
 

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. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2019 

 

 

K K R  N O R D J Y L L A N D  

Dato: 06-09-2019 10:00 

Sted: Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst.  
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Mikael Klitgaard (V), Brønderslev Kommune  

Arne Boelt (A), Hjørring Kommune 

Ulla Vestergaard (A) Thisted Kommune 

Leif Skaarup (A), Mariagerfjord 

Arne M. Jensen (A), Brønderslev Kommune 

Jens Christian Golding (A), Jammerbugt Kommune  

Mogens Jespersen (V), Mariagerfjord Kommune 

Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune 

Karsten Nielsen (O), Læsø Kommune 

Mogens Christen Gade (V), Jammerbugt Kommune 

Jens Kristian Yde (C), Thisted Kommune 

Per Bach Laursen (V), Vesthimmerlands Kommune 

Christina Lykke Eriksen (F), Frederikshavn Kommune 

Karsten Frederiksen (C), Brønderslev Kommune 

Flemming Rasmussen (O) Frederikshavn Kommune 

Bente Søgaard (V) Rebild Kommune (suppleant for Jeppe Ugilt Hansen) 

 

KL udvalgsmedlem 

Mads Duedahl (V), Aalborg Kommune 

 

Afbud 

Birgit Stenbak Hansen (A), Frederikshavn Kommune 

Viggo Vangsgaard (A), Morsø Kommune 

Meiner Nørgaard (O), Morsø Kommune 

Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune 

Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune 

Per Clausen (Ø), Aalborg Kommune 

Jeppe Ugilt Hansen (V), Rebild Kommune 
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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2019-04449 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 6. september 

2019. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsorden til KKR Nordjyllands møde den 6. september 

2019 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden er udsendt den 30. august 2019. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte indstillingen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2019-04449 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat fra møde i KKR Nordjylland den 21. juni 2019. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 21. juni 2019 

godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Referatet er udsendt den 25. juni 2019. Der er ikke indkommet bemærknin-

ger til det udsendte referat. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland godkendte indstillingen. 
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2019-04449 hast 

      

  

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra BRN 

Mogens Christen Gade giver en kort orientering fra BRN. 

 

Orientering fra Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse 

Mogens Christen Gade giver en kort orientering fra Erhvervshus Nordjyl-

lands bestyrelse. 

 

Orientering fra møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Arne Boelt orienterer fra mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 

26. juni 2019. 

 

KL – Politisk erhvervsfremmeseminar 

Den 22. august 2019 afholder KL et politisk erhvervsfremmeseminar for 

kommunale repræsentanter i erhvervshusenes bestyrelser, Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse, medlemmerne af KL’s Udvalg for Kultur, Erhverv 

og Plan samt KKR-formandskaberne. 

 

KKR-formandskabet orienterer fra mødet. 

 

Orientering fra møde mellem KL's og KKR-formandskaberne 

KKR-formandskabet giver en kort orientering fra mødet den 22. august 

2019. 

  

Dialogmøde ml. KKR-formandskabet og KKR udpegede RAR medlemmer 

Der var planlagt afholdelse af dialogmøde den 2. september 2019 mellem 

KKR-formandskabet og de KKR-udpegede medlemmer i RAR omkring bl.a. 

KKR's fokusområder på beskæftigelsesområdet. Der var dog ikke tilstrække-

lig opbakning til mødet. De kommunale medlemmer er nu blevet bedt om at 

finde et tidspunkt, hvor de kan deltage i dialogen med KKR-formandskabet. 

 

Beslutning 

BRN 
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Mogens Gade orienterede bl.a. om, at BRN har inviteret nordjyske folke-

tingspolitikere til møde den 20. sept. for at drøfte bl.a. infrastruktur, klima og 

miljø, erhvervsfremme, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. 

 

Erhvervshus Nordjylland 

Det blev aftalt, at Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse og KKR skal mødes 

for at sikre dialog og forståelse for indhold i kontrakt 2020 mellem Erhvervs-

hus Nordjylland og KKR Nordjylland.  

 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Temadrøftelse vedr. Nordjysk Socialaftale 

SAG-2019-04449 hlth  

 

Baggrund 

Den nuværende socialaftale udløber ved udgangen af 2020, og udkast til ny 

Nordjysk Socialaftale skal være klar medio 2020. DAS-social har på mødet 

den 26. august igangsat planlægningen af udarbejdelse af Nordjysk Social-

aftale 2021-2022. 

 

Henrik Aarup-Kristensen, direktør i Brønderslev Kommune og formand for 

DAS-social, deltager på KKR-mødet og giver en status for arbejdet med den 

nuværende Nordjysk Socialaftale 2018-2020 og præsenterer en proces for 

Nordjysk Socialaftale 2021-22. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland: 

– Drøfter og tager status for Nordjysk Socialaftale 2018-2020 til efterretning 

– Drøfter og godkender proces for Nordjysk Socialaftale 2021-22. 

 

Sagsfremstilling 

Processen for udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 går nu i 

gang, og der vil i den forbindelse ske en afklaring dels af, hvordan der iden-

tificeres centrale udfordringer for området, som med fordel kan behandles 

via det fælleskommunale samarbejde og dels, hvilke visioner, der skal ar-

bejdes henimod, når der arbejdes med udfordringerne. I lighed med forrige 

aftale ventes det, at der skal hentes input fra embedsmandsniveau, politisk 

niveau og brugerorganisationer. 

 

Det vurderes, at det er vigtigt, at KKR er tæt på processen og udarbejdelsen 

af Nordjysk Socialaftale, ligesom det var tilfældet både med den forrige so-

cialaftale og med den netop godkendte sundhedsaftale.  

 

På KKR mødet orienteres om status på udmøntningen af Nordjysk Socialaf-

tale 2018-2020, og i den forbindelse vil der endvidere være en kort præsen-

tation af de første tanker for udarbejdelsen af den kommende aftale. 

 

Centrale tidspunkter i processen: 

– Den 26. august 2019: Første drøftelse i DAS-social vedr. proces 

– Den 6. september 2019: KKR orienteres om status på udmøntning af den 

nuværende aftale og de første tanker om proces for den kommende aftale 
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– Jan./feb. 2020: Kick-off og temadag 

– Juni/august 2020: Socialaftalen udsendes til kommunerne og regionen 

med henblik på politisk behandling 

– 15. oktober 2020: Socialaftalen skal være endeligt godkendt af alle kom-

muner og regionen. 

 

Endvidere orienteres om, at der den 12. august 2019 blev afholdt socialpoli-

tisk dialogmøde med deltagelse fra bl.a. de nordjyske kommuners fagudvalg 

på området. Her drøftedes bl.a. styringsudfordringer på det specialiserede 

socialområde.  

 

Beslutning 

Henrik Aarup-Kristensen fortalte om arbejdet med at udmønte den nuvæ-

rende Socialaftale i Nordjylland og om, hvordan processen for den næste 

socialaftale kan tilrettelægges.  

 

KKR Nordjylland drøftede oplægget. KKR ønsker at følge processen om-

kring arbejdet med den nye socialaftale tæt. Desuden er det vigtigt at priori-

tere dialogerne omkring socialaftalen i kommunernes fagudvalg. 

Endvidere blev det bekræftet, at egenmestring som tema i socialaftalen med 

fordel kan videreføres.  

 

Endelig ønsker KKR Nordjylland at invitere Morten Mandøe til at deltage i et 

KKR-møde med henblik på at få en dialog om de styringsmæssige udfor-

dringer på det specialiserede socialområde. 

 

  

3.2. Socialtilsyn Nord – budget og takster 2020 

SAG-2019-00324 hlth 

 

Baggrund 

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2020.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og tager Socialtilsynets bud-

get/takster 2020 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Jf. bekendtgørelsen om rammeaftaler skal kommunerne og regionen drøfte 

finansieringen af socialtilsynet for det kommende år. I den forbindelse har 

Socialtilsyn Nord fremsendt budget 2020 inkl. beskrivelse af udgiftsudviklin-

gen. 
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Der er et fald på 1,9 % i Socialtilsyn Nords budget for 2020 svarende til 

667.396 kr. (i 2019 priser), jf. tabel 1. Budgettet er udarbejdet under hensyn-

tagen til følgende faktorer: Indregning af overført overskud fra budget 2018 

på 1 mio. kr., den årlige tilpasning til tilsynets forventede opgaver i det 

kommende år (jf. tabel 2) samt ændret lovgivning på plejefamilieområdet. 

For en nærmere gennemgang af socialtilsynets opgaver og budget, herun-

der fordelingen af den objektive finansiering og udvikling i takst pr. tilbud 

henvises til bilag. 

 

 

Socialdirektørkredsen har på møde den 26. august 2019 drøftet Socialtilsyn 

Nords budget og takster for 2020 og havde ingen bemærkninger hertil. 

 

./. Notat vedr. Socialtilsyn Nords budget 2020 

./. Oversigt over socialtilsynenes takster i 2020 og 2019 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog indstillingen til efterretning. 

 

  

3.3. Nordjyllands Trafikselskab – sammensætning af bestyrel-
sen 

SAG-2019-04449 hlth 

 

Baggrund 

På KKR-mødet den 21. juni 2019 fremsatte Mogens Jespersen, borgmester 

Mariagerfjord Kommune, et ønske om at få undersøgt muligheden for, at alle 

kommuner bliver repræsenteret i Nordjyllands Trafikselskabs (NT) bestyrel-

se.  

 

KKR bakkede op om, at dette skulle undersøges, og det blev aftalt, at sagen 

behandles igen på mødet i KKR 6. september 2019. 

 

Indstilling 
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Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter sagen. 

 

Sagsfremstilling 

Der er seks danske trafikselskaber, som er omfattet af § 60 i lov om kom-

munernes styrelse og reguleres via Lov om Trafikselskaber. 

 

Ifølge loven står der, at bestyrelsen højest må bestå af 9 medlemmer, hvil-

ket i Nordjylland betyder, at:  

– Regionsrådet udpeger 2 til bestyrelsen 

– Den kommune, der yder det største årlige tilskud, har ret til 1  plads i be-

styrelsen 

– Repræsentantskabet (1 medlem og 1 suppleant fra hver kommune) udpe-

ger de øvrige 6 kommunale medlemmer af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 

 

I januar 2018 anbefalede repræsentantskabet i NT, at NT’s bestyrelse skulle 

ansøge om dispensation til at udvide NT’s bestyrelse, så alle 11 kommuner i 

Nordjylland kan være repræsenterede. 

 

Administrationen i NT tog i den forbindelse kontakt til ministeriet, som orien-

terede bl.a. omkring to tidligere afslag på dispensationsansøgning. Ministe-

riet pointerede at, for at kunne dispensation, skal der være særlige forhold, 

der gør sig gældende i Nordjylland. Det vurderes af ministeriet ikke at være 

tilfældet. 

 

Bestyrelsen i NT drøftede spørgsmålet løbende i foråret 2018: 

– Intentionen i lovgivningen er, at bestyrelsen skal have fokus på helheden i 

den kollektive trafik med udgangspunkt i kundernes behov 

– Administrationen i NT har ansvaret for at informere kommuner og region 

samt sikre, at relevante sager sendes i høring 

– Den enkelte kommune og regionen fastlægger selv serviceniveauet for de 

ruter, som den enkelte ejer finansierer 

– Retningslinjer for finansiering besluttes af repræsentantskabet og regions-

rådet. 

 

Bestyrelsen besluttede derfor enstemmigt at bibeholde 9 pladser i bestyrel-

sen, og invitere medlemmer af Repræsentantskabet med taleret og uden 

stemmeret til alle bestyrelsesmøder. Dermed har alle kommuner mulighed 

for at deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

Vederlag 

Angående vederlag for henholdsvis repræsentantskabsmedlemmer og med-

lemmer af bestyrelsen, fremgår det af NT's vedtægter, at bestyrelsesmed-
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lemmerne får et fast vederlag og evt. kørepenge. Til repræsentantskabsmø-

der får repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter diæter, evt. tabt ar-

bejdsfortjeneste og kørepenge. 

 

Kommunaldirektørkredsen har på møde den 23. august 2019 drøftet sagen 

og var her enige om at anbefale, at såfremt der er kommuner, som fortsat 

ønsker at gå videre med spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning, er 

det ejerkommunerne, der påtager sig opgaven og ikke NT. 

 

./. Vedtægter for Nordjyllands Trafikselskab 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland drøftede sagen og var enige om at sende en samlet hen-

vendelse til Transport- og Boligministeriet med henblik på at få dispensation 

fra loven således, at alle kommuner kan blive repræsenteret i Nordjyllands 

Trafikselskabs bestyrelse. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Orientering om udpegning til Styringskomite for Interreg 
Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet   

SAG-2019-04449 hlth 

 

  

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På KKR Nordjyllands møde den 26. april 2019 behandlede KKR sagen vedr. 

indstilling af medlem og suppleant til Styringskomite for Interreg Øresund-

Kattegat-Skagerrak programmet. 

 

De regionale vækstfora har indtil udgangen af 2018 haft en plads i styrings -

komiteen for KASK programmet ligesom kommunerne og Regionsrådet. Ef-

ter afvikling af vækstfora skal der udpeges et nyt medlem og Erhvervsstyrel-

sen har besluttet, at vækstforummedlemmet skal erstattes af en repræsen-

tant fra erhvervsorganisationer indstillet af KKR. Efterfølgende foretager Re-

gionsrådet den formelle udpegning. 

 

Region Nordjylland havde derfor anmodet om, at KKR Nordjylland indstiller 

en repræsentant og en suppleant til denne post, med henblik på, at den for-

melle udpegning skulle ske på Regionsrådets møde i maj. 

 

Til KKR Nordjyllands møde den 26. april havde det ikke været muligt at finde 

konkrete egnede kandidater til posterne. Efterfølgende har det dog været 

muligt og der er peget på Per Thye Rasmussen (Chefkonsulent Dansk Er-

hverv) som medlem og Benjamin Holst (Direktør NordDanmarks EU-kontor). 

 

Indstillingerne blev godkendt i Regionsrådet den 28. maj 2019. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog indstillingen til efterretning. 
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

SAG-2019-04449 hast 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Nordjylland er planlagt til den 8. november 2019. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Den foreløbige sagsliste er: 

– Højtuddannede i hele Nordjylland 

– Resultatkontrakt mellem KKR og Erhvervshus Nordjylland 2020 

– Frikommuneforsøg – status 

– Opfølgning på KKR's beskæftigelsespolitiske fokusområder. 

 

Beslutning 

KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. 
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7. Eventuelt 

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2019-04449 hast 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

      

 

  

 

 


