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1. Frokostmåltider i daginstitutioner pr. 1. januar 2011 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget vedtog den 4. juni 2010 en ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksibel 

frokostordning i daginstitutioner. Lovændringen har som udgangspunkt virkning fra 

1. januar 2011. Kommunerne skal senest d. 1. august 2011 tilbyde frokostmåltid i 

alle daginstitutioner.  

Lovændringen åbner op for to forskellige løsninger vedr. frokostmåltid i 

daginstitutioner. 

De to løsningsmodeller: 

1. Frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbuddet og kan ikke fravælges.  
2. Frokostmåltidet gives som et kommunalt tilbud, der kan fravælges eller 

erstattes af en forældrearrangeret frokostordning 

  

Model 1 Frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen 

Kommunalbestyrelsen (læs herefter Børne- og Ungdomsudvalget) kan i henhold til 

dagtilbudslovens § 16 a stk. 2 beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del 

af dagtilbudsydelsen. Hvis det besluttes at frokosten er en del af dagtilbudsydelsen, 

skal udgifterne til frokosten indregnes i det almindelige beregningsgrundlag for 

forældrebetalingen for pladsen. Der kan ikke opkræves særskilt "frokosttakst", når 

frokosten er en del af dagtilbudsydelsen. Kommunen vil i dette tilfælde således 

maksimalt kunne få dækket 25 pct. af udgifterne til den kommunale frokostordning. 

I Frederikshavn Kommune er der i dag fuld forplejning til vuggestuebørn. Det vil 

med andre ord sige, at maden indgår som en del af dagtilbudsydelsen i 

vuggestuerne. Forældrene betaler i dag 27 pct. af bruttodriftsudgifterne. Med den 

nye lovgivning sænkes loftet for forældrenes egenbetaling fra maks. at måtte være 

30 pct. til maks. at måtte være 25 pct. Dermed vil model 1 betyde at 

forældrebetalingsandelen nedsættes med 2 pct. fra 27 til 25 pct., hvilket betyder en 

mindre indtægt på ca. 431.200 kr., der kan finansieres af bloktilskuddet på 2,2 mio. 

kr. (tidligere DUT-midler øremærket frokostmåltider i daginstitutioner). 

Ved indførelse af model 1 i alle børnehaver øges kommunens udgifter med 75 pct. 

af måltidernes samlede bruttoudgifter anslået til 8.460.000 kr. (se bilag 3). 

  

Model 2.1 Frokostmåltid er et tilbud i alle daginstitutioner 

Hvis ikke frokostmåltidet besluttes at være en del af kerneydelsen (model 1), skal 

kommunen tilbyde et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner  (eller evt. den 

aldersgruppe, der ikke får tilbud efter model 1). Frederikshavn Kommunes tilbud om 

frokostmåltid vil være mad fra kommunens centralkøkken. 

Udgiften til frokostmåltidet efter model 2 dækkes udelukkende af 

forældrebetalingen. Frokostmåltidet finansieres ud over den almindelige takst for 

pladsen ved opkrævning af en "frokosttakst", der baseres på bruttodriftsudgifterne 

til frokostordningen anslået til 485 kr. mdr. i 11 måneder inkl. transport samt 

øvrige følgeudgifter. Hvis kommunen ikke ønsker, at forældrene skal dække de 

fulde bruttodriftsudgifter til frokosten, kan kommunen yde tilskud til nedsættelse af 

 
 Åben sag 
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den generelle frokosttakst. 

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at tilbyde frokostmåltid efter model 2, kan 

forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution fravælge frokostmåltidet. Et fravalg 

gælder alle børn i den pågældende aldersgruppe. Hvis en daginstitution består af 

flere fysisk adskilte enheder, som i de 10 nye dagtilbudsområder jf. helhedsplanen, 

skal beslutning om fravalg tages af et flertal af forældre i den enkelte enhed (det 

enkelte hus).  

I følge loven skal forældrebestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om 

året have mulighed for fravalg. Forvaltningen indstiller, at der gives mulighed for 

fravalg hvert andet år (lige år). Herved sikres en mere stabil drift af kostordningen 

og større jobsikkerhed for en køkkenansvarlig. En anden fordel ved en sjældnere 

valgperiode er, at institutionerne ikke skal tilrettelægge og gennemføre en 

valgproces hvert år og forældremøder kan bruges til at drøfte andre 

institutionsrelevante temaer.  

Såfremt model 2 vælges, foreslås det, at forældrebestyrelsen gives mulighed for 

fravalg vedr. 2011 i november 2010. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle 

forældrebestyrelser i daginstitutioner og forældre i enheder får mulighed for at 

træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid inden d. 31. december 

2010. 

Kommunalbestyrelsen skal fastlægge frister og procedurer for eventuelt fravalg af 

frokostordningen i institutionerne. Disse retningslinjer skal offentliggøres. Udkast til 

retningslinjer for forældrebestyrelsernes mulige fravalg af frokostordning er 

medtaget som bilag 1. 

Model 2 vil give kommunen en merudgift til friplads-/søskendetilskud anslået 

til 860.000 kr. (se bilag 3). 

  

Model 2.2 Forældrene arrangerer selv frokostmåltidet  

Hvis Kommunalbestyrelsen har besluttet model 2, og forældrebestyrelsen/ 

forældrene i den enkelte enhed fravælger frokostmåltidet, kan forældrebestyrelsen i 

stedet oprette en forældrearrangeret frokostordning. Det er frivilligt, om der på den 

enkelte institution oprettes en forældrearrangeret frokostordning til erstatning af den 

kommunale, lige som det er frivilligt for det enkelte barns forældre, om de vil være 

med i ordningen. Oprettes der ikke en forældrearrangeret frokostordning, 

medbringer børnene madpakker hjemmefra. 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling 

til forældrearrangerede frokostmåltider. Forvaltningen indstiller, at 

maksimumsprisen for en forældrearrangeret frokostordning skal følge 

frokosttaksten for kommunens frokosttilbud. 

Udkast til generel ramme og vejledning for forældrearrangerede frokostordninger er 

medtaget som bilag 2. 

Særlige institutioner 

I følge lovgivningen kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at muligheden for fravalg 

ikke gælder enkelte, særlige institutioner. 

Kommunalbestyrelsen kan vedtage, at institutioner, som har skoven eller andet 

naturområde som primære opholdssted ikke skal omfattes af en frokostordning. 

Ligeledes kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at forældrene i institutioner, hvor det 

er særligt påkrævet for børnene af både sociale og sundhedsmæssige årsager at 

modtage et sundt frokostmåltid, ikke kan fravælge dette. 
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Forvaltningen indstiller, at sådanne institutioner i kommunen skal omfattes af en 

frokostordning og at forældrene skal have mulighed for at vælge/fravælge på lige 

vilkår med forældrene i de øvrige institutioner. Det er dog vigtigt, at der er et godt 

oplysningsarbejde forud for valget, bl.a. vedr. den sunde kost betydning for barnets 

udvikling. 

  

BK-forvaltningens kvalitetskonsulent Elsebeth Wiwe er inviteret til at deltage i 

punktet. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Friplads- og søskendetilskud 

Kommunen skal yde økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt 

fripladstilskud samt søskendetilskud til forældrenes betaling for det sunde 

frokostmåltid, når dette er en del af den kommunale frokostordning (uafhængigt af 

om frokosten finansieres indenfor eller udover dagtilbudsydelsen). 

Modtager barnet frokost som en del af en forældrearrangeret frokostordning, skal 

kommunen ligeledes yde fripladstilskud - men ikke søskendetilskud. Ovenstående 

gengives i skematisk form nedenfor: 

Ordning 
Pligt til at give 

fripladstilskud 

Pligt til at give 

søskendetilskud 

Kommunal 

frokostordning 
Ja Ja 

Forældrearrangeret 

frokostordning 
Ja Nej 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: 

1. For vuggestuepladser vælges model 1, der vil sikre at måltidet fortsat er en 
integreret del af vuggestuetilbuddet   

2. For børnehavepladser vælges model 2, for at give 
forældrebestyrelserne frihed i forhold til valg og fravalg af frokostmåltider i 
daginstitutioner   

3. Hvis model 2 vælges, gives forældrebestyrelser/forældre i de enkelte 
enheder mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid hvert andet år i 
forbindelse med budgetlægningen  

4. Der gives mulighed for fravalg første gang i november 2010  
5. Maksimumsprisen for en forældrearrangeret frokostordning skal følge 

frokosttaksten for kommunens frokosttilbud  
6. Særlige institutioner i kommunen skal omfattes af frokostordningen, 

og forældrene skal have mulighed for at vælge på lige vilkår med 
forældrene i de øvrige institutioner  

7. Børne- og Ungdomsudvalget godkender forvaltningens udkast til 
"Retningslinjer for muligt fravalg af frokostordning"  

8. Børne- og Ungdomsudvalget godkender forvaltningens udkast til "Generel 
ramme og vejledning for forældrearrangerede frokostordninger i 
Frederikshavn Kommune"  
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Retningslinjer for muligt fravalg af frokostordning i den enkelte daginstitution/enhed (dok.nr.95491/10) 

Generel ramme og vejledning for forældrearrangerede frokostordninger i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.95493/10) 

Økonomisk ramme for frokostmåltidet pr. 1. august 2011 (dok.nr.99688/10) 
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2. Ansøgninger til projekter og indsatser på ungeområdet 

 

Sagsfremstilling 

KL udbyder p.t. tre projekter på ungeområdet, som efter Børne- og 

Kulturforvaltningens vurdering kan understøtte og perspektivere forvaltningens og 

Frederikshavn Kommunes aktuelle arbejde med at styrke ungeindsatsens 

uddannelses- og beskæftigelsesmæssige fokus.  

  

De tre KL projekter er: 

•           Partnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats  

(projektansøgning skal udarbejdes, deadline den 1.10.2010) 

  

•           Implementering af Ungepakken  

(projektansøgning skal udarbejdes, deadline den 1.10.2010) 

  

•           ”Sæt skub i egu 2.0” 

(Produktionsskolen er ved at udarbejde en ansøgning, deadline den 

10.9.2010) 

  

En deltagelse i projekterne forudsætter bl.a. et politisk og ledelsesmæssigt 

ejerskab, samt diverse projektrelaterede forpligtelser (deltagelse i netværk, 

formidling af resultater, anvendelse af analyseredskaber osv.). Projekterne giver 

adgang til sparring med andre kommuner og eksperter, udveksling af erfaringer, 

resultater og viden osv. 

  

Der er en deltagerbetaling til de to første projekter på hhv. 80.000 kr., 40.000 kr. 

Projektet vedrører EGUen indebærer en medfinansiering på 100.000 kr. Børne- og 

Kulturforvaltningen anbefaler, at udgifter til evt. projektdeltagelse afholdes inden for 

rammen af de eksisterende budgetter på ungeområdet.  

  

De tre projekter er beskrevet kort i vedlagte bilag. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Frederikshavn Kommune fremsender 

ansøgning til alle tre projekter.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 godkender, at Frederikshavn Kommune udarbejder ansøgning til KL om 
partnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats 

 godkender, at Frederikshavn Kommune udarbejder ansøgning til KL om 
deltagelse i et fagligt projekt om implementering af Ungepakken 

 godkender, at Produktionsskolen søger om midler til en videreudvikling af 
EGUen 

 godkender, at Børne- og Kulturforvaltningen finder de fornødne 
projektmidler inden for den eksisterende budgetramme på ungeområdet. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1065 

 Forvaltning: BKF 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Kort gennemgang af 3 KL-projekter på ungeområdet (dok.nr.99075/10) 
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3. Forslag til Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006, skal alle kommuner formulere en 

sammenhængende børnepolitik, der binder børne-, unge- og familieområderne 

sammen. Børnepolitikken skal som minimum revideres i forbindelse med 

sammensætningen af et nyt Byråd. Frederikshavn Kommune nuværende 

børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har efterfølgende været revideret ad flere 

omgange.  

Børnepolitikken skal bl.a. medvirke til at skabe sammenhæng mellem indsatser på 

normal- og specialområderne og i den tidlige og forebyggende indsats (jf. 

Serviceloven § 19,2). 

Børnepolitikken er en overligger for mange af de politikker, der i øvrigt formuleres 

på børne-, unge- og familieområderne. 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget om 

indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere 

vedtagelse i Byrådet. 

En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og 

politiske mål for indsatserne. 

Forvaltningen foreslår, at en ny Børnepolitik har et positivt og anerkendende 

familiesyn, og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både 

de fag-faglige og tværfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står for 

og hvad vi stræber efter. Men værdier er ikke konkret handlings- eller 

løsningsanvisende (se bilag). 

Børne- og Kulturforvaltningen har også udarbejdet et forslag til en tids- og 

procesplan for formulering, politisk behandling og den videre implementering af 

børnepolitikken i praksis (se bilag). 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for 
Frederikshavn Kommune  

 drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. 

september 2010 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2010 blev forslag til børnepolitik og 

proces fremlagt til drøftelse. Efterfølgende er børnepolitikken sprogligt præciseret 

 
 Åben sag 
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og procesplanen er ajourført. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen genfremsender forslag til børnepolitik med henblik på 

at drøfte den videre proces ift. implementering og godkendelse i Byrådet. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en meget decentral og dynamisk 

implementering af børnepolitikken, primært i forhold til de indsatser, tilbud og 

projekter der vedrører børn, unge og familier, herunder ændringer i Skolestruktur, 

udmøntning af Helhedsplan og omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen 

m.m. Centralt er bl.a. den tværfaglige indsats via Familien i Centrum (procesplan er 

vedlagt som bilag). 

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør endvidere opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010 

er sket ændringer af Serviceloven, som bl.a. indebærer, at kommunerne skal lave 

en plan for den kriminalitetsforebyggende indsats og vejledning på ungeområdet. 

Denne plan skal i løbet af 3 år indarbejdes i børnepolitikken. Forvaltningen 

anbefaler, at denne plan kobles til børnepolitikken ved en revision af 

børnepolitikken i 2011 eller 2012. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børnepolitikken fremsendes til 

godkendelse i Byrådet snarest, med henblik på en efterfølgende implementering 

hen over efteråret / vinteren 2010.  

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. godkender, at børnepolitikken løbende implementeres gennem ændringer i 
skolestrukturen, helhedsplanen på dagtilbudsområdet og gennem 
omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen.  

2. godkender, at planen om forebyggelse af ungdomskriminalitet kobles til 
børnepolitikken ved en senere revision  

3. anbefaler børnepolitikken til godkendelse i Byrådet med henblik på 
implementering i efteråret/vinteren 2010. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

1. Godkendt 

2. Godkendt 

3. Anbefales overfor Byrådet. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

UDKAST til ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32392/10) 

Forslag til handleplan for ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32400/10) 

korrigeret handleplan, udleveret på BUUs møde den 2.9.10 (dok.nr.102146/10) 
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4. Principper for kommunernes samarbejde om de 

specialiserede opgaver på social- og 

specialundervisningsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Kommunekontaktrådet for Nordjylland anbefaler en række principper for et ændret 

samarbejde mellem de nordjyske kommuner om de specialiserede opgaver på 

social- og specialundervisningsområderne. 

KKR har anmodet kommunalbestyrelserne om senest d. 1. oktober 2010 at 

tilkendegive, om de beskrevne principper og tidsplanen for udviklingen af en styrket 

koordination mellem kommunerne kan godkendes som ramme for det videre 

arbejde. 

Baggrunden er et ønske om at forenkle og kvalificere det nuværende 

rammeaftalekoncept. KKR ønsker at videreudvikle rammeaftalerne med fokus på 

at forenkle dokumentationskravene, sikre en mere hensigtsmæssig 

koordinering samt sætte fokus på en fortsat udvikling af den faglige kvalitet på 

området. Der er initiativer igang omkring ændring og forenkling af den nuværende 

lovgivning omkring rammeaftalen, og KKR forventer at den nye samarbejdsmodel 

får virkning fra 1. januar 2012.  

Kritikken af de nuværende rammeaftaler har været, at de er bureaukratiske i deres 

opbygning med store og omfattende dokumentationskrav. Samtidig har muligheden 

for politisk prioritering såvel lokalt som regionalt været fraværende. Dette ønsker 

KKR at løse op for med en forslag til en ny model for samarbejdsaftaler mellem 

kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland. Modellen er udviklet 

af kommunernes socialdirektører og indeholder følgende temaer: 

 Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt 
leverandørkommunerne afgrænses til det mest specialiserede tilbud - dvs. 
et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt 
antal borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud  

 Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler  

 Bilaterale aftaler mellem kommunerne - dvs. et samarbejde med 
nabokommunen om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper, 
hvor kommunerne selv har en stor andel borgere  

 Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed, 
reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af nye nødvendige 
tilbud - aftalen er som udgangspunkt 4-årig, dog således at der kan tages 
højde for eventuelle lovændringer i perioden  

 Elementer  
o Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4-årigt sigt  
o Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner  
o Brugerkonferencer  
o Udvikling af ventelistesystem  
o Fælles kvalitetsudviklingsmodel  
o Fælles sekretariatsfunktion med ansvar for det fremtidige 

samarbejde på området 
KKRs brev til kommunalbestyrelserne med anmodning om anbefaling af principper 

samt tidsplan for en ny samarbejdsmodel er vedlagt som bilag. 

Den endelige model for samarbejdet forventer KKR at drøfte i marts 2011, hvorefter 

den fremsendes til de 11 kommuners godkendelse. Af Kommuneaftalen for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5625 

 Forvaltning: SSF, BK 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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2011 fremgår det, at Regeringen vil fremlægge et lovforslag, der lægger ansvaret 

for det specialiserede social- og specialundervisningsområde - herunder 

sekretariatsansvaret ud til kommunerne. Dette er i god tråd med KKRs 

overvejelser.  

Principperne har været til høring i Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag. 

Forvaltningerne har ingen yderligere kommentarer til rammen og tidsplanen.  

  

 

Indstilling 

Det indstilles til Byrådets godkendelse  

at KKRs forslag til principper og tidsplan godkendes som ramme for det videre 

arbejde med udviklingen af en ny samarbejdsmodel mellem de nordjyske 

kommuner på det specialiserede social- og specialundervisningsområde  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Anbefales. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Brev om kommunalbestyrelsens behandling af principper for det kommunale samarbejde på 

socialområdet.pdf (dok.nr.64242/10) 

kopi dok. 99808-10 Høringssvar: Principper for kommunernes samarbejde om de specialiserede 

opgaver på social- og specialundervisningsområdet (dok.nr.99941/10) 
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5. Valg til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbudsområder 

og dagpleje i 2011 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge styrelsesvedtægterne for de kommunale daginstitutioner og dagplejen skal 

der inden udgangen af november måned 2010 afholdes valg til forældrebestyrelser. 

Forældrebestyrelserne vælges for et år ad gangen og valgperioden er den 1/1 2011 

til 31/12 2011. 

Styrelsesvedtægterne fastlægger, at Børne- og ungdomsudvalget udpeger en 

person til valgbestyrelserne, som i øvrigt består af repræsentanter fra de siddende 

forældrebestyrelser og dagtilbudslederen. Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets 

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

kulturforvaltningen dagen efter valget. 

Børne- og ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende 10 

forældrebestyrelser 

  

Dagtilbudsområde 

Skagen 

Vuggestuen Regnbuen 

Børnehaven Søstjernen 

Børnehaven Kløvermarken 

Børnehaven Mattisborgen  

Trindelvej Børnehave 

Børnehaven Fyrrekrat 

 

  

Dagtilbudsområde 

Opland nord 

Børnehuset Mariehønen, 

Jerup 

Andedammen, Elling 

Strandby Børnehave 

Børnehaven Havblik, 

Strandby 

 

  

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn I 

Vuggestuen Storkereden 

Børnehaven Børnebakken 

Børnehaven Børnetoften  

 

  

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn II 

Børnehuset Hånbæk 

Børnehuset Pilekvisten 

 

  

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn III 

Troldehøj (incl. Skærum), 

Ravnshøj 

Landbørnehaven 

Børnehaven Øster Dal 

 

  

Dagtilbudsområde Børnehuset 

Bangsbo/Skovbørnehaven 

 
 Åben sag 
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Frederikshavn IV Børnenes hus Lærkereden 

Børnehaven Bølgen 

 

  

Dagtilbudsområde 

Frederikshavn V 

Børnehuset Spiren 

Abildgård børnehave 

Børnehaven Spiloppen 

Børnehaven Stjernen 

Børnehaven Tangloppen 

 

  

Dagtilbudsområde 

Sæby I 

Børnehaven Sæbygaardvej 

Børnehaven Stationsvej 

St. Toftelund 

Dybvad Børnehave 

Hørby Børnehus 

 

  

Dagtilbudsområde 

Sæby II 

Brolæggervej/Børnegården 

Børnehaven Violvej 

  

Dagplejen   

  

  

  

 

Indstilling 

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

politiker til hver af de 10 valgbestyrelser. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Følgende blev udpeget: 

  

Dagtilbudsområde Skagen - Pia Karlsen 

Dagtilbudsområde Opland nord - Birthe Marie Pilgaard 

Dagtilbudsområde Frederikshavn I - Paul Rode Andersen 

Dagtilbudsområde Frederikshavn II - Christina Lykke Eriksen 

Dagtilbudsområde Frederikshavn III - Anders Broholm 

Dagtilbudsområde Frederikshavn IV - Jeppe Nielsen Kyk 

Dagtilbudsområde Frederikshavn V - Christina Lykke Eriksen 

Dagtilbudsområde Sæby I - Jørgen Tousgaard 

Dagtilbudsområde Sæby II - Jørgen Tousgaard 

Dagplejen - Birthe Marie Pilgaard 

  

Fraværende: Ingen 

  

  

 

Bilag 
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UNDERSKREVET styrelsesvedtægt for dagplejen - gældende pr. 1/1-2007 (dok.nr.551480/08) 

GODKENDT, UNDERSKREVET STYRELSESVEDTÆGT DAGTILBUD PR. 1.1.2011 (dok.nr.86941/10) 
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6. Belægningsstatistik institutionsområdet til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Institutionsområdets belægningsstatistik pr. ultimo juni 2010 er udarbejdet og 

forelægges i mødet. 

 

Indstilling 

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

belægningsstatistik pr. ulitmo juli 2010 til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Indskrevne børn 2010 (dok.nr.20137/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1758 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kard 

 Besl. komp: BUU 
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7. September 2010 - orientering fra Børne- og 

Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18790 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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8. Fremtidig ansvars- og opgavefordeling omkring 

genoptræning til børn og unge under 18 efter Sundhedslovens § 

140, samt særlig ordning i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen har oplevet et 

behov for at afklare ansvars- og opgavefordeling omkring genoptræning efter 

Sundhedslovens § 140 til børn og unge under 18 år i Frederikshavn Kommune.  

  

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to 

forvaltninger, som bl.a. har belyst dette område.  

  

Nuværende praksis 

Genoptræning med genoptræningsplan efter sygehusophold, Sundhedslovens § 140, 

er placeret på Træningsområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen i 

Sundhedsudvalgets regi.  Da opgaven i sin tid blev placeret i Træningsområdet, var 

der ikke fokus på, at der fremtidigt ville blive en voksende andel af handicappede 

børn og unge under 18 år, som blev udskrevet fra sygehus med genoptræningsplan. 

Derfor har både visitation til samt udførelsen af genoptræningen efter 

Sundhedslovens § 140 ligget i Social- og Sundhedsforvaltningen med 

visitationsdelen i Bestiller- og Myndighedskontoret. Der har været et godt og 

konstruktivt samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og 

Kulturforvaltningen omkring de børn og unge, som har haft behov for et 

genoptræningsforløb.  

  

Alle kommunens øvrige ergo- og fysioterapeutiske indsatser til børn og unge under 

18 år er beliggende i Specialpædagogisk Rådgivning i Børne- og 

Kulturforvaltningen i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Herfra ydes udredning, 

vejledning og rådgivning - både iht. Serviceloven, Sundhedsloven og 

Folkeskoleloven. Træning/behandling ydes desuden til børn i specialbørnegrupper. 

I Frederikshavn Kommune er der i dag ansat 4,5 ergo- og fysioterapeuter til at 

varetage udredning og vejledning i forhold til børn og unge indenfor både normal 

og specialområdet. Der er i dag ikke mulighed for, at tilbyde længerevarende 

træningsforløb ved ergo- og/eller fysioterapeut udover til børn i 

specialbørnehavegrupper indenfor den eksisterende ramme. 

  

 
 Åben sag 
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Børn og unge med diagnoser, som berettiger til vederlagsfri fysioterapi, trænes i 

Frederikshavn Kommune af de privatpraktiserende fysioterapeuter under den 

vederlagsfrie ordning. For at modtage vederlagsfri fysioterapi skal man have et 

varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af en varig 

fremadskridende (progressiv) sygdom. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en 

specifik diagnoseliste over, hvilke diagnoser, der er tale om. I skagensområdet har 

de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke haft mulighed for at varetage disse 

opgaver. Derfor er der ansat en fysioterapeut til varetagelse af denne opgave i 

Skagen. Denne fysioterapeut er p.t. organisatorisk placeret på Træningsområdet i 

Social- og Sundhedsforvaltningen.  

  

En lovændring pr. 1. august 2008 har givet kommunerne mulighed for at oprette 

egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgerne har frit valg til at vælge mellem 

privatpraktiserende fysioterapeut eller et tilbud oprettet af kommunen. Det er fortsat 

lægen som henviser og rådgiver.  

  

Arbejdsgruppens anbefalinger 

1.       Behandlingen af alle henvendelser om træning på børne- og ungeområdet 

bør samles ét sted i kommunen.  Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at alle 

henvendelser om børn og unge under 18 år vedrørende genoptræning efter 

Sundhedslovens § 140 overdrages fra Bestiller- og Myndighedskontoret i 

Social- og Sundhedsforvaltningen til Specialpædagogisk Rådgivning i 

Børne- og Kultur-forvaltningen.  

  

2.       For at styrke den koordinerende tværfaglige indsats anbefaler 

arbejdsgruppen, at den del af genoptræningen efter Sundhedslovens § 140, 

som varetages i forhold til børn og unge med specielle behov – f.eks. 

varige funktionsnedsættelser/handicap udføres i Specialpædagogisk 

Rådgivning i Børne- og Kulturforvaltningen. Hermed styrkes muligheden 

for at koordinere indsatsen med bl.a. skoler og institutioner. 

Genoptræningen af børn og unge med midlertidige skader (f.eks. 

sportsskader) kan hensigtsmæssigt fortsat udføres på Træningsområdet i 

Social- og Sundhedsforvaltningen, der i forvejen udfører denne type 

af opgaver i forhold til voksne og ældre.  

  

3.       Den særlige lokale ordning i kommunalt regi for børn og unge under 18 år 

i Skagensområdet, flyttes organisatorisk fra Træningsområdet i Social- og 

Sundheds-forvaltningen til Specialpædagogisk Rådgivning i Børne- og 

Kulturforvaltningen. På den måde samles den faglige ekspertise på 

børneområdet.  
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4.   Der iværksættes en analyse med henblik på at afklare, om Frederikshavn 

Kommune også skal etablere et eget vederlagsfrit tilbud for børn og unge 

efter den vederlagsfrie ordning for den resterende del af kommunen. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Forvaltningerne foreslår, at opgaven overflyttes pr. 1. oktober 2010 til Børne- og 

Kulturforvaltningen. Der overføres i 2010 0,1 mio. kr. (svarende til ét kvartal) fra 

Sundhedsudvalgets bevilling (Træningsområdet) til Børne- og Ungdomsudvalgets 

bevilling (Specialpædagogisk Rådgivning). Fra 2011 er beløbet 0,4 mio. kr. pr. år. 

 

Personalemæssige konsekvenser 

Der overdrages en medarbejder fra Træningsområdet til Specialpædagogisk 

Rådgivning. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller til 

Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget at følgende anbefales 

godkendt af Økonomiudvalget  

  

         At arbejdsgruppens 4 anbefalinger tiltrædes, og at der til realiseringen af 

disse i 2010 overføres 0,1 mio. kr. (inkl. overhead) og fra 2011 0,4 mio. kr. 

fra Sundhedsudvalgets bevillig (Træningsområdet) til Børne- og 

Ungdomsudvalgets bevilling (Specialpædagogisk Rådgivning) 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Beslutningsoplæg, april 2010, ergo- og fysioterapeutiske ydelser på børne- og 

ungeområdet (dok.nr.84739/09) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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