

rektørkredsen 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 kommunalre-

formen, som betyder, at der pr. 1. juli 2014 etableres en national koordi-

nationsstruktur på det specialiserede social- og specialundervisningsom-

råde 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 ind-

satser og tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. 

 

Den Nationale Koordinationsstruktur (Socialstyrelsen) får kompetence 

til: 

• 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 ind-
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sats. Kommunalbestyrelserne i hver region skal som led i rammeafta-

lerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan de vil tilrettelægge ind-

satsen i forhold til de centralt udmeldte målgrupper og indsatser 

• anmode kommunalbestyrelserne i hver region om at foretage en for-

nyet 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 insti-
tutioner/botilbud på det specialiserede socialområde 

MDR-2014-00026 bjh 

 

Baggrund 

Byrådet i Aalborg Kommune besluttede i forbindelse med årets indle-

dende 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 an-

dre 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 stig-

ning i psykiske såvel som sociale problemstillinger – som vanskeliggør de 

unges tilknytning til uddannelse og job. Endelig presses voksenhandi-

capområdet, idet middellevetiden også for voksne med handicap heldig-

vis stiger – ligesom der ses en udvikling i tyngden af støttebehovet – som 

påvirker udgifterne negativt. 

 

Såfremt denne udvikling ikke skal betyde, at andre sektorer i den kom-

munale 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 stilling-
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tagen 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 ana-

lyse 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 fo-

reslås, at analysen både omhandler tilbud omfattet af rammeaftalen, såvel 

kommunalt som regionalt drevne tilbud, men også tilbud der ikke er om-

fattet 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 han-

dicaps) 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. 

 

Der skal udarbejdes et analysedesign, der går et spadestik dybere end tid-

ligere takstanalyser. Der er således behov for at lave konkrete analyser af 

sammenlignelige institutioner/botilbud med henblik på at se på mål-

grupper, metoder i indsatser, supplerende ydelser – fx botilbud kombine-

ret med skole/dagtilbud, serviceniveau, vagtlag, øvrige driftsudgifter, 

takster (gennemsnit) og evt. differentierede takster, særydelser.  
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Det foreslås, at analysen skal omhandle mere kvalitative sammenlignin-

ger 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 fore-

tages 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 kommu-

nalbestyrelserne snarest, foreslås tidsplanen for denne nye analyse at væ-

re 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 Kommu-

ne om at igangsætte en takstanalyse med henblik på, at benchmarke pri-

serne/taksterne på tilbud i Nordjylland med priserne/taksterne på tilsva-

rende tilbud i resten af landet.  

 

KKR Nordjylland tiltrådte forslaget med bemærkninger om: 

• At opgaven forankres i den administrative styregruppe på socialom-

rådet   

• 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 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 9. november 2012 at ud-

pege Aalborg Kommune som driftskommune for Børnehus Nordjylland.  

 

Det følger bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område,   
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at KKR Nordjylland årligt – i forbindelse med indgåelse af styringsafta-

len – skal drøfte ”aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen”.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter arbejdet i Børnehus Nordjy l-

land og tilkendegiver eventuelle synspunkter til brug for repræsentanter-

ne 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 luk-

ket i weekenden. Repræsentanterne fra Børnehuset oplyste, at der er ind-

gået 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 for-

stærket samarbejde om erhvervsudvikling om turisme imellem de nordjy-

ske 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 kommunalbe-

styrelser til at drøfte og godkende oplægget.  

 

Kontaktudvalget har efterfølgende drøftet forslaget til et forstærket sam-

arbejde 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 Den-

mark sendt til behandling i de nordjyske kommunalbestyrelser. Fristen 

for tilbagemelding er den 15. oktober 2014.  
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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 Vi-

sit 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. 

 

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, ind-

ledte med at fortælle om vigtigheden i at fastholde de stærke nuværende 

indsatser, som er sat i søen af Visit Nordjylland. Vækstforum har bidra-

get med finansiering i en overgangsperiode.  
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Fremover skal nogle af aktiviteterne overgå til det nye center for kysttu-

risme. Andre aktiviteter skal overgå til det Business Region North Den-

mark.  

 

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 kom-

munerne sammen.  

 

Der er efter KKR mødet aftalt i kommunaldirektørkredsen at alle kom-

muner 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 økonomiaf-

talen indgået en national aftale, der sætter retningen for Væksthusene i 

2015. Den fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse og indar-

bejdes 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 Vækst-

hus Nordjylland om indsatsen for 2015. På KKR mødet den 14. novem-

ber 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 regi-

onale 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 



KKR Nordjylland  | 12-09-2014 

 SIDE  |  19 

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 natio-

nale erhvervsfremmetilbud.  

 

Desuden forpligter væksthusene sig til i fællesskab at udvikle og afprøve 

nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har væ-

ret 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 sam-

fundsøkonomiske 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, oriente-

rede kort om evalueringen af Væksthuset, herunder at væksthusene i hø-

jere grad end i dag skal fokusere på virksomheder med vækstpotentiale.  

 

Der vil komme skrappere krav fra staten til, at væksthusene skal under-

støtte 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. 
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Væksthuset er på dagsordenen igen på KKR-mødet den 14. november, 

hvor KKR Nordjylland skal godkende den regionale aftale med Vækst-

hus 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 kommunaldirektør-

kredsen 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 arbejds-

grupper samt tidsplan.  

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af KKR-mødet den 6. juni 2014 er der nedsat en arbejds-

gruppe under kommunaldirektørkredsen med deltagelse af seks kommu-

naldirektører (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 un-

derstøttes af fire arbejdsgrupper med deltagelse af bl.a. tekniske chefer, 

beredskabschefer, FALCK og det statslige beredskab. 

 

Overordnet tidsplan 
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• 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 repræ-
sentant 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 supple-

ant, som herefter udpeges af Regionsrådet. I sidste periode var Erik Sø-

rensen udpeget som medlem og Erik Ingerslev Larsen som suppleant.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender, at Lene Schøler Sven-

ningsen 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 styringskomi-

teen for KASK og Birgit Hansen, Frederikshavn som suppleant styrings-

komiteen 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.  

 

 


