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1.   Budgetopfølgning 2009 pr. ultimo marts 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. ultimo marts 2009 

for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

Forvaltningen orienterer i mødet om resultat af budgetopfølgningen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at notat fra budgetopfølgning på Børne- og 

Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr 31-03-2009 Børne- og Ungdomsudvalgets område (dok.nr.40845/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1829 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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2.   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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 07-05-2009 

Forvaltningen har nu gennemført budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009. I denne 

kan konstateres betydelige økonomiske problemer på familieområdet.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16294 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Underskuddet på dette område var ved regnskabsafslutningen 2008 på i alt 3 mio. 

kr.   

Denne opgørelse omfatter imidlertid langt større underskud i forbindelse med selve 

anbringelsesområdet, det forebyggende område, betaling til sikrede institutioner 

og aflastning af handicappede børn på døgninstitution. Isoleret set i 2008 er der her 

tale om et merforbrug på 8,5 mio. kr.  

  

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev der til anbringelsesområdet tilført 

3,4 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 er konstateret 

alvorlige økonomiske problemer. Det vurderes således, at området i 2009 kan få et 

merforbrug svarende til ca. 15 mio. kr. Dette skyldes primært flere og mere 

omkostningstunge anbringelser.  

  

En overførsel af underskuddet på 8,5 mio. kr. til regnskabsår 2009 vil forværre 

situationen for Familieafdelingen, hvorfor der er behov for at efterlade dette 

underskud. 

  

  

På tilsvarende vis er der i forhold til Dagplejen et underskud i 2008 på 8,5 mio. kr.  

Dagplejens underskud er akkumuleret, idet der blev overført et underskud fra 

budget 2007 til 2008  på 3 mio. kr.  

  

I 2008 blev der i gennemsnit passet 46 flere børn end budgetlagt. Dagplejens 

budget 2009 er tilført et ekstra beløb på 4,9 mio. kr. som følge af pasning af flere 

børn. 

  

 I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 konstateres et fortsat 

økonomisk pres (forbrug er på 25,5%), hvorfor en overførsel af det samlede  

akkumulerede underskud på 8,5 mio. kr. fra 2008 til 2009 vil gøre den 

styringsmæssige situation ”mere end” vanskelig. 

  

På denne baggrund søges hermed om kompensation for de ekstra dagplejepladser 

i budget 2008, svarende til at efterlade underskuddet på  6,2 mio. kr. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 07-05-2009 

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

at 

 underskud vedr. det samlede anbringelsesområde, ialt 8,5 mio. kr. i 2008 
ikke overføres til budget 2009  

 Dagplejens underskud på 6,2 mio. kr. i 2008 ikke overføres til budget 2009 

  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 
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3.   Analyse af anbringelsesområdet. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets godkendelse af kommissorium for ananlyse af 

anbringelsesområdet den 2. februar 2009 forelægges analysen for udvalget. 

Analysen er en generel status over anbringelsesområdet for 2007 og 2008 og det 

vil sige et overblik over hvor mange børn der er blevet anbragt (nyanbringelser) , 

hvor der er anbragt samt hvilke undervisningstilbud der er givet i tilknytning til 

anbringelsen.  

Herudover indholder analysen oplysninger om, hvilke behov hos barnet/den unge, 

der har været afgørende for valg af anbringelsessted for børn og unge - herunder i 

hvilket omfang kapacitet/pladsledighed spiller ind ift. børn og unge, der er anbragt 

på kommunale institutioner eller i private anbringelsestilbud. 

Analysen indholder også oplysninger om tilsvarende kommuners tilbudsvifte og 

praksis på anbringelsesområdet i den udstrækning det har været muligt at rekvirere 

disse oplysninger. 

På udvalgets møde i juni måned forelægges arbejdsgruppens anbefalinger til den 

videre udvikling af området og eventuel oprettelse af tilbud i Frederikshavn 

Kommune på baggrund af analysen. 

 

Indstilling 

Børne - og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget  

 drøfter analysen, og  

 tager analysen til efterretning som grundlag for arbejdsgruppens 
kommende anbefalinger. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

PDF: 40159-09_v1_Anbringelsesanalyse for årene 2007+2008.pdf (dok.nr.42828/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/714 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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4.   Beslutning om kommunal overtagelse af fysiske rammer for 

Kaj Bundvad Børnehave 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/5112 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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5.   Beslutning om økonomisk ramme for frokostmåltidet i 

daginstitutioner 2010 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget vedtog d. 25. november 2008 at kommunerne senest d. 1. januar 2010 skal 

tilbyde et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner.  

Frokostmåltidet skal leve op til danske anbefalinger om et sundt måltid. Frokostmåltidet er 

en del af dagtilbudsydelsen, og derfor obligatorisk for alle børn. Der gives i lovgivningen 

mulighed for at madordningen kan betales ved at forældrebetalingsandelen i daginstitutioner 

forhøjes fra de nuværende 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter til 30 procent. 

Forældrene, der er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, vil få maden gratis 

eller til nedsat pris. Hvis et barn har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der 

kræver speciel kost kan barnet blive fritaget for frokostmåltidet og forældrebetalingen vil 

uændret være højst 25 procent af bruttodriftsudgifterne.  

  

Der er i alt 1.901 børn, som vil være omfattet af ordningen. Der er allerede madordninger i 

dagpleje og vuggestuer. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Madordningen forudsættes at være fuldt forældrefinansieret. Merindtægtsprovenuet 

ved forhøjelse af forældrebetalingen andrager 7,8 mio.kr. idet, der forudsættes en 

gennemsnitlig pris på 18 kr. pr. portion mad i 228 serveringsdage (excl. %-

lønsumsbesparelse, der vil betyde en lavere takst).: 

  

Forældrebetaling før madordning:   

Bruttodriftsudgift 

  

124.629.560 

Forældrebetaling 25% 

  

31.157.390 

Forældrebetaling efter madordning:   

Bruttodriftsudgift 

  

124.629.560 

Merudgift til madordning 

  

7.801.704 

Ny bruttodriftsudgift 

  

132.431.264 

Forældrebetaling 30% 

  

39.729.379 

Merprovenu fra 158 vuggestuepladser 5% 228.547 

Skønnet merudgift til friplads 

 

1.000.000 

  

Da vuggestuerne i forvejen har madordninger kan det besluttes, at taksten ikke 

hæves fra 25 til 30 procent på vuggestuebørn. Ovenstående beregning viser, at 

madordningen vil være udgiftsneutral for Frederikshavn Kommune såfremt at 

forældrebetaling hæves fra 25% til 30%. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9690 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Takster: 

Det fremgår af loven, at forældrenes egenbetaling kan hæves fra de nuværende 25 

procent til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den reelle takststigning 

for forældrene er imidlertid på 20 til 30 procent og væsentlig større end de 5 procent, 

som forældrene umiddelbart kan opfatte at det fremgår af loven. Det skyldes, at de 

30 procent er beregnet ud fra de budgetterede bruttodriftsudgifter inkl. udgifter til 

mad, hvorimod de 25 procent er beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter 

ekskl. udgifter til mad. 

Ved en takststigning fra 25 – 30 procent vil børnehavetaksten stige fra 1.490 kr. pr 

mdr. til 1.900 kr. pr. mdr. 

Beregningen er lavet ud fra et skøn i 2009-tal. 

  

  

  

  

 

Planmæssige konsekvenser 

Madproduktion: 

Daginstitutionerne gennemløber et forsøgsår i 2010, hvor de har mulighed for at 

vælge mellem forskellige modeller for madproduktion. De kan således vælge mellem  

 egenproduktion 

 ekstern kommunal leverandør 

 ekstern privat leverandør 

 kombineret egenproduktion/ekstern leverandør 

 samarbejdsmodel mellem institutioner/evt. skoler.  

Herved får forvaltningen erfaring med forskellige modeller, der efter en 

midtvejsevaluering i juni 2010, kan danne grundlag for en hensigtsmæssig 

forankring af frokostmåltiderne. 

Institutionerne skal senest d. 7. maj 2009 give en tilbagemelding på, hvilken model 

man ønsker. 

Der vil efterfølgende være et grundlag for at kunne lave konkrete beregninger på 

forhold som omkostninger til transport af mad samt øget renovation, hvilket ikke er 

indregnet i den økonomiske ramme.  

Det skønnes dog, at transport- og renovationsomkostningerne kan dækkes af de 18 

kr. pr. portion pr. dag set i forhold til de foreløbige madtilbud, der er kommet 

forvaltningen i hænde.  
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

         Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den økonomiske ramme for frokostmåltider i 

daginstitutioner, og at madordningerne dermed finansieres ved at forældrenes 

egenbetaling hæves fra de nuværende 25 procent til 30 procent af de budgetterede 

bruttodriftsudgifter inkl. udgifter til mad. 

         Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om vuggestuetaksten skal stige fra 25 til 30 

procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. 

  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Udvalget godkender takststigning på daginstitutioner som indstillet, men ikke 

takststigning på vuggestuepladser. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 
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6.   Godkendelse af læreplaner forår 2009 

 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet 26 nye læreplaner fra daginstitutionerne til forårets godkendelse 

i Børne- og Ungdomsudvalget. Dagtilbudsloven fastlægger at dagpleje og 

daginstitutioner skal udfærdige skriftlige læreplaner for arbejdet med de 0-2 årige 

og de 3-6 årige børn. Læreplanerne skal udarbejdes indenfor 6 temaer, og kan 

være gældende i et eller flere år: 

1. Alsidig personlig udvikling  
2. Sociale kompetencer  
3. Sproglig udvikling  
4. Krop og bevægelse  
5. Naturen og naturfænomener  
6. Kulturelle udtryksformer og værdier  

En læreplan skal som minimum bestå af mål for børnenes læring, beskrivelser af 

metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå målene og sidst en beskrivelse af 

aktiviteter, metoder og evt. mål for børn med særlige behov.  

  

Nogle institutioner har valgt at bruge dagtilbudslovens 6 temaer som overskrifter i 

læreplanen, mens andre udvælger temaer eller faste aktiviteter fra 

daginstitutionens praksis, og laver læreplanen med dette udgangspunkt.  

Begge tilgange kan i sin form opfylde lovens krav, og det giver derfor ingen 

problemer at anbefale begge typer til godkendelse. Det er forvaltningens vurdering, 

at muligheden for forskellige udformninger bidrager til, at læreplanerne er og bliver 

en fasttømret del af institutionernes praksis og afspejler den mangfoldighed, der i 

øvrigt er på institutionsområdet. 

  

De indsendte læreplaner opfylder overordnet set lovens krav og anbefales derfor til 

Børne- og ungdomsudvalgets godkendelse.  

  

Dagtilbudsloven foreskriver at læreplaner skal evalueres årligt i daginstitutionerne, 

og at kommunalbestyrelsen årligt skal drøfte evalueringerne og tage stilling til om 

de giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. 

  

Der er indkommet 24 evalueringer af eksisterende læreplaner fra daginstitutionerne 

i denne omgang. Det er overvejende meget metode- og praksisorienterede 

evalueringer, og forvaltningen vurderer, at der ikke er perspektiver i de fremsendte 

evalueringer, som giver anledning til yderligere politisk drøftelse eller behandling.  

  

På baggrund af de hidtidige erfaringer i kommunen, og at læreplanerne først og 

fremmest skal opfylde dagtilbudslovens krav om at sætte mål og beskrive metoder 

og aktiviteter i daginstitutionens praksis, foreslås det, at kompetencen til at 

godkende læreplaner fremover delegeres til institutionschefen.  

  

Hermed kan arbejdet med læreplaner yderligere centreres om udviklingen af 
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metoder og praksis lokalt, og det vil være lettere at få godkendt evt. nye læreplaner 

efterhånden, som de udfærdiges. Hvis læreplanerne ikke mere skal godkendes 

politisk, vil det desuden være muligt at give institutionerne større valgfrihed i forhold 

til, hvordan de udformer deres læreplaner, hvilket en hel del institutioner har 

efterspurgt siden det blev besluttet at bruge fælles skemaer til indberetningen. 

Læreplanerne kan lægges på institutionernes/kommunens hjemmeside og hermed 

være tilgængelige for offentligheden, så snart de er godkendt.  

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 godkender de indsendte læreplaner 

 tager stilling til, om godkendelseskompetencen skal delegeres til 
institutionschefen 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Læreplaner godkendt. 

Kompetencen delegeres til Institutionschefen fremover. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Dagplejen læreplan (sprog) (dok.nr.37681/09) 

- Læreplan fra Havblik, (Storgruppen) (dok.nr.27749/09) 

- Læreplan fra Landbørnehaven (klippe/klistre) (dok.nr.27147/09) 

- Læreplan fra Landbørnehaven (den gode stol) (dok.nr.27142/09) 

- Læreplan fra Sæbygaardvej børnehave (Natur og naturfænomener) (dok.nr.25403/09) 

Læreplan Lærkereden (selvhjulpenhed vuggestue) (dok.nr.21367/09) 

Læreplan Lærkereden (selvhjulpenhed børnehaven) (dok.nr.21368/09) 

Læreplan Børnehaven Stationsvej, (musik) (dok.nr.18840/09) 

Læreplan fra Børnehaven Violvej (kulturelle udtryksformer) (dok.nr.18538/09) 

Læreplan fra Humlebien (natur og naturfænomener) (dok.nr.18277/09) 

Læreplan fra Humlebien (kulturelle udtryksformer) (dok.nr.18278/09) 

Læreplan fra Humlebien (Kend dig selv) (dok.nr.18279/09) 

Børnehaven Brolæggervej - pædagogisk læreplan for 2009 (dok.nr.17758/09) 

Læreplan for Børnetoften 2009 (dok.nr.17003/09) 

Læreplan fra Børnetoften 2009 (dok.nr.17002/09) 

Læreplan fra Troldehøj, Naturtema om efterår - træer og frugt (dok.nr.16500/09) 

Læreplan fra Troldehøj, fisketur (dok.nr.16503/09) 

Læreplan fra Kernehuset (dok.nr.15648/09) 

Læreplan fra Thorshøj Børnehus (kulturelle udtryksformer) (dok.nr.14927/09) 

Læreplan fra Thorshøj Børnehus (tema krop og bevægelse) (dok.nr.14926/09) 

Bødkergården - læreplan 2009 (dok.nr.14394/09) 

- Skærum Børne- og Ungdomshus - Læreplan, Et forløb i svømmehallen (dok.nr.525935/08) 

- Skærum Børne- og Ungdomshus - Læreplan, barnets selvhjulpenhed (dok.nr.525937/08) 

- Skærum Børne- og Ungdomshus - læreplan, grønt flag (dok.nr.525939/08) 

Mattisborgens læreplan (dok.nr.530109/08) 

Læreplan fra Børnehuset Bangsbo - Skovbørnehaven: børnerelationer (dok.nr.38657/09) 
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7.   Godkendelse af navneændring for Kaj Bundvad Børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget tiltrådte den 6. marts 2008 ansøgning fra Kaj 

Bundvad Børnehave om at overgå til at blive en kommunal børnehave. 

  

Institutionens bestyrelse har nu fremsendt anmodning om tilladelse til at skifte navn 

fra Børnehaven Kaj Bundvad til Børnehaven Spiloppen. 

Det nye navn er fundet ved at udskrive en konkurrence blandt institutionens 

brugere. 

 

Indstilling 

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

forslag om navneændring fra Børnehaven Kaj Bundvad til Børnehaven Spiloppen. 

  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Ansøgning om navneændring  (dok.nr.41209/09) 

 

 Åben sag 
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8.   Tilbud om etablering af ungdomsklub i Bangsboklubben fra 

august 2009 

 

Sagsfremstilling 

I 2008 fremsendte den selvejende institution Bangsboklubben en problemblok til 

budget 2009 med ønske om at oprette en aften-/ungdomsklub i regi af 

Bangsboklubben. Problemblokken blev ikke prioriteret, jf. Byrådsbeslutningen. 

Klubben blev også mundtligt orienteret herom. 

  

Bangsboklubben har i februar 2009 rettet henvendelse til Børne- og 

Kulturforvaltningen med et fornyet ønske om at etablere en ungdomsklub i 

Bangsboklubben fra august 2009. Klubben tilbyder at drive ungdomsklubben af 

egne midler i år 1. Bliver klubben en succes, håber bestyrelsen, at Frederikshavn 

Kommune vil se velvilligt på Bangsboklubbens ansøgning fra år 2. 

  

Bangsboklubben modtager elever fra 4. klasse fra Bangsbostrand Skole, som er 

kommunens største skole. Bangsboklubben skriver, at der er ventelister til klubben, 

og bl.a. har det næsten ikke været muligt at optage 4. klasse elever i 2008/2009. 

Konkret er der 36 3-klasseelever på venteliste til klubben til skoleåret 2009/10. Af 

disse elever forventer klubben at kunne optage ca. halvdelen pr. 1. august 2009. 

Der er pt. ingen venteliste på 4. klasse elever, ligesom forvaltningen kan oplyse, at 

der ikke pt. er venteliste til klubpladser i de omkringliggende institutioner. 

 

Bangsboklubben ser det som en naturlig løsning på ventelisten, at der oprettes en 

ungdomsklub, idet mange af fritidsklubbens ældste elever har alderen til et 

aftentilbud. 

  

I 2004 / 2005 var der et forsøgsprojekt med aftenklub i Bangsboklubben. 

Aftenklubben havde 60 pladser. En evaluering af forsøget viste bl.a., at der var 40-

45 betalende medlemmer og at en fortsættelse af aftentilbuddet ville kræve 

en udvidelse af institutionens budgetramme på ca. 103.000 kr. årligt. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at se Bangsboklubbens henvendelse i 

sammenhæng med: 

 Et samarbejde med aftenklubben i Hånbæk  

 Revisionen af fritidsområdet i Frederikshavn kommune  

 Indskrivningen til Bangsboklubbens dagtilbud 

Det undersøges om, et udvidet samarbejde mellem Bangsboklubben 

og aftenklubben i Hånbæk og kan afhjælpe ventelisten til fritidstilbud i Bangsbo-

distriktet. Aftenklubben i Hånbæk har åbent på alle hverdagsaftner. Hånbæk-

klubben har ledig kapacitet og har en optimal geografisk nærhed til Bangsbo-

distriktet.  

  

Revisionen af fritidsområdet i Frederikshavn kommune vil bl.a. indeholder analyse 
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og anbefalinger til den samlede tilbudsvifte og -struktur på området. Disse analyser 

og anbefalinger kan have betydning for Bangsbo-området. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Hvis der etableres en ungdomsklub i regi af Bangsboklubben vil dette være 

udgiftsneutralt for Frederikshavn Kommune i år. 

  

Hvis tilbuddet gøres permanent, vil det fra år 2 indebære en merudgift på ca. 

160.000 kr. (jfr. problemområde budget 2009 - 2012), som enten skal tilføres 

området eller findes via en omprioritering inden for rammen. 

  

Hvis elever fra Bangsboområdet søger mod f.eks. Hånbæk aftenklub eller hvis 

Bangsboklubbens indskrivning hæves, så vil de berørte institutioners 

ressourcetildeling skulle reguleres, jf. de gældende regler for ressourcetildeling på 

området. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 

 at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter Bangsboklubbens henvendelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Udvalget imødekommer ansøgningen om at starte aftenklub inden for klubbens 

egne økonomiske rammer. Udvalget kan ikke give tilsagn om tilførsel af midler efter 

det første år. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Henvendelse fra Bangsboklubben om etablering af ungdomsklub i Bangsboklubben (dok.nr.35934/09) 
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9.   Behandling af ansøgninger til puljen til profilering af skoler 

med 1 spor i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af bemærkninger til Budget 2009-2012, at skoleområdet skal afsættes 

op til 1 mio. kr. inden for rammen til en pulje, som skoler med 1 spor kan søge til 

profilering af skolen. 

Børne- og Ungdomsudvalget har den 8. januar 2009 vedtaget nogle principper for 

udmøntning af budgetbemærkningen, herunder bl.a.: 

 Puljen kan søges af skoler med 1 spor (i alt 7 skoler)  

 En profil handler om, hvem skolen er, hvad den står for, hvordan den 
handler og hvad den vil kendes for.  

 Profilen skal holde sig inden for folkeskoleloven og knytte sig til vedtagne 
visioner og politikker med relevans for skoleområdet.  

 Profilen skal repræsentere en synlig forandring i forhold til skolens aktuelle 
profil eller være markant skærpet i forhold til status quo.  

 Følgende profiler kan overvejes - miljø og bæredygtighed; bevægelse, 
motion og idræt; kost og sundhed; udeskole; eliteidrætslinje; kunst, drama 
og musik.  

 Puljen kan anvendes til processer, aktiviteter og løn.  

 Puljen kan ikke anvendes til bygninger, faciliteter og anlæg. 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgninger til puljen til profilering af 

skoler med 1 spor i Frederikshavn Kommune. Alle relevante skoler har fremsendt 

en ansøgning, og de ansøgte beløb udgør ca.: 

 2009: 1,8 mio kr.  

 2010: 972.000 kr.  

 2011: 737.000 kr.  

 2012: 587.000 kr. 

Der er 1 mio. kr. til rådighed pr. budgetår og der ansøges om ca. 4,1 mio. kr. i de 

næste 4 år.  

Alle ansøgninger er vedlagt som bilag, og de omhandler: 

 Elling skole: Udvidet forældresamarbejde, der hviler på en 
ressourceorienteret, relationel og anerkendende tilgang. Skolen ansøger 
om 85.000 kr.  

 Dybvad og Hørby skoler: Klassebegrebet skal udfordres / opløses, og 
erstattes af nye veje til en mere fleksibel organisering af undervisningen. Et 
2-årigt implementeringsforløb og skolen ansøger 474.900 kr. i 2009 og 
233.500 i 2010.  

 Gærum skole: En naturvidenskablig profil, bl.a. via læseplaner og brug af 
skolens udefaciliteter. Et 3-årigt implementeringsforløb og skolen ansøger 
om 150.000 kr. pr. år.  

 Jerup skole: Det gode læringsmiljø med anerkendende relationer via 
uddannelse i relations- og ressourcepædagogik. Skolen ansøger om 
354.692 kr.  

 Stensnæsskolen: Profilering af skolens nuværende praksis via 1) 
fastholdelse af farveholdsundervisning, 2) teambuilding mellem børnehave, 
SFO og skole samt 3) materialer til at arbejde med læringsstile. Skolen 
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ansøger om 526.500 kr i 2009 og 386.500 kr. i de efterfølgende budgetår.   

 Aalbæk skole: Ønsker at skabe en "Albæk skole ånd" via en 
skolegangskanon med fokus på fællesskab, kulturelle oplevelser, kost og 
bevægelse. Et 4 årigt implementeringsforløb og skolen ansøger om ca. 
200.000 kr. pr. år (omregnet fra timetal). 

Børne- og Kulturforvaltningen finder, at ansøgningerne indeholder gode forslag til 

projekter, faglige og andre undervisningsrelaterede udviklingstiltag 

m.m. Forvaltningen finder dog også, at ansøgningerne har et uskarpt fokus i forhold 

til profilering.  Forvaltningen anbefaler, at ansøgninger overvejes i forhold til: 

 om de ansøgte tiltag rammer tilstrækkelig bredt i forhold til elever, forældre 
og personale  

 om profilen er tydelig for elever, forældre, personale og lokalsamfund, 
udover at rette sig mod personalet  

 om de ansøgte tiltag er udtryk for en synlig forandret proil eller en markant 
skærpelse af den eksisterende profil, jf. at nogle ansøgere udtrykker at de 
følger op på en eksisterende praksis  

 om ansøgningen er konkret i sit implementeringsforslag  

 om skolernes ansøgte profiler fremhæver en egenart i forhold til andre 
skoler  

 om ansøgningen er udtryk for tiltag som kræves tilførelse af puljemidler 

Børne- og Kulturforvaltningen gør også opmærksom på, at ansøgningerne 

overskrider det afsatte budget, dels i 2009 og dels for hele perioden 2009-2012. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: 

 at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og træffer beslutning om de 
indkomne ansøgninger, jf. principper for udmøntning af budgetramme til 
profilering af 1-sporsskoler i Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Ansøgningen fra Gærum Skole imødekommes. 

Øvrige ansøgninger imødekommes ikke. 

Frist for ansøgninger til skoleåret 2010 - 2011 er 1. februar 2010. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Principper for udmøntning af budgetbemærkning, dec. 08 (dok.nr.579897/08) 

Elling skole - ansøgning 1-spors puljen - udvidet forældresamarbejde (dok.nr.39103/09) 

Dybvad-Hørby skoler - ansøgning om midler fra 1-spors puljen (dok.nr.39084/09) 

Gærum skole - ansøgning til 1-spormidler (dok.nr.41796/09) 

Ansøgning fra Jerup Skole, projektbeskrivelse, foråret 09 (dok.nr.16048/09) 

Ansøgning fra Jerup Skole, Bilag 1 og 2, foråret 09 (dok.nr.16050/09) 

Ansøgning fra Jerup Skole, bilag 3, foråret 09 (dok.nr.16046/09) 

Stensnæsskolen - ansøgning puljemidler 1-sporsskole - forside (dok.nr.39095/09) 

Stensnæsskolen - ansøgning puljemidler 1-sporsskole - bilag 1 farvehold (dok.nr.39093/09) 

Stensnæsskolen - ansøgning puljemidler 1-sporsskole - bilag 2 læringsstile (dok.nr.39096/09) 

Stensnæsskolen - ansøgning puljemidler 1-sporsskole - bilag 3 teambuilding (dok.nr.39092/09) 

Ålbæk skole - ansøgning til 1-sporspuljen (dok.nr.27252/09) 
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10.   Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på Sæby skoler 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2008 er det besluttet at gennemføre investeringer i 

Sæby Skole og Sæbygaardsskolen i 2009/2010 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af investeringer i Sæby skoler. 

Der ansøges således om frigivelse af beløbet på 10.486.000 kr. til afholdelse af 

entreprenørudgifter, bygherrerådgivning, arkitekter samt diverse følgeudgifter til  1 

og 2. etape. 

  

Der har været afholdt licitation vedr. etape II på Sæbygårdskolen. 

Etape II omfatter følgende: 

 opførelse af ny indskoling og SFO  

 renovering af Grønnegård og etablering af ny kørevej og p-areal syd for 
skolen samt belysningsanlæg  

 renovering af eksisterende SFO/forbindelsesgang  

 inventar  

 reetablering af skolens legeplads 

  

Der har ligeledes været afholdt licitation vedr. ny administrationsbygning til  Sæby 

Skole. 

Etape I omfatter følgende: 

 etablering af tilbygning for ny administrationsbygning  

 asfaltering af p-plads 

Licitationen kan være indefor den aftalte økonomiske ramme. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 10,486 mio. kr. for 2009. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 
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11.   Antagelse af entreprenør(er) til skolebuskørsel i Sæby-

området pr. 10. august 2009 

 

 

 Lukket sag 
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12.   Behandling af folkeskolernes høringssvar til 

specialundervisningsrapport 

 

Sagsfremstilling 

Folkeskolebestyrelserne har behandlet rapporten "Analyse og udvikling af 

specialundervisningen", som Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 2. februar 

2009 at sende i høring, samt et sammendrag af rapportens konklusioner. 

Høringssvarene skal efterfølgende danne baggrund for yderligere drøftelse på 

dialogmødet den 18. maj 

Skolebestyrelserne har givet respons på områderne:  

 Der sker en gradvis udlægning af kompetence og økonomi til den enkelte 
skole med henblik på hurtig og mindre bureaukratisk indsats omkring 
specialpædagogisk bistand  

 Der sker en opprioritering af psykologers og specialkonsulenters indsats i 
den almindelige klasse med henblik på, at klasserne bliver bedre rustede til 
at rumme eleverne  

 Der laves fælles temadage/kurser om inkluderende undervisning med 
henblik på, at personalet kan håndtere klassens forskelligheder  

 Der stræbes mod at knække kurven for henvisninger til specialklasser, 
således at børn med lettere indlæringsvanskeligheder kan rummes inden 
for de almindelige klasser eventuelt kombineret med støtte på egen skole.  

  

Der er indkommet høringssvar fra bestyrelserne på følgende 18 skoler:  

Abildgårdskolen, Ankermedets Skole, Bangsbostrand Skole, Dybvad Skole/Hørby 

Skole, Elling Skole, Fladstrand Skole, Hedeboskolen, Heldagsskolen, 

Hånbækskolen, Jerup Skole, Munkebakkeskolen, Ravnshøj Skole,  Strandby 

Skole, Sæbygaardskolen, Sæby Skole, Torslev Skole, Ørnevejens Skole og Ålbæk 

Skole. 

  

Stort set samstemmende tilslutter skolebestyrelserne sig: 

Udlægning af dele af kompetence og økonomi til de enkelte skoler med henblik på 

hurtig og fleksibel etablering af relevant specialpædagogisk indsats 

Kompetenceudvikling for personalet omkring "inkluderende værktøjer" 

Psykologer og specialkonsulenters prioritering af arbejdet i normalklasser med 

henblik på tidlig indsats i klassen 

  

Stort set samstemmende bekymrer det skolebestyrelserne: 

Om skolerne får udlagt de fornødne ressourcer 

Det er vigtigt, at der også fremover findes specialtilbud  

  

Enkelte skolebestyrelser ytrer bekymring over: 

Yderligere inklusion kan komme til at gå ud over trivselen i klassen 

Drøftelse af en fælles grænse for inklusion 
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En enkelt skolebestyrelse ønsker såvel kompetence som ressourcemodel uændret 

En enkelt skolebestyrelse ønsker al kompetence og økonomi udlagt for at animere 

til inkluderende tiltag på den enkelte skole. 

  

 

Indstilling 

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

skolebestyrelsernes høringssvar med henblik på yderligere dialog på dialogmødet 

den 18. maj. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Drøftet. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

HøringsoplægSpecialundervisning.doc (dok.nr.22809/09) 

Folkeskolernes høringssvar specialundervisningens udvikling (dok.nr.41259/09) 
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13.   Opfølgning på godkendelse af vedtægter for Fonden 

"Gården", Aalbæk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 28. maj 2008 at overtage Fonden 

Gården. En del af beslutningen var, at der skulle reserveres 600.000 kr. af fondens 

nettoformue til oprettelse af en fond til dækning af rejseaktiviteter og lignende for 

børn, der er indskrevet på Gården. 

  

På baggrund af beslutningen har Børne- og Kulturforvaltningen bedt et 

advokatfirma med tidligere tilknytning til Fonden Gården om at udarbejde udkast til 

vedtægter. Udkast til vedtægter er efterfølgende gennemgået af Børne- og 

Kulturforvaltningen og Økonomiafdelingen og kommentarer er indarbejdet i forslag 

til vedtægter. 

  

Det er Økonomiafdelingens opfattelse, at der samlet er 610.000 kr. til rådighed for 

fonden, hvoraf de 10.000 kr. udgør fondens grundkapital, udskilt fra stifters 

rådighed. 

 

Indstilling 

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

vedtægter til Byrådets godkendelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008 

Godkendt. 

  

Fraværende: Knud Hjørnholm 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008 

Godkendt. 

Fraværende: Inger Støtt 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 07-05-

2009 

Efter godkendelse i Frederikshavn Byråd den 19. november 2009 har vedtægter for 

"FondenGaarden" været forelagt Civilstyrelsen til endelig godkendelse. 

Civilstyrelsen har bemærket, at det skal fremgå konkret af vedtægterne, at fonden 

er kapitalforbrugende, i modsat fald kan kun uddeles beløb svarende til 

hovedstolens forrentning.  

Jfr. det oprindelige vedtægtssæt stk. 4.1 "...Fondens formue forvaltes således, at 

der over en længere årrække kan tilgodeses så mange enkeltformål som muligt." 

Denne sætning er i det reviderede vedtægtssæt præciseret ved tilføjelse af stk. 

4.6: "Fonden er kapitalforbrugende. Bestyrelsen skal anvende fondens kapital til 

uddeling til fondens formål. Fondens kapital skal være forbrugt senest 31. 

december 2019. Anvendelse af kapitalen kræver ikke fondsmyndighedens 
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samtykke". 

Civilstyrelsen har meddelt, at det reviderede vedtægtssæt for "FondenGaarden" 

kan godkendes. Revideret vedtægtssæt vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 07-05-2009 

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

det reviderede vedtægtssæt til Byrådets godkendelse. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Udkast til vedtægter fond på 600.000 til indskrevne på institutioen Gården (BUU 6.11.08 og BYR 

19.11.08) (dok.nr.564375/08) 

Reviderede vedtægter "Fonden Gården" (dok.nr.40922/09) 
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14.   Justering af proces for etablering af børnepolitik for 

Frederikshavn Kommune - gældende fra 2010 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har ansvaret for at sikre en proces mod politisk 

vedtagelse af en Børnepolitik, som skal være gældende fra 2010. 

Forvaltningen arbejder bl.a. p.t. med børnepolitikkens familiesyn og værdisæt. 

Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegav på sit møde den 6. november 2008, at 

udvalget ønsker at indgå i løbende tematiske drøftelser om den fremtidige 

børnepolitik. 

Forvaltningen har drøftet, hvorledes der kan sikres et politisk ejerskab til den nye 

børnepolitik på tværs af det siddende og det kommende Børne- 

og Ungdomsudvalg, jf. Kommunalvalget i efteråret 2009. Forvaltningen finder, at 

det er muligt at fremme dette ejerskab ved, at det siddende Børne- og 

Ungdomsudvalg, som besluttet, inddrages i temadrøftelser, og at disse drøftelser 

overdrages det nye udvalg som anbefalinger, erfaringer, retninger m.m. Det nye 

udvalg kan følge op på disse drøftelser og anbefalinger, og træffe beslutning om 

den endelig børnepolitik, primo 2010.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Børne - og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter og tager stilling til forvaltningens forslag om at sikre et politisk 
ejerskab til Børnepolitikken på tværs af det siddende og det kommende 
Børne- og Ungdomsudvalg. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Udvalget tilslutter sig, at processen strækker sig ind i næste byrådsperiode. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Opstart proces etablering af børnepolitik for Frederikshavn Kommune - gældende fra 

2010 (dok.nr.564515/08) 

 

 Åben sag 
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Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. maj 2009 Side 29 af 33 

 

 

15.   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 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 07-05-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget emner fra skole- og 

forældrebestyrelser til de kommende dialogmøder. Bilag med sammenskrivning af 
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de indmeldte emner er vedhæftet til orientering. 

  

Samtidig har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til dagsorden til 

dialogmøde den 4. juni 2009 på ungdomsområdet. Dagsordenen er vedhæftet som 

bilag.  

Der er ganske få institutioner på ungdomsområdet og deltagerkredsen til 

dialogmøde på dette område foreslåes derfor udvidet til at omfatte hele bestyrelsen 

samt institutionernes ledere. 

  

 

Indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 07-05-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager bestyrelsernes indsendte emner til dialogmøder til efterretning  

 godkender forslag til deltagerkreds og dagsorden for dialogmøde på 
ungdomsområdet 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Dagsorden til dialogmøde på institutionsområdet (BUU 2.4.09) (dok.nr.31150/09) 

Dagsorden til dialogmøde på skole- og SFO-området (BUU 2.4.09) (dok.nr.31189/09) 

Dagsorden til dialogmøde på ungdoms-området (dok.nr.39920/09) 

Sammenskrivning indkomne ønsker dialogmøder (dok.nr.38857/09) 
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16.   Behandling af ansøgning fra AVdesign om støtte til 

filmprojekt 

 

Sagsfremstilling 

Firmaet AVdesign har fremsendt ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget om 

støtte på 15.000 kr. til udgivelse af dokumentarfilmen "Du ender med nålen i armen 

...- sagde de." 

Filmen handler om narkomisbrug og AVdesign har lavet filmen med det formål, at 

den skal bruges i undervisningen i de ældste klasser i folkeskolen. Firmaet mener, 

at emnet er så vigtigt, at de ønsker at alle folkeskoler i landet skal have mulighed 

for frit at benytte filmen i undervisningen. På den baggrund ansøges om støtte til at 

udgive filmen til alle folkeskoler. Det ansøgte beløb skal dække forsendelse, tryk af 

dvd´er, cover, tryksag til cover, NcBafgift, speakerrettigheder til undervisningsbrug 

og rettigheder til undervisningsbrug generelt. 

  

Til gengæld for udgivelsesstøtten vil Frederikshavn Kommune modtage det antal 

kopier af dvd´en som svarer til antallet af folkeskoler i kommunen og kommunen vil 

blive nævnt i filmens rulletekst. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at ansøgningen fra AVdesign har været 

forelagt Familieafdelingen og kommunens SSP-konsulenter til vurdering. 

Returmeldingen er, at på baggrund af den foreløbige version vurderes filmen som 

værende et godt redskab i forbindelse med at sætte fokus på stoffer i de ældste 

klasser, og at ansøgningen derfor anbefales imødekommet. 

Forvaltningen kan også oplyse, at tilsvarende ansøgning også er sendt til Hjørring 

og Brønderslev Kommuner. Ansøgningen er begge steder afgjort administrativt. 

Begge steder er signalet, at man ikke ønsker at støtte ansøgningen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

 Børne- og Ungdomsudvalget oversender ansøgning fra AVdesign om 
støtte på 15.000 kr. til kommunens SSP-område til afgørelse.  

 eventuel udgift afholdes via budgetrammen til SSP. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Henvendelse fra AVdesign om støtte til projekt (dok.nr.35954/09) 
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17.   Vedtægter for Indtægtsdækket virksomhed - BK-

forvaltningen, Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I gl. Skagen  Kommune eksisterede der en ordning kaldet Indtægtsdækket 

Virksomhed. En tilsvarende ordning eksisterede i gl. Hirtshals Kommune. Fælles 

for begge ordninger var oprindeligt den, at kommunerne på et tidspunkt havde 

noget at byde på for skolefolk især fra Norge og Sverige, men også fra det øvrige 

Danmark og enkelte gange de baltiske lande. Senere blev børnehaverne 

interessante for den samme kundkreds.  

På et tidspunkt blev det nødvendigt, for at sikre seriøsiteten fra gæsterne, at tage 

betaling for foredrag, rundvisninger og kulturelle oplevelser. Det reducerede antallet 

af useriøse besøg, men alligevel kunne kommunen tjene gode penge, som dels 

blev brugt som honorar til foredragsholderne, dels blev sat ind på en kommunal 

konto, hvis midler udelukkende måtte bruges til medlemmernes betalte frihed til 

oplevelser.  

Frederikshavn Kommune modtager stadig en del henvendelser fra bl.a. institutioner 

i Norge og Sverige med ønske om besøg i Frederikshavn Kommune. 

På baggrund heraf ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at etablere en lignende 

ordning for Børne- og Kulturforvaltningens regi og forvaltningen har med 

udgangspunkt i vedtægter for Indtægtsdækket virksomhed i Skagen 

Kommune udarbejdet udkast til vedtægter for Indtægtsdækket virksomhed, 

Frederikshavn Kommune/Børne- og Kulturforvaltningen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller udkast til vedtægter for Indtægtsdækket 

virksomhed til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og 

Ungdomsudvalget. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Udkast til vedtægter indtægtsdækket virksomhed (dok.nr.320400/08) 
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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 
   

 

 
 


