
 

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 

SAG-2015-05511 hast 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat af KKR Nordjyllands møde d. 25. september 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet fra KKR Nordjyllands møde den 25. september 

2015 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

Referatet er udsendt onsdag den 1. oktober 2015. Der er ikke indkommet 

bemærkninger til det udsendte referat. 
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2. Siden sidst_ 

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2015-05511 hast 

 

Baggrund 

Kort status for Business Region North Denmark 

Formand for Business Region North Denmark (BRN), Lene Kjeldgaard Jen-

sen giver på KKR-mødet en kort status for arbejdet i BRN. 

 

EU-støtte til flytning af nordjyske virksomheder 

KKR-formandskabet rettede den 13. august 2015 henvendelse til hhv. kon-

kurrencekommissær Margrethe Vestager og erhvervs- og vækstminister Tro-

els Lund Poulsen ift. problematikken omkring EU-støtte til flytning af nordjy-

ske virksomheder. 

 

KKR Nordjylland har modtaget svar fra både EU’s konkurrencekommissær 

og erhvervs- og vækstministeren. 

 

./. Vedlagt brev fra EU’s konkurrencekommissær og erhvervs- og vækstmini-

ster. 

 

Ekstraordinært KKR møde d. 21. oktober 2015 

KKR Nordjylland holdt et ekstraordinært KKR møde d. 21. oktober 2015. Ef-

ter mødet blev der sendt en henvendelse fra KKR Nordjylland til KL vedr.  af-

tale om omlægning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområ-

det. 

 

KKR Nordjylland har modtaget svar d. 2. november 2015 fra KL. 

 

./. Vedlagt brev fra KL vedrørende aftale om omlægning af den kommunale 

medfinansiering på sundhedsområdet 

 

Brev til udlændinge-, integrations- og boligminister 

Den 18. juli blev der sendt et brev til udlændinge-, integrations- og boligmini-

ster Inger Støjberg vedrørende de udfordringer de nordjyske kommuner står 

over for ift. modtagelse af flygtninge og behovet for justering af økonomien 

omkring integrationsindsatsen og en evt. ny fordelingsnøgle. 

 

KKR Nordjylland modtog svar fra udlændinge-, integrations- og boligministe-

ren den 3. november 2015. 
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./. Vedlagt brev fra udlændinge-, integrations- og boligminister. 

 

Orientering fra KKR-formandsmøde i KL torsdag den 12. november 

Fem gange om året afholdes der møde mellem de fem KKR-formandsskaber 

og KL’s formandskab. Formandskabet deltog i mødet den 12.november 

2015 og orienterer kort om dette møde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.   

 

Sagsfremstilling 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspil-
let mellem KL og kommunerne 

SAG-2015-05511 hast 

 

Baggrund 

KL’s formand lægger op til debat om: 

– Fremtidens kommunestyre 

– KL og samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter fremtidens kommunestyre, KL og 

samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

Sagsfremstilling 

Fremtidens kommunestyre 

Kommunestyret vil se anderledes ud om 5-10 år. Rammevilkårene er i mar-

kant forandring, og det kan ikke tages for givet, at det har den samme rolle 

eller indflydelse som i dag. 

 

KL’s bestyrelse ønsker at lægge op til en drøftelse af fremtidens repræsen-

tative lokaldemokrati og dets rolle. Klare visioner og sigtepunkter for fremti-

dens kommunestyre er forudsætningen for at kunne præge retningen frem 

for alene at tilpasse sig.   

 

./. KL’s formand lægger på KKR-mødet op til en drøftelse af mulige visioner og 

sigtepunkter for fremtidens kommunestyre, og hvad de samtidig kræver af  

kommunerne/den politiske ledelse i kommunerne og af KL. Der er vedlagt et 

diskussionsoplæg. Bestyrelsen vil efter drøftelserne i de fem KKR arbejde 

videre med ”Fremtidens kommunestyre”.  

 

På kort sigt 

Aktuelt stiller den nye politiske og økonomiske virkelighed, som folketings-

valget har medført, KL og kommunerne over for nye udfordringer og nye 

dagsordener – dertil kommer en fortsat stor implementeringsopgave på især 

skole- og beskæftigelsesområdet og et fortsat arbejde med ”Danmark i for-

andring”, sikring af arbejdsudbud og nye skridt i den videre udvikling af det 

nære sundhedsvæsen. 
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KL’s formand giver sit billede og sin vurdering af KL’s position, spillerum og 

forudsætninger for indflydelse. Med baggrund heri lægges der op til en drøf-

telse af KL’s rolle og samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

 

3.2. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland 

SAG-2014-02239 hlth 

 

Baggrund 

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapudvalg besluttede den 9. september 

2015, at Aalborg Kommune vil trække Taleinstituttet Aalborg og Hjerneska-

decenter Nordjylland fra det forstærkede samarbejde fra den 1. januar 2016, 

da Aalborg Kommune vurderede, at der ikke er driftsgrundlag til fortsat at 

opretholde det i nuværende form.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland:  

– drøfter de forskellige forslag til finansieringsmodeller, baseret på forskellig 

andele af objektiv finansiering, 

– beslutter en finansieringsmodel, der skal danne grundlag for Taleinsti tut-

tets driftsgrundlag i første omgang for 2016, 

– beslutter at Taleinstituttet evalueres i foråret 2016 – i lighed med de øv-

rige tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. 

 

Sagsfremstilling 

Aalborg Kommune indstillede på mødet i KKR Nordjylland den 25. septem-

ber 2015, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland trækkes fra det 

forstærkede samarbejde med virkning fra den 1. januar 2016.  

 

KKR drøftede indstillingen og var enige om, at KKR Nordjylland har en for-

pligtigelse til at se på, om det kan lykkes at finde en løsning i forhold til Tale-

instituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland og det forstærkede samarbejde.  

 

KKR Nordjylland anmodede derfor om, at der iværksættes en proces med 

henblik på at finde en fælles solidarisk finansiering af Taleinstituttet og Hjer-

neskadecenter Nordjylland.  

 

KKR Nordjylland anmodede i den forbindelse Socialdirektørkredsen og Aal-

borg Kommune om at forelægge en finansieringsmodel og eventuelt alterna-

tive finansieringsmodeller, der sikrer videreførelsen af Taleinstituttet og Hjer-

neskadecenter Nordjylland på mødet i KKR den 20. november 2015. 
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Aalborg Kommune og Socialdirektørkredsen har arbejdet sammen om for-

slag til forskellige finansieringsmodeller for 2016. 

 

./. Bilag. Notat fra Aalborg Kommune om forslag til forskellige finansieringsmo-

deller.  

 

 

I tabellen nedenfor er skitseret den fordeling der forekommer ved anven-

delse af den nuværende fordelingsmodel (justeret 2012 niveau) og ved for-

skellige andele af objektivt finansiering. I bilaget fremgår desuden forde-

lingsmodeller baseret på forbrug 2014. 

 

Objektiv  

finansiering 

2 mio. kr. 3 mio. kr. 6 mio. kr. 9 mio. kr. Rent  

objektivt 

Fordeling af restfinansiering 

Brønderslev 1.696.972 1.633.802 1.444.294 1.254.785 900.519 

Frederikshavn 1.244.314 1.265.515 1.329.116 1.392.718 1.511.614 

Hjørring 2.324.291 2.269.905 2.106.745 1.943.585 1.638.575 

Jammerbugt 1.187.216 1.169.531 1.116.475 1.063.419 964.237 

Læsø 6.197 9.296 18.592 27.888 45.266 

Mariagerfjord 672.595 703.048 794.406 885.764 1.056.548 

Morsø 186.930 213.356 292.633 371.911 520.112 

Rebild 1.239.693 1.199.068 1.077.194 955.320 727.491 

Thisted 274.275 340.112 537.625 735.138 1.104.368 

Vesthimmerland 573.445 602.296 688.847 775.399 937.198 

Aalborg 8.300.800 8.300.800 8.300.800 8.300.800 8.300.800 

Nordjylland i alt 17.706.728 17.706.728 17.706.728 17.706.728 17.706.728 

 

Socialdirektørernes Forretningsudvalg anbefaler, at finansieringsmodellen i 

første omgang er et-årig, idet der er et ønske om at fastholde, at Taleinsti-

tuttet er omfattet af det forstærkede samarbejde, og dermed er underlagt 

den kadence for revurdering af omfang og ydelser, der skal ske i henhold til 

det forstærkede samarbejde. Det betyder, at der i lighed med de øvrige til-

bud under det forstærkede samarbejde skal kigges på indhold, omfang, og 

behov i foråret 2016 med henblik på at fastlægge det fremadrettede niveau 

for de næstkommende to år. 

 

På KKR-mødet den 25. september blev der givet udtryk for, at der opleves 

problematikker omkring vetelister på Taleinstituttet. Aalborg Kommune oply-

ser, at problematikken om ventelister er afgrænset til tale-/sprogområdet og 

afasiområdet, og at der arbejdes målrettet for at nedbringe disse.  
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./. Der er vedlagt et notat fra Aalborg Kommune, der redegør for ventelistepro-

blematikken.  

 

 

3.3. Socialtilsyn Nords takster for 2016 

SAG-2014-02237 hlth 

 

Baggrund 

KKR skal godkende takster og objektiv finansiering for Socialtilsyn Nord for 

2016.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR godkender takster og objektiv finansiering for Socialtil-

syn Nord for 2016. 

 

Sagsfremstilling 

./. Udviklingen i Socialtilsyn Nords takster og objektive finansiering fremgår af 

bilag. 

 

Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvilket betyder, at 

alle de omkostninger, der anvendes til at udføre tilsynet skal opkræves fra 

tilbud og kommuner. 

 

Taksterne er udarbejdet på baggrund af en fælles takstmodel for de fem so-

cialtilsyn, der med visse tilpasninger bygger videre på den, som også lå til 

grund for beregning af taksterne for 2015. 

 

Taksterne behandles politisk i Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og 

Handicapudvalg den 10. nov. 2015. 

 

I forhold til 2015 falder de ”almindelige” tilsynstakster med 9,7 pct. Takster 

for nygodkendelser stiger med 6,14 pct. og taksterne for væsentlig ændring 

stiger ligeledes med 6,14 pct. 
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Den objektive finansiering, som opkræves af kommunerne for at finansiere 

tilsyn med plejefamilier, er for 2016 opgjort til i alt 18,4 mio. kr. I 2015 blev 

der opkrævet 15,3 mio. kr. 

 

Udviklingen skyldes primært et fald i antallet af tilbud samt, at der er sket en 

tilpasning af medarbejderressourcer, så de afspejler den reelle arbejdsbyrde 

fordelt på henholdsvis plejefamilie- og tilbudsområdet. 

  

Forhold der bl.a. påvirker udviklingen i takster og den objektive finansiering 

for 2016 er følgende: 

1. Bortfald af opgaven med regodkendelser 

2. Udvikling i antal tilbud og plejefamilier 

3. Tilpasning af fordeling af medarbejderressourcer i forhold til tilbuds- og 

plejefamilieområdet 

4. Inkludering af ikke-tidligere dimensionerede opgaver 

5. Efterregulering i forhold til regnskab 2014. 

 

De enkelte punkter er uddybende beskrevet i bilag. 

 

Hjørring Kommune forventer i 2015 et underskud på 2,4 mio. kr. Underskud-

det skyldes dels at plejefamilieområdet har været underfinansieret og dels at 

der er sket sammenlægninger af tilbud, hvilket har medført færre takstindtæg-

ter. Som følge af det forventede underskud er der indført ansættelses- og 

udgiftsstop i Socialtilsyn Nord, ligesom udviklingen følges tæt. Der henvises 

til, at det tidligere har været praksis ekstraordinært at tilbagebetale eller op-

kræve under- og overskud, senest da der blev refunderet 2,5 mio. kr. grundet 

overskud i regnskabsåret 2014. Den Administrative Styregruppe har i den for-

bindelse anbefalet, at der ekstraordinært opkræves ca. 2,4 mio. kr. for at 

dække underskuddet. Den ekstraordinære indbetaling er gennemført – og alle 

kommuner har betalt inkl. Silkeborg. 

 

./. Bilag: Udviklingen i Socialtilsyn Nords takster og objektive finansiering 2016. 

./. Bilag: Forhold der bl.a. påvirker udviklingen i takster og den objektive finan-

siering. 

./. Bilag: Oversigt takster og budget 2016 – hele landet 2014-16. 

 

 

3.4. Dimensionering af SOSU-uddannelserne og PAU for 2016 

SAG-2015-05266 hast 

 

Baggrund 

KKR Nordjylland skal beslutte dimensioneringen på social- og sundhedsud-

dannelserne i 2016 og fordelingen af praktikpladser for henholdsvis SOSU-
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hjælpere og SOSU-assistenter kommunerne imellem. KKR skal ligeledes 

fastsætte optaget på den pædagogiske assistentuddannelse for 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender: 

- At PAU-dimensioneringen for 2016 svarer til antallet i 2015, 

- At SOSU-hjælper dimensioneringen for 2016 er på i alt 752 for de nord-

jyske kommuner, men med en forståelse for hvis enkelte kommuner evt. 

ikke har mulighed for fuldt ud at leve op til det anbefalede måltal, 

- At SOSU-assistent dimensioneringen for 2016 indstil videre planlægges 

efter niveau 2015 samlet set, men med en ændret fordeling mellem kom-

munerne, baseret på ny fordelingsnøgle for 2016,  

- At der for SOSU-assistent dimensioneringen tilstræbes at indgå en af-

tale med Region Nordjylland om at øge dimensioneringen for 2016 til 

2016 måltallet.  

 

Sagsfremstilling 

Dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-

uddannelserne) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) har siden 

2007 været fastlagt i trepartsaftalen, der har låst kommunernes dimensione-

ring på et fast niveau. Trepartsaftalen udløber med udgangen af 2015, og 

KL har siden starten af 2015 forhandlet med staten, LO og Danske Regioner 

om en ny central aftale, der kunne lægge rammerne for dimensioneringen af 

SOSU-uddannelserne fra 2016 og fremover.  

 

Det har ikke været muligt at opnå enighed mellem parterne om en ny sty-

ringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten på SOSU-

uddannelserne og PAU. Af hensyn til kommunernes videre budgetplanlæg-

ning, arbejdsgiveransvar og de allerede optagne elever har KL i vedlagte 

brev den 25. september 2015 opfordret til, at kommunerne planlægger opta-

get på SOSU-uddannelserne i 2016 efter Finansministeriets arbejdskraft-

prognose. Det vil betyde, at kommuner og regioner stiller praktikpladser til 

rådighed for SOSU-uddannelserne og PAU svarende til arbejdsmarkedets 

behov.  

 

Tallene indebærer på landsplan en reduktion i antallet af SOSU-

hjælperelever på i alt 800 fra 2015 til 2016 og en stigning på 400 SOSU-

assistentelever – af sidstnævnte knap halvdelen i kommunerne, idet praktik-

pladser for SOSU-assistenter forudsætter en aftale med regionen.  

 

Fordelingen af SOSU-hjælpere og -assistenter mellem de fem KKR-områder 

er baseret på en fordelingsnøgle, hvor fordelingen i højere grad afspejler de 

ændringer i demografien mellem KKR-områder, der er sket i årene siden 
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2007, hvor trepartsaftalen har låst dimensioneringen fast. Fordelingsnøglen 

afvejer ligeligt den faktiske udvikling i ældrebefolkningen med den hidtidige 

fordeling af praktikpladserne. Denne vægtning er valgt for at tage højde for 

både de demografiske forskydninger mellem KKR-områderne, og at der ikke 

sker voldsomme ændringer på én gang og med meget kort varsel.   

 

Med hensyn til PAU anbefaler KL, at kommunerne i 2016 planlægger under 

hensyn til, at et meget stort antal elever allerede er startet på grundforløbet 

(nogenlunde svarende til antallet i 2015). KL vil i de videre drøftelser med 

ministeriet og de faglige organisationer dog lægge vægt på, at antallet af 

PAU-elever skal reduceres fremover.  

 

Som nævnt ovenfor forudsætter dimensioneringen af SOSU-assistenter en 

aftale med regionen, idet der er tale om en fælles uddannelse med delt 

praktik i både region og kommune. På baggrund heraf har KKR-

sekretariatet, på vegne af formandskabet for KKR Nordjylland, rettet hen-

vendelse til Regionsrådet i Region Nordjylland for at drøfte en aftale om for-

øgelse af antallet af SOSU-assistenter i 2016. I det tilfælde det, ikke er mu-

ligt at indgå en aftale med Region Nordjylland om at øge uddannelseskapa-

citeten for 2016 til måltallet, fastholdes niveauet fra 2015, men med den nye 

fordelingsnøgle for 2016. Dimensioneringen for SOSU-hjælpere følger den 

dimensioneringsnøgle der tidligere er drøftet med formandskaberne for de 

fem KKR, der betyder at der sker en samlet forøgelse af dimensioneringen 

med 1 for KKR Nordjylland. 

 

KKR Nord 

Forde-
lingsnøgle 
(KL) 

Gammel 
fordeling 
SSH 2015 

Ny forde-
ling SSH 
2016 

Gammel 
fordeling 
SSA 2015 

Ny forde-
ling SSA 
2016-
nøgle (niv 
2015) 

Ny for-
deling 
2016 
mål 

Morsø 4,2% 30 32 7 7 9 
Thisted 8,1% 60 61 14 14 17 
Brønderslev 6,2% 45 47 10 11 13 
Frederikshavn 11,8% 84 89 19 20 25 
Vesthimmerland 5,7% 37 43 7 10 12 

Læsø 0,6% 3 4 1 1 1 
Rebild 5,4% 48 40 11 9 11 
Mariagerfjord 7,4% 54 56 13 13 16 
Jammerbugt 6,7% 50 50 11 11 14 
Aalborg 31,8% 251 239 57 54 67 

Hjørring 12,1% 89 91 21 21 26 

  1 751 752 171 171 211 

 

Formandskabet for KKR Nordjylland anbefaler derfor, at dimensioneringen 

for 2016 for de nordjyske kommuner bygger på nedenstående fordeling. For-

delingen er baseret på en nøgle, som har været drøftet med KKR-

formandskaberne i hele landet. Anbefalingen bygger på en forståelse for, 
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hvis den enkelte kommune evt. ikke har mulighed for fuldt ud at leve op til 

den anbefalede dimensionering for så vidt angår dimensioneringen af 

SOSU-hjælpere, idet der ligesom på andre områder, hvor kommunerne er 

arbejdsgivere, ikke bør uddannes til ledighed, men der bør tages højde for 

de aktuelle og fremtidige arbejdsmarkedsbehov. 

 

./. Vedlagt brev fra d. 25. september vedr. anbefaling om uddannelseskapacite-

ten på SOSU- og PAU-uddannelsen i 2016 

 

 

3.5. Beredskab Nordjylland 

SAG-2014-04415 hlth 

 

Baggrund 

KKR behandlede på KKR-mødet den 24. april 2015 sagen om deltagelse i et 

fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af bered-

skabsopgaverne.  

 

Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab 

fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksom-

hedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæs-

sige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etab-

lering af § 60-selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker 

rammerne for overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det 

nye fælles beredskab.  

 

Med baggrund i alle 11 kommuners principbeslutning om etablering af § 60-

selskabet er der udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab 

Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner 

skal tage stilling til.  

 

Borgmesterkredsen behandlede endvidere sagen på et møde den 30. okto-

ber 2015. Borgmesterkredsen godkendte vedtægterne med en bemærkning 

om, at der fra starten ikke opereres med et Forretningsudvalg.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at 

– der pr. 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 delta-

gende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne, at ejerandele 

er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015 

– vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes  

– kommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission 

– åbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes 
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– øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med 

mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en 

betaling svarende til det hidtidige budget. 

 

Sagsfremstilling 

Interessenter og ejerforhold  

Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner. De en-

kelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på bag-

grund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar 2015. 

Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med interessenters udtræden 

eller ved selskabets opløsning.  

 

Organisering  

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessent-

skabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission 

sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gæl-

dende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 in-

teressentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år af gangen, og valgperioden følger 

den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes 

ikrafttræden til den 31. december 2017.  

 

Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert 

medlem af bestyrelsen har én stemme.  

 

Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interes-

senters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, opløsning af inte-

ressentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af rednings-

beredskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, 

som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkost-

ningsfordelingsnøgle.  

 

Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med for-

skellige eksterne interessenter herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræ-

sentanter.  

 

Økonomi  

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres 

det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskrav 

på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab.  

 

Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser:  
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Fase 1 (1. januar 2016 - 31. december 2017)  

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil om-

kostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i 

vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobase-

ret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra 

kommune til kommune.  

 

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i fase 1 sker således, at hver en-

kelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet 

med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kom-

mune.  

 

Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 

2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker 

efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske om-

kostninger afviger herfra.  

 

Fase 2 (1. januar 2018 - )  

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, 

der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle 

differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.  

 

De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter 

m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommu-

nerne. I det omfang beredskabets operative del skal have råderet over bygnin-

ger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincip-

per. 

 

Beredskabschef Nordjyllands Beredskab giver et kort oplæg på mødet. 

 

./. Bilag: Vedtægter og bilag til disse vedtægter. 
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4. Udpegninger  
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

SAG-2015-05511 hast 

 

Baggrund 

KKR Nordjyllands næste møde er planlagt fredag d. 12. februar 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Foreløbig sagsliste: 

– Temadrøftelse med Limfjordsrådet 

– Status Business Region North Denmark  

– Dimensionering af pædagoguddannelsen  

– Væksthusaftale 

– Godkendelse af regnskab for 2015 og budget 2016 for Det Fælleskommu-

nale Rammeaftalesekretariat og Det Fælleskommunale Sundhedssekreta-

riat 
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7. Eventuelt 

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2015-05511 hast 

 

Baggrund 

Her skrives baggrunden 

 

Indstilling 

Her skrives indstillingen 

 

Sagsfremstilling 

Her skrives Sagsfremstillingen 

 


