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1. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 

2009 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status for udmøntning af 

handlingsplan. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15398 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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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. 

 

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 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Kopi dok. 105663-09 Tidsplan - budgetopfølgning 30.9.09 (BUU8.10.09) (dok.nr.112479/09) 

Forbrugsopgørelse 30/9 2009 BUU (BUU 8.10.09) (dok.nr.111767/09) 

Budgetopfølgning pr 30-09- Børne- og Ungdomsudvalgets område (dok.nr.117683/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1829 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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3. Orientering om udmøntning af budget 2010 - herunder 

konsekvenser af det lavere serviceniveau 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog i møde den 14. oktober 2009 Frederikshavn 

Kommunes budget for 2010 og overslagsårene.  

På baggrund af det vedtagne budget har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet 

redegørelse for konsekvenser af det vedtagne budget - herunder et lavere 

serviceniveau på bl.a. Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde.  

 

Indstilling 

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

sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Notat konsekvenser BUU-området vedr. budgetvedtagelsen 2010 (dok.nr.108740/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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4. Udmøntning af helhedsplan på dagtilbudsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Efter forårets udvidede forvaltningsrevision og udarbejdelse af fysisk udviklingsplan 

har Byrådet den 23. september 2009 godkendt principper for dagtilbudsområdets 

helhedsplan, således at området indenfor en 6-årig periode ændres og får større 

organisatoriske enheder samt forbedret og moderniseret bygningsmasse. Der er i 

budget 2010 vedtaget en forcering af tidsplanen, således at driftsbesparelser opnås 

på kortere sigt end oprindelig planlagt. Til dette er der afsat 17 mio. kr. i 2010 og 8 

mio. kr. (kvalitetsfondsmidler) i overslagsårene. Desuden er der i budget 2010 afsat 

2,816 mio. kr. til renovering (kvalitetsfondsmidler) i 2010 og 5,762 mio. kr. i 

overslagsårene. 

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig tids- og handleplan for udmøntning af 

elementerne i helhedsplanen (se bilag).  

Den organisatoriske ændring, som indbefatter områdeinddeling, ændrede 

styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud, besættelse af 

lederstillinger og tilretning af MED-strukturen på institutionsområdet, forudses at 

kunne være i fuld drift, senest pr. 1/1 2011. Den nye områdeinddeling på 

dagtilbudsområdet sendes i høring hos forældrebestyrelserne i november 2009. 

Forvaltningen foreslår, at høringen betragtes som en indsigelsesmulighed i forhold 

til helhedsplanens foreslåede områdeinddeling, der efterfølgende kan medføre 

mindre lokale justeringer efter konkret individuel vurdering. Det forudsættes, at 

kommunale institutioner ikke kan stå alene i en ny områdestruktur. Forvaltningen 

foreslår endvidere, at de selvejende institutioner også inviteres til at svare på 

høringen. Dermed får de selvejende institutioner mulighed for at udtale sig om 

deres placering i forhold til helhedsplanen. 

Det forudsættes, at institutionerne i Skagen by holdes udenfor høringsrunden, 

eftersom de allerede selv - efter en længere proces, hvor alle forældrebestyrelser 

har været involveret  - har peget på Skagen by som ét område med fælles ledelse 

og forældrebestyrelse.  

Der skal i forbindelse med den nye organisering vedtages en ny styrelsesvedtægt, 

der passer til den kommende områdestruktur. Processen i forhold hertil 

påbegyndes af forvaltningen i foråret, således at den ny styrelsesvedtægt kan nå at 

komme i høring og blive vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget - gerne inden 

sommerferien 2010.  

De bygningsmæssige prioriteringer og ændringer vil blive beskrevet i sager 

til Børne-og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget efterhånden som 

byggeprojekterne ligger klar. På grund af forceringen i budgetvedtagelsen er det 

dog nødvendigt meget hurtigt at komme i gang med byggeprojekterne. Det foreslås 

at starte med udbud af tilbygning og renovering i Skagen allerede i 1. kvartal i 

2010, hvor områdeinddelingen ikke afhænger af høringsrunde.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1735 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

         Forvaltningens foreløbige tids- og handleplan for udmøntning af 

helhedsplanen 

         At helhedsplanens områdeinddeling sendes i høring hos kommunale 

forældrebestyrelser med undtagelse af daginstitutioner i Skagen by 

         At de selvejende institutioner inviteres til at deltage i høringen i forhold til 

deres områdeplacering 

         At der laves forslag til fremtidig styrelsesvedtægt til udvalgsbehandling og 

høring i foråret 2010 

         At de bygningsmæssige ændringer starter i Skagen by 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

Når områdeinddelingen er besluttet i udvalget fastlægges byggeprojekterne af 

udvalget område for område. 

Tidsplanen præciseres. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Tids- og handlleplan for udmøntning af helhedsplanen (dok.nr.112693/09) 
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5. Drøftelse af inviteret ansøgning til "Institutioner for 

fremtiden" 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har inviteret kommuner med planer om konkret 

byggeri indenfor daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger til at deltage i 

udviklingsprojektet ”Institutioner For Fremtiden”. Forvaltningen foreslår, at 

Frederikshavn Kommune ansøger om deltagelse i udviklingsprojektet med enkelte 

dele af helhedsplanen. Der er ansøgningsfrist den 15. januar 2010. 

  

Udviklingsprojektets krav om konkret byggeri kan både være nybyggeri, større 

tilbygninger og ombygninger. Kommunen skal samtidig have planer om at 

gennemføre projektkonkurrencer i perioden: marts 2010 til november 2011. 

Projektkonkurrencer forstået bredt, som f.eks. arkitektkonkurrencer eller andre 

konkurrencerformer med et væsentligt arkitektonisk element.  

  

De deltagende kommuner skal i deres byggeprogrammering tage udgangspunkt i 

såkaldte modelprogrammer udviklet i projekt "Institutioner for fremtiden". 

Modelprogrammet for daginstitutionsområdet forventes færdigudviklet inden 

udgangen af 2009, og skal give inspiration og idéer til løsninger inden for 

arkitektoniske og byggemæssige emner som f.eks. a) sundhed, tilgængelighed og 

indeklima, b) sammenhæng mellem ude- og indearealer, c) samspil i lokalområdet, 

d) arkitektonisk design af bygningen, så den kan anvendes på lang sigt og e) 

totaløkonomi, energi og byggematerialevalg. 

  

Som deltager i udviklingsprojektet vil kommunen få: 

1.         Adgang til at inddrage den nyeste viden om bl.a. brugerbehov, indeklima, 

energi og totaløkonomi i egen projektkonkurrence 

2.         Op til 50 % medfinansiering af konkurrenceudgifterne 

3.         Mulighed for gratis konsulentbistand til byggeprogrammering i forhold til 

modelprogrammet 

4.         Landsdækkende eksponering som foregangskommune 

 

Indstilling 

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

at Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om deltagelse i udviklingsprojektet 

"Institutioner for fremtiden" med mindst et af byggeprojekterne i dagtilbudsområdets 

helhedsplan.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18600 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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6. Beslutning i forhold til obligatoriske frokostmåltider i 

daginstitutioner 2010/2011 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 

giver mulighed for, at kommunerne kan indføre frokostmåltider helt eller delvist i 

løbet af 2010, og med seneste indførelsesdato den 1. jan. 2011. Kommunens 

indkøbskontor har lavet en foreløbig tidsplan for trinvis indførelse med et 

begrænset antal opstartsdatoer i 2010. Dette er med til at sikre processens 

koordinering mellem daginstitutioner, Børne- og Kulturforvaltningens sekretariat 

samt pladsanvisningen, der skal sikre, at taksterne stiger i takt med at 

frokostmåltidet indføres i den enkelte daginstitution. Tidsplanen imødekommer 

samtidig den fælles udbudsrunde for institutioner, der ønsker at få maden leveret af 

eksterne leverandører (se bilag). 

Bloktilskudskompensation 

Frederikshavn Kommune får tildelt ca. 4,5 mio. kr. i bloktilskudskompensation til 

øget økonomisk råderum i forhold til de nye frokostmåltider i daginstitutioner. 

 Kommunen vil få udbetalt sin forholdsmæssige andel af 

bloktilskudskompensationen i forhold til antal institutioner, der allerede i 2010 

indfører frokostmåltider, og det fulde beløb fra 1. jan. 2011.  

Det er i forbindelse med budget 2010 besluttet, at der skal bespares 1 mio. kr. i 

2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 og overslagsårene af bloktilskudskompensationen. 

Dermed er der 2 mio. kr. tilbage af bloktilskuds-kompensationen til de obligatoriske 

frokostmåltider fra 2011 og frem.  

De 2 mio. kr. svarer til 4,6 kr. ekstra pr. barn pr. måltid (ved 1900 børn i 228 

serveringsdage). Bloktilskudskompensationen kan bruges på maden i 

frokostmåltidet. Midlerne kan også bruges på forbedring af køkkenforholdene i 

institutionerne i opstartsfasen, for derefter at gå til maden. 

Behandling af dispensationsansøgninger 

Madordningen er obligatorisk for alle forældre. Kommunalbestyrelsen kan dog 

beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i 

forældrebetalingen. Bestemmelsen er dog alene rettet mod de tilfælde, hvor 

kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at kommunen ikke på 

forsvarlig vis kan tilbyde et barn med lægedokumenteret allergi eller anden sygdom 

et frokostmåltid, der kræver en speciel eller kompleks kostsammensætning, og som 

kræver specialviden at tilberede. 

Det er svært at forudse, hvor mange dispensationsansøgninger kommunen vil 

modtage i forbindelse med indførelse af de nye frokostmåltider. Udsigten til behov 

for kontinuerlig behandling af dispensationsansøgninger giver dog anledning til, at 

forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen/BUU uddeler kompetencen til en 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9690 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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administrativ gruppe.  Sundhedsplejen kunne med fordel indgå i en sådan gruppe. 

  

  

 

Indstilling 

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

at 

         bloktilskudskompensationen går til øget kvalitet i forbindelse med 

indførelse af de obligatoriske frokostmåltider i daginstitutioner 

         kompetencen til at vurdere dispensationsansøgninger vedr. frokostmåltider 

i daginstitutioner uddelegeres til en administrativ gruppe 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Daginstitutionen beslutter anvendelse af bloktilskudskompensationen. 

Kompetence til at vurdere dispensationsansøgninger uddelegeres til en 

administrativ gruppe. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forslag til tidsplan for trinvis indførelse af frokostmåltider 2010/2011 (dok.nr.116139/09) 
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7. 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 

Ungdomsudvalget 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 

2009 

Der har været afholdt møde med TUBA Danmark og Birgitte Kvist fra Social-, 

Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen efter byrådets godkendelse af budget 

2010. 

Muligheden for evt. at fokusere indsatsen udelukkende på de 14-18 årige i 2010 

efter udløbet af opsigelsesperioden har været drøftet med TUBA Danmark i 

forlængelse af udvalgsmødet den 8. oktober. TUBA Danmark har efterfølgende 

tilkendegivet at ville dække den manglende finansiering i 2010, efter 

Sundhedsudvalgets udtræden af partnerskabsaftalen. 

På den baggrund vil en aftale svarende til den nuværende kunne opretholdes med 

den forudsatte finansiering fra Børne og Ungdomsudvalgets side. 

Den nuværende aftale er opsagt ved udgangen af oktober for at frigøre 

Sundhedsudvalget i overensstemmelse med budgetgodkendelsen for 2010. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

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

forslaget til aftale med TUBA for 2010 for perioden 1. maj til 31. december 2010 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

TUBA årsrapport 2008 (BUU 8.10.09) (dok.nr.28391/09) 

Fremsendt Budget forslag 2009-11 TUBA Frederikshavn (BUU 8.10.09) (dok.nr.106245/09) 

Udkast til partnerskabsaftale 2010 (dok.nr.119515/09) 
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8. 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 
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 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 
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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 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender: 

  

 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 

2009 

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede den 8. oktober 2009 et forslag til 

implementering af Frederikshavn Kommunes regelsæt om brugen af reklamer og 

sponsorater på Børne- og Ungdomsudvalgets områder. Et flertal i udvalget 

ønskede sagen udsat med henblik på at drøfte evt. restriktioner i implementeringen 

af regelsættet. To medlemmer begærede sagen i Byrådet. 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et notat om børn, unge og 

markedsføring (115715-09). Notatet tager afsæt i Markedsføringslovens skærpede 

bestemmelser om markedsføring i forhold til børn og unge, samt i 

Forbrugerstyrelsens vejledning på området. Notatet indeholder også en kort 

redegørelse for andre kommuners regelsæt om reklamer og sponsorater, samt 

illustrative eksempler fra praksis i Frederikshavn Kommune. 

Med hensyn til begæringen om bringe sagen for Byrådet igen, har Børne- og 

Kulturforvaltningen fået oplyst fra en af kommunens jurister, at standsningsretten 

omfatter kun egentlige udvalgsbeslutninger. Beslutninger, hvis indhold alene er af 

informativ karakter eller vedrører udvalgets sagsbehandling, falder uden for 

bestemmelsens anvendelsesområde, jf. Styrelseslovens § 23. 

Venstre og byrådsmedlem Mogens Brag har til byrådsmøde den 28. oktober 2009 

fremsendt forslag om at kommunens decentrale enheder tillægges kompetencen til, 

inden for det vedtagne regelsæt at tage konkret stilling til reklamering på det 

enkelte omkostningssted, og at byrådet på baggrund af erfaringer med dette tager 

stilling til, om der er behov for at revidere regelsættet. Frederikshavn Byråd 

besluttede at sende sagen til videre behandling i Børne- og Ungdomsudvalget. 
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Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

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

byrådsbeslutning af 28. oktober 2009 og notatet om børn, unge og markedsføring, 

og træffer beslutning om: 

 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 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Anders Starberg Pedersen fremlagde i mødet forslag til udmøntning af reklame- og 

sponseringspolitik. 

Et flertal i udvalget bakker op omkring forslaget. 

Mogens Brag, Frode Thule Jensen og Anders Broholm begærer sagen i Byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

  

 

Bilag 

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

til reklame for andre (BUU 8.10.09) (dok.nr.100133/09) 

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

demokratipulje (BUU 8.10.09) (dok.nr.110041/09) 

Notat: overvejelser om reklamer i praksis - regulering og eksempler (dok.nr.115715/09) 

Regelsæt for brug af reklamer og sponsorater i Frederikshavn Kommune (dok.nr.122508/09) 

Socialdemokraternes reklame- og sponseringspolitik (dok.nr.125526/09) 
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9. Tilbud om delvis EU-finansiering af skolefrugt til 

grundskoleelever 

 

Sagsfremstilling 

Nye undersøgelser viser, at der er 22 millioner overvægtige børn i EU’s 

medlemslande. Set i sammenhæng med, at man ved, at indtagelsen af frugt og 

grøntsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme har 

den Europæiske Union vedtaget en skolefrugtordning, der skal give skolebørn 

bedre adgang til frugt og grøntsager. 

  

Danmark har, med en tilskudspulje på 13 mio. kr. i skoleåret 2009/10, valgt at 

deltage i projektet. Det gør det muligt for kommuner og/eller skoler at ansøge om et 

tilskud på op til 50 % af udgiften til frugt og grøntsager til eleverne i 0.- 10. klasse i 

en periode af mindst 3 måneders varighed. Resten af udgiften skal betales af 

forældre, kommune eller sponsorer. 

  

Ønsker man at deltage i projektet, skal der senest den 30. november 2009 

indsendes en ansøgning til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri -

 FødevareErhverv, hvor man ansøger om at få del i puljen. Først når tilsagnet er 

givet kan ansøgeren sætte uddelingen af frugt og grønt i gang. 

  

Betingelserne for at få tilskud er, at eleverne tilbydes frugt og grønt i mindst 60 

sammenhængende skoledage i perioden 4. januar til 25. juni 2010, d.v.s. at man 

senest den 1. marts 2010 skal sætte projektet i gang. 

  

I Frederikshavn Kommune kunne en skolefrugt ordning etableres på forskellig vis: 

1.     Kommunen finansierer skolefrugtordningen, det vil sige, at kommunen 

bærer den del af udgiften som ikke finansieres gennem tilskud.  

2.     Der er forældrebetaling for den ikke tilskudsberettigede del. Kommunen 

står for mellemfinansieringen. 

3.     Som punkt 2, men hvor skolen står for mellemfinansieringen. 

  

Uanset hvilken af de tre modeller man vælger kan elevgruppen differentieres. Man 

kan vælge at: 

-       alle elever får skolefrugt/grønt hver dag i forsøgsperioden 

-       frugtordningen kun tilbydes i udvalgte faser, indskolingen, mellemtrinet eller 

udskolingen. 

 

Indstilling 

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

forvaltningens forslag om, at 

 det er Skolebestyrelserne på de enkelte skoler, der tager stilling til, om 
skolen skal deltage i projektet og i givet fald i hvilket omfang  

 der er forældrebetaling på den ikke finansierede del af frugtordningen, 

 
 Åben sag 
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med mindre skolebestyrelserne tager en anden beslutning 

 det er den enkelte skole, som skal mellemfinansiere udgiften til 
skolefrugt.  

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Tid for indsendelse af ansøgning til skolefrugtordning (dok.nr.113526/09) 
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10. Evaluering af forsøg med madordninger på folkeskolerne i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I september 2007 indgik et flertal i Byrådet et skoleforlig med fokus på 

skolevæsnets struktur og kvaliteten i skolernes tilbud. 

  

Skoleforliget indeholder bl.a. en beslutning om: 

 at der skal laves forsøg med madordninger på 3-5 folkeskoler i 
Frederikshavn Kommune.  

 at der skal udarbejdes en status over skolernes eksisterende erfaringer 
med skolemad  

 at der skal ses på muligheder, udfordringer og behov ved etablering af 
madordninger på alle skoler  

I foråret 2008 inviterede Børne- og Kulturforvaltningen skolerne til at ansøge om 

midler til forsøg med skolemadsordninger. 11 af kommunens daværende 22 

folkeskoler indsendte ansøgninger om af få del i midlerne. 

Der udvalgtes 5 skoler til at deltage i forsøget, som skulle køre i løbet af skoleåret 

2008-09. Projekterne skulle afsluttes med en skriftlig evaluering medio 2009. 

Medio 2009 har der været udsendt spørgeskemaer til kommunens øvrige 

folkeskoler med henblik på at få et overblik over de eksisterende 

skolemadsordninger, skolebode m.m. 

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender hermed, på baggrund af de skriftlige 

evalueringer og de besvarede spørgeskemaer en rapport "Skolemad på 

folkeskolerne i Frederikshavn Kommune".  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager rapport efter evaluering af forsøg med skolemad til efterretning  

 drøfter hvilke fremtidige initiativer, der ønskes igangsat på området  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. september 2009 

Rapporten godkendt. 

  

Sagen genoptages. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 

2009 

På baggrund af spørgsmål fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 3. 

september 2009, hvor evalueringen af skolemadsordninger på folkeskolerne i 

Frederikshavn kommune var på dagsordnen, er der foretaget yderligere en 

undersøgelse af: 

 
 Åben sag 
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1.         Hvilke former for Fast-Food der sælges på skolerne 

2.         Prisniveauet fra de eksterne leverandører 

  

Af undersøgelsen fremgik det, at 11 skoler fik mad leveret fra eksterne 

leverandører. Siden udarbejdelsen af ”Skolemad på folkeskolerne i Frederikshavn 

Kommune” har 2 af de 11 skoler måttet lukke deres skoleboder. Den ene skole har 

lukket på grund af betalingsstandsning hos leverandøren, mens den anden skole 

har valgt at lukke, da de ikke kunne få det til at løbe rundt økonomisk. 

  

Skolerne har sidestillet det at få færdigleveret mad med Fast-Food. 

Den mad som skolerne typisk får leveret fra eksterne leverandører er en eller 

anden form for boller med fyld og sandwich. Enkelte skoler har også fået leveret 

pølsehorn og pizzastykker, pastasalat og grøn salat. 

Priser varierer fra 10 – 20 kr. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Evaluering af skolemadsordninger i Frederikshavn Kommune (BUU 3.9.09) (dok.nr.68600/09) 
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11. Navn til ny skole efter fusion mellem Hørby og Dybvad 

skoler 

 

Sagsfremstilling 

Dybvad og Hørby skoler har henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget med 

ønske om anvisninger fra udvalget i forbindelse med navn til ny skole efter fusion 

mellem Hørby og Dybvad skoler. 

  

Ifølge byrådsbeslutning fusionerer Hørby og Dybvad skoler pr. 1. august 2010 og 

processen omkring sammensmeltning af skolerne er i gang. 

I processen indgår, at der på begge skoler netop er udskrevet en foreløbig 

navnekonkurrence, hvor elevers og forældres forslag til den nye skoles navn 

indhentes. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tilkendegiver 

 hvordan udvalget ønsker den nye skoles navn udformet 

 hvorvidt navnet efter afslutning af igangværende navnekomkurrence kan 
vælges af den fælles skolebestyrelse under forudsætning af Børne- og 
Ungdomsudvalgets efterfølgende godkendelse. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Henvendelse fra Dybvad og Hørby skoler om navneændring i forbindelse med fusion (dok.nr.116801/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18763 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. november 2009 Side 23 af 26 

 

 

12. Klager over en række forhold på Opholdsstedet Nordlys 

 

 
 Lukket sag 
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13. Ansøgning fra Opholdsstedet Firkløveren om opnormering 

af pladsantal m.v. 

 

Sagsfremstilling 

Opholdsstedet Firkløveren indsendte den 18-09-2009 ansøgning om opnormering 

af pladsantal fra 6 til 7 børn/unge i alderen 12-15 år samt en personaleopnormering 

fra 8.5 til 9 fuldtidsstillinger. 

  

Opholdsstedet Firkløveren blev endelig godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget 

den 4. juni 2009. Imidlertid har opholdsstedet endnu ikke fået beboere, og er af den 

formodning, at det er nødvendigt med en reduktion af deres nuværende takst for at 

deres tilbud bliver mere konkurrencedygtig i forhold til tilsvarende tilbud på 

markedet. En opnormering af pladsantallet med 1 og personaleopnormeringen med 

0,5 vil betyde en mindre takst pr. plads. 

  

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) har behandlet 

ansøgningen og har ikke fundet forhold der taler imod den ansøgte ændring. Se 

bilag. 

  

Det indstilles således at Firkløverens godkendelse ændres fra 6 til 7 pladser, og 

ændret personalenormering fra 8,5 til 9 fuldtidsstillinger. 

Såfremt indstillingen godkendes indstilles ændrede budgetter for 2009 og 2010 

godkendt.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tiltræder opnormering af Opholdsstedet Firkløveren, som oplyst i ny 
godkendelsesskrivelse 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Opholdsstedet Firkløveren - udkast Godkendelsesskrivelse  (dok.nr.119260/09) 

Opholdsstedet Firkløveren - Udkast Budgetgodkendelse 2009 (dok.nr.119243/09) 

Opholdsstedet Firkløveren - Udkast Budgetgodkendelse 2010 (dok.nr.119245/09) 

 
 Åben sag 
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14. Orientering om IT-situationen på kommunens folkeskoler 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket en orientering om den aktuelle status med 

hensyn til IT-situationen på kommunens folkeskoler. 

  

På baggrund heraf orienteres der i mødet om: 

         Implementering af nyt hardware og andre nye IT-løsninger 

         IT-serviceringen af skolerne 

         Indholdet og resultaterne af en række arbejdsmøder mellem 

Skoleafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningens administration og IT-

afdelingen 

         En netop afviklet benchmarking-analyse på området, hvis resultat vil 

foreligge til mødet. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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