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1. Udmøntning af budget 2013 - 2016 Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med vedtagelse af budgetforlig for budget 2013 – 2016 blev besluttet 

en ”pulje til Børne- og Ungdomsudvalgets udmøntning” på 5.442.000 kr. i 2013. 

Derudover er der i udvalgets regi en uudmøntet pulje fra 2011 på 3.100.000 kr., der 

også skal udmøntes i 2013. 

Forslag til udmøntning udleveres på mødet. 

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

drøfter udmøntning af de to puljer. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Forligsparterne fremlagde forslag til udmøntning af de to puljer. Forslag sendes i 

høring i MED BK den 12. november 2012. 

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 

14. november kl. 16. 

 

Socialdemokraterne finder det uacceptabelt, at forslag ikke har været udsendt 

inden udvalgets møde. 

Socialdemokraterne finder det uacceptabelt, at forslag til besparelser ikke er 

yderligere beskrevet, herunder forventede konsekvenser.  

Socialdemokraterne ønsker, at konsekvensbeskrivelser skal medsendes til høring i 

MED-BK  

 

Fraværende: Anders Broholm 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 14. november 

2012 
Forligsparternes forslag til udmøntning af to puljer i Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi har været i høring i fælles MED-møde på centerniveau, Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressort. 

Administrationen forelægger indkomne høringssvar i Børne- og Ungdomsudvalgets 

møde. 

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

beslutter udmøntning af de to puljer i udvalgets regi. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. novemb er 2012 
Udvalget tog høringssvar til efterretning. 

Sagen drøftet. 

På baggrund af de indkomne høringssvar har udvalget bedt administrationen om at 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8645 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 11. december 2012 Side 5 af 17 

 

udarbejde konsekvensbeskrivelser, der udsendes Børne- og Ungdomsudvalget 

sidst på dagen den 21. november 2012. 

Sagen genoptages den 22. november 2012 kl. 17. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 22. november 

2012 
Frederikshavn Kommunes administration har udarbejdet konsekvensbeskrivelser til 

forligsparternes fremsatte spareforslag for udmøntning af Børne- og 

Ungdomsudvalgets besparelsespuljer. 

Materialet, der er formidlet den 21. november, gennemgås i udvalgets møde. 

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

1. drøfter fremsatte besparelsesforslag med konsekvensbeskrivelserr 

2. sender udvalgets beslutning i høring i MED-fora i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

3. genoptager sagen til endelig beslutning, efter høring i MED-fora 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. novemb er 2012 
1.     Besparelsesforslag med konsekvensbeskrivelser, jf. bilag drøftet 

2.     Et flertal ønsker, at materialet sendes i høring i MED-fora i udvalgets regi 

3.     Sagen genoptages i udvalgets ekstraordinære møde den 11. december 2012 

kl. 16. 

Socialdemokraterne finder ikke, at der i det fremlagte materiale er en tilstrækkelig 

beskrivelse i forhold til konsekvenserne af de foreslåede besparelser, herunder 

konsekvenserne for borgere og medarbejdere. 

 

Jette Fabricius Toft (JFT) kan ikke følge indstillingen, da der åbenbart er 

divergerende opfattelser af udmøntning og formulering mellem JFT og de nu 

tidligere forligsparter. 

 

SF, Venstre og Jeppe Nielsen Kyk opfordrer Socialdemokraterne til at fremlægge 

deres besparelsesforslag, gennemregnet og med konsekvensbeskrivelser. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 11. december 

2012 
Sagen genoptages efter gennemført høringsrunde i MED-fora i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi. 

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

beslutter udmøntning af udvalgets to besparelsespuljer på henholdsvis 5.442.000 

kr. og 3.100.000 kr. 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. decemb er 2012 
Et flertal af Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt det i mødet fremlagte forslag 

med den bemærkning, at sagen vedrørende implementering af SFO i 

Hørby/Dybvad afventer endelig afklaring af folkeskolereformen, dog senest august 

2013. 

  

Sagen oversendes byrådet sammen med takstbladet for områder med 

forældrebetaling. 

  

Jette Fabricius Toft kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Forligsparternes forslag til udmøntning af besparelsespuljer i Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi (dok.nr.130016/12) 

Referat fælles MED-møde BUU-ressort 12-11-2012 (dok.nr.131661/12) 

Fritidscenterledernes kommentarer vedr MED møde 12 november 2012 (dok.nr.131462/12) 

Udtalelse fra medarbejdersiden MEDudvalget for Center for dag- og fritidstilbud (dok.nr.131630/12) 

Udtalelse fra MED Undervisning og Tværgående Ungeindsats (dok.nr.131653/12) 

SSP udtalelse til udmøntning besparelsespulje BUU budget 2013 (dok.nr.131666/12) 

MED-udvalget i Bangsboklubben - Høringssvar budget 2013 (dok.nr.132093/12) 

Høringssvar fra Center for Familie vedr besparelsespulje 2013 BUU (dok.nr.132098/12) 

MED-Familie Høringssvar af 10 09 12 vedr udmøntning af budget 2012 (dok.nr.132101/12) 

Brev fra BUPL vedr BUU udmøntning af 8,5 mio kr (dok.nr.132692/12) 

Forligsparternes besparelsesforslag inklusive konsekvensbeskrivelser.pdf (dok.nr.136699/12) 

Udmøntning af budget 2013 - høring Center MED Dag- og Fritidstilbud (dok.nr.144734/12) 

Udmøntning af budget 2013 - høring CenterMED Undervisning og Tværgående 

Ungeindsats (dok.nr.143146/12) 

Udmøntning af budget 2013 - høring Center MED Familie (dok.nr.141989/12) 

MED- Høringssvar fra Bangsboklubben (dok.nr.144587/12) 

Ungdomsskolens MED-høringssvar vedr BUU-udmøntning besparelsespulje 2013 (dok.nr.144290/12) 

Besparelsesforlig 9-12-2012 Børne- og Ungdomsudvalgets ressort (dok.nr.147727/12) 
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2. Status vedrørende forslag til Tvillinge- og Omso rgshjælp i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i maj og juni 

måned 2012, på baggrund af ansøgning om tvillingehjælp, at Center for Familie 

(CFA) i samarbejde med Center for Arbejdsmarked (CAM) skal udarbejde 

retningslinjer for flerlingehjælp. 

  

CFA og CAM har nu i fællesskab udarbejdet forslag til etablering af Tvillinge- og 

Omsorgshjælp i Frederikshavn Kommune jf. vedlagte bilag. 

  

I arbejdet har der, som det fremgår af bilaget, været arbejdet med 3 modeller. På 

baggrund af administrative vurderinger og erfaringer fra andre kommuner (Aalborg 

og Brønderslev) peges der på, at etablering af Tvillinge- og Omsorgshjælp sker 

under de i forslaget skitserede forudsætninger. 

  

Forudsætningen fra Arbejdsmarkedsudvalget om udgiftsneutralitet har undervejs 

vist sig ikke at  kunne imødekommes fuldt ud, da der skal findes finansiering til en 

årlig kørselsudgift til ordningen. Udgiften er skønnet til 80-120.000 kr. årligt. 

  

Det foreslås, at målgruppen bliver familier, der har fået flerlinger, og som har brug 

for en ekstra hånd i den første tid efter fødslen, og/eller familier der på grund af 

særlige omstændigheder har brug for praktisk hjælp i en kortere periode. 

  

Visitation varetages af Sundhedstjenesten via spæd- 

småbørnssundhedsplejerskerne. Hjælpen kan omfatte en række nærmere 

definerede opgaver og udgør typisk ca. 3 timers praktisk daglig hjælp på hverdage, 

i en 3 måneders periode. 

  

Medarbejdere i fleksjob kan ansættes i Sundhedstjenesten og Jobcenteret hjælper 

med at finde frem til egnede medarbejder. Løn-understøttelse via 

Arbejdsmarkedsområdet forudsættes, og et af kravene er, at de pågældende i en 

forudgående periode på mindst 18 måneder har modtaget ledighedsydelse. 

  

Fagligt anbefales etablering af en ordning under forudsætning af, at kørselsudgiften 

kan finansieres.  

  

Der er forventeligt ændringer på vej ultimo 2012 i forhold til fleksjobordningen, men 

indholdet kendes endnu ikke. Såfremt dette ændrer de nuværende forudsætninger, 

må sagen eventuelt genoptages på den baggrund. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie og Direktøren med ansvar for 

Arbejdsmarked indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3694 

 Forvaltning: CAM/CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/AMU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 11. december 2012 Side 8 af 17 

 

1. drøfter og godkender forslag til etablering af Tvillinge- og omsorgshjælp i 

Frederikshavn Kommune  

2. drøfter muligheden for finansiering af kørselsudgiften på 120.000 kr. årligt, 

herunder om forslaget skal overgå til de igangværende drøftelser af budget 

2013 

3. at ordningen evalueres 1 år efter etablering 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Et enigt udvalg oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2013 og 

overslagsårene. 

  

Fraværende: ingen 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 8. november 2012  
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i september 2012 at oversende sagen til 

budgetforhandlingerne for 2013 – 2016. 

Budgettet for 2013 – 2016, der blev vedtaget af byrådet i oktober, omfatter ikke 

udgifter til tvillingehjælp. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Udsættes. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 29. november 

2012 
Center for Arbejdsmarked er kontaktet og har undersøgt mulighederne for at finde 

finansiering til etableringen af tvillinge-omsorgshjælp  - herunder kørselsudgifterne -

efter de seneste regler om akutjob og/eller i den puljefinansiering, der er etableret 

under Arbejdsmarkesudvalget i forhold til at undgå, at ledige dagpengemodtagere, 

som mangler et mindre timetal, mister dagpengeretten.  

Akutpuljen åbner mulighed for en bonus til arbejdsgivere, og 

Arbejdsmarkedsudvalgets pulje kan kun udbetales som ren lønkompensation. 

Ingen af modellerne giver dermed yderlig mulighed for finansiering, end den 

skitserede model med fleksjob, og løser derfor ikke finansieringsudfordringen i 

forhold til etableringen af tvillinge- og omsorgshjælp. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Sagen udsættes 
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Fraværende: ingen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. decemb er 2012 
Sagen drøftet. 

  

Tiltrædes, at der etableres en 1-årig forsøgsordning, finansieret jf. fremsat 

besparelsesforslag under dagsordenens pkt. 1. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Forslag til Tvillinge- og Omsorgshjælp i Frederikshavn Kommune (dok.nr.79539/12) 
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3. Forslag til udviklingsprojekt: Socialrådgiver i dagtilbud 2013  

 

Sagsfremstilling  

I forlængelse af Projekt Socialrådgiver i dagtilbud, som ikke længere modtager 

støtte fra Servicestyrelsen, foreslås det, at der iværksættes et udviklingsprojekt i 

2013 til fastholdelse af - og udbredelse af de positive erfaringer og med henblik på, 

at fremtidig finansiering af den forebyggende indsats kan indgå i 

budgetforhandlingerne om budget 2014. 

Det foreslås, at de positive erfaringer bredes ud til hele dagtilbudsområdet i 2013 

og at der eventuelt gøres forsøg med inddragelse af en enkelt skole på forsøgsvis 

basis. 

  

Nogle af de positive resultater, som den tidligere evaluering viste var blandt andet, 

at alderen på de involverede børn i projektet var støt faldende over tid, og at 

andelen af involverede børn og familier i projektet ligeledes var stigende. Senest 

har erfaringen været, at der for alvor er interesse for direkte samtaler mellem 

socialrådgivere og forældre i dagtilbuddene. Disse erfaringer er i forhold til tidlig 

opsporing og forebyggelse afgørende og samtidig indikationer på, at tillid og 

samarbejde i det forebyggende arbejde kræver tid. 

  

Det foreslåes, at der ansættes socialrådgivere svarende til 2 - 3 fuldtidsstillinger, 

der skal dække de 5 kommunale dagtilbudsområder samt de øvrige selvejende 

institutioner, samdriftsinstitutioner og puljeinstitution, og at der så vidt muligt også 

gøres erfaring med den konsultative og den fremskudte rådgivning og vejledning på 

1 skole i 2013. 

  

Finansieringsmæssigt peges der på, at der i 2013 bruges 300.000 kr. af 

anlægsbevilling i Center for Familie med projektoverskriften Fra anbringelse til 

forebyggelse. som er forudsat brugt til understøttelse af meget tidlig og 

forebyggende indsats til fastholdelse i normaltilbud, og at der herudover anvendes 

700.000 kr. af opsparede overskud fra regnskab 2011 i Center for Dag- og 

Fritidstilbud, som hermed overføres til anlæg. 

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

1. godkender etablering af projekt ”Socialrådgiver i dagtilbud 2013” som 

beskrevet i sagsfremstillingen 

2. anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at opsparede overskud 

2011 for Center for Dag- og Fritidstilbud, 700.000 kr. overføres fra drift til 

anlæg til delvis finansiering af projekt Socialrådgiver i Dagtilbud 2013. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. decemb er 2012 
1.     Godkendt 

2.     Anbefales 

  

Fraværende: ingen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11979 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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4. Nyt tilsyn på det sociale område 

 

Sagsfremstilling  

Regeringen og samtlige Folketingets partier har torsdag den 25. oktober 2012 

indgået aftale om en omfattende reform af reglerne om godkendelse og tilsyn med 

anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og 

voksne. Aftalen indeholder en række initiativer og lovændringer, der skal sikre et 

bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor. 

  

Reformen indeholder en lang række nye tiltag herunder: 

• Et professionelt og uvildigt tilsyn på det sociale område: Godkendelses- og 

tilsynsopgaven flyttes fra de 98 kommuner til fem nye Socialtilsyn i fem 

kommuner. Det skal sikre faglig bæredygtighed og uafhængighed fra den 

enkelte kommunalbestyrelse. Socialtilsynene må ikke føre tilsyn med de 

tilbud, som er beliggende i hjemkommunen. Godkendelsen af og tilsynet 

med disse tilbud skal varetages af et af de øvrige socialtilsyn.  

Det personrettede tilsyn skal fortsat varetages fortsat af handlekommunen, 

men der skal sikres en højere grad af sammenhæng mellem 

visiterende/anbringende kommune og socialtilsyn.  

De fem tilsynskommuner udpeges af social- og integrationsministeren ved 

lov efter indstilling fra KL og kommunerne. 

  

Kommunerne har perioden frem til den 1. januar 2013 til at anbefale, hvilke 

kommuner, der skal være tilsynskommuner. Drøftelserne mellem 

kommunerne herom er allerede i gang. Da der er tale om at anbefale én 

tilsynskommune i hvert KKR-område, vil det være naturligt, at drøftelserne 

mellem kommunerne foregår i KKR-regi. 

• Fokus på faglighed og resultater: Der indføres krav om, at sociale tilbud 

skal dokumentere resultaterne af deres indsats. Der vil blive opstillet 

faglige indikatorer for kvaliteten i sociale tilbud, så der sikres et godt 

grundlag for at føre tilsyn og for at understøtte den faglige udvikling i 

tilbuddene. Indikatorerne skal sikre, at medarbejderne i tilbuddene har de 

fornødne kompetencer.  

Socialstyrelsen nedsætter en gruppe af eksperter, der skal opstille forslag 

til indikatorer for kvaliteten af de sociale døgntilbud. Ekspertgruppen skal 

sikre en bred inddragelse af bl.a. interesse- og brugerorganisationer på 

området samt kommuner, som allerede arbejder indgående med udvikling 

af kvalitetsmodeller på det sociale område. Indikatorerne skal løbende 

tilpasses efterhånden, som der opnås mere viden på området.  

  

Flere tilbud omfattes: Kommunale og regionale tilbud skal fremover 

godkendes på lige fod med private tilbud, og der vil dermed også blive stille 

samme faglige krav til disse tilbud. Flere typer af døgntilbud vil endvidere 

blive omfattet.   

  

Derudover vil hjælp og støtte i botilbudslignende tilbud i almene boliger 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11925 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: jeln 

 Besl. komp: SOU/BUU/ØU/BR 
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også blive omfattet af lovgivningens krav om godkendelse og 

driftsorienteret tilsyn. Mulighederne herfor vil blive afklaret i samarbejde 

med KL og interessenterne på området.  

• Whistleblower-funktion: Der oprettes en whistleblower-funktion i hvert af de 

fem socialtilsyn. Her kan borgere, pårørende og medarbejdere henvende 

sig, hvis de har mistanke om uhensigtsmæssige eller kritisable forhold i et 

tilbud.  

• National ”audit-funktion” i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen skal sikre, at ny 

viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. For at understøtte 

dette skal audit-funktionen bl.a. foretage stikprøver og udarbejde relevante 

redskaber, som fx tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer mv. 

Reformen træder i kraft den 1. november 2013. 

Finansieringen af tilsynet er ikke klar men må forventes at blive afklaret i 

forbindelse med den endelige lovgivning og efter forhandling med KL. En stor del af 

udgifterne opkræves konkret som en del af taksterne, men det kan ikke udelukkes, 

at der vil blive foretaget en DUT-regulering, en grundbetaling pr. borger eller 

lignende. 

Desuden vil det kunne få konsekvenser for medarbejdere, der varetager tilsynet i 

kommunalt regi. 

 
Indstilling  
Direktøren for det sociale område og direktøren for Center for Familie anbefaler 

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, at Økonomiudvalget og byrådet 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012  
Socialudvalget indstiller at Frederikshavn Kommune byder ind på at få opgaven 

som tilsynskommune. 

  

Fraværende: Birgit Hansen, Christina L. Eriksen. 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 11. december 

2012 
Reformen indeholder en række nye tiltag på børne- og ungdomsområdet. Særligt 

skal det bemærkes, at godkendelse og tilsyn på plejefamilieområdet også omfattes 

af det nye tilsyn.  

  

I forhold til plejefamilieområdet gør det sig gældende, at den generelle godkendelse 

af og tilsynet med plejefamilier skal ske i de nye tilsyn, hvorimod kommunerne skal 

have faglig kompetence og ressourcer til at løse opgaven for så vidt angår det der i 

Serviceloven hedder ”konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier”, og 

der er derfor risiko for, at ressourcerne ikke optimeres med den nye struktur, da 

opgaverne løses flere steder. 

  

Herudover er der en bekymring for den løbende kontakt og dialog på 

plejefamilieområdet, hvor kendskab til plejefamilierne via godkendelserne er 

afgørende i den løbende supervision og vejledning, og endelig er der en bekymring 
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knyttet til rekrutteringsopgaven, som også i høj grad er afhængig af lokalkendskab 

og kontakter på plejefamilieområdet. Plejefamilieområdet adskiller sig metodisk fra 

institutionsområdet, og det vurderes ikke, at det har haft tilstrækkeligt fokus i 

tilrettelæggelsen af det nye tilsyn. 

  

Herudover knytter der sig en række uafklarede spørgsmål til, hvordan finansiering 

af godkendelse på plejefamilieområdet skal løses.  

  

Bemærkningerne skal ses i lyset af forudsætningerne i Barnets Reform om, at brug 

af plejefamilier ønskes opprioriteret som anbringelsesform. KL’s udtalelse af 26. 

oktober 2012 vedlægges som bilag. 

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

drøfter sagen med henblik påt efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og 

byrådet. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. decemb er 2012 
Børne- og Ungdomsudvalget peger på Hjørring Kommune som tilsynskommune 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

KLs udtalelse af 26 oktober 2012 vedr tilsynsreform (dok.nr.145452/12) 
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5. Regelforenkling i Den Kommunale Tandpleje 

 

Sagsfremstilling  

Folketinget har den 6. december 2012 vedtaget lov om ændring af sundhedsloven 

og lov om apotekervirksomhed. Regeringens ønske har været at understøtte 

kommunal afbureaukratisering og regelforenkling med lovændringen. 

  

For Børne- og Ungdomsudvalgets opgaveområde betyder lovændringen, at 0 - 15 

åriges mulighed for at vælge privat tandlægepraksis i børne-og ungdomstandplejen 

bortfalder og samtidig afskaffes den mellemkommunale betaling i børne-og 

ungdomstandplejen. 

  

Det kommunale tilskud til behandling i privat praksis bortfalder med virkning fra 1. 

januar. Den enkelte patient har fortsat mulighed for, frit at vælge at modtage 

tandpleje i privat praksis, i stedet for eller som supplement til det kommunale tilbud 

om børne- og ungdomstandpleje. I givet fald vil dette fremover indbefatte fuld 

egenbetaling.  

  

Aktuelt har Frederikshavn Kommune 648 børn og unge i aldersgruppen 0-15 år, 

der modtager behandling i privat praksis, med kommunalt tilskud på 65 %. 

  

I forhold til muligheden for vederlagsfrit at modtage tilbuddet på en anden 

kommunes tandklinik opretholdes denne mulighed, men den mellemkommunale 

betaling afskaffes.  

Frederikshavn Kommune betaler aktuelt til 16 børn og unge, der behandles i andre 

kommuner (15 i Brønderslev og 1 i Ålborg), og modtager betaling for 26 børn og 

unge fra andre kommuner (20 fra Hjørring og 6 fra Brønderslev), der behandles i 

Frederikshavn Kommunes tandpleje. 

  

Fritvalgsordningen for 16 og 17 årige opretholdes med lovændringen. Ordningen 

indebærer, at denne aldersgruppe har ret til at vælge at modtage det kommunale 

tandplejetilbud i privat praksis, efter eget valg, med et kommunalt tilskud på 100 %. 

af udgifterne. Ordningen har været gældende siden de 16 og 17-årige blev omfattet 

af børne- og ungdomstandplejen i 1986. 

  

Det fremgår af lovforarbejderne, at afskaffelsen af fritvalgsordningen forventes at 

medføre offentlige mindreudgifter på 4,9 mio. kr., og at afskaffelse af 

mellemkommunale betalinger vil medføre offentlige mindreudgifter på 2,2 mio. kr. 

årligt, svarende til 7,1 mio. kr. årligt på landsplan. 

  

Efter udbud i 2011 besluttede byrådet, at børne- og ungdomstandplejen i 

Sæbyområdet med virkning fra 1. januar 2012 tilbydes i den kommunale tandklinik i 

Frederikshavn. Frederikshavn Kommune er dermed det, der ifølge sundhedsloven 

hedder en klinikkommune. 

  

 Det skal bemærkes, at lovændringen fortsat giver lovhjemmel til, at en 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11983 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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kommunalbestyrelse kan indgå aftale med privatpraktiserende tandlæger og 

dermed være det der ifølge sundhedsloven hedder en praksiskommune. Dette vil 

kræve fornyet udbud, og det vurderes ikke, at den forudsatte afbureaukratisering vil 

kunne opnås ved en omlægning til praksiskommune. 

  

Det foreslås, at der skrives til de privatpraktiserende tandlæger, som behandler 

børn- og unge med kommunalt tilskud og til de berørte patienter i Frederikshavn 

Kommune umiddelbart efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen. 

De privatpraktiserende tandlæger modtager kopi af det orienteringsmateriale der 

sendes til de berørte patienter. Udkast til breve er vedhæftet som bilag. 

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

Ungdomsudvalget  

1. tager orientering om ændring af sundhedsloven til efterretning 

2. godkender, at orientering af privatpraktiserende tandlæger og berørte 

patienter sker som beskrevet i sagsfremstillingen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. decemb er 2012 
1.     Taget til efterretning 

2.     Godkendt 

  

Pia Karlsen og Anders Broholm ønsker, at Frederikshavn Kommune er en 

praksiskommune 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven godkendt 6-12-2012.pdf (dok.nr.145663/12) 

Udkast brev til fritvalgsfamilier 0 - 15 år (dok.nr.145328/12) 

Udkast brev fritvalgsinfo (dok.nr.145324/12) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Paul Rode Andersen 
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Bjarne Kvist 
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