
 

 

 

Referat Børne

Ordinært møde

Dato  2. februar 2012

Tid  18:00

Sted  Helnan Phønix Hotel, Vesterbro 77, 9000 Ålborg

NB.  

Fraværende  Anders Broholm, Birthe Marie H. 

Stedfortræder   

Medlemmer  Paul Rode Andersen (F) 
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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 132716/11 Åben Korrespondance mellem BUU-formand Paul Rode og 

best.formand Thorshøj Børnehus vedr. besøg i BUU 5. januar 

2012 (BUU05012012) 

1 2155/12 Åben Thorshøj Børnehus - forslag tilskud 2012 (BUU05012012) 

1 2156/12 Åben Thorshøj Børnehus - tale til Børne- og Ungdomsudvalgets 

møde 5 januar 2012 (BUU05012012) 

1 6045/12 Åben Forslag til andel af fællesudgifter vedr. Thorshøj Børnehus 

1 7047/12 Åben Betalingsfrekvens for udbetalinger af driftstilskud for 2011 

2 8324/12 Åben Frederikshavn Kommunes anbringelsesgrundlag 2012 

3 3116/12 Åben Midlertidig skoleplacering, ny skole 

3 7046/12 Åben Forslag til klassedannelsesprocedurer og -tidsplan 

3 8282/12 Åben Nyhedsbrev - ny skole 

4 5736/12 Åben Klagenævnet for Udbud: Kendelse af 10 januar 2012 vedr 

Tandlægeudbud 
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1. Fornyet henvendelse fra Thorshøj Børnehus vedrør ende 

institutionens budget for 2012 

 

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen for Thorshøj Børnehus har på ny henvendt sig til formanden for Børne- 

og Ungdomsudvalget med ønske om igen at drøfte institutionens økonomiske 

rammer for 2012. Ifølge bestyrelsen er der stadig uklarheder i forbindelse med 

fællesudgifter, som institutionen er medfinansierende af. 

Repræsentanter for Thorshøj Børnehus er inviteret til at deltage i Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde kl. 15.30 med henblik på, at fremlægge bestyrelsens syn 

på institutionens økonomiske problemstillinger.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dagtilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen, Jette Fabricius Toft 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Økonomicentret har siden sidste møde i Børne- og Ungdomsudvalget gennemført 

yderligere analyse og beregninger vedrørende Thorshøj Børnehus. 

Beregninger forelægges i udvalgets møde. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar  2012 
Sagen drøftet. 

  

Flertallet fastholder, at Torshøj Børnehus får tilskud jf. administrationens oplæg. 

  

Thorshøj Børnehus orienteres om budget for 2012. 

  

Bjarne Kvist og Jørgen Tousgaard er uenige i flertallets beslutning. De mener, at 

flertallets beslutning, V og SF reelt lukker Thorshøj Børnehus, da Torshøj Børnehus 

ikke kan klare sig for det tildelte tilskud. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Jeppe Nielsen Kyk, Birthe Marie Pilgaard 

  

 
Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1315 

 Forvaltning: CDT 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Korrespondance mellem BUU-formand Paul Rode og best.formand Thorshøj Børnehus vedr. besøg i 

BUU 5. januar 2012 (BUU05012012) (dok.nr.132716/11) 

Thorshøj Børnehus - forslag tilskud 2012 (BUU05012012) (dok.nr.2155/12) 

Thorshøj Børnehus - tale til Børne- og Ungdomsudvalgets møde 5 januar 2012 

(BUU05012012) (dok.nr.2156/12) 

Forslag til andel af fællesudgifter vedr. Thorshøj Børnehus (dok.nr.6045/12) 

Betalingsfrekvens for udbetalinger af driftstilskud for 2011 (dok.nr.7047/12) 
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2. Godkendelse af anbringelsesgrundlag for Frederik shavn 

Kommune 2012 

 

Sagsfremstilling  

Som en del af budgetaftalen for 2012-2015 for Frederikshavn Kommune fremgår 

det, at familieområdet i 2012 tilføres netto 7 mill. kr. (voksenhandicap, psykiatri og 

misbrugsområdet tilføres netto ca. 40 mill. kr.) De 7 mill. kr. er tilført for at rette op 

på ubalance mellem budget og udgifter til eksisterende og stigende antal børn med 

særligt behov for støtte udmøntet i anbringelse. Sammenhængen med tidligere års 

beslutninger fremgår af oversigten nedenfor. 

 Det fremgår eksplicit, at forligsparterne ikke fremadrettet anser det for muligt, at 

omprioritere flere midler til det specialiserede socialområde fra andre af 

kommunens kerneområde. 

I forlængelse heraf fremgår det, at Børne- og Ungdomsudvalget pålægges at 

vedtage anbringelsesgrundlag, der medfører at serviceniveauet bringes i fuld 

overensstemmelse med de afsatte ressourcer på området. 

I 2012 og overslagsårene er der forudsat reduktioner på anbringelsesområdet som 

skitseret nedenfor 

  

Driftsbeløb i 1.000 kr. 

  

Opgørelse reduktioner/tilførsel af budget på anbrin gelsesområdet  

Budgetår  2012 2013 2014 2015 

Fra anbringelse til 

forebyggelse 

       

500 

  

1.000 

  

3.000 

Ny døgninstitution       500    500    500 

Lov og cirkulærer 804 1.052 1.209 1.209 

I alt budget 2012  804 2.052 2.709 4.709 

          

Udvidelse/hjemtagelse 

døgninstitutionsområdet 

  

1.864 

  

1.864 

  

1.864 

  

1.864 

I alt budget 2011  1.864 1.864 1.864 1.864 

          

Rammetilførsel aftrappes 4.500 6.500 6.500 6.500 

I alt budget 2010  4.500 6.500 6.500 6.500 

          

I alt besparelser/reduktio -

ner genåbning 2010, 

budget 2011 og 2012  

  

  

7.168 

  

  

10.416 

  

  

11.073 

  

  

13.073 

          

Tilførsel i forbindelse med 

budgetaftalen 2012 – 2015  

  

-7.000 

  

-6.500 

  

-6.500 

  

-6-500 

  

På den baggrund er der med inddragelse af medarbejdere, funktionsledere, 

afdelingsledere og centerchef udarbejdet forslag til opstramning af 

anbringelsesgrundlaget. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1030 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Den foreslåede opstramning bygger på anbringelsesgrundlaget fra 2010 og 

indarbejder samtidig nogle af prioriteringerne som er kommet med Barnets Reform 

januar 2011. 

Hovedpunkterne i opstramningen fremgår af fokusområder for 2012 – 2015 p. 6 og 

7 og kan sammenfattes i overskrifterne 

•         Ungeområdet 

•         Akutanbringelser 

•         Netværksanbringelser 

  

Og disse indsatsområder skal ses i sammenhæng med 

•         Forudsætningen om forældrene som de centrale voksne i barnets liv med 

ansvar for barnets opvækst og udvikling 

•         Prioriteringen af den forebyggende indsats 

•         Organisering af sagsarbejdet og bevillingskompetence samt 

•         Valg af anbringelsessteder i en progressiv rækkefølge ift. såvel indgrebets 

karakter samt udgiftens omfang, og hvor anbringelse i kommunens egne tilbud 

prioriteres. 

  

På ungeområdet betyder opstramningen, at der så vidt muligt findes alternative 

løsninger til anbringelse af unge, og på baggrund af en konkret vurdering, er 

udgangspunktet, at unge med åbenbar risiko for varig skade tilbydes anbringelse i 

de situationer, hvor det er dokumenteret, at alternativ til anbringelse ikke kan 

imødekomme barnets/den unges behov for støtte. Der kan for eksempel være tale 

om kriminelle unge, unge med et massivt misbrug eller unge der udsættes for 

seksuelt misbrug og vold. 

  

På akutområdet er udgangspunktet for det første, at akutte anbringelser så vidt 

muligt skal undgås og såfremt akutanbringelse er uundgåelig anvendes efter 

konkrete vurdering familiepleje og egne institutioner, og inden 3 uger efter 

anbringelsen træffes beslutning om det videre forløb. 

I forhold til netværksanbringelser indarbejder forslaget til anbringelsesgrundlag 

eksplicit de forudsætninger om særligt fokus på netværksanbringelse, som kom 

med Barnets Reform januar 2011, og det betyder, at det ved alle anbringelser skal 

undersøges om, der er voksne i netværket – i bred forstand, der kan give barnet et 

nært omsorgsmiljø med stabile voksenrelationer. 

  

Som det fremgår skal opstramningerne ses i sammenhæng med, 

•         Forudsætningen om forældrene som de centrale voksne i barnets liv med 

ansvar for barnets opvækst og udvikling. I praksis vil der i det forebyggende 

arbejde være vedholdende fokus på dette perspektiv, hvor det vurderes, at 

forældrekompetencen kan understøttes og/eller udvikles så anbringelse kan 

undgås. Dette i tråd med den sammenhængende børnepolitik og 

udviklingsprojektet Fra anbringelse til forebyggelse. 

•         Prioriteringen af den forebyggende indsats som bl.a. i udviklingsprojektet 

forudsætter udbygning af og dermed øget brug af bo-hjemmestøtte til unge 

gruppen. Udvikling af bo-hjemmestøtte til under 14 årige som muligheden for en 

tilpasset og i nogle tilfælde ganske massiv støtte i hjemmet. Støtten kan have 
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såvel et kompenserende som et udviklingsmæssivt perspektvi ift. 

forældrerollen. Fra anbringelse til forebyggelse 

•         Organisering af sagsarbejdet og bevillingskompetence. Der arbejdes videre 

med ICS-metoden (Integrated Childrens System) som er implementeret i 2011, 

som systemisk metode i undersøgelsesarbejdet. Herudover sikres en 

prioritering af det tværfaglige arbejde via midler i udviklingsprojektet Fra 

anbringelses til forebyggelse til metodeudvikling og supervision af familieteams 

i samarbejdsmodellen Familien i Centrum, som understøttende det 

forebyggende  arbejde. Herudover er der indført drøftelsesmøder til tværfaglig 

sparring og betinget i potentielle anbringelsessager. Dagtilbud, døgnophold og 

anbringelse efter servicelovens børnebestemmelser besluttes i bevillingsmøde 

med deltagelse af rådgiver(e), funktionsledere i familierådgivningen, 

afdelingsledere i familierådgivningen og dag-og døgnafdelingen og 

centercehfen. 

•         Endelig er valg af anbringelsessteder i en progressiv rækkefølge betydende for 

anbringelsesgrundlagets mulighed for sikring af overensstemmelse mellem 

serviceniveauet og ressourcerne på områdetift. Den progressive rækkefølge 

gælder såvel indgrebets karakter samt udgiftens omfang , og  anbringelse i 

kommunens egne tilbud prioriteres. 

  

Udover opstramningerne og de skitserede sammenhængen ovenfor skal det 

understreges, at anbringelsesgrundlagets implementering og succes er helt 

afhængig af en betydelig rummelighed i normalsystemet og af en fælles forståelse 

for det ansvar alle, der arbejder med børn, unge og familier i kommunen har. 

  

På den baggrund er det forventningen, at anbringelsesgrundlaget skal forankres via 

en kommunikationsstrategi, der naturligt peger på alle medarbejdere i Center for 

familie, ledere og medarbejdere i Center for Skole og Ungdom, Center for Dagtilbud 

og Center for Kultur og Fritid, Direktionen +, og relevante medarbejdere i øvrige 

centre. 

  

På den baggrund forelægges anbringelsesgrundlaget for Børne-og 

Ungdomdsudvalget til godkendelse, som forudsat i budget 2012-2015. Det 

bemærkes samtidigt, at der kan forventes andre oplæg til stramning af 

serviceniveauet på det specialiserede børneområde som forudsætning for, at 

visitations- og anbringelsesgrundlag bringe serviceniveauet i fuld 

overensstemmelse med de afsatte ressourcer på området. 

  

På mødet vil blive præsenteret konkrete eksempler til illustration af 

opstramningerne af anbringelsesgrundlaget. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender Anbringelsesgrundlag Frederikshavn Kommune 

2012. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar  2012 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 02. februar 2012 Side 9 af 14 

 

Sagen udsat. Genoptages på næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget. 

Fraværende: Anders Broholm og Jeppe Nielsen Kyk, Birthe Marie Pilgaard 

  

 
Bilag  

Frederikshavn Kommunes anbringelsesgrundlag 2012 (dok.nr.8324/12) 
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3. Status for fusionen af Hånbækskolen, Munkebakkes kolen 

og Ørnevejens Skole 

 

Sagsfremstilling  

De tre skolers ledelser og bestyrelser har holdt flere fælles møder om ”Tryg 

Skolestart” og fusionen af de tre skoler til en skole. Møderne har senest blandt 

andet omhandlet den fysiske placering af elever og ansatte frem til ibrugtagning af 

ny skole, klassedannelse, et fælles nyhedsbrev og en navnekonkurrence. 

  

Den fysiske placering i overgangsperioden august 2012-januar 2013 

De tre ledelser og bestyrelser anbefaler i enighed følgende placering af elever og 

ansatte i overgangsperioden august 2012-december 2013 (frem til ibrugtagning af 

ny skole) 

• O. klasse og årgangssvarende SFO 

Placering: Hånbækskolen 

• Specialklasser og -klub fra Hånbækskolen (A- og K-klasser) 

Placering: Forbliver på Hånbækskolen  

• 1.-5. årgang, øvrige SFO, 1.-6. årgang af specialklasser fra Ørnevejens 

Skole samt 2 verdensklasser fra Munkebakkeskolen 

Placering: Ørnevejens Skole 

• 6.-9 årgang, 7.-10 årgang af specialklasser fra Ørnevejens Skole samt 1 

alderssvarende verdensklasse fra Munkebakkeskolen 

Placering: Munkebakkeskolen 

Der vedlægges et notat som indeholder de bagvedliggende hensyn, begrundelser 

og overvejelser for denne brug af de tre skoler i overgangsperioden. 

  

Klassedannelsesprocedurer 

De tre ledelser og bestyrelser anbefaler i fællesskab, at klassedannelsen finder 

sted pr. august 2012, jf. BUUs behandling af sagen i januar 2012. De anbefaler 

også, at alle klasser dannes på ny – undtagen alle specialklasser, verdensklasser 

og kommende 9. årgang. 

Ledelser og bestyrelser vurderer, at både forældre, elever og ansatte efterspørger 

viden om klassedannelsens indhold og tilrettelæggelse. De nuværende ledelser og 

bestyrelser har derfor udarbejdet forslag til klassedannelsesprocedurer, og vil 

naturligvis snarest fremlægge og drøfte deres forslag for den nu udnævnte 

skoleleder.  

Det udarbejdede forslag til klassedannelse tager afsæt i gældende lovgivning og 

kompetenceplacering af opgaven. Forslaget bygger blandt andet på dialog mellem 

skolens ledelse, lærere og relevante professionelle samt inddragelse af elever og 

forældre og deres ønsker. Forslaget indeholder også en tidsplan for realisering af 

klassedannelsen, som offentliggøres til forældre, ansatte og elever i kommende 

nyhedsbrev. Klassedannelsesprocedurerne er vedlagt som bilag. 

  

Nyhedsbrev 

De tre ledelser og bestyrelser har udarbejdet et nyt nyhedsbrev til de tre skoler, se 

vedlagte bilag. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8156 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Navnekonkurrence 

De tre ledelser og bestyrelser har planlagt en navnekonkurrence blandt elever på 

de tre skoler som igangsættes snarest. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 

• tilslutter sig de tre bestyrelsers og ledelsers anbefaling til fysisk placering af 

elever og ansatte i overgangsperioden 

• tager klassedannelsesprocedurerne til orientering 

• tager nyhedsbrevet til orientering 

• tager navnekonkurrencen til orientering. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar  2012 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Anders Broholm og Jeppe Nielsen Kyk, Birthe Marie Pilgaard 

  

 
Bilag  

Midlertidig skoleplacering, ny skole (dok.nr.3116/12) 

Forslag til klassedannelsesprocedurer og -tidsplan (dok.nr.7046/12) 

Nyhedsbrev - ny skole (dok.nr.8282/12) 
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4. Februar 2012 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling  

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi, herunder 

• orientering om status i forhold til børne- og ungdomstandplejen i 
Frederikshavn Kommune efter afsluttet udbud vedrørende opgaven i 
Sæbyområdet, herunder  

o orientering om afsagt kendelse vedrørende klage over annoncering 
udbud af børnetandplejen i Sæbyområdet 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar  2012 
Orienteringen taget til efterretning 

Fraværende: Anders Broholm og Jeppe Nielsen Kyk, Birthe Marie H. Pilgaard 

  

 
Bilag  

Klagenævnet for Udbud: Kendelse af 10 januar 2012 vedr Tandlægeudbud (dok.nr.5736/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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5. Opholdsstedet Skagen 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/9101 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 

 
 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 02. februar 2012 Side 14 af 14 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Paul Rode Andersen 

   

      
Bjarne Kvist 

   

      
Christina Lykke Eriksen 

   
 

      
Anders Broholm 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   

      
Jette Fabricius Toft 

   
 

      
Birthe Marie H. Pilgaard 

   

      
Pia Karlsen 

   

      
Jeppe Nielsen Kyk 

   
 

 
 


