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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 79694/11 Åben Direktionens budgetforslag - Økonomiudvalgets behandling 5. 

august 2011 

1 87766/11 Åben Referat fra Økonomiudvalgets møde 5-8-2011 vedr budget 

2012 - 2015 for Frederikshavn Kommune 

1 86274/11 Åben Direktionens forslag til besparelser i budget 2012 - 2015 

1 87791/11 Åben Bangsboklubben og UGH brev til BUU vedr spareforslag 

budget 2012 i forhold til to selvejende institutioner 

1 84929/11 Åben BUU 32 - Fra anbringelse til forebyggelse - 3-årigt 

forebyggelsesprojekt. 

1 76718/11 Åben (A) Problemblok - Demografisk efterregulering 

2 77288/11 Åben BUU - Budgetrevision pr. 30. juni 2011 (BUU11.08.2011) 

2 86175/11 Åben Mulige tiltag i forhold til budgetoverholdelse i 2011 

2 88372/11 Åben Besparelsesforslag med økonomisk effekt i 2011 

4 76968/11 Åben Thorshøj Børnehus: henvendelse vedr konsekvenser ved 

opdatering af driftsaftale (BUU11.08.2011) 

5 83933/11 Åben Ålbæk Skole: forslag om kommunalt tilskud til folkeskoler, der 

opretter kantiner 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 29. august 2011 Side 4 af 12 

 

1. Forslag til budget 2012 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren med ansvar for Børn & Kultur har indenfor den udmeldte budgetramme 

for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort udarbejdet et administrativt budgetoplæg, 

som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 

2012 – 2015. 

  

Økonomiudvalget behandlede den 5. august 2011 Direktionens budgetforslag og 

fremsender det efter beslutning til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

 

Indstilling 

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

 drøfter Direktionens budgetforslag for 2012 – 2015 

 indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgeproces 
  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2011 

Budgetforslag 2012 – 2015 drøftet. 

  

Administrationen udarbejder sparekatalog incl. konsekvensbeskrivelser. Udsendes 

til Børne- og Ungdomsudvalget  23. august 2011. 

  

Der afholdes ex.ordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget 29. august 2011 kl. 

16.30, hvor udvalget  

•           tager stilling til oplistede problemområder, 

•           prioriterer fremsatte besparelsesforslag til budget 2012 og overslagsårene 

•           formulerer udvalgets endelige indstilling til den videre budgetproces 2012 

og overslagsårene. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Jette Fabricius Toft 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget 29. august 2011 

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding til fagudvalgene om at finde 

spareforslag til at imødegå reduktion af udvalgenes budgetrammer for 2012 og 

overslagsårene, og Børne- og Ungdomsudvalgets efterfølgende beslutning vedr. 

udarbejdelse af sparekatalog, fremlægger administrationen materialet i mødet. 

Ud over besparelser svarende til Økonomiudvalgets udmeldte reduktionsprocent, 

skal Børne- og Ungdomsudvalget også pege på besparelser til finansiering af 

henholdsvis 1,35 og 1,71 mio. kr., som vedrører uudmøntede dele af budgetaftalen 

2011 – 2014 for Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 

 

Indstilling 

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

1. tilkendegiver, hvordan udvalget vil udmønte reduktionskravet for 2012-

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2761 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 29. august 2011 Side 5 af 12 

 

budgettet på henholdsvis 1,5% (14,010 mio. kr.) og 3,0% (28,020 mio. kr.) 
2. tilkendegiver, hvordan udvalget vil udmønte det resterende reduktionskrav 

fra budgetaftalen 2011 – 2014 på henholdsvis 1,35 mio. kr. og 1,71 mio. kr. 
3. indstiller Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2012 til den videre 

politiske budgetproces. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. august 2011 

                     I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af den 5. august 2011 om 

at reducere udvalgenes budgetramme med henholdsvis 1,5% i 2012 

og yderligere 1,5% i 2013 har Børne- og Ungdomsudvalget 

gennemgået, de af Direktionen fremsendte forslag til besparelser til 

budget 2012-2015.  

                     De fremsendte spareforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets ressort 

blev drøftet og fremsendes til byrådets budgetmøde den 31. august 

2011 med henblik på videre drøftelse samt stillingstagen. 

                     Børne- og Ungdomsudvalget fremsender 1 forslag til nye 

anlægsprojekt – se vedhæftet bilag.  

                     Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag om demografisk 

efterregulering videre til byrådets behandling og beslutning – se 

vedhæftede bilag. 

                     Børne- og Ungdomsudvalget har drøftet udarbejdede takster. 

                     Børne- og Ungdomsudvalget godkender i øvrigt det foreliggende 

driftsbudget, og ønsker således ikke nu at fremsætte yderligere 

ændringsforslag til hverken investeringsoversigt eller driftsbudget. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Direktionens budgetforslag - Økonomiudvalgets behandling 5. august 2011 (dok.nr.79694/11) 

Referat fra Økonomiudvalgets møde 5-8-2011 vedr budget 2012 - 2015 for Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.87766/11) 

Direktionens forslag til besparelser i budget 2012 - 2015 (dok.nr.86274/11) 

Bangsboklubben og UGH brev til BUU vedr spareforslag budget 2012 i forhold til to selvejende 

institutioner (dok.nr.87791/11) 

BUU 32 - Fra anbringelse til forebyggelse - 3-årigt forebyggelsesprojekt. (dok.nr.84929/11) 

(A) Problemblok - Demografisk efterregulering (dok.nr.76718/11) 
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2. Budgetrevision 2011 pr. 30. juni 2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret har foretaget budgetrevision pr. 30. juni 2011 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets område. 

Der orienteres i mødet om resultatet af budgetrevisionen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn & Kultur indstiller, at notat fra budgetrevisionen på 

Børne- og Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2011 

Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget 29. 

august 2011.  

  

Udvalget ønsker budget 2012 sparekataloget (incl. konsekvensbeskrivelser) 

udvidet med sparekatalog for mulige besparelser i 2011. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Jette Fabricius Toft 

  

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 29. august 2011 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 11. august, at udvalget ønsker 

at få forelagt mulige besparelse i 2011. 

  

Administrationen arbejder pt. på forslag til mulige besparelser i 2011. Forslag 

udleveres i det ekstraordinære møde den 29. august. 

  

 

Indstilling 

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

1. drøfter fremlagte forslag til mulige besparelser i 2011  
2. videreformidler notat fra budgetrevisionen til byrådets orientering. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. august 2011 

Besparelsesforslag drøftet. 

 

Notat efter budgetrevision og forslag til mulige tiltag i forhold til budgetoverholdelse 

i 2011 videreformidles byrådet med henblik på videre drøftelse samt stillingstagen. 

 

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

BUU - Budgetrevision pr. 30. juni 2011 (BUU11.08.2011) (dok.nr.77288/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/549 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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Mulige tiltag i forhold til budgetoverholdelse i 2011  (dok.nr.86175/11) 

Besparelsesforslag med økonomisk effekt i 2011 (dok.nr.88372/11) 
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3. Godkendelse af udbudsmateriale til udbud af ydelsen 

børne- og ungetandplejen i Sæby-området 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 11/6254 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 29. august 2011 Side 9 af 12 

 

4. Henvendelse fra Thorshøj Børnehus vedr. konsekvenser 

ved opdatering af driftsaftale 

 

Sagsfremstilling 

Thorshøj Børnehus drives som puljeinstitution efter særlige bestemmelser i 

lovgivningen. 

  

Indførelse af indekseret tildelingsmodel for alle daginstitutioner i Frederikshavn 

Kommune betød, at Thorshøj Børnehus i 2011 ville få en budgetramme, som er ca. 

600.000 kr. lavere end i 2010. Nedgangen er inklusiv besparelser og lavere 

pladsantal. 

På den baggrund og efter et møde mellem Thorshøj Børnehus og kommunens 

administration blev besluttet, at puljeordningen i 2011 fik et overgangstillæg for at 

give tid til, at pulejordningen kunne agere efter de nye takster ifølge 

tildelingsmodellen for alle daginstitutioner i Frederikshavn Kommune. 

  

Samtidig blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Thorshøj Børnehus 

og Center for Dagtilbud for at få driftsaftalen ændret og opdateret til 2012. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om ovenstående i udvalgets møde i 

februar 2011. 

  

Thorshøj Børnehus har i brev af 11. juli 2011 henvendt sig til Børne- og 

Ungdomsudvalget for at tilkendegive, at puljeinstitutionen ikke er i stand til at 

komme overens med Center for Dagtilbud vedr. taksten for driftstilskud til Thorshøj 

Børnehus. Brev er vedlagt som bilag. 

Puljeinstitutionen anfører, at de er indstillet på besparelser, men synes samtidig at 

kommunens forslag til driftstilskud vil gøre det svært at opretholde en lødig 

institution.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Dagtilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 drøfter henvendelse fra Thorshøj Børnehus 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2011 

Drøftet. 

  

Sagen ønskes yderligere belyst. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft og Jørgen Tousgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 29. august 2011 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning i møde den 11. august 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1315 

 Forvaltning: Center for Dagtilbud 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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2011 har Center for Dagtilbud udarbejdet analyse til yderligere belysning af sagen. 

Analysen forelægges i mødet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Dagtilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. august 2011 

Drøftet. 

Sagen indgår i budgetforhandlingerne for 2012 og overslagsårene. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Thorshøj Børnehus: henvendelse vedr konsekvenser ved opdatering af driftsaftale 

(BUU11.08.2011) (dok.nr.76968/11) 
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5. Forslag om kommunalt tilskud til folkeskoler, der etablerer 

kantiner 

 

Sagsfremstilling 

Forældrebestyrelsen ved Ålbæk Skole har i brev af 9. august 2011 fremsendt 

opfordring til Børne- og Ungdomsudvalget til at tage initiativ til, at der fremadrettet 

gives tilskud til de folkeskoler i Frederikshavn Kommune, der vælger at etablere 

kantiner. 

  

I opfordringen fra Ålbæk Skole er endvidere anført at skolen indtil nu har høstet 

erfaringer med skolekantine og, at skolen gerne vil være idéskaber for de øvrige 

skoler i arbejdet med at sikre elevernes sundhed og indlæringsevne.  

Skolen ser et økonomisk tilskud til folkeskolerne som en mulighed for at 

bibeholde/etablere kantinedrift med sund og nærende mad til eleverne. Den sunde 

og nærende mad vil give eleverne en større trivsel samt bedre 

indlæringsmuligheder, og det vil samtidigt kunne skabe nye arbejdspladser i 

kommunen. 

  

Opfordringen blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget uden for dagsorden i møde 

den 11. august. Udvalget besluttede, at henvendelsen skulle sættes på som punkt 

på udvalgets ekstraordinære møde den 29. august 2011. 

  

Forældrebestyrelsens brev er vedlagt som bilag. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom, indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter henvendelsen fra Ålbæk skole. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. august 2011 

Drøftet. 

Med udgangspunkt i kommunens økonomi kan ansøgningen ikke imødekommes. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

Ålbæk Skole: forslag om kommunalt tilskud til folkeskoler, der opretter kantiner (dok.nr.83933/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7827 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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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 
   

 

 
 


