
 

 

 

Referat Børne

Ekstraordinært møde (temamøde)

Dato  17. april 2012

Tid  17:00

Sted  Mødelokale 0.23, Frederikshavn Rådhus

NB.  

Fraværende  Birthe Marie H. Pilgaard, 

Stedfortræder   

Medlemmer  Paul Rode Andersen (F) 

Anders Broholm (V) 

Birthe Marie H. Pilgaard (A) 

Bjarne Kvist (A) 

Jørgen Tousgaard (A) 

Pia Karlsen (V) 

Christina Lykke Eriksen (F) 

Jette Fabricius Toft (F) 

Jeppe Nielsen Kyk (O) 
  

 
 

    

Børne- og Ungdomsudvalget 

Ekstraordinært møde (temamøde) 

17. april 2012 

17:00 

Mødelokale 0.23, Frederikshavn Rådhus 

Birthe Marie H. Pilgaard, Jørgen Tousgaard, Jette Fabricius Toft

Paul Rode Andersen (F) - Formand 

Anders Broholm (V)  

Birthe Marie H. Pilgaard (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Pia Karlsen (V)  

Christina Lykke Eriksen (F)  

Jette Fabricius Toft (F)  

Jeppe Nielsen Kyk (O)  

 

 

Jørgen Tousgaard, Jette Fabricius Toft 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 17. april 2012 Side 2 af 6 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Side  

 

1. Opfølgning på byrådsseminar juni 2011 - del vedr. Børne- og Ungdomsudvalgets ressort ........................ 4 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 6 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 17. april 2012 Side 3 af 6 

 

Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 118797/11 Åben Byrådsseminar 6 og 7 juni 2011 - Sammenfatninger 
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1. Opfølgning på byrådsseminar juni 2011 - del vedr . Børne- 

og Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomiudvalget besluttede i møde den 24. oktober 2011, at sammenfatningen fra 

byrådsseminaret i juni 2011 skal behandles i de stående udvalg med henblik på at 

tilrettelægge en proces, som giver de enkelte udvalg mulighed for at diskutere 

sammenfatningen og komme med yderligere input. 

  

Byrådsseminaret tog udgangspunkt i den demografiske udvikling og fokuserede på 

udfordringer og dilemmaer, som udviklingen vil medføre for erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet. 

  

Udfordringerne inden for de tre temaer blev konkretiseret til følgende: 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem antallet af boliger og 

befolkningsudviklingen? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i arbejdsstyrken og 

fremtidssikring af erhvervsudviklingen? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

det mangfoldige kultur- og foreningsliv? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

sikringen af et dynamisk og levedygtigt handelsliv? 

Sammenfatningen blev udarbejdet umiddelbart efter seminaret på baggrund af de 

diskussioner, der var i grupperne omkring de tre temaer. Der kan derfor være 

yderligere indsatser og aktiviteter, som er eller kan igangsættes i de enkelte 

fagudvalg, og som kan bidrage til at løse de nævnte udfordringer. 

Sammenfatningen fra byrådsseminariet vil sammen med udvalgenes input danne 

grundlag for en udviklingsstrategi, som sætter retning og præciserer mulige udveje 

på de udfordringer, demografiudviklingen skaber indenfor erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet. 

Udviklingsstrategien vil samtidig fokusere på behovet for at foretage strategiske 

valg og prioriteringer, der øger den kvalitative udvikling og efterspørgslen efter de 

ydelser, kompetencer og kvaliteter, vi har i forvejen. Dermed skal den også være 

en rettesnor i forhold til hvordan og hvor meget de enkelte indsatser bidrager til 

udviklingen af kommunen. 

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

drøfter sammenfatningen fra byrådsseminaret samt yderligere indsatser og 

aktiviteter, der kan danne grundlag for indholdet i udviklingsstrategien. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. decembe r 2011 
Sagen udsat til næste ordinære møde med henblik på fastlæggelse af tidspunkt for 

og oplæg til 2 – 3 timers temamøde for Børne- og Ungdomsudvalget. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11330 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: ingen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Emner til oplæg drøftet. 

  

Temamøde afvikles 7. marts 2012 kl. 15.30 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tilkendegivelser i møde den 5. 

januar 2012 har administrationen udarbejdet to indlæg, som forelægges i mødet: 

1. Uddannelsesstrategi /v Ole Madsen, Udvikling og Erhverv og 

2. Frivillighed v/ Jens Ole Amstrup, Børn og Kultur 

  

På baggrund af sammenfatninger fra byrådsseminaret den 6. og 7. juni 2011 og de 

forelagte indlæg vedrørende uddannelsesstrategi og frivillighed drøftes Børne- og 

Ungdomsudvalgets bidrag til indhold i kommunens kommende udviklingsstrategi. 

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

drøfter emner, der videreformidles til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i 

kommunens grundlag for en udviklingsstrategi. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 17. april 2012 
Udvalget drøftede forskellige emner, og videreformidler emnerne til 

Økonomiudvalget på byrådsseminaret den 27. – 28. april 2012. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft, Birthe Marie Pilgaard, Jørgen Tousgaard 

 
Bilag  

Byrådsseminar 6 og 7 juni 2011 - Sammenfatninger (dok.nr.118797/11) 
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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 

   
 

 
 


