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KKR NORDJYLLAND
Dato:
Sted:

06-06-2014 09:30
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

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

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

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

Godkendelse af referat fra KKR Nordjyllands møde den 14. marts 2014.
Indstilling

Det indstilles, at referat fra KKR Nordjyllands møde den 14. marts 2014
godkendes.
Sagsfremstilling

Referatet er udsendt den 23. marts 2014 og kan ses på
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR--Kommunekontaktrad/KKR-Nordjylland/
Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat.
Beslutning

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

Temamøde om KKR arbejdet for nordjyske kommunalbestyrelsesmedlemmer
KKR Nordjylland afholdt mandag den 5. maj 2014 et politisk temamøde
om arbejdet i KKR for nordjyske kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Temamødet var en succes med 35 deltagere som udviste stor spørgelyst
samtidig med, at alle fremødte fik et godt indblik i KKR Nordjyllands
arbejde.
Regeringens beskæftigelsesreform
Regeringen præsenterede den 30. april 2014 sit udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Regeringens udspil lægger op til markante ændringer af organiseringen af beskæftigelsesområdet. I forlængelse heraf har
KKR’s formandskab skrevet til Mette Frederiksen med en række nordjyske synspunkter.
Der er ligeledes sendt kopi af brevet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Efter hurtig og positiv respons fra to medlemmer af Folketingets
beskæftigelsesudvalg har en nordjysk delegation med Arne Bolt, Lene
Kjeldgaard Jensen og Bent Bjørn foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 4. juni 2014. Der orienteres om samrådet på KKR mødet.
./..

Kopi af brev til Mette Frederiksen samt Ministerens svar er vedlagt
Orientering fra KKR formandsmøde i KL tirsdag den 13.maj
Fem gange om året afholdes der møde mellem de fem KKR formandsskaber og KL’s formandskab. Arne Boelt deltog i mødet den 13.maj
2014 og orienterer kort om dette møde.
Ny regional vækst og udviklingsstrategi (REVUS)
Nordjylland skal have en ny Regional Vækst og Udviklingsstrategi
(REVUS) fra sommeren 2015.
Det er en ændring af lov om erhvervsfremme, der betyder at regionsrådets regionale udviklingsplan og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi
nu slås sammen, så der fremover kun er én strategi, der skal vedtages af
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Regionsrådet. REVUS skal rumme visionerne for Nordjylland og skal
også fungere som ramme for anvendelse af EU's strukturfondsmidler og
regionale udviklingsmidler.
Udarbejdelsen af REVUS sker i tæt dialog med kommunerne og der indgår derfor fire kommunaldirektører (Thisted, Aalborg, Hjørring og Mariagerfjord) i styregruppen for processen.
KKR Nordjylland vil løbende blive orienteret om og involveret i udarbejdelsen af den nye REVUS.
Indstilling

Det indstilles at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Politisk sundhedsaftale for perioden 2015 - 2018
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

Regionerne og kommunerne har siden 2007 været forpligtede til at indgå
sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne, der indgås en gang i hver valgperiode, er politiske aftaler om, hvordan regionsrådene og kommunalbestyrelserne samarbejder om løsning af opgaver på sundhedsområdet.
Sundhedsaftalen er på dagsordenen for at give KKR Nordjylland mulighed for at drøfte udkast til pejlemærker i den politiske sundhedsaftale,
før den egentlige behandling af denne for alvor påbegyndes i Sundhedskoordinationsudvalget juni 2014.
Sundhedsaftalen præsenteres på KKR mødet af Anders Broholm, Frederikshavn Kommune, kommunal næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget.
Indstilling

Det indstilles at KKR Nordjylland drøfter de politiske pejlemærker for
den politiske sundhedsaftale og tilkendegiver eventuelle synspunkter til
brug for det videre arbejde
Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget behandler første udkast til politisk
sundhedsaftale på møde den 25. juni 2014. Udkastet er udarbejdet af en
administrativ skrivegruppe med deltagelse af regionen og kommunerne
(fire kommunale repræsentanter – én fra hver af de fire klynger på sundhedsområdet) og i tæt dialog med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget.
Politisk har de overordnede pejlemærker for den politiske sundhedsaftale
været drøftet på møde i KKR’s Sundhedspolitisk Dialogforum den 20.
maj 20141. På dette mødedeltog knap 50 deltagere, herunder politiske repræsentanter fra alle kommuner.
1

Sundhedspolitisk dialogforum er nedsat af KKR Nordjylland og har deltagelse af u d-

valgsformænd og næstformænd fra alle kommuner samt ledende administrative meda rbejdere
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Pejlemærkerne for sundhedsaftalen har ligeledes været drøftet på politiske dialogmøder i hver af de fire klynger med deltagelse af den regionale
formand for Sundhedskoordinationsudvalget Pernille Buhelt og den
kommunale næstformand, Anders Broholm.
De politiske pejlemærker præsenteres og gennemgås på KKR mødet.
Hovedoverskrifterne er:
1. Det enkelte menneske i centrum (ny)
2. Et stærkt fælles sundhedsvæsen, der hænger sammen for borgeren
3. Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres
4. Sundhedstilbud på nye måder
5. En lærende og respektfuld samarbejdskultur
De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget er:
• Udvalgsformand, Anders Broholm, Frederikshavn Kommune
• Rådmand, Mads Duedahl, Aalborg Kommune
• Kommunalbestyrelsesmedlem, Vibeke Haaning, Hjørring Kommune
• Kommunalbestyrelsesmedlem, Ole Stavad, Jammerbugt Kommune
• Kommunalbestyrelsesmedlem, Louise Bilde Hvelplund, Hjørring
Kommune
Desuden består Sundhedskoordinationsudvalget af fem medlemmer af
Regionsrådet og to medlemmer fra de praktiserende lægers organisation,
PLO.
Beslutning

Anders Broholm, (V), Frederikshavn indledte punktet med en præsentation af hovedpunkterne i udkastet til den politike sundhedsaftale samt en
gennemgang af den videre beslutningsproces.
KKR Nordjylland drøftede de politiske pejlemærker for sundhedsaftalen
og tilkendegav en række synspunkter til brug for det videre arbejde, herunder: At social ulighed på sundhedsområdet bl.a. kan mindskes ved, at
kommunerne indtænker ulighed på sundhedsområdet i mange af andre
myndighedsområder, hvor kommunerne er i kontakt med borgerne
• At det er vigtigt, at der sættes konkrete procenter/måltal på målsætningerne i sundhedsaftalen
•

At alle kommuner skal levere ”grundpakken” i sundhedsaftalen, men
samtidig er det vigtigt, at regionen ikke styrer efter laveste fællesnævner. Der er stort behov for innovation på sundhedsområdet, og det
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er derfor afgørende, at der er mulighed for kommunale frontløbere
og konkrete pionerprojekter.
• At det er vigtigt – også i sundhedsaftalen – med fokus på lægedækning og samarbejdet med lægerne.
• At det er vigtigt med fokus på opgaveoverdragelse
• At der skal være fokus på at få optimeret kommunikationen internt
på sygehusene
Anders Broholms præsentation udsendes sammen med referatet.

3.2.

Praksisplan
MDR-2014-00025 tnn
Baggrund

I forlængelse af aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) og PLO fra den 1. marts 2014, skal de nye praksisplanudvalg i
de fem regioner for alvor i gang med at udarbejde praksisplanerne. Intentionen er, at praksisplanerne skal være det centrale redskab i forhold
til kommunernes indflydelse på, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i det nære sundhedsvæsen. KKR udpeger fem kommunale repræsentanter til praksisplanudvalget.
Punktet vil blive indledt med oplæg fra KL. I forlængelse heraf vil Birgit
Hansen, medlem af praksisplanudvalget i Nordjylland give en kort status
for arbejdet i Nordjylland.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter, hvordan der skal arbejdes
med praksisplanen og hvilke aktører der skal involveres i arbejdet, herunder KKR
Sagsfremstilling

Praksisplanen
Med den nye sundhedslov, som regulerer vilkårene for almen praksis, er
der etableret praksisplanudvalg i hver region. Udvalget skal udarbejde en
praksisplan hvert fjerde år.
I praksisplanen reguleres bl.a., kapaciteten (hvor skal lægernes ydernumre placeres og hvor mange er der behov for), opgaver (som fx sygebesøg,
indsatser for borgere med visse psykiske lidelse og kronikere.) Som del af
praksisplanen indgås en underliggende aftale med lægerne om ressourcer
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og økonomi. Praksisplanen skal også sikre, at centrale elementer i de fem
sundhedsaftaler, udmøntes af almen praksis og gøres forpligtende for
den enkelte læge.
Praksisplanudvalget består af fem repræsentanter fra kommunalbestyrelserne i regionen som KKR har udpeget, tre regionsrådsmedlemmer og
tre repræsentanter udpeget blandt de praktiserende læger. Regionen har
ifølge loven formandskabet i praksisudvalget, og det er regionen som er
sekretariat for praksisplanen. Ved uenighed er det i sidste ende regionsrådet, der kan tage beslutning om praksisplanen.
I KKR Nordjylland er følgende valgt til praksisplanudvalget:
Birgit Hansen, (A) Frederikshavn
Mads Duedahl (V) Aalborg
Jørgen Christensen (V) Hjørring
Henning Sørensen (V) Morsø
Viggo Vangsgaard, (A) Morsø
Aftalen med PLO
RLTN, som KL er en del af, indgik den 1. marts 2014 forlig med PLO
for en treårig periode. Aftalen indeholder markante kommunale aftryk,
idet det er aftalt, at kommuner, læger og regioner kan fastlægge en række
sundhedsindsatser decentralt i praksisplanudvalgene.
Der er lagt op til lokale løsninger omkring sygebesøg og indsatser for
borgere med visse psykiske lidelser. Forventningen er også, at indsatserne for ældre medicinske patienter og borgere med lettere psykiske lidelser styrkes.
Samtidig bliver det mere tydeligt i overenskomsten, at lægerne har forpligtelser omkring medicinhåndtering, og kommunernes adgang til lægen,
når kommunerne henvender sig på vegne af en borger der ikke selv er i
stand til at henvende sig til lægen.
210 millioner kroner fra den centrale overenskomst decentraliseres med
henblik på lokal udmøntning gennem de fem praksisplaner. Midlerne
knytter sig til de centrale ydelser i overenskomsten for sygebesøg og
samtaleterapi der bortfalder, når alle tre parer underskriver en praksisplan og den underliggende aftale om økonomi.
Når alle tre parter har underskrevet alle fem praksisplaner med tilhørende underliggende aftaler tilføres der yderligere 200 millioner i overens-
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komstperioden – 100 millioner fra kommunerne og 100 millioner fra regionerne.
Samlet set vil der således være 410 millioner til decentral udmøntning af
praksisplanudvalgene i overenskomstperioden, når alle aftaler er underskrevet.
Resultatet understøtter samlet set, at læger, regioner og kommuner får et
tættere og mere forpligtende samarbejde. Der kan lokalt skabes varige
løsninger, der tager højde for de særlige lokale udfordringer og dermed
styrkes sammenhæng og koordination i sundhedsindsatsen og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.
Men det er nyt på den måde, at praksisplanudvalget har kompetence til at
træffe beslutninger, der binder alle kommunerne i regionen, såvel opgavemæssigt som økonomisk. Derfor er det vigtigt, at der er meget tæt
kontakt mellem KKR, kommunerne og de kommunale medlemmer af
praksisplanudvalget.
Kommunerne får nu mulighed for at sætte sit præg på sygesikringsområdet, hvilket er et betydeligt gennembrud i forhold til at udmønte visionen
om det nære sundhedsvæsen. Opgaven er dog vanskelig, da kommunerne
bevæger sig ind på et helt nyt område, hvor regionerne er myndighed og
lægerne er private erhvervsdrivende. Det vil kræve en betydelig politisk
og administrativ koordinering at få kommunerne til at finde sammen om
et fælles mandat, de fem praksisplanmedlemmer, skal bruge i praksisplanudvalget. Det bliver KKR’s rolle at få sat denne koordinering i system.
KL vil orientere om aftalen og de opmærksomhedspunkter der vil være i
forhold til realiseringen af praksisplanen og aftalen med PLO.
Beslutning

Kontorchef i KL, Christian Harsløf indledte punktet med en præsentation af hovedpunkterne i overenskomstaftalen med PLO. I forlængelse
heraf gav Birgit Hansen, (S) Frederikshavn en status for arbejdet i det
nordjyske praksisplanudvalg.
KKR Nordjylland drøftede oplæggene, og pegede på behovet for fokus
på:
• Lægedækning. God lægedækning i alle områder er vigtigt for opbygningen af det nære sundhedsvæsen
• Lægeunderstøttelse af kommunale akutilbud
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Behovet for at alle, herunder også lægernes organisation ”sænker
skuldrene” og får etableret et godt nordjysk samarbejde om praksisplanen
• Vigtigt at KL understøtter processen i praksisplanudvalgene
• At det er vigtigt at pengene i en centrale overenskomstaftale kommer
ud og arbejder meget tæt på borgerne.
•

3.3.

Forstærket samarbejdet om erhvervsudvikling og turisme imellem
de nordjyske kommuner og regionen
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

På KKR mødet den 11. marts 2014 præsenterede Implement sin analyse
af det økonomiske udfordringsbillede. Det blev i forlængelse heraf aftalt
at følge på op på analyse på KKR mødet den 6. juni 2014.
På KKR mødet den 11. marts 2014 blev der også orienteret om overvejelser om etablering af et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
I forlængelse heraf – og efter drøftelse med regionsrådsformanden i
Kontaktudvalget – er der sat gang i arbejdet med et konkret forslag til et
nyt samarbejde, som kan være en del af svaret på de udfordringer som
Implements analyse pegede på.
Der har været nedsat en styregruppe for arbejdet bestående af kommunaldirektørerne fra Thisted, Hjørring, Mariagerfjord og Aalborg Kommuner samt direktøren for Regional Udvikling i Region Nordjylland. Styregruppen har nedsat en skrivegruppe med et medlem fra hver part.
På dagens møde præsenteres KKR for et konkret oplæg til etablering af
et nyt forstærket samarbejde mellem kommuner og region.
Tidsplan
• Juni: KKR Nordjylland drøfter oplæg til forstærket samarbejde.
• Den 11. juni: Kontaktudvalg drøfter oplæg til forstærket samarbejde
• Juni: Endeligt oplæg godkendes til udsendelse til kommuner og region
• August – oktober: oplæg indgår i budgetforhandlinger i kommuner
og region
• Oktober – december: forberedelse herunder udpegninger
• Primo 2015: ikrafttræden
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Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter oplæg til nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland
Det indstilles endvidere at KKR Nordjylland anbefaler forslaget til drøftelse med regionen i Kontaktudvalget med henblik på efterfølgende udsendelse til godkendelse i hvert enkelt byråd
Sagsfremstilling

Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant rolle i forhold til
udvikling og vækst i eget område. Også internationalt er der en erkendelse af, at lokale og regionale myndigheder sammen med virksomheder og
uddannelsesinstitutioner kan udnytte geografiske og historiske styrkepositioner som afsæt for fremtidig vækst.
På den baggrund har mange regioner i Europa etableret nye samarbejdsstrukturer – ofte under betegnelsen Business Regions – som fælles afsæt
for et stærkere samarbejde.
Med henblik på at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen foreslås derfor etableret et nyt
forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om erhvervsudvikling og turisme. Samarbejdet foreslås etableret
pr. den 1. januar 2015.
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 de regionale vækstinitiativer.
Det nye samarbejde vil ikke være udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning) eller regionen ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige kommune varetager projektledelse på vegne af
og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl.
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Alle kommuner og regionen har allerede i dag bundet engagement og
ressourcer i en rækkes fælles indsatser: Norddanmarks EU-kontor,
Væksthus Nordjylland, Visit Nordjylland m.m. Der findes ikke i dag et
forum, hvor partnerne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse indsatser. Da disse indsatser alle er centrale i forhold til et
nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme, foreslås det,
at disse betragtes som en del af den fælles kerne i det nye forstærkede
samarbejde
Indsatsområderne for det nye samarbejde vil være:
• Erhvervsudvikling og jobskabelse
• Turisme
• Infrastruktur
• Adgang til kvalificeret arbejdskraft
• Internationalt samarbejde
Samarbejdet etableres som et selvstændigt samarbejde med egne vedtægter, fx i form af en forening. Samarbejdet ledes af en bestyrelse med 11
borgmestre samt regionsrådsformanden. Der etableres et bredt sammensat erhvervsforum, som kan give inspiration til fremtidige satsninger og
foreslå konkrete initiativer.
På mødet præsenteres forslaget nærmere.
Direktør Jørgen Basballe, Mariagerfjord Kommune, og afdelingschef Vibeke Lei Stoustrup, Aalborg Kommune, deltager under punktet.
Beslutning

KKR Nordjylland drøftede forslaget til forstærket samarbejde, og tiltrådte indstillingen om, at anbefale forslaget til drøftelse i kontaktudvalget.
KKR Nordjylland besluttede endvidere at anbefale de 11 kommunalbestyrelser til at drøfte og godkende oplægget. Forslaget færdiggøres nu af
skrivegruppen/styregruppen og skal videre ud til behandling i kommunerne herefter skal status vendes igen i KKR i september 2014.
Under drøftelsen af oplægget blev der peget på en række fokusområder
som kan indgå i det videre arbejde:
• Det er vigtigt at være meget konkret omkring turisme. Der er behov
for kontinuitet, og der er ikke tid til at vente på at, den nye nationale
struktur falder på plads, hvis de vigtige kompetencer i Visit Nordjylland skal fastholdes.
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Det er vigtigt at turisme opfattes og beskrives som erhverv - særligt i
Nordjylland, hvor turismen medfører stor erhvervsaktivitet og beskæftigelse i øvrigt.
• Det er ikke nødvendigt med helt så finmasket en beskrivelse af, hvad
midler i det forstærkede samarbejde er øremærket til
• Sekretariatsdelen skal konkretiseres/afklares - der skal sikres tilstrækkelig kraft og kompetencer til at generere projektforslag og til at geare basismidlerne samtidig skal flest mulig af midlerne anvendes til erhvervsinitiativer. Bestyrelsen må afklare hvordan den rette balance
findes
•

Kontaktudvalget har drøftet forslaget til forstærket samarbejde på sit
møde onsdag den 11. juni 2014. Kontaktudvalget anbefaler i lighed
med KKR Nordjylland forslaget til godkendelse i byrådene og Regionsrådet.
Det blev på kontaktudvalgsmødet aftalt, at skrivegruppen udarbejder
en fælles byrådssag til brug for både behandlingen i de 11 byråd og
Regionsrådet.
Det blev endvidere på Kontaktudvalgets møde oplyst at Vækstforum
arbejder intensivt på at finde en løsning for Visit Nordjylland i overgangsperioden, indtil den nye nationale struktur for turisme er på
plads.

3.4.

Fordeling af flygtninge for 2015
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

KKR Nordjylland modtager hvert år henvendelse fra udlændingestyrelsen med henblik på, at KKR træffer beslutning om hvordan de flygtninge, som boligplaceres i Nordjylland i det kommende kalenderår skal fordeles mellem de nordjyske kommuner.
KKR Nordjylland drøftede på sit møde den 14. marts 2014 fordeling af
flygtninge i forbindelse med en forhøjelse af antallet af flygtninge for
2014.
KKR Nordjylland tilkendegav på mødet den 14. marts 2014 at det havde
været ønskværdigt at opretholde den nordjyske model, men at dette ikke
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længere var muligt i lyset af den manglende statslige finansiering af integrationsindsatsen.
KKR Nordjylland besluttede derfor på mødet den 14. marts 2014 både i
forhold til de ekstra flygtninge, som kommer i 2014 og ved fordelingen
af flygtninge for 2015 at tage udgangspunkt i ”den matematiske model”
Indstilling

Det indstilles, at de 662 flygtninge, som kommer til de 11 nordjyske
kommuner i 2015 fordeles efter den matematiske model.
Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har i brev af 14. maj 2014 meddelt KKR Nordjylland, at der i 2015 er 4.000 flygtninge som skal boligplaceres i hele Danmark. Heraf 652 flygtninge til Nordjylland, som skal fordeles mellem de
nordjyske kommuner.
Med udgangspunkt i den såkaldte matematiske model hvor udlændingestyrelsen har beregnet fordelingen mellem de mordjyske kommuner bliver fordelingen:
Fordeling af flygtninge 2015 – matematiske model
Kommune

Antal flygtninge

Brønderslev
Frederikshavn
Læsø
Hjørring
Jammerbugt
Aalborg
Vesthimmerland
Rebild
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
I alt

./.

46
83
3
76
35
208
39
35
53
27
47
652

Udlændingestyrelsens udmelding af antal flygtninge til Nordjylland og
fordeling på kommuner er vedlagt
Beslutning

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen.
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3.5.

Spildevandsslam på produktionsjord
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

Forud for KKR mødet fredag den 14. marts 2014 anmodede Erik Ingerslev, Jammerbugt Kommune om KKR på et kommende møde drøftede problemstillingen omkring spildevandsslam.
På KKR mødet den 14. marts 2014 blev det aftalt at behandle sagen på
KKR mødet den 6. juni 2014, og det blev samtidig aftalt, at anmode
Aalborg Kommune om at bistå med at udarbejde en sagsfremstilling.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter spildevandsslam på produktionsjord.
Sagsfremstilling

./.

Aalborg Kommune har udarbejdet en sagsfremstilling. Sagsfremstillingen
er vedhæftet som bilag.
Beslutning

KKR Nordjylland besluttede at sende problemstillingen vedrørende spildevandsslam på produktionsjord til drøftelse i kommunalbestyrelserne
med henblik på en tilbagemelding til KKR i første kvartal 2015.
Anmodningen om at kommunalbestyrelserne drøfter spildevandsslam
bygges op om tre spørgsmål til kommunalbestyrelserne:
1) Hvilke retningslinjer vil kommunalbestyrelsen fremadrettet arbejde
efter
2) Vil kommunalbestyrelsen fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam
3) Kan kommunalbestyrelsen bakke op om, at arbejde for en udvidelse
af det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen
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4.

Udpegninger

4.1.

Udpegning af kommunal repræsentant til Taleinstituttets bestyrelse og udpegning af kommunal repræsentant til Hospice Kamillianergaardens bestyrelse
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

KKR har modtaget en anmodning af Aalborg Kommune/Taleinstituttet
om at udpege et medlem til Taleinstituttets bestyrelse
KKR har modtaget en anmodning fra Hospice KamillianerGaardens om
at udpege en erstatning for Ole Jespersgaard, som har trukket sig da han
er blevet formand for bestyrelsen for Hospice Vendsyssel.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland udpeger et nyt medlem til Hospice
KamillianerGaardens bestyrelse
Sagsfremstilling

Hospice Kamillianergaarden
Ole Jespergaard (A) blev udpeget til bestyrelsen i forbindelse med KKR
Konstitueringen, men har valgt at trække sig, da han er blevet formand
for bestyrelsen for Hospice Vendsyssel (udpeget af Brønderslev Kommune).
Hospice Kamillianergaarden har derfor anmodet KKR om at udpege en
ny repræsentant.
Taleinstituttet
Taleinstituttet blev i forbindelse med overdragelse fra region Nordjylland
til Aalborg Kommune opdelt i to enheder. Den ene enhed – hjerneskadedelen – er nu integreret i det nyoprettede hjerneskadecenter Nordjylland. Der skal ikke udpeges medlemmer til hjerneskadedelen.
Den anden del som fortsat hedder Taleinstituttet har besluttet, at der
skal udpeges en bestyrelse og, at KKR Nordjylland får mulighed for at
udpege et medlem.
I forbindelse med konstitueringen var Pia Karlsen udpeget til bestyrelsen
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for Hospice Vendsyssel. En vedtægtsændring betød imidlertid, at KKR
ikke længere skulle udpege til Hospice Vendsyssels bestyrelse.
Beslutning

KKR Nordjylland udpegede Pia Karlsen, (V) Frederikshavn til Taleinstituttets bestyrelsen.
KKR Nordjylland udpegede Lilli Damsgaard, (S) Hjørring til bestyrelsen
for Hospice Kamiilianergaarden
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5.

KKR

5.1.

Mødeplan for KKR Nordjylland for årene 2015, 2016 og 2017
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

KKR Nordjylland skal godkende mødeplanen for 2015, 2016 og 2017
Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender mødeplanen for 2015,
2016 og 2017.
Sagsfremstilling

KKR Nordjylland holder i lighed med de fire andre KKR regioner fem
møder om året. Denne mødekadence og placeringen af de enkelte møder
har været afpasset efter de faste årlige planlægningsprocedurer og større
regional-politiske sager, som KKR er involveret i.
Ved planlægningen af mødedatoerne for de fem årlige KKR-møder er
der taget hensyn til, at møderne ikke falder sammen med andre af KL’s
politiske mødeaktiviteter.
Det forslås at KKR møderne i 2015 holdes således:
• Fredag den 27. februar 2015 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 24. april 2015 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 19. juni 2015 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 4. september 2015 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 20. november 2015 fra kl. 10.00 – 13.00
Det forslås at KKR møderne i 2016 holdes således:
• Fredag den 12. februar 2016 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 15. april 2016 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 24. juni 2016 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 16. september 2016 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 25. november 2016 fra kl. 10.00 – 13.00
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Det forslås at KKR møderne i 2017 holdes således:
• Fredag den 3. februar 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 21. april 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 23. juni 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 1. september 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
• Fredag den 13. oktober 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Beslutning

KKR Nordjylland tiltrådte forslaget til mødeplanen.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
MDR-2014-00025 bjh
Baggrund

KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til fredag den 12. september
2014.
Indstilling

Det indstilles at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
• Temadrøftelse

af det specialiserede socialområde
Styringsaftalen for 2015
−
Ny National koordinationsstruktur – flere statslige beføjelser
−
Takstanalyse
• Forstærket samarbejde om erhverv og turisme
• Dimensionering af velfærdsuddannelser
−

Beslutning

KKR Nordjylland tog sagslisten til efterretning. Dog med tilføjelse af
ønsket om at drøfte Beskæftigelsesområdet, herunder KKR’s nye rolle
og beskæftigelsesreformen
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
MDR-2014-00025 bjh

Beslutning

Thomas Kastrup Larsen orienterede kort om indgåelse af økonomiaftalen. I forlængelse heraf drøftede KKR Nordjylland økonomiaftalens
formueringer om beredskabsområdet.
KKR Nordjylland aftalte at kommunaldirektørkredsen udarbejdet er oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet.

SIDE | 23

