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1. Målsætninger på Ungdomsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Regeringens målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse i 2015 har gennem deltagelse i det landsdækkende projekt 

Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA) ført til vedtagelse af en handlingsplan i 

Frederikshavn Kommune. Handlingsplanen er vedtaget i foråret 2009 og er 

igangsat. 

  

Andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er fra 

2008 til 2009 faldet fra 81 pct. til 80 pct. , og udviklingen er den samme i 

Frederikshavn Kommune: det går den forkerte vej i forhold til målsætningen. 

Samtidig har den internationale lavkonjunktur ført til, at ledigheden blandt unge 

under 30 år stiger mere en ledigheden generelt, og en stor del af disse unge ledige 

er uden uddannelse. Det fører til et stigende behov for en samlet, fokuseret og 

koordineret indsats for at flere unge får mere uddannelse. 

  

Udfordringen er dermed større end da handlingsplanen for UTA blev vedtaget. 

  

Et tæt og koordineret samarbejde mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og Skole- og 

ungdomsafdelingen og samarbejdet mellem kommunen, 

erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og ungdomsuddannelserne er en vigtig 

forudsætning for at flere unge uden uddannelse vælger uddannelsesvejen. 

  

Der er med etableringen af èn indgang for unge ledige i Arbejdsmarkedsafdelingen 

skabt forudsætningerne for en sammenhængende indsats mellem vejledningen i 

folkeskolerne og ungdomsuddannelserne (UU-vejledningen), den aktuelle udvikling 

på arbejdsmarkedet og arbejdskraftbehovet med det mål, at unge vælger 

uddannelse med efterfølgende jobmuligheder. 

  

Med afsæt i brugerevaluering af Ungdomsskolen og rapporten om uddannelsesvalg 

og vejledning (”Når fremtiden tegner sig”), ungestrategien, som udvalget tidligere 

har drøftet, foreslås det, at udvalget drøfter hvordan rapporternes anbefalinger kan 

anvendes i indsatsen for at få unge til at gennemføre en uddannelse. 

  

Ligeledes foreslås det, at det drøftes hvordan fritids- og ungdomsklubber, 

fritidscentre, og øvrige tilbud til unge og større børn kan målrettes, så de i højere 

grad imødekommer de uddannelsessvage unges behov, og således at de 

medvirker til at understøtte, at alle unge får en uddannelse. 

  

Det foreslås, at Ungdomsskolen, UUV, fritids- og ungdomsklubber og fritidscentre 

inddrages i at udarbejde konkrete målsætninger og indsatsområder, der støtter op 

om udfordringerne, og at disse målsætninger skal hænge sammen med 

målsætninger på ungdomsindsatsen i Arbejdsmarkedsafdelingen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16640 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. oktober 2009 Side 5 af 31 

 

Indstilling 

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

igangsættes en proces, hvor målsætninger og indsatsområder på ungdomsområdet 

revideres med henblik på at øge indsatsen for at flere unge gennemfører en 

uddannelse. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Uddrag dok. 79578-09v1_Píxi-udgave evalueringsrapport Ungdomsskolen.pdf (dok.nr.107251/09) 

Uddrag dok. 90355-09v1_Rapporten Når fremtiden tegner sig - en rapport om uddannelsesvalg og 

vejledning i Frederikshavn og Hjørring Kommun.pdf (dok.nr.107253/09) 

Uddrag af slideshow Ungestrategi Frederikshavn Kommune (dok.nr.107274/09) 
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2. Budgetopfølgning 2009 pr. ultimo september 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. ultimo september 

2009 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

Forvaltningen orienterer i mødet om resultat af budgetopfølgningen. 

  

Rapport pr. 30. september 2009 er ikke klar ved dagsordenens udsendelse. 

Materialet formidles til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer inden 

udvalgets møde. 

  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalgets område videreformidles til Byrådets orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Kopi dok. 105663-09 Tidsplan - bugdetopfølgning 30.9.09 (dok.nr.112479/09) 

Forbrugsopgørelse 30/9 2009 BUU  (dok.nr.111767/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1829 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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3. Orientering om status for udmøntning af handlingsplan for 

opbremsning og nedbringelse af merforbrug i familieafdelingen i 

efteråret 2009 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i udvalgsmøde den 3. september forslag til 

handlingsplan for opbremsning og nedbringelse af merforbrug i Familieafdelingen i 

efteråret 2009. 

  

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 8. oktober 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15398 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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4. Stillingtagen til partnerskabsaftale med TUBA Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har indgået en partnerskabsaftale med TUBA Danmark 

om rådgivning og terapi til unge børn af alkoholmisbrugere. Tilbuddet omfatter 

forsamtaler, terapeutisk rådgivning, gruppeterapi, individuel terapi, undervisning 

samt TEMA arrangementer for de unge og deres nærmeste pårørende. 

Det fremgår af aftalen at aftalen forudsætter et årligt tilskud fra Satspuljemidlerne 

"Tilskud fra pulje til til styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet 

projekt TUBA." 

Tilbuddet er anonymt og gratis og målgruppen er unge mellem 14 og 35 år, som er 

vokset op i familier med alkoholproblemer. 

Af TUBA Danmarks følgebrev til årsrapporten for 2008 fremgår det, at der er 37 

unge i aktiv terapi og 10 på venteliste hvilke betyder ca. 3 måneders ventetid og de 

seneste tal fra TUBA Danmark pr. juni måned 2009 er, at der er 33 uge i terapi og 

12 unge på venteliste. 16 unge er afsluttet i 2009 og 63 uge har været i kontakt 

med TUBA i 2009, og der er ifølge TUBA Danmark tale om en væsentlig stigning i 

forhold til 2008. 

Tilbuddet er etableret som et fornuftigt samarbejde i forlængelse af kommunens 

tilbud Ballonen, som er en børnegruppe for børn fra 8-13 år, der er vokset op i en 

familie, hvor der er et overforbrug af alkohol.  

Frederikshavn Kommunes bidrag til aftalen med TUBA Danmark er i 2009 282.000 

kr. som fordeles ligeligt mellem Sundhedsudvalget og Børne- og 

Ungdomsudvalget. I TUBA´s fremsendte budget er udgiften i 2010 svarende til 

udgiften i 2009.  

Sundhedsudvalget har som en del af budgetforslaget for 2010 besluttet, at 

tilskuddet bortfalder fra udvalgets område og på den baggrund skal Børne- og 

Ungsodmsudvalget tage stilling til evt. fremadrettet samarbejde med TUBA 

Danmark. 

Der kan umiddelbart peges på følgende scenarier for aftalen: 

1. Børne- og Ungdomsudvalget kan beslutte at overtage udgiften fra 

Sundhedsudvalget og fortsætte den uændret. Dette vil betyde en merudgift for 

udvalget ift. den nuværende situation. 

2. Børne- og Ungdomsudvalget kan vælge at aftalen efter at budgettet er 

fædigbehandlet opsiges, og der indgås ny aftale med TUBA Danmark med en 

mindre ramme svarende til udvalgets andel af det forudsatte budget for området og 

med en tilsvarende nedgang. 

3 Børne- og Ungdomsudvalget kan vælge at aftalen efter budgetvedtagelse 

opsiges og at udgiften afholdes forholdsmæssigt i opsigelsesperioden.  

Aftalen med TUBA Danmark kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en 

måned dog tidligst med virkning pr. 31. 12. 2009 idet aftalen er gensidigt uopsigelig 

i perioden frem til 31. 12. 2009. 

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5963 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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stilling til evt. fremadrettet samarbejde med TUBA Danmark. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

TUBA årsrapport 2008 (dok.nr.28391/09) 

Fremsendt Budget forslag 2009-11 TUBA Frederikshavn (2).xls (dok.nr.106245/09) 
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5. Ansøgning fra Børnehaven Bølgen om at blive kommunal 

børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Børnehaven Bølgen henvender sig i brev af 26/8 2009 til 

forvaltningen med ønske om hurtigst muligt at overgå fra selvejende til kommunal 

daginstitution. Beslutningen herom er truffet på bestyrelsesmødet den 19/8 2009 

(se bilag). 

  

Børnehaven Bølgen har driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune, og blev 

oprindeligt oprettet af Dansk Kvindesamfund. Det er i dag en bestyrelse med 3 

forældre- og 2 medarbejderrepræsentanter som driver institutionen, og 

tilhørsforholdet til Dansk Kvindesamfund begrænser sig til, at det i Bølgens vedtægt 

er bestemt, at en af de forældrevalgte repræsentanter i bestyrelsen er indmeldt i 

Dansk Kvindesamfund.  

  

Den seneste driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Bølgen og 

Frederikshavn Kommune blev indgået i oktober 2007 og løber principielt til en af 

parterne ønsker at den opsiges.  

  

Overgangen fra selvejende til kommunal børnehave giver i dette tilfælde ingen 

økonomiske eller servicemæssige ændringer, da kommunale og selvejende 

daginstitutioner har de samme budget- og målsætningsmæssige forudsætninger. 

Lejemålet af Børnehaven Bølgens lokaler i Boligforeningen Vesterport skal i 

forbindelse med ændringen overdrages til kommunen.  

  

Medarbejdernes ansættelsesforhold ved den selvejende daginstitution Bølgen skal 

ligeledes overdrages til kommunen samtidig med at driftsoverenskomsten ophører. 

  

Forvaltningen anbefaler, at overdragelsen finder sted pr. 1/1 2010, hermed kan 

børnehavens forældre inden udgangen af året vælge en ny forældrebestyrelse efter 

den kommunale styrelsesvedtægt, og der er tid til formelt at få overdragelsen af fx. 

lejemål og ansættelser på plads.  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller at, 

  

- ønsket fra Børnehaven Bølgen om at overgå til kommunal drift imødekommes 

- at der arbejdes på en fuldstændig overtagelse af medarbejdere og lejemål pr. 1/1 

2010 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16625 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Ansøgning fra Børnehaven Bølgen om tilladelse til at overgå til kommunal institution (dok.nr.97802/09) 
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6. Forslag til implementering af regelsæt for reklamer og 

sponsorater på Børne- og Ungdomsudvalgets områder 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på sit møde i juni 2009 et regelsæt for reklamering, og det påhviler 

nu fagforvaltningerne at implementere regelsættet. 

  

Regelsættet giver mulighed for, at de enkelte fagudvalg kan fastsætte særlige 

regler på eget ressortområde og opgaven med at udarbejde særlige regler for det 

enkelte udvalgs fagområde ligger hos de respektive fagforvaltninger.  

  

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der sporadisk erfaring i dagtilbud, 

skoler m.m. med at bruge reklame- og sponsoraftaler – f.eks. velkomstmaterialer 

fra banker til skolernes børnehaveklasser. 

  

Regelsættet tjener flere formål – bl.a.: 

         at skabe opmærksomhed om kommuners muligheder for at indgå reklame- 

og sponsoraftaler 

  

         at give de decentrale enheder et incitament til at opsøge og indgå aftaler 

om reklamer og sponsorater og derved opnå alternative indtægtskilder 

  

         at sikre, at beslutninger om brug af reklamer og sponsorater træffes under 

hensyntagen til faglig integritet, hensyntagen til lokale forhold m.m. og 

indgås i overensstemmelse med gældende lovgivning 

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at Børne- og Kulturudvalgets 

implementering af regelsættet kan påvirke andre ressortområders reklame- og 

sponsorpraksis. F.eks. benytter børn og unge i vid udstrækning haller og 

idrætsanlæg. De overvejelser man kunne have om f.eks. at skærme børn og unge 

fra visse reklametyper - f.eks. alkohol - kan være i uoverensstemmelse med 

reklame- og sponsorpraksis på f.eks. hal- og idrætsområdet. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børne- og Kulturudvalget balancerer sit 

regelsæt så det i videst mulig omfang viser hensyn til den praksis og de muligheder 

og vilkår, der måtte gælde for andre fagområder. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår følgende implementering af regelsættet på 

Børne- og Ungdomsudvalgets område: 

  

        Kompetencen til at opsøge, forhandle og indgå sponsor- og reklameaftaler 

udlægges decentralt til de respektive omkostningssteder og deres 

bestyrelser 

  

        Omkostningsstederne og deres bestyrelser kan rådføre sig med relevante 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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ressourcepersoner i Børne- og Kulturforvaltningen og Centralforvaltningen 

m.fl. 

  

        Omkostningsstederne og deres bestyrelser orienterer sig i forhold til 

gældende lovgivning, ombudsmandsudtalelser, lokale politikker og ud sit 

kendskab til lokalområde m.m. som baggrund for at træffe beslutning om 

evt. indgåelse af reklame-/sponsorkontrakt 

  

        Omkostningsstederne og deres bestyrelser skal konkret vurdere om en 

evt. aftale kan være kompromitterende eller i modstrid med den faglighed, 

service m.m. som omkostningsstedet er forpligtet på. Bl.a. kan der være 

diskretionshensyn - f.eks. kan familierådgivere og medarbejdere på 

krisecentre ikke benytte kommunale biler med reklamer, da det vil gøre 

dem genkendelige 

  

        Omkostningsstederne og deres bestyrelser underretter 

Centralforvaltningens Økonomiafdeling om indgåede aftaler, der fører en 

samlet fortegnelse over indgåede aftaler 

  

        Omkostningsstederne og deres bestyrelser får dispositionsretten til 

indtægter og afholder udgiften til moms (25%), som skal afregnes af 

vederlag eller værdi af sponseret aktiv 

  

Selvejende institutioner skal ved indgåelse af (fornyet) aftale med Frederikshavn 

Kommune tilslutte sig regelsættet for reklame og sponsorater. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at omkostningsstederne tilsendes 

regelsættet for reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune og at de tilbydes 

en mundtlig orientering og drøftelse af regelsættet, f.eks. på et dialogmøde for 

bestyrelser og politikere. 

  

Implementeringen af regelsættet evalueres om et år, dvs. medio 2010. Derudover 

skal regelsættet revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget belsuttede i april 2009 at afsætte 50.000 kr. i 2009 til 

en demokratipulje. Af puljen er der i 2009 disponeret ca. 25.000 kr. i forbindelse 

med afvikling af aktiviteter for unge i forbindelse med kommunalvalg efteråret 2009. 

De resterende midler søges overført til 2010. 

Forvaltningen anbefaler, at tidligere drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget vedr. 

oprettelse af demokratipulje kommer til at indgå i en kommende evaluering af 

regelsæt for reklame og sponsorater, således der i forbindelse med evaluering 

tages stilling til, om der er mulighed for, fremadrettet at finansiere demokratipuljen 

ved at en procentdel af reklameindtægterne tilfalder demokratipuljen - og dermed 

forbliver på skoler og institutioner, men efter ansøgning til konkrete demokrati-

initiativer. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender: 
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 at kompetencen til at opsøge, forhandle og indgå reklame- og 
sponsoraftaler tillægges de respektive omkostningssteder og deres 
bestyrelser  

 at omkostningsstederne og deres bestyrelser får dispositionsretten til 
indtægter  

 at omkostningsstederne og deres bestyrelser selv afholder udgiften til 
moms af reklamestøttede eller sponserede aktiver  

 at regelsættet og implementeringen heraf drøftes på et dialogmøde  

 at Børne- og Ungdomsudvalget får en årlig orientering om praksis og 
erfaringer på området 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Et flertal i udvalget ønsker sagen udsat. 

Mogens Brag og Frode Thule Jensen kan godkende indstillingen og begærer 

sagen i Byrådet. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Kopi dok 48962-09. Frederikshavn Kommunes regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre 

til reklame for andre (dok.nr.100133/09) 

kopi dok. 31744-09 Henvendelse fra byrådsmedlem Anders Starberg Pedersen om oprettelse af 

demokratipulje (dok.nr.110041/09) 
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7. Dialogmøder efterår 2009 børne- og ungdomsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget afvikles der to gange årligt 

dialogmøder på skole- og institutionsområdet. 

Forårets dialogmøder - budgetdialogmøder er afviklet, og det er nu tid til at 

fastlægge årets andet dialogmøde på henholdsvis daginstitutionsområdet, skole - 

og ungdomsområdet. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 fastlægger tidspunkter for dialogmøder på henholdsvis institutionsområdet, 
skole- og ungdomsområdet  

 beslutter indhold i de kommende dialogmøder 
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Dialogmøderne fastlægges til 5.11 for institutionsområdet og 3.12 for skoleområdet. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

  

  

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet udkast til program for dialogmøder, 

herunder indhentet punkter til programmet fra bestyrelserne. 

Sagen genoptages med henblik på endelig fastlæggelse af program for 

institutionsdialogmøde den 5. november 2009 og skoledialogmøde den 3. 

december 2009. 

  

Bilag med sammenskrivning af indkomne punkter fra 

bestyrelser udsendes til Børne- og Ungdomsudvalgets 

medlemmer pr. mail dagen før udvalgsmødet. 

  

 

Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, at program for dialogmøder udsendes til 

aktuelle mødedeltagere. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Dagsorden vedr. institutionsområdet: forslaget godkendt. 

Dagsorden for skoleområdet: oplæg med afsæt i oplægget "Fælles viden - fælles 

handling" + skolestruktur + kommunens økonomi. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15076 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. oktober 2009 Side 16 af 31 

 

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Forslag program, dialogmøde på skoleområdet, 3. december 2009 (dok.nr.110129/09) 

Forslag til program til dialogmøde på dagtilbudsområdet d. 5. nov. 2009 (dok.nr.110127/09) 

Sammenskrivning indkomne punkter til dialogmøder (dok.nr.110126/09) 
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8. Orientering om projekt ”En lettere barndom" 

 

Sagsfremstilling 

Institutionsafdelingen har fået en henvendelse fra DGI, der igennem projekt ”En 

lettere barndom” tilbyder 8 daginstitutioner i kommunen et projektforløb med fokus 

på bevægelse. Projektet er en del af en landsdækkende kampagne ved 

Sundhedsstyrelsen dette efterår. 

  

Beskrivelse af projektforløbet 

Hver af de deltagende børnehaver skal igennem en proces, der afsluttes med en 

bevægelsesuge for børnene. Processen sætter fokus på mere bevægelse i 

hverdagen. Projektet indeholder følgende aktiviteter: 

  

1.     Uddannelsesdag/aften  

Personalegruppen i den enkelte institution deltager i en uddannelsesdag/aften ved 

DGI. Her opkvalificeres personalet dels med henblik på at arbejde med mere 

bevægelse og aktivitet i hverdagen, og dels for at tilrettelægge en bevægelsesuge, 

der skal udføres i institutionen. 

  

2.     Treenig temadag 

DGI arbejder generelt med målsætningen om at få skabt en treenighed mellem 

familieliv, skole/institutionsliv og foreningsliv. Denne temadag er netop rettet mod 

denne vision, hvilket betyder at temadagen er henvendt til personale, forældre og 

foreninger i lokalmiljøet. DGI forestår temadagen. 

  

3.     Instruktørbesøg i børnehaven 

DGI sender instruktører ud til de deltagende børnehaver, der guider og inspirerer 

personalet i bevægelsesaktiviteter med børn. Både børn og voksne deltager under 

besøget, der forløber en formiddag i institutionerne.  

  

4.     Bevægelsesuge  

Projektet kulminerer med en bevægelsesuge, der ligger i uge 6 i 2010. Det er 

DGI´s ambition, at uge 6 skal være børnehavernes bevægelsesuge på landsplan i 

et fremtidsperspektiv. 

Projektet indledes d. 5. okt. 2009 med et introduktionsmøde for de deltagende 

daginstitutioner ved DGI, og løber frem til og med uge 6 i 2010. 

DGI afholder alle omkostninger til aktiviteterne ved DGI (konsulent- og 

instruktørydelser). 

De deltagende daginstitutioner er: 

Børnehaven Stationsvej, Sæby 

Børnehaven Bispevang, Sæby 

Voerså Børnehave, Voerså 

Børnehuset Troldehøj, Skærum 

Børnehuset Pilekvisten 

3 daginstitutioner fra Skagen by  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16168 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

orienteringen til efterretning 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 
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9. Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2010/2011 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt 

for elevernes sommerferie i folkeskolen har skolechefen udarbejdet udkast til 

ferieplan for skoleåret 2010/2011. 

De nævnte dage er inklusive. 

  

Sommerferie Lørdag den 26. juni 2010 – søndag den 8. august 

2010 

Efterårsferie Lørdag den 16. oktober 2010 – søndag den 24. 

oktober 2010 

Juleferie  Lørdag den 18. december 2010 – søndag den 2. 

januar 2011 

Vinterferie Lørdag den 19. februar 2011 – søndag den 27. 

februar 2011 

Påskeferie Lørdag den 16. april – mandag den 25. april 2011 

St. bededag Fredag den 20. maj 2011 

Kr. 

Himmelfartsdag 

Torsdag den 2. juni 2011 

Dagen efter Fredag den 3. juni 2011 

Pinseferie Lørdag den 11. juni 2011 – mandag den 13. juni 2011 

Sommerferie Lørdag den 25. juni 2011 

  

Udkast til folkeskolernes gældende ferieplan har været udsendt til 

vurdering i folkeskolerne. 

1 skolebestyrelse har foreslået, at juleferien starter torsdag den 23. december 2010 

og at de 3 elevferiedage flyttes til skoleårets start, således at skoleåret i stedet 

starter den 12. august 2010. 

 

1 skolebestyrelse har foreslået, at  juleferien starter onsdag den 22. december 2010, 

således at sommerferien forlænges med 2 feriedage. Argumentet herfor er, at 

mange forældre skal arbejde op til jul., og at børnene hermed vil få en hel uges ferie 

i forbindelse med juleferien, hvor det kan være vanskeligt at holde fri. Forældrene 

vurderer, at det er nemmere at planlægge sig ud af dette i forbindelse med 

sommerferien.  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at skolechefens forslag til ferieplan for 

skoleåret 2010/2011 tiltrædes.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7143 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 
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10. Fornyelse af driftsaftale mellem Læsø Kommune og 

Frederikshavn Kommune vedr. kommunal tandplejebetjening 

 

Sagsfremstilling 

I juni 2007 indgik Frederikshavn Kommune og Læsø Kommune driftsaftale om 

ydelse af visse kommunale tandplejeopgaver til Læsø Kommune. I aftalen indgik, at 

der skulle ske en genforhandling i 2009 med henblik på indgåelse af ny 4 årig aftale 

med virkning fra 1. januar 2010. 

  

Driftsaftalen omfatter følgende ydelser: 

 Behandlingsplanlægning og gennemførelse af ortodontiske behandlinger. 
Screening og udvælgelse af børn med særlige behandlingsbehov i 
samarbejde med Læsø Kommunes specialtandlægekonsulent. 
Røntgenoptagelser som grundlag for behandlingsplanlægning. 

 Tilvænningsbehandling og tandbehandling for en mindre gruppe 
odontofobiske børn og unge. 

 Konsulentfunktion for Læsø Kommune i forhold til tandlægefaglig vurdering 
af behandlingsoverslag for sociale klienter m.v. fra private tandlæger. 

 Kursusdeltagelse i forbindelse med afvikling af interne kursusforløb i 
Frederikshavns Tandpleje. 

Den gældende aftale er evalueret og både Læsø Kommunale Tandpleje og 

Tandplejen i Frederikshavn Kommune er tilfredse med aftalen. 

  

På den baggrund anbefales, at driftsaftalen forlænges for en 4-årig periode 

gældende fra 1. januar 2010 til og med 31. december 2013. Aftalen genforhandles i 

2013 med henblik på indgåelse af ny 4-årig aftale med virkning fra 1. januar 2014. 

  

Med henvisning til driftsaftalens omfang beder Børne- og Kulturforvaltningen 

samtidig om, at kompetencen til at genforhandle driftsaftalen delegeres til Børne- 

og Kulturdirektøren. 

 

Indstilling 

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

 driftsaftale for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013 mellem Læsø 
Kommune og Frederikshavn Kommune om ydelse af visse kommunale 
tandplejeopgaver til Læsø Kommune, tiltrædes 

 kompetencen til kommende genforhandlinger af driftsaftale delegeres til 
Børne- og Kulturdirektøren. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6040 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Forslag til driftsaftale 2010-2013 (dok.nr.103499/09) 
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11. Regnskab 2008 for selvejende daginstitutioner samt 

puljeordning 

 

Sagsfremstilling 

Revisionsfirmaet Ernst & Young har revideret årsregnskaberne for selvejende 

daginstitutioner for perioden 1. januar 2008 - 31. december 2008 som en del af 

kommunens samlede regnskab for 2008.  

  

Det drejer sig om følgende selvejende institutioner: 

 Bødkergaarden  

 Børnehaven Bølgen  

 Børnehaven Humlebien  

 Børnehaven Spiloppen  

 Strandby Børnehave  

 Røde Kors Børnehave  

 Aalbæk Børnehave  

 Småbørnsklubben Mælkebøtten  

 Ungdomsgården Hånbæk  

 Bangsboklubben  

 Kaj Bundvad Fritidscenter  

 Strandby Fritidscenter 

  

  

For Børnehaven Bispevang har BDO ScanRevision revideret årsregnskabet for 

perioden 1.  januar - 31. december 2008. 

BDO ScanRevision oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og 

revisor har afgivet følgende beretning: "Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver 

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 

december 2008 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2008 er i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 

og i henhold til Frederikshavn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ". 

  

Revisionsfirmaet Palsgaard & Hansen har fremsendt årsrapport 2008 for Thorshøj 

Børnehus, der er en privat pasningsordning oprettet som puljeordning. 

Revisionsfirmaet oplyser, at de har revideret årsrapporten for Thorshøj Børnehus 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, 

ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. 

Årsrapporten afllægges efter årsregnskabsloven. 

Revisor konkluderer: " Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende 

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 

samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14752 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen instiller, at revisionsberetningerne for de selvejende 

institutioner og puljeordningen Thorshøj Børnehus tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 
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12. Rammeaftalerne for social- og 

specialundervisningsområdet 2010 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund og formål 

Rammeaftalerne for 2010 på social- og specialundervisningsområdet skal indgås 

inden d. 15. oktober 2009, og har virkning fra 1. januar 2010. Rammeaftalerne skal 

sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud indenfor rammeaftalens 

område, så borgere i regionen Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov 

for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalerne er et værktøj til at 

sikre en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. 

Derudover skal rammeaftalerne bidrage til, at der sker et smidigt og tillidsfuldt 

samarbejde kommunerne imellem og mellem kommuner og Region Nordjylland.   

Rammeaftalerne er således et planlægnings- og udviklingsværktøj til koordinering 

af udbud og efterspørgsel af pladser. I rammeaftalerne aftales desuden:  

·         mål og visioner for social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland 

·         principper for den regionale forsyningsforpligtigelse 

·         retningslinjer og principper for takstberegning og betalingsmodeller 

·         etablering og fastholdelse af faglige netværk 

·         samarbejde omkring dokumentation og faglig udvikling gennem 

medlemskab af JYFE - Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde. 

 De to rammeaftaler regulerer 

Der udarbejdes i regionen Nordjylland 2 rammeaftaler. Rammeaftalen på det 

sociale område og rammeaftalen for specialundervisningsområdet. Rammeaftalen 

på det sociale regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse på det 

det sociale område. Aftalen regulerer desuden grundlaget for 

Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold til de tilbud, 

som den enkelte kommune har overtaget i henhold til Servicelovens § 186 og 190 

samt Almenboliglovens § 185c, hvor tilbuddene indgår i den regionale 

forsyningsforpligtigelse. 

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland 

drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 

år, jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 3 og for voksne jf. lov om specialundervisning for 

voksne § 1 stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale-,  høre- og 

synsvanskeligheder, jf. Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3. Nogle af 

ydelserne på undervisningsområdet leveres også efter Serviceloven og fremgår 

således af rammeaftalen for socialområdet.  

Socialudvalget behandler rammeaftalen for socialområdet. Børne- og Ungdoms-

udvalget behandler rammeaftalen for socialområdet og rammeaftalen for 

specialundervisningsområdet.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5571 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Den regionale forsyningsforpligtigelse 

De kommunale tilbud, som er reguleret af rammeaftalen, er de tilbud, hvor 

kommunerne har overtaget driftsherreopgaven på tidligere amtslige tilbud. For 

disse tilbud gælder den regionale forsynings-forpligtigelse. For kommunerne 

betyder dette en forpligtigelse til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre 

kommuner på disse tilbud. Hvis kommunerne vælger at overtage yderligere tilbud 

fra regionen, indgår de pågældende pladser i den regionale forsyningsforpligtigelse. 

I de tilfælde, hvor kommunerne vælger at sammenlægge tilbud under rammeaftalen 

med andre tilbud, vil det antal pladser, som var rammeaftalepladser stadig indgå i 

rammeaftalen. Nye pladser, der oprettes af kommuner eller Region Nordjylland, 

som følge af behov beskrevet i rammeaftalen, vil ligeledes indgå i rammeaftalen og 

dermed være omfattet af den regionale forsyningsforpligtigelse. 

Forventninger til efterspørgsel efter pladser og tilbud 

I de kommunale redegørelser melder kommunerne ind om forventede ændringer i 

behov for pladser/tilbud. Som driftsherrer melder kommunerne ind om ændringer i 

indhold og pladser for tilbud under rammeaftalen. Disse to indmeldinger danner 

baggrund for udarbejdelsen af rammeaftalerne. 

Socialområdet 

·         Flere kommuner har i redegørelserne for 2010 helt generelt meldt ind, at 

de forventer eller har igangsat analyser af behov for tilbud til egne borgere 

og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger indenfor flere 

målgrupper. Det fremgår ikke af rammeaftalen hvilke målgrupper, der er 

tale om.  

·         For de enkelte målgrupper er følgende meldt ind: 

·         En forventet stigning i behovet for tilbud til målgrupperne handicappede 

børn og unge. Det drejer sig især om stigende behov for tilbud til børn med 

ADHD, autisme, tourette og tilsvarende lidelser. Der viser sig ligeledes et 

stigende behov for aflastningspladser til børn og unge. 

·         En stigning i efterspørgslen efter pladser til psykisk handicappede voksne. 

Kommunerne forventer selv at kunne imødekomme dette behov. 

·         En vis stigning forventes i nogle kommuner i forhold til efterspørgslen efter 

pladser til målgruppen fysisk handicappede voksne. Igen forventer 

kommunerne at kunne løse opgaven i eget regi. 

·         På misbrugsområdet melder kommunerne om et generelt behov for 

afrusningspladser, behov for tilbud til borgere med dobbeltdiagnose og 

behov for tilbud til unge. De 3 himmerlandske kommuner er desuden i 

dialog med Region Nordjylland om den fremtidige opgavevaretagelse. Hvis 

de opgaver, som løses af Misbrugscenter Syd overgår til de 

himmerlandske kommuner, kan det gå ud over kvaliteten i det resterende 

tilbud – Misbrugscenter Nord, ligesom det kan betyde en højere takst for 

anvendelse af tilbuddet. Frederikshavn Kommune anvender 

Misbrugscenter Nord. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal 

udarbejde et forslag til kommissorium og forudsætninger for en solidarisk 

afviklingsplan for Misbrugscentret.  
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Specialundervisningsområdet: 

·         På specialundervisningsområdet har kommunerne generet meldt om et 

uændret forbrug i 2010 set i forhold til det eksisterende niveau. 

·         For Aalborgskolen meldes dog om et mindreforbrug af pladsantallet på 

småbørnsområdet, hvilket har ført til en justering af pladsantallet på 

Aalborgskolen 

·         Generelt er der på børne området foretaget en nedskrivning af 

pladsantallet, som en konsekvens af mindre efterspørgsel efter pladser for 

elever med høretab og yderligere funktionsnedsættelser 

·         Der meldes om et uændret forbrug af pladser til både børn og voksne på 

Døvblindecentret 

Fokusområder for 2010 

Hvert år udpeges en række fokusområder, som skal være genstand for særlig 

opmærksomhed i det følgende år. På socialområdet fortsætter de to fokusområder 

fra 2009 og der peges på 1 nyt: 

·         ADHD – udviklingen af gruppen 18-30 år (fortsætter fra 2009) 

·         Evaluering af faglige netværk. Denne har foranlediget i en række 

anbefalinger, som følges op. (dermed fortsætter fokusområdet fra 2009) 

·         Psykiatriområdet. Der nedsættes en gruppe bestående af kommunale og 

regionale direktører, som nærmere afklarer og specificerer fokusområdet 

(Nyt) 

På specialundervisningsområdet fortsætter det fokusområde, som var udpeget i 

2009: 

·         Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 

18 år (fortsætter fra 2009). Status er, at der i Region Nordjylland er to 

tilbud, som er i gang med processen vedrørende planlægning og 

implementering af Den Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Der er 

indgået aftale om, at Aalborgskolen tilbyder en sådan med start august 

2009. Herudover er Specialsektoren og Døvblindecentret i Region 

Nordjylland i gang med at udrede mulighederne samt potentialerne i at 

oprette en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for døvblinde unge.    

Årlig status på ledige pladser eller behovet for flere pladser 

Som noget nyt er det i rammeaftalen for 2010 aftalt, at kommunerne sammen med 

den kommunale redegørelse årligt indsender en ventelisteoversigt på de 

rammeaftaletilbud, som kommunen driver. Region Nordjylland udarbejder som 

driftsherre en tilsvarende oversigt på deres rammeaftaletilbud. 

Ændring i rammeaftalen vedrørende finansiering af akutpladser 

I forhold til afsnittene om akutbehov sker der en tilretning i afsnit 4.2.1. i 

rammeaftalen for det sociale område samt afsnit 4.2.3. i rammeaftalen for 

specialundervisningsområdet i den endelige udgave af rammeaftalerne. Det 

kommer til at fremgå, at i tilfælde af, at der ikke er fysisk plads til at imødekomme 
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behovet for en akutplads, er det myndigheden/kommunen, der betaler den fulde 

udgift. I den nuværende formulering står der, at det er driftsherren, der bærer en 

eventuel ekstraudgift i de tilfælde, hvor der ikke er fysisk mulighed for at stille en 

akutplads til rådighed.  

Kontaktudvalgets indstilling 

Kontaktudvalget har på møde d. 1. september anbefalet de 11 

kommunalbestyrelser samt Regionsrådet at godkende rammeaftalerne for 2010. 

Handicappolitiske konsekvenser 

Den kommunale redegørelse (i foråret), som ligger til grund for 

rammeaftalerne, samt udkastene til rammeaftaler for det kommende år, sendes til 

høring i Handicaprådet forinden den politiske behandling i fagudvalg og 

Byråd.  Rammeaftalerne regulerer tilbuddene på det mest specialiserede 

socialområde. Det har derfor stor betydning, at rammeaftalens formål med 

koordinering og planlægning af indsatsen opnås. På den måde sikrer kommunerne 

og Region Nordjylland, at der er et velproportioneret og kvalificeret tilbud til de 

borgere, der har aller mest behov for det.  

Handicaprådets høringssvar 

Rammeaftalerne har været til høring i Handicaprådet d. 24. september 2009.  

Handicaprådet tager rammeaftalen til efterretning. Dog stiller rådet spørgsmål til, 

om der med udgangspunkt i skrivelse fra Blindes Oplysnings Forbund Region 

Nordjylland (skrivelse vedlagt), er nogle konsekvenser i forhold til kommunens 

planlægning. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kontaktudvalget har på foranledning af et ønske fra KKR anbefalet en generel 

takstreduktion i budgetlægningen for 2010 på 5% af institutionernes/tilbuddenes 

driftsudgifter. Besparelser, som allerede er indarbejdet i forhold til 2009 kan dog 

modregnes i reduktionen. 

Der kan derfor forekomme en genberegning og tilretning af de takster som fremgår 

af bilagsmaterialet, inden den endelige offentliggørelse af rammeaftaler ultimo 

oktober. 

  

 

Organisatoriske konsekvenser 

I rammeaftalerne for 2010 peger Region Nordjylland på den problemstilling, at 

rammeaftalen ikke bibringer det totale overblik over tilbuddene til de forskellige 

brugergrupper. De kommunale tilbud, som er eller bliver etableret udenfor 

rammeaftaleregi, er ikke synlige i rammeaftalekonstruktionen. Region Nordjylland 

peger på, at der er en risiko for, at rammeaftalesystemet udhules, fordi der ud over 

rammeaftalerne indgås kommunale samarbejdsaftaler, som omfatter tilbud udenfor 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. oktober 2009 Side 29 af 31 

 

rammeaftaleregi. Problemstillingen rejses i efteråret 2009 i Den Administrative 

Styregruppe. Det er således planlagt, at Den Administrative Styregruppe drøfter 

begrebet ”specialiserede tilbud”, ligesom den drøfter og foreslår handlinger i forhold 

til hvordan rammeaftale-konceptet kan afbureaukratiseres.   

  

 

Indstilling 

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

udkast til rammeaftalerne for social- og specialundervisningsområdet 2010 over for 

Byrådet. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Udkast til rammeaftale 2010-udkast til godk. soc..pdf (dok.nr.94732/09) 

Udkast til Rammeaftale 2010-udkast til godk..pdf (dok.nr.94728/09) 

Bilag til rammeaftaler, 2010, vedr vejledning tillægsydelser.pdf (dok.nr.94734/09) 

Bilag til rammeaftaler, vedr takstaftale 2010.pdf (dok.nr.94733/09) 

Bilag fra Handicaprådet, Brev fra Blindes Oplysnings Forbund Region 

Nordjylland.PDF (dok.nr.108473/09) 
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13. Valg til forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og 

dagpleje i 2010 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge styrelsesvedtægterne for de kommunale daginstitutioner og dagplejen skal 

der inden udgangen af november måned 2009 afholdes valg til forældrebestyrelser. 

Forældrebestyrelserne vælges for et år ad gangen og valgperioden er den 1/1 2010 

til 31/12 2010. 

Styrelsesvedtægterne fastlægger, at Børne- og ungdomsudvalget udpeger en 

person til valgbestyrelserne, som i øvrigt består af en repræsentant fra den 

siddende forældrebestyrelse og institutionslederen. Valgbestyrelsen er ansvarlig for 

valgets afvikling og at meddelelsen om resultatet af valget fremsendes til Børne- og 

kulturforvaltningen dagen efter valget. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til valgbestyrelser ved det 

kommende valg. 

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger en 

politiker til hver valgbestyrelse. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Bilag 

Forslag til valgbestyrelser gældende pr. 1/1-2010 (dok.nr.102155/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17039 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Steen Jensen 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

 

 
 


