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1. Bygningsatlas for folkeskolerne i Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573034 
Sbh: BKF/injn 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2007 blev der på anlægsbudgettet i 
budgetåret og overslagsårene afsat midler til bygningsinvesteringer i 
forbindelse med strukturelle ændringer vedr. skoler og institutioner. 
I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af 
skolestrukturen, bad udvalget forvaltningen om at udarbejde tids- og 
handleplan omkring udarbejdelse af bygningsatlas. 
I mødet forelægger Børne- og Kulturforvaltningen forslag til overordnet 
tids- og procesplan for udarbejdelse af bygningsatlas. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til tids- og procesplan 
godkendes. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. marts 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
  
Supplerende sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har med firmaet Frandsen og Søndergaard 
indgået en aftale om teknisk og pædagogisk rådgivning vedrørende 
udarbejdelse af udviklingsplaner for kommunens folkeskoler. 
  
Udviklingsplanerne skal samordnes i en rapport, der beskriver den mulige 
udvikling samt ud- og ombygning af kommunens skoler. Rapporten skal 
indeholde overordnede anbefalinger til hvorledes bygningsmassen kan 
tilpasses både mulige ændringer i skolestrukturen og pædagogiske 
udvikling af de enkelte skoler uafhængigt af overordnede strukturelle 
ændringer. 
  
Det overordnede sigte er at få etableret et planlægningsredskab, der kan 
anvendes, så den eksisterende bygningsmasse successivt kan ud- og 
ombygges, så der skabes kreative og innovative undervisningsmiljøer, 
der lever op til vision og målsætninger på skoleområdet. 
   
Til grund for udviklingsplanerne ligger de befolknings- og elevprognoser, 
der er udarbejdet for og af Børne- og Kulturforvaltningen. 
  
Der er nedsat en administrativ projektgruppe til, i samarbejde med de 
eksterne rådgivere at styre processen. 
  
Desuden skal der i rapportudarbejdelsen ligeledes sikres et samarbejde 
mellem projektgruppen og skolerne, så såvel skolevæsenets 
overordnedes visioner som de enkelte skolers pædagogiske visioner og 
praksis tilgodeses. 
  
Udviklingsplanerne udarbejdes parallelt med den igangsatte proces med 
hensyn til Frederikshavn Kommunes skolestruktur, og er derfor opdelt i 
en første fase, hvor de bygningsmæssige, pædagogiske, økonomiske og 
logistiske forhold, der affødes af en eventuel gennemførelse af det 
fremlagte forslag til ændring af skolestrukturen først beskrives. I næste 
fase, der strækker sig fra september 2007 til maj/juni 2008, behandles 
alle skoler i grupper af ca. fire skoler ad gangen. 
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Repræsentanter for alle skoler/skolebestyrelser vil i august/september 
blive indkaldt til et orienterende møde om processen. På dette møde vil 
de eksterne rådgivere orientere om, hvorledes samarbejdet med de 
enkelte skoler tænkes gennemført, hvilken mødevirksomhed, der bliver 
tale om, og hvilket forarbejde de enkelte skoler bedes udføre forud for 
disse. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
drøfter det udarbejdede materiale, og at det herefter indgår i 
beslutningsprocessen vedrørende etablering af ny skolestruktur. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Overordnet tids- og procesplan for udarbejdelse af bygningsatlas (dok 
572875).pdf 

 Udviklingsplaner for folkeskolen (dok 594537).pdf 
 Notat bygningsatlas folkeskoler (dok 572733).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Notat vedr. bygningsatlas (dok. 57273) BUU 01-03-2007 
2. Forslag til overordnet tids- og procesplan for 

udarbejdelse af bygningsatlas (dok. 572875) 
BUU 01-03-2007 

3. Udviklingsplaner for folkeskoler (dok 594537) BUU 14-06-2007 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni  2007 
Drøftet. 

Fraværende: Frode Thule Jensen 
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2. Analyse af 10. klasseområdet i forbindelse med ændr ing 
af kommunens skolestruktur  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 585019 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede i møde den 28. marts 2007 at sende forslag til 
ændringer på skoleområdet til høring blandt de høringsberettigede parter. 
I forslaget indgår, at der gennemføres en analyse af fordele og ulemper 
ved at samle 10. klasserne fra hele Frederikshavn Kommune i et eller 
flere 10. klassecentre. 
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kommissorium for analyse 
af kommunens 10. klasseområde. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
godkender forslag til kommissorium for analyse af 10. klasse. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 3. maj 2007 
Godkendt. 
Det forventes, at analysen beskriver effekter på andelen af unge, der 
vælger 10. klasse. 
Kommissoriet tilføjes, at det belyses hvordan man kan øge andelen af en 
årgang, der vælger en gymnasial uddannelse. 
  
Fraværende: Anders Broholm 
  
Supplerende sagsfremstilling 

Den nedsatte arbejdsgruppe har færdiggjort et forslag til ny struktur for 
10. klasseområdet i Frederikshavn Kommune. 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes ét 10. klassecenter placeret 
centralt i Frederikshavn By. 
Forslaget tager højde for en kvalitativ implementering af den forventede 
lovgivning på 10. klasseområdet og er desuden fleksibelt i forhold til den 
pædagogiske og sociale indsats, som den potentielle elevgruppe 
forudsætter. 
Det er vanskeligt at angive det præcise dimensioneringsbehov for centret, 
idet der er generelle udsving i såvel størrelsen af en årgang og den 
pågældende årgangs valgmønster. 
Forholdet kompliceres endvidere af, at det er vanskeligt at forudsige 
centraliseringens, og den nye lovgivnings indvirkning på søgefrekvensen. 
Det kan oplyses, at der i Frederikshavn Kommune i forbindelse med 
skoleåret 2007/2008 er 41% af 9. klasses elever, der er fortsat i et 
kommunalt 10. klassetilbud – svarende til 249 elever. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  
•                      at det udarbejdede forslag anbefales gennemført på de i 

rapporten anførte præmisser. 
•                      at tidspunktet for implementering af ændringerne koordineres 

med øvrige beslutninger på skolestrukturområdet. 
  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til kommissorium for analyse af 10. klasse 

(dok. 585024) 
BUU 03-05-2007 

2. Forslag til ny struktur for 10. klasseområdet i 
Frederikshavn Kommune – maj 2007 (dok. 592122) 

BUU 14-06-2007 
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Elektroniske bilag:  
 Forslag til kommissorium for analyse af 10 klasse (dok 585024).pdf 
 Microsoft Word - DokAjour-592122-v1-Rapport vedr ny struktur for 10 

klasse maj 2007.pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni  2007 
Sagen genoptages. 

Fraværende: Frode Thule Jensen 
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3. Tværkommunal funktion for godkendelse og tilsyn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 549047 
Sbh: SSF/akl 
  
Besl.komp: SOU/BUU/BR 

Sagsfremstilling  
Som konsekvens af Børne og kulturforvaltningens overtagelse af 
Familieafdelingen, herunder Myndigheds- og dag og døgnområdet fra 
Socialforvaltningen, er også ansvaret for godkendelse af, og tilsyn med 
opholdssteder for børn og unge, samt tilsyn med kommunens egne 
døgninstitutioner på området, overgået til Børne- og kulturforvaltningen.  
Denne sag fremstilles derfor for Børne- og ungdomsudvalget for så vidt 
angår 0 – 18 års området med samme sagsfremstilling og indstilling som 
foreligger for Socialudvalget på møde den 13 juni 2007: 
  
Kommunalreformens ikrafttrædelse betyder, at kommunerne pr. 1. januar 
2007 har fået ansvaret for:  

� Tilsyn og godkendelse af opholdsteder for børn og unge, samt  
� Tilsyn og godkendelse af private botilbud til voksne, der på grund af 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige 
sociale problemer, har behov for en særlig boform.  

Samtidig har vi i kommunerne i forvejen tilsynsforpligtigelse i forhold til en 
række institutioner og tilbud. 
  
For at imødekomme denne opgave blev der i oktober 2006 nedsat en 
tværkommunal styregruppe samt en arbejdsgruppe, der skulle undersøge 
muligheder og interesser for et tværkommunalt samarbejde om de nye 
kommunale opgaver vedrørende tilsyn og godkendelse på børne- og 
voksenområdet. Det tværkommunale samarbejde har bestået af 
Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Primo januar 2007 
meddeles det fra Jammerbugt Kommune, at de alene deltager for så vidt 
angår voksenområdet.  
  
Med baggrund i følgende begrundelser har arbejds- og styregruppe 
anbefalet, at der etableres en tværkommunal sekretariatsenhed på 
opgaveområdet: 
  

•         Der er tale om et særligt opgaveområde, der fordrer ekspertise og 
brede faglige kompetencer.  

•         Opgavetyngden er for den enkelte kommune ikke omfattende nok 
til at kunne drive en fagligt specialiseret funktion på området.  

•         Der kan sikres faglighed og ekspertise på området, idet der 
etableres og udvikles et specialiseret fagligt miljø med flere 
medarbejdere omkring opgaveløsningen 

•         Sårbarhed ved fravær eller travlhed reduceres i en større afdeling. 
•         Der sikres udvikling af en ensartethed i kvalitet og standard på 

området på tværs af de kommunale grænser, hvilket ses at være 
særligt relevant i forhold til de private udbydere. 

•         Der sikres et uafhængigt tilsyn  
  
Styregruppe og arbejdsgruppe anbefaler endvidere, at enheden varetager 
såvel de nye kommunale opgaver på området, som de eksisterende 
opgaver med tilsyn med nuværende kommunale dag- og døgntilbud, med 
det formål at sikre kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen. 
  
Den tværkommunale sekretariatsfunktions organisering og opgaver er 
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nærmere beskrevet i vedlagte notat. Heraf fremgår også, at den opstillede 
model medfører en årlig driftsudgift for Frederikshavn Kommune på 705.000 
kr. Konteringsteknisk er der tale om en administrativ udgift, og den vil kunne 
afholdes indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens budget. 
  
Indstilling  
Det indstilles til Byrådets godkendelse,  
- at Frederikshavn Kommune indgår i et tværkommunalt samarbejde med 
Hjørring og Jammerbugt Kommuner omkring tilsyns- og 
godkendelsesopgaven,  
- at forvaltningen får kompetence til at afklare placeringen af opgaven med 
Hjørring og Jammerbugt kommuner samt indgå de nødvendige aftaler 
herom 
  

  
Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  
Anbefales indstillet til byrådets godkendelse 
  
Fraværende: Ingen 
  

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
  
  
Supplerende sagsfremstilling Socialudvalget 13. jun i 2007 og Børne- 
og Ungdomsudvalget  
14. juni 2007:  
 
Godkendelse og tilsyn  
  
Den tværkommunale sekretariatsfunktion for godkendelse og tilsyn indenfor 
børne- og voksenområdet vurderes at kunne iværksættes fra 1. januar 2008 
med placering i Hjørring Kommune.  
  
I kalenderåret 2007 varetages opgaven omkring udførelse af tilsyn på og 
indstilling om godkendelse af kommunale og private institutioner og 
opholdssteder for børn og voksne oprettet iht. Lov om Social Service af 
REVAS APS.  
  
REVAS APS har beregnet en samlet pris for opgaven i 2007 til kr. 507.000 
+ moms. Udgifter til transport tillægges ikke den aftalte pris.  
Der ansættes kvalificeret personale til varetagelse af tilsyns- og 
godkendelsesopgaverne.  
  
For så vidt angår tilsynet med institutioner og opholdssteder omfatter 
REVAS APS tilbud: 

� Ét anmeldt besøg  

� Ét uanmeldt besøg  

� Udarbejdelse af tilsynsrapport efter hvert besøg  

Bilag    Fordeling  
1. Notat vedr. tværkommunal funktion for tilsyn og 

godkendelse indenfor børne- og voksenområdet (inkl. 
tilhørende bilag 1-4) 

SOU 

2. Bilag 5: Liste over tilbud i kommunerne, og fordeling af 
andele på kommunerne 

SOU 
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� Administrations og koordinationsudgifter  
� Deltagelse i møder med institutioner og opholdssteder i relevant 

omfang, dog maksimeret til et pr. enhed  
  
Der forudsættes udført ét godkendelsesforløb i perioden. Godkendelser 
herudover honoreres efter medgået tid indenfor en max. Ramme på kr. 
18.000, + moms pr. godkendelse  
  
Juridisk og administrativ sagsbehandling indgår i prisen 
  
Håndtering af indberetninger om magtanvendelse varetages af 
forvaltningen. 
  
Serviceniveauet ligger for så vidt angår antallet af tilsynsbesøg under det 
niveau, som blev anbefalet i ”Notat vedrørende tværkommunal funktion for 
tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet”. Der er dog alene 
tale om en overgangsordning.  
  
Indstilling  
Det indstilles til Byrådets godkendelse, 
  
At REVAS APS i kalenderåret 2007 på Frederikshavn Kommunes vegne 
varetager de kommunale forpligtigelser vedrørende udførelse af tilsyn på og 
indstilling om godkendelse af kommunale og private institutioner og 
opholdssteder for børn og voksne oprettet iht. Lov om Social Service. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 130607 - Samarbejdsaftale mellem REVAS APS og Frederikshavn 
Kommune vedrørende udførelse af tilsyn på og indstilling om godkendelser 
af kommunale og private institutioner og opholdssteder for børn og 
voksne.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Samarbejdsaftale mellem REVAS APS og Frederikshavn 

Kommune vedrørende udførelse af tilsyn på og indstilling 
om godkendelser af kommunale og private institutioner og 
opholdssteder for børn og voksne iht. Lov om Social 
Service. 

SOU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni  2007 
Godkendt. 

Fraværende: Frode Thule Jensen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:10 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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