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1.   Årsberetninger 2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets 

omkostningssteder samt opgørelse 

 

Sagsfremstilling 

Lederne af de enkelte omkostningssteder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi har 

udarbejdet årsberetninger for regnskabsåret 2008. Årsberetningen omhandler: 

 kort præsentation af den enkelte institution/enhed 

 orientering om regnskabsresultatet - herunder redegørelse for årsagen til, 
at regnskabet viser over- eller underskud, samt forslag til, hvorledes 
overskud ønskes anvendt og underskud finansieres 

 beskrivelse af de opnåede resultater i 2008.  

I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering har Børne- og 

Kulturforvaltningen opgjort det samlede overskud, der kan overføres til 

regnskabsåret 2009 til kr. 2.847.740. 

  

Beløbet fordeler sig på følgende hovedområder: 

Skole og SFO-afdelingen kr. 7.763.710 

Institutionsafdelingen kr. -5.315.900 

Ungdomsafdelingen kr. 4.660.370 

Familieafdelingen kr. -3..053.650 

Lønpulje m.v. kr. -1.206.790 

  

Bilag til dagsordenen er årsberetninger fra de enkelte omkostningssteder samt 

sammenfatning vedr. over-/underskuds opgørelserne. Materialet er formidlet til 

Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer i forbindelse med Byrådsmødet den 25. 

marts 2009. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager de udarbejdede årsberetninger til efterretning 

 anbefaler, at det opgjorte overskud på kr. 2.847.740 overføres til budget 
2009. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16294 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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2.   Udmøntning af lønsumsbesparelse i henhold til vedtaget 

budget 2009 - 2012 

 

Sagsfremstilling 

Der er centralt i Frederikshavn Kommunes administration udarbejdet en række 

generelle forudsætninger, som ligger til grund for udmøntningen af 

lønsumsbesparelser i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Byråd besluttede i 

mødet den 17. december 2008 at tiltræde, at disse principper følges. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen vil i Børne- og Ungdomsudvalgets møde komme med 

oplæg til, hvordan udmøntning kan finde sted på udvalgets område. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

udmøntning af  2% lønsumsbesparelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-02-

2009 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse 8. januar 2009 af 

udmøntning af 2% lønsumsbesparelse har Børne- og Kulturforvaltningen 

udarbejdet konkrete forslag til besparelser. Forslagene forelægges udvalget i 

mødet. 

  

Forvaltningen har samtidig foranlediget, at der er udarbejdet oversigt over 

igangsatte projekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen 

forelægger oversigten i mødet. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-02-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 drøfter fremlagte forslag til besparelser  

 tilkendegiver, hvilke besparelsesforslag Børne- og Kulturforvaltningen skal 
bearbejde videre  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 05-03-

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16263 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har efter møde i Børne- og Ungdomsudvalget 2. 

februar 2009 bearbejdet de forskellige spareforslag og redegør i mødet for 

konsekvenserne. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 05-03-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tilkendegiver, hvilke besparelsesforslag Børne- og Kulturforvaltningen skal 
videresende til Byrådets afgørelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Ingen. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har efter møde i Børne- og Ungdomsudvalget 5. 

marts 2009 bearbejdet de forskellige spareforslag og redegør i mødet for 

konsekvenserne. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tilkendegiver, hvilke besparelsesforslag Børne- og Kulturforvaltningen skal 
videresende til Byrådets afgørelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Besparelserne anbefales i henhold til bilag. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Udtalelse medarbejdersiden i MED BK vedr. 2%besparelse (dok.nr.32022/09) 

BUU-beslutning 2.4.2009 vedr. Sparekatalog og konsekvenser (dok.nr.34524/09) 
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3.   Serviceniveau på folkeskolens normal- og specialområde for 

skoleår 2009/2010 

 

Sagsfremstilling 

Skoleåret 2009/2010 planlægges ud fra folkeskoleloven, den økonomiske 

ramme herunder budgetforliget vedtaget i 2008. Endvidere er arbejdstidsaftalen 08, 

som træder i kraft pr. 1. august 2009, indarbejdet i tildelingskriterierne for 

udmelding af resursen. Besparelsen ved nedlæggelse af Volstrup skole er også 

indarbejdet i rammen. 

  

Elevtallet pr. 2. marts 2009 er anvendt i beregning af resursen. Elevtallet kan 

ændre sig på følgende områder: 

 8. og 9. klasse, hvor elev(er) ønsker et efterskoleophold  

 nyvisiterede elever til specialklasserne er ikke endeligt behandlet i 
visitationsudvalget  

 modtagelsesklasser  

  

Normalområdet Antal elever Antal klasser 

Børnehaveklasser 625 33 

1. – 7. klasse 4.360 229 

8. – 10. klasse 1.473 74 

I alt normalområdet 6.458 336 

Specialområdet   
Generelle 

indlæringsvanskeligheder 

168 26 

Svære generelle 

indlæringsvanskeligheder 

47 7 

ADHD-klasser 49 6 

Kontaktklasser 28 4 

AKT-klasser 62 8 

Generel indlæring og adfærd 4 1 

Autistgruppe 4 1 

I alt specialområdet 362 53 

Modtagelsesklasser 47 7 

I alt elev- og klassetal 6.867 396 

  

  

Resursen foreslås fordelt ud fra følgende tildelingskriterier: 

  

  

NORMALOMRÅDET 

  

A) Til undervisning udmeldes 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10531 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: befa 

 Besl. komp: BUU 
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 Undervisningsministeriets vejledende timetal i 0. til 9. klasse og til 10. 
klasse udmeldes 1.020 time  

 til holddannelse: 3,25 time/elev, 8,6 time/elev til klasser med elever fra 
16 til 20 og 12,6 time/elev til klasser med elever fra 21 til 26  

B) Til opgaver i tilknytning til undervisning udmeldes en faktor på 1,18 af 

undervisningstiden 

  

  

C) Til andre opgaver udmeldes 13 % af det samlede timetal i punkt A og B. 

Herudover tildeles skoler timer til tosprogede elever, ekstra tid til lærere med 

aldersreduktion, tværkommunale opgaver, den 6. ferieuge og timer til ledelsen. 

  

Den udmeldte resurse svarer til 524 stillinger. 

  

  

  

SPECIALOMRÅDET 

  

A) Specialpædagogisk indsats er en del af skolens almindelige 

undervisningsmæssige og pædagogiske opgave, og forpligtelser hertil tildeles en 

grundtildeling på 540 timer samt 7 timer pr. elev. 

  

B) Støttetimer via ansøgning og konkret vurdering af elever, så de kan fastholdes 

på egen skole 

  

C) Elever i specialklasser, hvor der pt. foregår visitering til: 

 Generelle indlæringsvanskeligheder - på Hedeboskolen, Sæbygårdskolen 
og Ørnevejens skole  

o tildeles 4,60 lektion/elev  

 Svære generelle indlæringsvanskeligheder - på Abildgårdskolen og 
Hedeboskolen   

o tildeles 6,96 lekt/elev   

 ADHD-klasser på Abildgårdskolen  

o tildeles 8,62 lekt/elev  

 Kontaktklasser på Hånbæskolen  

o tildeles 8,62 lekt/elev  

 AKT-klasser på Hedeboskolen og Hånbækskolen  

o tildeles 4,90 lekt/elev  
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Jf. arbejdstidsaftalen tillægges faktoren 1,18 til opgaver i tilknytning til undervisning 

samt 13% til andre opgaver. 

  

Nedennævnte specialklasser har en fast normering 

 Heldagsskolen med 26 - 29 elever  

 Sæbygårdskolens heldagsklasser med 16 - 19  elever  

 Autistgruppen på Hånbækskolen med 4 elever  

 Særligt tilrettelagt undervisning med generel indlæring og adfærd på 
Abildgårdskolen til 4 elever  

 Tilflytteordningen med 2 stillinger på Heldagsskolen  

  

Den udmeldte resurse svarer til 164,5 stillinger 

  

  

Antal af elever i specialområdet er steget, idet der ikke bliver visiteret nye elever til 

andre kommuner, i stedet er der blevet oprettet tilbud i Frederikshavn kommune. 

Rammen til serviceudvidelsen findes ved at nedjustere rammen til betaling til andre 

kommuner til specialundervisning fra 38 pladser til 28 pladser.  

  

Såfremt beregningen ved udmøntningen af ovennævnte serviceniveau for 

kommende skoleår viser sig ikke at kunne rummes inden for bevillingen, tilpasses 

skolernes tildeling procentuelt. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at 

Skolechefen bemyndiges til at udmelde resursen for skoleåret 2009/2010. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Planlægningstal - Elev- og klassetal pr. 2/3 2009  (dok.nr.20661/09) 
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4.   Prioritering af afsatte midler til planlagt bygningsvedligehold 

skoler 2009 og frigivelse af rådighedsbeløb 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2009 er der under Børne- og 

Ungdomsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 13,3 mio. kr. til 

vedligeholdelse af skolebygninger. 

  

Teknisk Service, Ejendomsfunktionen har på baggrund af besøg på de enkelte 

skoler m.v. udarbejdet prioriteret forslag til udmøntning af det afsatte 

rådighedsbeløb. 

  

Prioriteringen tager hensyn til, at der sideløbende arbejdes med en realisering af 

folkeskolernes udviklingsplaner, således: 

  

Budgettet til realisering af udviklingsplaner omfatter alene de i udviklingsplanen 

berørte lokaler/bygningsdele og omfatter således ikke de øvrige bygningsdele. For 

at sikre en helhedsløsning, og at den øvrige del af skolen bliver genoprettet i 

forbindelse med realisering af udviklingsplanerne anvendes følgende fordeling af 

budgettet for planlagt vedligehold: 

  

Som fordelingsnøgle anvendes Dansk Facility Managements nøgletal for 

vedligehold på skoler. 

         Afhjælpende vedligehold (skolens eget driftsbudget) 

         Forebyggende vedligehold, 43% = 5.719.000,- kr. 

         Oprettende vedligehold, 57% = 7.581.000,- kr. 

  

Det anbefales således, at de 57% til oprettende vedligehold alene prioriteres til 

opretning af de skoler, der i de nærmeste år forventes at skulle have realiseret 

udviklingsplanerne og Arbejdstilsyns påbud (AT påbud), og de øvrige 43% 

prioriteres til almindeligt forebyggende vedligehold på de øvrige skoler. 

  

  

Oprettende vedligehold: 

         Sæbygårdskolen, facaderenovering etape 1 (er 

allerede disponeret i forbindelse med igangsætning af 

etape 1 – se BUU 8.1.2009) 

 800.000 kr. 

         Naturfagslokaler på Ålbæk Skole, Hånbækskolen, 

Ankermedets skole,  Strandby Skole og 

Stensnæsskolen 

 4.000.000 kr. 

         Dybvad Skole – AT påbud om manglende ventilation 350.000 kr. 

         Sæby skole – depotrum samt gulvbelægning 400.000 kr. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4154 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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         Stensnæsskolen – AT påbud, sammenlægning af 

lokaler samt brandtrappe 
300.000 kr. 

         Pulje til prioritering i samarbejde mellem BK-forvaltning 

og Teknisk Forvaltning  i forbindelse med bearbejdning 

af skolernes udviklingsplaner efter politisk beslutning. 

1.731.000 kr. 

I alt 7.581.000 kr. 

  

  

Forebyggende vedligehold: 

Grundlaget for prioritering bygger på den gennemførte bygningsgennemgang, samt 

tilbagemeldinger for brugere og forvaltninger. Opgaverne er valgt ud fra følgende 5 

prioriteter: 

  

         Prioritet 1 – lovbefalede krav 

         Prioritet 2 – sikring af bygningernes brugere (hvor fejl og mangler kan 

medføre personrisici, eller fare, hvis problemerne får lov til at udvikle sig) 

         Prioritet 3 – udvendig forebyggende vedligehold 

         Prioritet 4 – indvendig forebyggende vedligehold 

         Prioritet 5 – bygningsmæssige forbedringer (energibesparelser, indeklima, 

forbedring af funktionsforhold, ønsker) 

  

Totalt set er der disponeret 5.020.800 kr. af puljen på 5.719.000 kr. til 

forebyggende vedligehold. Disponeringen er foretaget ud fra ovennævnte 

prioriteter. 

Den resterende pulje på 698.200 kr. afsættes til uforudsete udgifter i løbet af 2009. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 

over for Byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb på 13,3 mio. kr. frigives til planlagt 

bygningsvedligehold for folkeskolerne, ud fra prioriteringen som nævnt i 

sagsfremstillingen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Anbefales over for Økonomiudvalget. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Indstilling prioritering forebyggende vedligehold skoler 2009 (revideret udgave) (dok.nr.29507/09) 
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5.   Godkendelse af tema og udgivelsestidspunkt; 

FrederikshavnSkoleVerden 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udgivelse af 2. udgave af skoleavisen FrederikshavnSkoleverden 

skal avisens tema og udgivelsestidspunkt godkendes. 

 

Ved udgivelsen af 2. udgave af FrederikshavnSkoleVerden foreslår Børne- og 

Kulturforvaltningen, at avisens overordnede tema bliver valgt i overensstemmelse 

med temaet for dialogmøde med skolebestyrelserne 18. maj: rummelighed. Valget 

af tema i forhold til det kommende dialogmøde imødekommer 

evalueringsresultaterne af første udgave af FrederikshavnSkoleverden. 

Derudover planlægges avisen til blandt andet at finde artikelmateriale indenfor 

emnerne kvalitetsløft på IT området, kvalitetsløft på lærerkompetencer samt 

udførelse af opgaver indenfor renoveringsplanen.  

Forvaltningen planlægger avisen til udgivelse senest 7. maj, og vurderer, at der vil 

være stof til cirka otte 8 sider.  Forvaltningen planlægger en mindre teksttung og 

mere billedunderstøttet avis end første udgave. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender tema og 

udgivelsestidspunkt for 2. udgave af frederikshavnSkoleVerden.  

  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4100 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: BUU 
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6.   Redegørelse vedr. snerydning og generel vedligeholdelse af 

udenomsarealer ved skoler og institutioner 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Mogens Brag har anmodet om en redegørelse for, hvordan 

snerydning samt vedligeholdelse af udenomsarealer, herunder græsslåning er 

organiseret på Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

  

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev der på en række 

områder foretaget harmonisering af ressourcetildelingsmodeller m.v., og dermed 

skabt et ensartet grundlag for de enkelte institutioners økonomiske rammer. 

  

Harmoniseringen er foretaget ud fra de decentrale styringsprincipper, og fokus har 

været at skabe holdbare ”fællesnævnere” ud fra en rimelighedsbetragtning, og i 

forhold til udmøntningen af det ønskede serviceniveau. 

  

Inden for skoleområdets udearealer, snerydning og vedligeholdelse m.v. er der 

fortsat forskellige modeller/metoder. 

  

Grundlæggende er der generelt 3 metoder, nemlig: 

  

1.     Opgaverne løses internt institutionsvist, kombineret med tilkøb af ydelser 

fra Park og Vej samt eksterne entreprenører 

2.     Aftaler med Park og Vej omkring vedligehold af de grønne områder og 

snerydning m.v. i form af indgåelse af kontrakt, hvortil eksempelvis skoler 

har overflyttet budgetmidler 

3.     Tekniske servicemedarbejdere på skolerne varetager snerydning og 

vedligeholder de grønne områder samt øvrige opgaver vedrørende 

ejendomsvedligeholdelse 

  

For at skabe et overblik vedrørende håndteringen af de forskellige modeller og 

arbejdsmetoder har forvaltningen iværksat en undersøgelse på skoleområdet, der 

belyser de arbejdsområder som udføres på skolerne vedrørende: 

  

•       Grønne områder 

•       Snerydning  

•       Åbne- lukkefunktioner 

•       Rengøring 

•       Øvrige områder 

  

Skolernes deadline for besvarelsen var 10. Marts 2009, og forvaltningen udarbejder 

herefter et samlet billede, som forventes at kunne foreligge medio april 2009. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4055 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 02. april 2009 Side 14 af 35 

 

På dagtilbudsområdet er der ligeledes forskellige modeller:  

  

1.     Enkelte institutioner har under deres vedligehold/ejendomsvedligehold 

afsat lønmidler for at kunne aflønne f.eks. en medarbejder, som så 

varetager vedligeholdelse af udenomsarealer 

2.     Andre institutioner har indgået kontrakt med Park og Vej, med henblik på 

vedligeholdelse af udenomsarealer og snerydning 

3.     De institutioner, der sidder i et lejemål, eller har lokaler i tilknytning til skoler 

får vedligeholdelse af udenomsarealer, herunder snerydning foretaget af 

udlejer eller af det tekniske servicepersonale på skolen. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen vil igangsætte en analyse omkring vedligeholdelse af 

udenomsarealer samt snerydning på dagtilbudsområdet, dog i mindre målestok end 

på skoleområdet. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

redegørelsen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt.  

Genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 
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7.   Placering af 24 vuggestuepladser i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har i længere tid arbejdet med etableringen og 

placeringen af de vedtagne 24 vuggestuepladser i Sæby by. 24 pladser i en 

selvstændig vuggestue er fra et driftsmæssigt synspunkt ikke rentabelt, hverken 

kvalitativt eller økonomisk. 

 

Da efterspørgslen efter børnehavepladser mod forventning har været dalende fra 

2007 til 2009 i Sæby by, er det blevet en mulighed at oprette vuggestuepladserne i, 

eller i tilknytning til 1-2 eksisterende børnehaver. Børnehaverne kan ændre status 

til ”aldersintegrerede institutioner med børn i aldersgruppen 0-6 år”. Det er 

kommunens erfaring, at forældre er meget tilfredse med aldersintegrerede 

institutioner for 0-6 årige børn, så en sådan ændring vil på sigt kunne give øget 

brugertilfredshed. 

 

Hvis der skal være vuggestuepladser i tilknytning til en eksisterende institution, er 

der følgende forhold, som skal være til stede: 

 Børnehavedelen skal have pladser nok til at kunne optage 
vuggestuebørnene efterhånden som de opnår alder til børnehave.  

 Lokalerne som i dag huser børnehavebørn, skal kunne ombygges og 
indrettes, så de kan fungere til pasning af børn mellem 0-2 år. F.eks. krav 
om flere kvadratmeter gulvareal pr. vuggestuebarn, indretning af 
pusleplads, gode adgangsforhold og køkkenfaciliteter til daglig madlavning. 
Ombygningen skal kunne ske på en måde, så der fortsat er gode 
betingelser for de resterende børnehavebørn.  

 Udearealerne skal kunne ændres/nyindrettes til børn mellem 0-2 år, og der 
skal indrettes plads til opbevaring af barnevogn/krybber og soveplads 
udendørs til børnene, samtidig med at tilbageværende børnehavebørn 
fortsat har gode udendørs betingelser.  

Der er 6 børnehaver i Sæby by, heraf 5 kommunale. I forhold til stand, størrelser og 

muligheder indendørs og udenfor, er det forvaltningens vurdering at Børnehaven 

Brolæggervej/Børnegården og Børnehaven Sæbygaardvej, har de bedste 

muligheder for at opfylde betingelserne ovenfor. Begge institutioner har nyere 

bygninger, god plads udenfor, og vil hver med 12 vuggestuepladser kunne opnå en 

institutionsstørrelse, som også på længere sigt vil være bæredygtig, kvalitativt og 

økonomisk samt med en geografisk spredning af vuggestuetilbuddet i Sæby. Det er 

også en mulighed at lægge alle 24 pladser ved Brolæggervej/Børnegården, som en 

tilbygning af en vuggestueafdeling.  

  

I Børnehaven Brolæggervej/Børnegården vil omlægningen kræve nye køkken- og 

toiletfaciliteter, tilbygning af opbevaringsmulighed for sovekrybber og etablering af 

udearealer tilpasset vuggestuebørns behov for sove- og legeplads. I 

grupperummet, som er forholdsvis nyetableret, er der gulvvarme og automatisk 

brandalarmeringsanlæg, så der er gode basisbetingelser for en omlægning til 
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vuggestuebrug. 

  

I Sæbygaardvej Børnehave må der blive tale om en tilbygning, alternativt en 

pavillonløsning, så institutionen udvides til at kunne have endnu en børnegruppe. 

Vuggestuedelen kunne også oprettes ved nedlukning af en børnehavegruppe, men 

der er meget stor efterspørgsel efter børnehavepladser i denne del af byen, så det 

er forvaltningens vurdering, at det ikke er formålstjenligt. 

  

Ved at fordele de nye vuggestuepladser med 12 til hver af de to institutioner og 

nedlægge 18 pladser på Børnehaven Brolæggervej/Børnegården pr. 1/8 2010, 

bliver de 2 børnehaver fremover til 2 forholdsvis lige store og rentable 

aldersintegrerede daginstitutioner med hver 12 vuggestuepladser og mellem 66-73 

børnehavepladser.  

  

Der udarbejdes plan for ombygning i samarbejde med teknisk forvaltning, og det 

forudses at ændringen af de to institutioner kan stå færdig til vuggestuepladser i 

løbet af vinteren/foråret 2009/2010.  

 

Økonomiske konsekvenser 

I investeringsoversigten er der for 2009 og 2010 afsat 6,669 mio. kr. til etablering af 

i alt 36 vuggestuepladser i den sydlige del af Frederikshavn Kommune.  

Der er den 17. december 2008 frigivet kr. 3,385 mio til første etape, hvor der 

etableres 12 vuggestuepladser i Østervrå og påbegyndes etablering af de øvrige 

24 pladser i Sæby. Af de kr. 3,385 mio. er kr. 2,2 mio. afsat til vuggestuepladser i 

Østervrå. 

Til anden etape forventes der frigivet kr. 3,284 mio. i december 2009 til 

færdiggørelse af pladserne i Sæby. 

 

Personalemæssige konsekvenser 

Ved den foreslåede placering vil der skulle ansættes nye medarbejdere til 

vuggestuegruppen i den ene institution, mens det er allerede ansatte 

medarbejdere, som vil varetage opgaven i den anden. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder, at 

 der placeres 12 vuggestuepladser i Børnehaven 
Brolæggervej/Børnegården og 12 vuggestuepladser i Sæbygaardvej 
børnehave, som hermed bliver til 2 aldersintegrerede daginstitutioner (0-6 
år) 

 Børnehaven Brolæggervej/Børnegården nednormeres med 18 
børnehavepladser pr. 1 august 2010 

 om- og nybygning sættes i gang indenfor den økonomiske ramme. 
 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 
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8.   Rammer for tilsyn med daginstitutioner i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge gældende lovgivning skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i 

daginstitutionerne og på hvilken måde opgaverne udføres i daginstitutionerne. Som 

noget nyt skal kommunalbestyrelsen også fastlægge og offentliggøre kommunens 

rammer for tilsynet.  

Institutionsafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til nye rammer for indholdet i 

Frederikshavn kommunes tilsyn med daginstitutionerne. Når rammerne er 

godkendt vil de blive lagt på kommunens hjemmeside til almen orientering. 

Rammerne er udarbejdet efter dagtilbudsvejledningen, hvor det bl.a. fremgår at 

formålet for tilsynet skal være beskrevet. Fastlæggelsen af rammer skal sikre 

systematik, så der føres tilsyn med alle relevante elementer. 

I forslaget lægges vægt på, at kommunens tilsyn udmøntes i alle sammenhænge, 

hvor forvaltningen og daginstitutioner samarbejder og mødes, men at der også 

forekommer anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. 

Rammerne for tilsynet nævner økonomisk tilsyn, tilsyn i forhold til 

legepladssikkerhed, brandtilsyn og pædagogisk tilsyn, da disse emner er omfattet 

af tilsynsforpligtelsen. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at  

 forslag til rammer for tilsyn med daginstitutioner i Frederikshavn 
Kommune godkendes 

 rammerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Udkast til rammer for tilsyn (dok.nr.13685/09) 
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9.   Fastlæggelse af budgetdialogmøder forår 2009 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i 

forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets 

område. 

I den forbindelse er det tid for fastlæggelse af rammerne for budgetdialogmøder for 

 institutionsområdet  

 skole- og ungdomsområdet 

Forvaltningen har noteret følgende områder til drøftelse i dialogmøder: 

Institutionsområdet: madordning 

Skole- og ungdomsområdet: rummelighed - udvikling af specialundervisningen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tilkendegiver tidspunkter og fokusområder for dialogmøder. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

På skoleområdet afholdes mødet den 18. maj 2009 (kun for bestyrelsesformænd). 

  

På institutionsområdet afholdes mødet den 11. maj 2009 (tema fastlægges 

senere). 

  

Fraværende: Anders Broholm og Birthe Marie Pilgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til dagsorden til dialogmøde på 

institutionsområdet den 11. maj 2009 og til dialogmøde den 18. maj 2009 på 

skoleområdet. 

Materialet forelægges i mødet. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 

forslag til dagsorden til dialogmøder. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

Der afholdes dialogmøde med Ungdomsområdet den 4. juni 2009. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Dagsorden til dialogmøde på institutionsområdet (dok.nr.31150/09) 

Dagsorden til dialogmøde på skole- og SFO-området (dok.nr.31189/09) 
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10.   Igangsætning af 1. fase af udvikling af Maskinhallen 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har de seneste måneder videreført 

udviklingsprocessen omkring Maskinhallen. Ungdomsafdelingen og kulturhusene er 

tovholdere for dette arbejde. 

I udviklingsprocessen er også indeholdt et møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. 

december 2008 og Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008, hvor 

udvalgene drøftede og Jens Ole Amstrup fra firmaet Soulfighters gennemgik et 

idémateriale, der er udviklet i samarbejde med ungdomsgrupper. Materialet 

omsætter mange af de ønsker og udtryk som unge har udviklet, til en 

udviklingsplan for Maskinhallen og området. 

Der forventes en proces over ca. 4 år, hvor der gennem 3 - 4 faser videreudvikle4s 

på ungdomsaktiviteterne, parallelt med istandsættelsen af det samlede 

bygningskompleks. 

  

I forlængelse af møderne i BUU og KFU har forvaltningen videreført arbejdet med 

udvikling af Maskinhallen. 

  

Udvalgene lagde vægt på, at der i det videre arbejde  

  

1)              sikres alternative mødefaciliteter i det centrale Frederikshavn til 

foreningsområdet for de aktiviteter, der måtte flyttes 

  

2)              udvikles en organisation med ressourcer i Maskinhallen, der sikrer 

ungdomsaktiviteter i relation til idegrundlaget. 

  

Begge udvalg støtter principielt visionerne i idé- og visionsmaterialet. Kultur- og 

fritidsudvalget træffer beslutning om alternative mødefaciliteter for 

foreningsområdet og om renoveringen af Maskinhallen.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt forvaltningen om at komme med forslag til 

fremtidig organisering og ressourcer med henblik på at udvikle 

ungdomsaktiviteterne i huset og hermed bidrage til en fortsat offensiv 

ungdomsstrategi for kommunen. Der skal sikres en styring og en kontinuitet i et 

hus, hvor aktiviteterne skifter over tid, og hvor de unge selv, eksempelvis gennem 

Ungdomsnetværket, er en aktiv part i at definere aktiviteter inden for veldefinerede 

temaer og rum. Ud over de aktiviteter (Ambitionsfabrikken, Ungdomsnetværket, 

SSP, Ungdomsskolens administration og UUV) der er i forvejen, vil første fase af 

istandsættelsen af huset give mulighed for etablering af ungdomscafé og 

øvelokaler til musik. Ønsket om en ungdomscafé med musik, foredrag, film eller 

lignende kulturelle aktiviteter for unge har længe været stærkt, og er tidligere blevet 

tiltrådt af BUU. Brugerne er allerede i gang med at definere temaer som energi, 

idébank, musik, kultur, karriere, besøg fra erhvervslivet, ungdomskultur fra 

undergrunden, lektiehjælp og andre projekter ud fra et princip om at aktiviteterne 
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skal være inkluderende for alle unge og dialogskabende i fht. lokalsamfundet. 

  

Øvelokalerne erstatter de nuværende øvelokaler på havnen og udvider muligheder 

for at skabe et kreativt musikmiljø med base i Maskinhallen – som også har status 

af et rytmisk spillested – og som ligger i naturlig forlængelse af, at Det Musiske Hus 

er blevet regionalt spillested. Det betyder, at der skal præsenteres flere og mere 

smalle musiknavne, som i høj grad vil appellere til unge og dermed også stimulere 

det kreative miljø i Maskinhallen. 

  

Ambitionsfabrikken har pt. udviklet sig fra en mini-kaos-pilotuddannelse for 

ressourcestærke unge til en innovativ tænketank for unge. Ambitionsprojektet har 

således arbejdet med innovation i flere tiendeklasser, i innovationsklasserne fra 

Handelsskolen samt inspiration til elever i de lokale pengeinstitutter. 

Ambitionsfabrikken har udviklet sig til et kreativt miljø, som når ud til store grupper 

af unge i Frederikshavn, både i uddannelsessystemet og i erhvervslivet, og målet 

er, at innovation og kreativitet bliver et ”fag” i folkeskolens ældste klasser, således 

at disse kompetencer bredes ud til flest mulige børn og unge i Frederikshavn 

Kommune. Det forudsætter, at der fortsat er en base, hvor hold af unge uddannes 

til at stå for udbredelsen af innovations-kompetencer.  

  

Parallelt hermed er UngWelt-konferencen – aktiv inddragelse af unge i centrale 

beslutningsprocesser, samt Start2Work – aktiv lokal erhvervsintroduktion for unge 

– blevet udviklet som metoder, der kan benyttes i andre sammenhænge. 

Eksempelvis søges der nu afholdt en unge-idræts-konference efter UngWelt-

modellen med henblik på at få unges stemme hørt i udviklingen af en ny 

idrætspolitik.  

  

Det foreslås, at Maskinhallens organisation er delt på følgende elementer: 

  

Rengøring, bygningsdrift og lokaleadministration varetages af Kulturhusene (Det 

Musiske Hus, Maskinhallen) som råder over ressourcer til teknisk service. 

  

Cafédrift forpagtes ud sammen med driften af bar og café i Det Musiske Hus 

  

Ungdomsaktiviteter drives af en ungdomskoordinator som ansættes af 

Ungdomsafdelingen med base i Maskinhallen. Ungdomskoordinatorens opgave er 

sammen med Ungdomsnetværket, de øvrige beboere i huset og 

arrangementsmedarbejderen i Det Musiske Hus, at koordinere og gennemføre 

aktiviteter, både eksisterende og nye. Der etableres en ungdoms-aktivitetspulje, 

som bruges til aktiviteter og projekter som kan være nye, som helt eller delvis kan 

erstatte eksisterende projekter eller som viderefører eksisterende projekter i nye 

udgaver. Ungdomskoordinatoren og aktivitetspuljen finansieres af de midler der pt. 

er afsat til Ambitjonsfabrikken, UngWelt og ungdomsnetværket kombineret med 

midler fra Kultur- og Fritidsudvalget, som er afsat til drift af Maskinhallen efter 

ombygning. Samlet er der 2,1 mio kr., hvoraf de 800.000 kommer fra KFU, og de 

øvrige fra BUU.  

  

Der udarbejdes en gang årligt en plan for hvilke projekter og aktiviteter, der 
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finansieres af ungdoms-aktivitets-puljen. Planen godkendes politisk.  

  

Det foreslås, at der tages principielt stilling til at arbejde videre efter denne model, 

og at forvaltningen udarbejder et forslag til driftsbudget, som forelægges BUU og 

KFU. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at 

 Maskinhallen efter ombygning organiseres efter principper som angivet i 
sagsfremstillingen 

 der udarbejdes et detaljeret driftsbudget med udgangspunkt i det 
eksisterende budget og at budgettet forelægges KFU og BUU. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Sagen drøftet. Der afholdes fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-

2009 

Der har været afholdt fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- 

og Fritidsudvalget den 17. marts 2009. I mødet drøftede udvalgene den fremtidige 

anvendelse af Maskinhallen og mulighed for at inddrage Det Røde Klubhus ved 

Stadion i kapaciteten. 

Oplæg til mødet vedhæftes som bilag til dagsordenen. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

sagen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Kopi dok. 574263-08 Udviklingsmuligheder for Maskinhallen, Frederikshavn 

(BUU5.3.09) (dok.nr.20261/09) 

Anlægsbudget Maskinhallen (BUU 5.3.09) (dok.nr.20330/09) 

Igangsætning af 1. fase af udvikling af Maskinhallen (BUU 5.3.09) (dok.nr.20434/09) 

Oplæg til møde 18.3.2009 (dok.nr.26321/09) 
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11.   Invitation til at deltage i forsøg med ledsageordning for 

unge 12- 15 årige med handicap 

 

Sagsfremstilling 

I begyndelsen af marts 2009 modtog Frederikshavn Kommune tilbud fra 

Serivcestyrelsen om at være med i et forsøg med ledsageordning for unge 12 - 15 

årige med handicap. 

Formålet med dette forsøg er jf. Servicestyrelsen at etablere et solidt grundlag for 

vurdering af, hvorvidt de nuværende regler om ledsageordning for unge 16 - 17 

årige bør udvides til også at omfatte unge mellem 12 og 15 år. 

  

Samtidig har byrådsmedlem Knud Hjørnholm ønsket at Børne- og 

Ungdomsudvalget i møde den 2. april drøfter, om Frederikshavn Kommune skal 

være med i denne forsøgsordning. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at forvaltningen allerede yder en stor grad af 

ledsagelse til den pågældende aldersgruppe, men efter en anden bestemmelse, 

fordi der i langt de fleste tilfælde er brug for pædagogisk bistand i tilknytning til 

ledsagelsen. 

Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt fordele og ulemper for Frederikshavn 

Kommune ved at være med i det tilbudte forsøg.  

Forvaltningen redegør i mødet. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

sagen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Drøftet. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 
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12.   Udmøntning af Frederikshavn Kommunes indkøbspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Mogens Brag har fremsendt ønske om drøftelse af den kommunale 

indkøbspolitik herunder at få fordele og ulemper belyst. Den gældende 

indkøbspolitik er vedtaget i Frederikshavn Byråd den 28. Maj 2008.  

  

Indkøbspolitikken tager højde for, at der i perioden 2007 – 2010 gennemføres et 

indkøbsprojekt, hvor indkøbsprocesser og aftaler optimeres. Indkøbsprojektet 

medfører en samlet besparelse over perioden på 22,5 mio. kr., provenuet opnås 

gennem indgåelse af en række centrale indkøbsaftaler kombineret med indførelsen 

af e-handelssystem, som er obligatorisk at anvende i hele organisationen. 

Frederikshavn Kommunens Indkøbspolitik er vedlagt som bilag. 

  

Der er ligeledes udarbejdet en indkøbs strategi, som er en operationalisering af 

indkøbspolitikken. 

Strategien beskriver de fastlagte roller, ansvar, mål, processer og kompetencer. 

Indkøbsstrategien er det centrale arbejdsredskab for Indkøbskontoret, idet der 

blandt andet her i opstilles en række konkrete handlingsanvisninger, ligesom der 

præcist beskrives, hvorledes de opstillede besparelsespotentialer realiseres i 

projektperioden. Frederikshavn Kommunes Indkøbsstrategi jf. bilag. 

  

I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2009 er der endvidere medtaget 

en budgetbemærkning vedrørende indkøbspolitikken. Bemærkningen fastsætter, at 

der inden udgangen af 2009 skal iværksættes en evaluering af indkøbspolitikkens 

virkninger. 

  

I forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets område, er der indgået en række 

indkøbsaftaler inden for en række varegrupper, eksempelvis: kontorartiker, 

kopimaskiner, bøger og undervisningsmaterialer samt rengøringsartikler.   

  

Indkøbsprojektet medførte et besparelsespotentiale for Børne- og 

Ungdomsudvalgets område, svarende på ca. 1,2 mio. kr. i budgetåret 2008.  

De enkelte institutioner/enheders budgetter er tilrettet for dette rammebeløb, hvilket 

betyder, at når der købes ind i decentrale institutioner via indkøbsaftaler, opnås 

automatisk den aftalte rabat.  

  

Gennemførelsen af indkøbsprojektet afspejles i kommunens økonomi og 

synliggøres gennem omfordeling af ressourcer fra budgetterne i 

institutioner/enheder til en central konto i kommunens regnskab. Omfordelingen 

gennemføres på baggrund af de faktiske dokumenterede indkøbsaftaler og dermed 

rabatter. 

  

Indkøbspolitikken indebærer anvendelsen af en række ensartede metoder og 

rutiner på tværs af hele organisationen, hvorfor der således ændres på den måde, 
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de enkelte decentrale enheder kan gennemføre sine indkøb på.  

De decentrale enheder tilbydes løbende undervisning i anvendelsen af E-handel 

systemet, der er en forudsætning for implementering af de centrale obligatoriske 

aftaler. E-handel medvirker blandt andet til at skabe det nødvendige overblik 

vedrørende aftaler og indkøb, hvormed der skabes basis for at Indkøbskontoret er i 

stand til at forhandle gode rabatter til kommunen. 

  

Der skal gennemføres en egentlig evaluering inden udgangen af 2009, men det 

kan allerede nu  konstateres, at der med indkøbsprojektets realisering findes en 

ikke uvæsentlig økonomisk besparelse. Det vil sige, at budgettet for 2007 og 2008 

holder og tendensen er allerede nu, at budgettet for 2009 også holder. 

Omvendt medfører projektet også, at en række rutiner og vaner skal ændres i hele 

organisationen, såvel centralt som i decentrale enheder.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

sagen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Drøftet. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Frederikshavn Kommunes Indkøbspolitik (dok.nr.542750/08) 

Indkøbsstrategi (dok.nr.542752/08) 
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13.   Høring af regelsæt for reklamering  

 

Sagsfremstilling 

Lov nr. 490 af 1. juli 2006 giver kommuner og regioner mulighed for at anvende 

bygninger og løsøre til reklamering for andre. Direktionen har haft nedsat en 

arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i 

Frederikshavn Kommune. Regelsættet foreligger nu til behandling. 

Regelsættet har været sendt til høring i den tværgående budgetgruppe og har 

været behandlet i Direktionen. 

Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har 

tilladt reklamer bl.a. på hjemmeplejebiler jf. byrådsbeslutning om ”Socialudvalgets 

udgiftsreduktion 2008” af 25. juni 2008, dels er formålet at støtte op om 

kommunens øvrige generelle politikker og sikre, at der kommer ensartede 

muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation.  

Regelsættet kræver en overordnet stillingtagen til: 

        Hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af muligheden for at 

lade reklamering for andre indgå i kommunens finansiering 

        Hvilke begrænsninger, der ønskes i forhold til produkter/ydelser, som 

Frederikshavn Kommune vil tillade reklame for på bygninger og løsøre 

        Hvorvidt bestemte bygninger og løsøre ikke må gøres til genstand for 

reklamering 

        Hvordan fordelingen af indtægter og kompetence til at indgå aftaler om 

reklame skal placeres i Frederikshavn Kommune 

 Regelsættet lægger op til at tillade reklame for andre, hvilket ligger i tråd med den 

tidligere nævnte vedtagelse i byrådet fra 25. juni 2008.  

Regelsættet indeholder en kort oversigt over nogle af de lovgivningsmæssige 

bestemmelser, der regulerer reklame for bestemte produkter og ydelser. Herudover 

må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kommunens neutralitet og saglighed 

i øvrigt. 

Det er endvidere lagt op til, at medarbejderes uniformer og Frederikshavn 

Kommunes elektroniske medier ikke må gøres til genstand for reklame. 

Regelsættet lægger op til, at kompetencen til at indgå aftaler samt råderetten over 

indtægterne placeres ved fagudvalgene med mulighed for delegation. 

Det er Direktionens opfattelse, at Frederikshavn Kommune, som altid, skal 

fokusere på de muligheder, der ligger for at sikre de bedst mulige økonomiske 

forudsætninger for kommunens drift.  

  

Økonomiudvalget har på sit møde 18. februar 2009 besluttet, at det vedlagte 

regelsæt, vedrørende brug af kommunens bygninger og løsøre til reklamering for 

andre, sendes i høring i samtlige fagudvalg.  

Høringen af fagudvalgene skal afklare: 

1.    om der skal være begrænsninger i brugen af reklamer for bestemte 

produkter og ydelser udover de i regelsættet nævnte 

2.    om bestemte bygninger og løsøre udover de i regelsættet nævnte ikke 

kan benyttes i reklameøjemed 
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3.    om indtægter og kompetence til at indgå reklameaftale skal placeres i 

forvaltningen eller på omkostningsstedet 

  

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget afgiver høringssvar.   

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. marts 2009 

Tilbagesendes Økonomiudvalget med en bemærkning om at principperne i 

forslaget kan tiltrædes. 

Udvalget ønsker at blive orienteret om forslag til reklamering af forvaltningen. 

Indtægterne bør tilfalde de enkelte udvalg. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Et flertal i udvalget ønsker at punktet udsættes. 

Anders Broholm, Frode Thule Jensen og Mogens Brag kan tilslutte sig forslaget. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009 

Et flertal af udvalget finder, at sagen bør udgå idet sagen omhandler områder uden 

for udvalget ressort. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen ønsker ikke at tillade 

reklamering. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-

2009 

Byrådsmedlem Anders Starberg Pedersen har fremsendt følgende forslag til 

høringssvar fra Børne- og Ungdomsudvalget: 

  

”Børne- og Ungdomsudvalget ser med bekymring på den markedsgørelse, som 

regelsættet for reklamering på kommunale bygninger og løsøre åbner mulighed for. 

Børne- og Ungdomsudvalget mener principielt, at børn og unge skal beskyttes mod 

påvirkning fra private virksomheder mens de er i skole eller institution, og at det 

principielt er en offentlig opgave at finansiere undervisning og pædagogiske tilbud 

til børn og unge.  Økonomien på børne- og ungdomsområdet er dog så stram, at 

udvalget finder det nødvendigt at forfølge også denne mulighed for at skaffe 

indtægter til området, så udvalget kan principielt tilslutte sig regelsættet. Inden for 

rammerne af regelsættet udarbejdes der snarest internt på børne- og ungeområdet 

en vejledning til de decentrale enheder. Vejledningen godkendes i Børne- og 

Ungdomsudvalget”. 

  

  

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 02-04-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

 forslag til høringssvar drøftes  
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 udvalgets høringssvar sendes til Økonomiudvalget. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Anders Starberg og Knud Hjørnholm kan tilslutte sig høringssvaret som foreslået i 

sagsfremstillingen. 

Paul Rode Andersen kan tilslutte sig præmisser, men ikke konklusionen i svaret. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for andre (dok.nr.940/09) 
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14.   Henvendelse fra byrådsmedlem Anders Starberg Pedersen 

om oprettelse af demokratipulje 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Anders Starberg Pedersen har henvendt sig med ønsket om 

oprettelse af demokratipulje. 

Med baggrund i stigende markedsgørelse, som bl.a. ses i vedtagelsen af et 

regelsæt for reklamering, foreslås det, at skoler og institutioner får midler til 

rådighed til at arbejde med at fremme samfundsforståelsen og demokratilære med 

henblik på at gøre eleverne i stand til at forstå markedsgørelsen i en 

samfundsmæssig sammenhæng. 

  

Det foreslås, at der afsættes en pulje, hvor skoler og institutioner kan søge om 

midler til igangsætning af initiativer og/eller projekter, der fremmer demokratiet. I 

budgettet for 2010 indarbejdes et beløb til igangsætning af demokratipuljen. Når 

der er erfaringer med reklamering, tages der stilling til, om der er mulighed for at 

finansiere puljen ved at en procentdel af reklameindtægterne tilfalder puljen - og 

dermed forbliver på skoler og institutioner, men efter ansøgning til konkrete 

demokrati-initiativer. 

  

Anders Starberg Pedersen foreslår således,  

 at der søges indarbejdet xxx kr. i det administrative budget for 2010 til en 
demokratipulje 

 at puljen eventuelt vurderes ved budgetlægningen for 2011 med henblik på 
hel eller delvis reklamefinansiering. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

sagen. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Udvalget afsætter 50.000 kr. i 2009 til en demokratipulje som foreslået. Udgiften 

finansieres af overførte midler. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 
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15.   Den kommunale redegørelse til rammeaftalerne for det 

sociale område samt specialundervisningsområdet, 2010 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne skal hvert år redegøre for den forventede anvendelse af- 

samt ønsker til udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet 

omfattet af regional forsyningsforpligtelse. Redegørelserne danner grundlag for den 

rammeaftale mellem kommuner og region, som hvert år indgås senest 15. oktober, 

og som regulerer etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale 

område samt specialundervisningsområdet. 

Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 var 

amtslige, og som efter 2007 drives af enten Region Nordjylland eller den 

beliggenhedskommune, som har overtaget tilbuddet. 

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter: 

 Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af 
Regionsrådet iht. § 20 stk. 3 i Folkeskoleloven  

 Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud iht. §1 stk. 2 i Lov om 
Spcialundervisning for Voksne samt  

 Undervisningstilbud for tale-, høre- eller synsvanskeligheder i hht. § 1 stk. 3 
i Lov om Specialundervisning for voksne 

De kommunale redegørelser er udtryk for en ikke-bindende hensigtserklæring om 

forventet anvendelse af tilbud i 2010 og årene frem. 

Generelt har Frederikshavn Kommune ikke meldt om de store ændringer i 

forventninger til forbrug i årene 2010 - 2013. Kun i redegørelsen for socialområdet, 

har vi meldt ind på området omkring voksne med senhjerneskade. Her forventer vi 

et ændret forbrug, idet Frederikshavn Kommune i de kommende år etablerer et 

senhjerneskadecenter i eget regi. 

Redegørelserne (skemaerne) er sammen med et notat som 

opsummerer indmeldingerne på det sociale område sendt til høring i Handicaprådet 

d. 26. marts. 

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle redegørelsen for Socialområdet samt 

redegørelsen for specialundervisningsområdet.  

Socialudvalget skal behandle redegørelsen for socialområdet. 

  

Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og 

abonnement på udvalgte regionale tilbud. 

I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalerne for 2010 er kommunerne 

desuden blevet bedt om at afgive bindende tilmelding til ydelser med trækningsret 

og abonnement på udvalgte regionale tilbud. 

Listen omfatter ydelser på Misbrugscentret, Høreinstituttet, Institut for Syn og 

Teknologi samt Taleinstituttet (inkl. Hjerneskadecentret). 

  

Tilmeldingen omfatter ydelser på begge rammeaftalers område, dvs. både det 

sociale område og specialundervisningsområdet. 
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Bindende tilmelding skal afgives til Regionen senest 1. maj. Tilmeldingen er en 

forudsætning for, at kommunen kan benytte ydelsen i 2010.    

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 anbefaler den kommunale redegørelse for socialområdet 
og specialundervisningsområdet til Byrådets godkendelse  

 anbefaler bindende tilmelding til ydelser med trækningsreg og abonnement 
på udvalget regionale tilbud jf. vedhæftede tilmeldingsskema, til Byrådets 
godkendelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 

 

Bilag 

Frederikshavn kommunes redegørelse specialundervisning 2010 (dok.nr.10345/09) 

Frederikshavn kommunes redegørelse, socialområdet 2010.doc (dok.nr.2717/09) 

Frederikshavn Kommunes bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og anonnement, 

2010 (dok.nr.30317/09) 
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16.   Statusorientering - Frederikshavn Kommune som 

elitekommune under TEAM Danmark 

 

Sagsfremstilling 

I januar 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

at forholde sig positivt overfor henvendelse fra klubber i Frederikshavn Kommune 

med ønske om, at Frederikshavn Kommune fortsat har fokus på at blive 

elitekommune under TEAM Danmark. 

  

Beslutningen er efterfølgende fulgt op med bl.a. dialogmøde 27. januar med 

eliteklubberne m.fl. I dette møde blev besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen 

skal igangsætte en proces hen imod et eventuelt samarbejde med TEAM 

Danmark om, at Frederikshavn Kommune eventuelt kan blive elite-

idrætskommune.  

  

Forvaltningen vil i mødet orientere om status i sagen. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 
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17.   Orientering om personaletilpasning i Familieafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget en personaletilpasning i 

Familieafdelingens regi. 

Forvaltningen orienterer i mødet. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. april 2009 

Taget til orientering. 

  

Fraværende: Anders Broholm, Birthe Marie H. Pilgaard 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Knud Hjørnholm 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

 

 
 


