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1. Møde med repræsentanter for Lærerkreds Nord 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalgets formand har aftalt møde mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og 4 repræsentanter for Lærerkreds Nord vedr. en drøftelse 

omkring budget og skolestruktur. 

Lærerkredsens repræsentanter er inviteret til kl. 15. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget afvikler møde 

med repræsentanter for Lærerkreds Nord. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9375 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: liad 

 Besl. komp: BUU 
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2. Behandling af høringssvar til skolestrukturforlig af 28. juni 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 25. august 2010 at udsende 

skolestrukturforliget af 28. juni 2010 i høring og at mindretallets konkretiseringer og 

bemærkninger skulle medsendes. Høringsbrev er vedhæftet som bilag. 

Høringsfristen udløber 27. september 2010 kl. 10 og forvaltningen vil herefter 

sammenskrive indkomne høringssvar. 

Høringssvar og sammenskrivning af høringssvar eftersendes til Børne- og 

Ungdomsudvalgets medlemmer via mail. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager indkomne høringssvar til efterretning 

 drøfter høringssvar med henblik på videreformidling af høringssvar til 
Byrådets behandling. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

  

Høringssvar og materiale vedr. skolebygninger i Skagen udsendes til Byrådet. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Formidling 2. høring vedr. skolestruktur (dok.nr.99458/10) 

Indkomne høringssvar til fornyet høring vedr. skolestruktur efter Fr.havn Byråds forlig juni 

2010 (dok.nr.113930/10) 

Indkomne udtalelser vedr. høring skolestruktur efter Fr.havn Byråds forlig juni 2010 (dok.nr.113933/10) 

Sammenskrivning af høringssvar, 2. høringsrunde 2010 (dok.nr.114336/10) 

Notat med overvejelser om valg af skolebygning i Skagen (dok.nr.115959/10) 

dok. 116100-10 incl. bilag - Oplysninger om Ankermedet skole og Hedeboskolens 

rammer (dok.nr.117042/10) 

Her bor Hedeboskolen og Ankermedets skoles elever (dok.nr.108887/10) 

kopi dok. 527856-08 Ankermedets Skole-udvilklingsplan beskrivelser (dok.nr.116855/10) 

kopi dok. 527847-08 Hedeboskolen-udvilklingsplan beskrivelser (dok.nr.116856/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 
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3. Udmøntning af skolestrukturforlig pkt. 4 - etablering af 10. 

klassecenter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog den 28. juni 2010 et skolestrukturforlig, der bl.a. 

betyder etableringen af et 10. klassecenter. 

Skolestrukturforliget er pt. i høring. Høringsfristen udløber mandag den 27. 

september 2010 kl. 10 og høringssvarene forelægges Børne- og Ungdomsudvalget 

i møde den 30. september 2010. Se særskilt punkt på dagsordenen. 

  

Skolestrukturforliget vedr. 10. klasse, incl. præciseringer: 

"Der etableres 10. klassecenter på Hånbækskolen. Der etableres samtidig en 

"satellit" af dette center på Aalbæk Skole. 

Ungdomsskolen og den øvrige ungeområdeindsats samtænkes både fysisk og 

ledelsesmæssigt med 10. klassecentret." 

10. klassecentret etableres samtidig med ibrugtagning af den nye skole i 

Frederikshavn by, dvs. med virkning fra og med skoleåret 2012/2013. 

  

I 2007 blev udarbejdet et forslag til nyt indhold og organisering af 10. klasse-center 

i Frederikshavn Kommune. Forslaget blev udarbejdet i et samarbejde mellem 

ungdomsuddannelserne, UU Vendsyssel og Frederikshavn Kommune.  

På baggrund af dette forslag og en fælles henvendelse februar 2010 fra 

ungdomsuddannelserne til Frederikshavn Kommune, som anbefaler et samlet 

center i Frederikshavn by, blev 19. august 2010 afviklet et dialogmøde mellem 

Børne- og Ungdomsudvalget og interessenter for 10. klasse i Frederikshavn 

Kommune.  

I mødet deltog repræsentanter for Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn 

Gymnasium, EUC Nord, VUC Nordjylland, Frederikshavn Produktionsskole, 

Ungdomsskolen samt repræsentanter for kommunens nuværende fire 10. klasse 

skoler: Ankermedet skole, Bangsbostrand skole, Ørnevejens skole og Ålbæk skole. 

  

I dialogmødet blev drøftet ønsker og fremsat forslag til et kommende 10. 

klassecenter. Se bilag. 

  

Sagen har efterfølgende været drøftet i møder i bestyrelsen for Frederikshavn 

Produktionsskole og i Ungdomsskolens bestyrelse. Referater fra møder er 

vedhæftet. 

  

 Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en samlet ramme, der 

evt. kan danne grundlag for en fortsat dialog med relevante parter om udvikling af 

indsatsen for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder 

etablering af 10. Klassecenter i evt. ledelsesfællesskab med ungdomsskolen og 

SSP. Den samlede ramme omfatter således ud over 10. klasse også ønsker fra 

Produktionsskolen og udvalgets beslutning om i samarbejde med 

Arbejdsmarkedsudvalget at etablere en fælles indgang for at styrke 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9359 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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uddannelsesperspektivet i den samlede indsats for unge, ligesom rammen åbner 

op for samarbejde med en lang række eksterne interessenter. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

SKOLEFORLIG - kopi dok. 75572-10 Forlig om åbning af budget 2010 samt 

skolestrukturforlig (dok.nr.109603/10) 

kopi dok. 95471-10 GRUPPEARBEJDE OM 10. KLASSE: Brainstorm, overvejelser, gode råd .. udfyldt 

processkema, temamøde den 19. august 2010 (dok.nr.109615/10) 

Kopi referat fra møde i Ungdomsskolebestyrelsen 24.8.10 (dok.nr.110307/10) 

Kopi dok. 104874-10 Produktionsskolens ønske inddragelse proces udvikling af "CAMPUS 9900 

FRH" (dok.nr.111760/10) 

Illustration Haanbæk Campus - innovativ proces (dok.nr.100973/10) 
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4. Reorganisering af dele af Frederikshavn Kommunes 

ungeindsats 

 

Sagsfremstilling 

Et af elementerne i Frederikshavn Kommunes handleplan om Ungdomsuddannelse 

Til Alle (UTA) omhandler indsatsområdet ”En indgang” i ungeindsatsen. 

  

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i regi af Børne- og Kulturforvaltningen og 

Arbejdsmarkedsafdelingen, som har arbejdet med dette indsatsområde, og der er 

udarbejdet et principielt forslag til fremtidig organisering af området. Forslaget har 

været drøftet på direktørniveau i de to forvaltninger, og der er enighed om 

rapportens og organiseringsforslagets intentioner. 

  

Rapporten har fokus på et tværgående og forpligtende samarbejde i uddannelses- 

og beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet, eksplicit i forhold til unge i 

aldersgruppen 15 - 24 år med behov for særlig støtte i sammenhængen. 

  

Rapporten fremlægges i såvel Børne- og Ungdomsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget i juni 2010.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. drøfter rapporten  
2. godkender målsætningen om at sikre unge en uddannelse med henblik på 

fremtidens arbejdsmarked  
3. godkender princippet for organisering som beskrevet i rapporten 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010 

Rapporten blev drøftet.  

Målsætningen blev godkendt og organiseringen støttes, dog bør der udpeges en 

leder af unge-teamet.  

Organisationen etableres principielt inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  

Der ønskes en drøftelse af UUV´s fremtidige organisering på næste møde. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010 

Rapporten blev drøftet. 

Målsætningen blev godkendt og organiseringen støttes, dog bør der udpeges en 

leder af ungeteamet. 

Organisationen etableres principielt inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1065 

 Forvaltning: BKF/ARB  

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/AMU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 30. september 2010 Side 10 af 34 

 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 

2010 

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen 

udarbejdet forslag til implementeringsplan for realisering af det tværgående 

ungeteam. 

Implementeringsplanen forelægges til orientering. 

  

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets ønske, jfr. beslutning i møde den 3. 

juni 2010 drøftes UUV´s fremtidige rolle og organisatoriske forankring. UUV´s 

vedtægter er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager implementeringsplanen til efterretning  

 drøfter UUV´s organisering. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010 

Indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at lederen skal referere til direktørerne 

samt, at der sker en præcisering af omverdensafsnittet på side 9. 

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2010 

Implementeringsplanen drøftet. 

  

Vedr. UUV´s organisering: sagen genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 30. 

september 2010 

Sagen genoptages efter drøftelse i bestyrelsesmøde 13. september 2010 UU 

Vendsyssel. Referat fra bestyrelsesmødet er vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen drøftet.  

Samarbejdet med Hjørring Kommune vedr. UU fastholdes og forvaltningen arbejder 

videre med realiseringen af ungeteamet i samarbejde med 

Arbejdsmarkedsafdelingen. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 
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Re-organisering: koordination af ungeindsatsen (BUU/AMU 3.6.10/7.6.10) (dok.nr.52846/10) 

Implementeringsplan for realisering af tværgående ungeteam (BUU 12.8.2010) (dok.nr.66829/10) 

VEDTÆGTER + UNDERSKREVET AFTALE UU VENDSYSSEL (BUU 12.8.2010) (dok.nr.239029/08) 

kopi dok. 109733-10 Referat fra bestyrelsesmødet i UU Vendsyssel 13.9.2010 (dok.nr.111342/10) 
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5. Orientering om årsberetning 2009/2010 for UU Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

UU Vendsyssel har fremsendt årsberetning 2009 - 2010 for UU Vendsyssel. 

Årsberetningen er godkendt på bestyrelsesmøde den 13. september 2010. 

 

Indstilling 

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

årsberetning 2009 - 2010 for UU Vendsyssel til orientering. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Årsberetning 2009-2010 for UU Vendsyssel (dok.nr.110513/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1179 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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6. Status på udmøntning af helhedsplanen på 

dagtilbudsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Institutionsafdelingen er i fuld gang med at udmønte helhedsplanen på 

dagtilbudsområdet. 

Politisk er der truffet beslutninger om områdeinddeling og byggerier for 2010, 

ligesom der er vedtaget styrelsesvedtægter for de nye dagtilbudsområder. Hermed 

er grundlaget for den nye organisation klar til start fra 1. januar 2011. Der er endnu 

ikke truffet politisk beslutning om de resterende bygningsmæssige ændringer i 

årene 2011 til 2013. 

Organisatorisk er status pr. 1. januar 2011, at der er 9 kommunale 

dagtilbudsområder i stedet for 34 institutioner. Det 10. dagtilbudsområde udgøres 

af en større selvejende daginstitution. 4 mindre selvejende institutioner fortsætter 

uændret, 2 institutioner fortsætter med samdrift med skolen i deres lokalområde, og 

der er fortsat 1 puljeinstitution (privat).  

Alle dagtilbudsområder har ansat dagtilbudsledere pr. 1. september 2010. 

Dagtilbudslederne kommer til at stå i spidsen for udmøntningen af den 

organisatoriske ændring frem mod 1. januar 2011. I flere områder er 

dagtilbudslederne pt. i gang med at ansætte daglige pædagogiske ledere, hvor der 

er blevet vakante stillinger. De hidtidige institutionsledere bliver til januar daglige 

pædagogiske ledere af deres institutioner. Souschefer bliver pædagoger og skal 

indgå i det pædagogiske arbejde.  

 

Sammenlægningsprocessen har startskud i form af fælles 

medarbejderarrangementer i hvert dagtilbudsområde i løbet af efteråret. En 

arbejdsgruppe er desuden i gang med planlægning af de videre 

kvalitetsudviklingstiltag, for at støtte op om dagtilbudsområdernes 

fortsatte udvikling. Der forestår mange lokale aktiviteter, processer og aftaler, inden 

de nye rammer for dagtilbudsområdernes drift er fuldt udfyldt.  

Det er politisk besluttet, at der skal arbejdes videre med en indekseret 

tildelingsmodel. Det er planlagt at dagtilbudslederne i efteråret medvirker til at 

udarbejde den nye indekseringsmodel for om muligt at kunne tildele ressourcer 

efter den fra starten, den 1. januar 2011. Modellen behandles i Børne- og 

ungdomsudvalget inden en eventuel igangsætning. 

De siddende forældrebestyrelser i de kommunale institutioner afslutter deres 

opgave som planlagt til 31. december 2010, og der skal holdes valg til de nye 

forældrebestyrelser inden udgangen af november måned. Fra 2011 har hvert 

dagtilbudsområde eet budget, een fælles leder og een forældrebestyrelse. 

Status på de bygningsmæssige ændringer jf helhedsplanens økonomiske ramme i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1735 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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2010 er som følger 

Nybygning i Skagen: 

I Skagen bygges en ny institution til børnene i  Børnehaven Kløvermarken, 

Børnehaven Søstjernen og Vuggestuen Regnbuen. Der var første spadestik den 

17. august 2010. Byggeriet forventes afsluttet ved udgangen af december 2010. 

Børnehaven Kløvermarken er genhuset i lejede lokaler, mens byggeriet står på. De 

øvrige børn forbliver i deres institutioner indtil den nye bygning er indflytningsklar. 

Børnehaven Trindelvej får mindre ombygning, så der bliver plads til 12 

af vuggestuens børn og huset dermed bliver en aldersintegreret 0-6 års afdeling.  

Tilbygninger i Frederikshavn by, ved Lærkereden og Pilekvisten: 

Der er lavet et samlet udbud for tilbygning af  i alt 80 børnehavepladser til 

Lærkereden og Pilekvisten. Der var licitation den 2. august 2010, og arbejdet med 

tilbygningerne er gået i gang. Tilbygningerne forventes færdige ved årets udgang. 

Aalbæk: Der har været dialog med forældrebestyrelsen fra Aalbæk Børnehave om 

deres pladsproblemer. Forældrebestyrelsen har indsendt forslag til tilbygning og 

udvidelse af børnehaven til en aldersintegreret 0-6 års institution. Se efterfølgende 

sagsfremstilling. 

Frederikshavn by, Hånbæk: 

Frederikshavn Boligforening har indsendt tilbud om renovering af vuggestue- og 

børnehavebygninger i Hånbæk området. Forvaltningen har behandlet forslaget 

administrativt. Se efterfølgende sagsfremstilling.  

Sæby: Røde Kors Børnehaven Bispevang i Sæby har indsendt 2 forslag til 

udvidelse af deres institution. Forslaget vil indgå i det videre arbejde med 

udmøntning af helhedsplanen, særligt i Sæby by. 

Den resterende udmøntning af helhedsplanens bygningsmæssige ændringer for 

2011 og overslagsårene fremstilles til Børne- og ungdomsudvalgets behandling i 

foråret 2011. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 
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7. Ansøgning om udvidelse af Aalbæk Børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Aalbæk Borgerforening og den selvejende institution Aalbæk Børnehave søger i 

brev af 6. maj 2010 om at udvide børnehaven, så den i fremtiden kan blive en 

aldersintegreret 0-6 års institution med plads til 12 vuggestuebørn og 65 

børnehavebørn. I brevet anmodes om tilsagn til en forøgelse af huslejetilskuddet, 

inden der arbejdes videre med en udvidelse af børnehaven med i alt ca. 300 m2 

(se bilag). Aalbæk Børnehave bor til leje i Aalbæk Borgerforenings ejendom. 

  

Forvaltningen har på baggrund af pladsproblemer i Aalbæk Børnehave og 

børnehavens henvendelse været i dialog med forældrebestyrelsen om behov og 

alternative finansieringsmodeller jf Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 8. 

april 2010. 

  

Forslaget indebærer en større udvidelse end den Kubens bygningsgennemgang 

har foreslået. Kubens overslag på 530.000 kr. bygger på en forventning om at 

udbygningen er en tilbygning af garderober samt etablering af pavillon på grund af 

stigende pladsproblemer, kun til børnehavebørn. Udgiften til forslagets 

huslejeforhøjelse svarende til tilbygning af ca. 300 m2 er ikke indregnet i 

institutionsområdets nuværende ramme og vil skulle indgå som en merudgift i 

driftsbudgettet. Det er ikke nævnt i anmodningen, hvor stor huslejestigningen vil 

blive. Ved en pris på fx 500 kr. pr. kvadratmeter, som fra Teknisk forvaltning 

vurderes som et gennemsnitligt huslejeniveau, ville der blive tale om en 

huslejeforhøjelse på ca. 150.000 kr årligt.  

Alternative løsningsmodeller til forslaget fra Aalbæk Borgerforening og Aalbæk 

Børnehave kunne være, at kommunen står for en udvidelse mod oprettelse af 

tinglyst gældsbrev samt binding af lejekontrakten i en vis årrække. En ide, der 

betyder at midlerne i helhedsplanen kan bruges til en udvidelse, dog under 

forudsætning af Aalbæk Borgerforenings accept. Det kan også være et alternativ, 

at projektet begrænses til at udvide bygningerne, så der alene bliver plads op til det 

nødvendige antal børnehavepladser.  

  

Ønsket om at udvide driften med vuggestuepladser forventes at reducere antallet af 

dagplejepladser i Aalbæk tilsvarende, ligesom en eventuel driftsudvidelse af 

børnehavepladser indgår i institutionsområdets ramme. Forslaget betyder derfor 

alene ekstraordinære driftsudgifter til lokaler.  

 

En eventuel udvidelse med vuggestuepladser skal indføjes i driftsoverenskomsten 

mellem Aalbæk Børnehave og Frederikshavn Kommune. 

  

Børne- og ungdomsudvalget skal tage stilling til, om der kan arbejdes videre med 

anmodningen om huslejeforøgelse eller, om der kan gives tilsagn til en delvis 

imødekommelse af anmodningen.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21347 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Det er i forbindelse med henvendelsen fra Aalbæk Borgerforening og Aalbæk 

Børnehave nødvendigt, at Børne- og ungdomsudvalget beslutter om der skal åbnes 

for vuggestuetilbud i Aalbæk. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, 

 om der kan arbejdes videre med forslaget om tilbygning fra Aalbæk 
Borgerforening og Aalbæk Børnehave inklusiv huslejeforøgelse  

 om der kan arbejdes videre med udvidelse med vuggestuepladser i 
Aalbæk 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Anmodning om udvidelse af Aalbæk Børnehave (dok.nr.110251/10) 
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8. Tilbud fra Frederikshavn Boligforening vedr. børnehave og 

vuggestue i Hånbæk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening har fremsendt tilbud til Børne- og Ungdomsudvalget 

om at være med til at løse opgaven med fysiske rammer for Børnehuset Hånbæk. 

Henvendelsen er vedlagt som bilag. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at spørgsmålet om forbedringer af de fysiske 

rammer for børnehave og vuggestue indgår i arbejdet med udmøntning af 

helhedsplanen på dagtilbudsområdet, som er planlagt til at foregå 2010-2013. 

  

Det indgår i helhedsplanen, at "institutioner som har meget dyr husleje må søges 

flyttet til mere rentable forhold", hvor Børnehuset Hånbæks lejemål, er i den 

kategori. 

  

Når boligforeningens økonomiskitse foreligger, vil det derfor skulle indgå i Børne- 

og ungdomsudvalgets beslutning vedr. de bygningsmæssige forbedringer i 

dagtilbudsområde Frederikshavn II, om der skal arbejdes videre med 

boligforeningens tilbud. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tager henvendelse fra Frederikshavn Boligforening til orientering  

 afventer økonomisk overblik inden stillingtagen til, om der skal arbejdes 
videre med tilbuddet fra Frederikshavn Boligforening.  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt 

  

Fraværende: Ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 30. 

september 2010 

Frederikshavn Boligforening har indsendt yderligere uddybende materiale med 

forslag til renovering og ramme for udgiftsniveau (se bilag) og beskrivelse af 

overordnede indhold i projektet. Boligforeningen lægger op til at kommunen og 

boligforeningen mødes om det videre samarbejde og udvikling af projektet. 

  

Ud fra det indsendte materiale har forvaltningen beregnet, at Frederikshavn 

Boligforenings tilbud vil udgøre en forhøjelse af huslejen med ca. 78.000 kr årligt, 

 
 Åben sag 
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fra den nuværende årlige husleje på 530.000 kr. til 608.000 kr..  

  

I forbindelse med forvaltningsrevisionen og Kubens bygningsgennemgang blev der 

peget på den forholdsvis dyre husleje i lejemålet, og det indgår derfor i 

helhedsplanen at flytte pladser fra dyre lejemål til mere rentable lokaliteter. Selvom 

Børnehuset Hånbæks lokaler imidlertid bringes op på et moderne tidssvarende 

niveau, vurderer kommunens ejendomsservice fortsat, at prisen pr. m2 stadig er 

forholdsvis høj, sammenlignet med områdets lejeprisniveau. 

  

Børne- og ungdomsudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås videre 

samarbejde med Frederikshavn Boligforening om renovering af Hånbæk Børnehus, 

selvom det indbefatter en fortsat og øget driftsudgift til husleje. 

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget 

beslutter, om der skal arbejdes videre med at få forbedret Børnehuset Hånbæks 

lokaler i samarbejde med Frederikshavn Boligforening. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Sagen genoptages. 

Udvalget finder huslejen for høj og beder forvaltningen arbejde med flere 

alternativer. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Tilbud fra Frederikshavn Boligforening om renovering af fysiske rammer daginstitution (BUU 

8.4.2010) (dok.nr.31535/10) 

Mail fra Boligforeningen med skitsetegning over ny aldersintegreret institution i 

Hånbæk (dok.nr.79488/10) 
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9. Ansøgning til satspuljen vedr. fritidspas 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udmøntningen af Satspuljen for 2010-2013 blev det besluttet at 

afsætte ca. 77 mio. kr. til en ansøgningspulje i perioden 2010-2013 vedr. ”Forsøg 

med fritidspas”. 

  

Forskningen viser, at integrationen i almindelige fritidsaktiviteter sammen andre 

børn kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og 

unge, bl.a. ved at skabe nye sociale relationer og på længere sigt øge de udsatte 

børns livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan også bidrage til at styrke udsatte børn og 

unges sociale kompetencer og netværk og give dem positive åndehuller og positive 

oplevelser i hverdagen. 

  

Et fritidspas er en konkret model til at motivere udsatte børn til at deltage i 

fritidsaktiviteter via fritidsvejledning og/eller kontingentstøtte. 

  

Satspuljen har tidligere udmøntet midler til forsøg med fritidspas. Disse forsøg er 

blevet evalueret, og resultaterne er positive og viser at fritidspas i mange 

henseender er en succesfuld måde at integrere udsatte børn og unge i almindelige 

fritidstilbud. Disse erfaringer ønsker Socialministeriet at udbrede til flere kommuner 

via den nye udmøntning af satspuljen. 

  

Af tidsmæssige grunde (en meget snæver deadline) er sagen ikke forelagt de 

relevante politiske udvalg forud for ansøgningsperiodens frist. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har formuleret en ansøgning, som er sendt til 

Socialministeriet den 20. september (se bilag). Ansøgningen er fremsendt til 

Socialministeriet under forbehold for sagens behandling i hhv. Børne- og 

Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en ansøgning, som har karakter af et 

udviklingsprojekt i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsafdelingen, 

Familieafdelingen og Skole- og Ungdomsafdelingen. Projektet er 4 årigt og har bl.a. 

fokus på: 

  

•      Fritidspas til udsatte børn i 0.-4. klasse, og efterfølgende udvidelse af 

målgruppen til også at omhandle børn og unge i 5.-10. klasse 

•      Indgåelse af samarbejdsaftaler med fritidsaktiviteter 

•      Ansættelse af en fritidskoordinator, jf. satspuljens anbefalinger 

•      Økonomisk støtte til udsatte børn og unge i form af kontigentfritagelse, tilskud 

til udstyr m.m. (max. 1.000 kr. pr. barn), jf. satspuljens anbefalinger 

•      Uddannelse af personale på skolernes SFO og klubtilbud, så de på daglig 

basis kan opspore, motivere og fastholde børnene i fritidsaktiviteter 

•      Udvikling af fritidslivets tilbudsvifte på tre platforme, så tilbuddene i højere grad 

 
 Åben sag 
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tilgodeser udsatte børn og unge 

  

Kultur- og Fritidsafdelingen har været i kontakt med FUF, som bakker op om 

initiativet. 

  

Det er en forudsætning for projektet, at de deltagende kommuner bidrager med en 

stigende egenfinansiering, som sandsynliggør at kommunen efter 

bevillingsperiodens ophør, kan videreføre projektet økonomisk, organisatorisk og 

praktisk.  

  

 

Økonomiske konsekvenser 

År 1 -> 0 kr. i egenfinansiering 

År 2 -> 240.000 kr. i egenfinansiering 

År 3 -> 360.000 kr. i egenfinansiering 

År 4 -> 690.000 kr. i egenfinansiering 

År 5 -> 100 % egenfinansiering 

  

År 1 -> 1.215.000 kr. søges satspuljen 

År 2 -> 750.000 søges satspuljen 

År 3 -> 550.000 søges satspuljen 

År 4 -> 170.000 søges satspuljen 

År 5 -> bevillingsperioden ophører / 0 kr.  

  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Ansættelse af fritidskoordinator. 

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget 

  godkender udarbejdet ansøgning til Satspuljen, Forsøg med fritidspas  

 godkender at kommunens egenfinansiering som oplyst i 
sagsfremstillingen, afholdes ved omprioriteringen inden for de involverede 
afdelingers budgetramme. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Godkendt under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen. 

  

Der forelægges konkret forslag til egenfinansieringen. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. oktober 2010 

Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg. 
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Bilag 

Ansøgning til satspuljen vedr. fritidspas (dok.nr.110293/10) 
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10. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i forhold til 

åbningstider 

 

Sagsfremstilling 

På det ekstraordinære byrådsmøde den 28. juni 2010 blev det vedtaget at reducere 

rammen til udvidet åbningstid i daginstitutionerne. I bemærkningerne til forliget blev 

det pointeret, at mindst én daginstitution i hvert område skal kunne tilbyde fleksible 

åbningstider. 

  

For i større udstrækning at kunne visitere børn, hvis forældre af arbejdsmæssige 

grunde har brug for en institution med sene åbningstider, er der brug for at kunne 

dispensere fra ventelisten til den enkelte institution. I den forbindelse er der behov 

for, at Børne og Ungdomsudvalget tilføjer en bestemmelse til visitationskriterierne, 

således åbningstid kan prioriteres ved visitation. 

  

Forvaltningen foreslår, at følgende tekst indarbejdes i retningslinjer vedrørende 

Frederikshavn Kommunes visitationskriterier til børnepasning for aldersgruppen 0-5 

år (indtil skolestart): 

”Endvidere kan ventelisten til en konkret institution fraviges, hvis det kan dokumenteres, at 

der af arbejdsmæssige grunde er behov for en daginstitution med bestemte åbningstider”. 

(se bilag) 

  

  

 

Indstilling 

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

åbningstid indgår i kommunens retningslinjer for optagelse i dagtilbud pr. 1. oktober 

2010. 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Tilføjelsetil de vedtagne visiteringsregler. - Tilføjelsetil de vedtagne 

visiteringsregler..docx (dok.nr.107315/10) 

 
 Åben sag 
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11. Revurdering af betalingsvilkår for skolebuskørsel 

 

Sagsfremstilling 

I foråret 2010 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at ensrette serviceniveauet 

for skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune.  

Fra skoleåret 2010/2011 er skolebuskørslen planlagt efter de kørselsberettigede 

elever, som også kører gratis med bussen. De ikke-kørselsberettigede elever kan 

køre med på de i forvejen planlagte ruter mod betaling. 

Udvalget besluttede i møde den 15. juni 2010 at prisen for et skolebuskort på de 

lukkede ruter skal være halv pris af NT-takst for et to-zone månedskort, pt. 85 kr. 

  

Beslutningen kritiseres af forældre til ikke-kørselsberettigede børn, der benytter 

Telebus rute 808 til Dybvad skole. Ved at benytte Telebussen skal børnene betale 

ordinær NT-takst på pt. 169 kr. for et to-zone månedskort. 

Forældrene finder det meget urimeligt at disse børn ikke sidestilles med de børn, 

der skal med øvrige skolebusser, for som forældrene anfører: "bussen kører jo som 

skolebus - som den altid har gjort". 

  

Forvaltningen har undersøgt ovennævnte problemstilling og oplyser, at 

ovennævnte Telebus rute 808 er den eneste NT-rute, der både er en telebus og 

også anvendes som skolebus. Dette stiller de pt. 12 ikke-kørselsberettigede elever, 

der benytter denne rute anderledes i forhold til sammenlignelige elever andre 

steder i kommunen. 

  

Forvaltningen vil i mødet redegøre nærmere for problemstillingen og orientere om 

alternative løsningsmuligheder. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager forvaltningens redegørelse til efterretning  

 drøfter, om problemstillingen giver anledning til ændringer af tidligere 
beslutninger vedr. skolebuskørsel. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Et flertal i udvalget besluttede, at taksterne fastholdes, indtil der foreligger et nyt 

beslutningsgrundlag. 

  

Jeppe Nielsen Kyk ønsker at sænke taksten til 85 kr. pr. måned. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 
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12. Planlægning af efterårets dialogmøder med skoler og 

dagtilbud 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes for enheder i Børne- og ungdomsudvalgets regi to dialogmøder årligt, 

hvor repræsentanter for enheder og politikere mødes og drøfter et eller flere 

udvalgte, aktuelle temaer efter oplæg fra fx forvaltningen eller eksterne parter. 

Dialog-mødernes formål er styrke den demokratiske dialog mellem det politiske 

niveau og institutionernes bestyrelser.  

  

  

Der er aftalt dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og folkeskolernes 

bestyrelser torsdag den 4. november 2010 i forlængelse af udvalgets ordinære 

møde. 

  

Dette dialogmøde er for den pr. 1. august 2010 nyvalgte skolebestyrelse, en 

integreret del af et planlagt kursusforløb omkring arbejdet i en skolebestyrelse. 

  

  

For dagtilbudsområdet er der planlagt dialogmøde mandag den 29. november 

2010. Deltagere i dette dialogmøde er medlemmer i de nye dagtilbudsbestyrelser 

pr. 1. januar 2011. 

  

I mødet drøftes indhold i de to dialogmøder. 

 

Indstilling 

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

indhold til efterårets dialogmøder. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Program for dialogmødet på skoleområdet blev godkendt. 

  

Dialogmødet på daginstitutionsområdet udsættes til februar 2011 på grund af 

etablering af områdebestyrelser. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 
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13. Sammenlægning af anlægsbevillinger for sammenlægning 

og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2010 er det besluttet at gennemføre helhedsplanen for 

dagtilbudsområdet. 

På budget 2010 og overslagsårene er der på investeringsoversigten afsat og 

frigivet 2 anlægsbevillinger til gennemførelse af helhedsplanen, henholdsvis 

bygningsrenovering af daginstitutioner (2.816 mio. kr for 2010.) samt helhedsplan 

for dagtilbudsområdet (17.0 mio. kr. for 2010) 

Af regnskabstekniske hensyn ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at få de to 

anlægsbevillinger lagt sammen til een anlægsbevilling, da projektet 

"sammenlægning og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune" ses som eet 

projekt og hermed konteringsmæssigt er svært at adskille. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at 2 anlægsbevillinger til gennemførelse af helhedsplanen 

lægges sammen til een samlet anlægsbevilling. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1735 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU/ØU 

 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 30. september 2010 Side 26 af 34 

 

 

14. Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2011/2012 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om 

begyndelsestidspunkt for elevernes sommerferie i folkeskolen har skole- og 

ungdomschefen udarbejdet udkast til ferieplan for skoleåret 2011/2012. 

De nævnte dage er inklusive. 

  

Sommerferie Lørdag den 25. juni 2011 – søndag den 14. august 2011 

Efterårsferie Lørdag den 15. oktober 2011 – søndag den 23. oktober 2011 

Juleferie  Torsdag den 22. december 2011 – mandag den 2. januar 2012 

Vinterferie Lørdag den 18. februar 2012 – søndag den 26. februar 2012 

Påskeferie Lørdag den 31. marts – mandag den 9. april 2012 

St. bededag Fredag den 4. maj 2012 

Kr. Himmelfartsdag Torsdag den 17. maj 2012 

Dagen efter Fredag den 18. maj 2012 

Pinseferie Lørdag den 26. maj 2012 – mandag den 28. maj 2012 

Dagen før 

Grundlovsdag 
Mandag den 4. juni 2012 

Grundlovsdag Tirsdag den 5. juni 2012 

Sommerferie Lørdag den 30. juni 2012 

  

Udkast til folkeskolernes gældende ferieplan har været udsendt til 

vurdering i folkeskolerne. 

  

1 skolebestyrelse har foreslået, at juleferien forlænges og at dagene tages fra 

sommerferien. 

Øvrige skolebestyrelser har taget forslag til ferieplan 2011/2012 til efterretning. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at skole- og ungdomschefens forslag til 

ferieplan for skoleåret 2011/2012 tiltrædes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9513 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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15. Anmodning om opbakning til lokalt lejrskoleprojekt: Kend 

din kommune 

 

Sagsfremstilling 

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Paul Rode Andersen og formand for 

Kultur- og Fritidsudvalget Mogens Brag har modtaget henvendelse fra bestyrer for 

Knivholt Hovedgaard, Olav Madsen vedr opbygning af lokalt lejrskoleprojekt: Kend 

din kommune. Henvendelse vedlagt. 

  

Baggrunden for henvendelsen er, at i forrige byrådsperiode blev herregårdene i 

kommunen bedt om at indgå i et samarbejde med hinanden og kommunen i den 

hensigt at udnytte vore værdier til at tiltrække flere gæster til kommunen og 

synliggøre os til glæde for kommunens egne borgere. 

  

I den sammenhæng blev det nævnt, at en af måderne at nå målet på var at udvikle 

et lejrskolekoncept, så børnene bedre kunne lære deres egen kommune at kende, 

ligesom et gennemarbejdet koncept på lidt længere sigt kunne tiltrække skoler fra 

andre kommuner. 

  

Lejrskoleidéen har været afprøvet på Knivholt Hovedgaard i foråret 2009 med et 

positivt resultat og bestyrer på Hovedgaarden beder nu Kultur- og Fritidsudvalget 

og Børne- og Ungdomsudvalget om opbakning m.v. til projektet. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget at udvalgene drøfter henvendelse med henblik på returmelding til 

Knivholt Hovedgaard. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Udvalget bakker op om idéen og ønsker de økonomiske konsekvenser belyst. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. oktober 2010 

Godkendt.  

Følger beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Bent Bøgsted, Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

 

Bilag 

Anmodning KFU- og BUU-opbakning til lokalt Lejrskoleprojekt: Kend din kommune (dok.nr.112442/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9678 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/KFU 
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16. Rammeaftalerne for social- og 

specialundervisningsområderne 2011 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund og formål 

Rammeaftalerne for 2011 på social- og specialundervisningsområdet skal indgås 

inden d. 15. oktober 2010, og har virkning fra 1. januar 2011. 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.   

I Kommunekontaktrådets regi arbejdes der pt. på at udvikle en ny 

samarbejdsmodel for kommunernes og regionens samarbejde på det 

specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette er i tråd med 

Kommuneaftalen for 2011, hvoraf det fremgår, at Regeringen vil fremlægge et 

lovforslag, der lægger ansvaret for det specialicerede social- 

og specialundervisningsområde - herunder sekretariatsansvaret ud til 

kommunerne. Det er derfor givetvis sidste gang, at der udarbejdes rammeaftaler 

efter den pt. gældende bekendtgørelse, og dermed også i den form, som 

rammeraftalerne forelægger i her.  

Rammeaftalerne er 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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5571 

 Forvaltning: ssf, bk 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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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.   

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.  

Denne forsyningsforpligtigelse vil fremtidigt givetvis blødes op, således at kun de 

mest specialiserede tilbud bliver omfattet af rammeaftalen. 

Forventninger til efterspørgsel efter pladser og tilbud i 2011 

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 

·         Generelt har kommunerne tilkendegivet et forventet behov for sikrede 

pladser til domfældte udviklingshæmmede personer. De nordjyske 

kommuner anbefaler en placering af evt. nye pladser i Nordjylland.   

·      Der meldes om behov for tilbud til sindslidene med stærkt udfordrende 

adfærd, herunder sindslidende med dom 

·      Der meldes derudover om et øget behov for tilbud til borgere med autisme 

·      Thisted Krisecenter skrives ud af rammeaftalen grundet lav belægning 

·      Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver overdrages til kommunerne 

  

Specialundervisningsområdet: 

  

·           På specialundervisningsområdet har kommunerne generet meldt om et 

uændret forbrug i 2011 set i forhold til det eksisterende niveau. 

·      På kommunikationsinstitutterne vil der på baggrund af de kommunale 

indmeldinger blive foretaget nogle tilpasninger, men ikke tilpasninger, der 

har økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser. Der er dog behov for 

en nærmere drøftelse af og viden om kommunernes forventede 

efterspørgsel i 2012 

·      Koordineringen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem 
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regionerne har resulteret i forventninger om uændret forbrug 

·      Der har været foretaget en evaluering af aftalemodellen for 

kommunikationsinstitutterne for at få fastlagt konsekvenser og 

problemfelter med denne. Der er nedsat en dialoggruppe, som arbejder 

med at tilpasse og optimere arbejdet indenfor rammerne af den nuværende 

aftalemodel. Dialoggruppen har desuden til opgave at skabe et kvalificeret 

grundlag for, hvordan aftalemodellen evt. skal ændres i forbindelse med 

rammeaftalen for 2012. 

  

Fokusområder for 2011 

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

opmærksomhed i det følgende år.  

På socialområdet peges der på følgende fokusområder for 2011: 

·     Udfordringer på det specialiserede område med hensyn til den økonomiske 

situation (hvad kan forventes af tilbuddenes serviceniveau, faglighed, krav 

til niveau)  

·     Sindslidende med dom eller andre udfordrende problemstillinger 

  

På specialundervisningsområdet er følgende fokusområde udpeget i 2011: 

·     Dialoggruppen på institutionsområdet skal til rammeaftale 2012 foretage en 

evaluering af ydelserne på institutterne, aftalemodellen samt visionerne for 

institutternes opgavevaretagelse.  

Handicappolitiske konsekvenser 

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 allermest behov for det.  

Den politiske proces 

Rammeaftalen for socialområdet behandles af Børne- og Ungdomsudvalget samt 

Socialudvalget, mens rammeaftalen for specialundervisningsområdet behandles af 

Børne- og Ungdomsudvalget. Begge rammeaftaler skal godkendes af Byrådet 

inden d. 15. oktober 2010. 

  

Handicaprådets høringssvar 

Handicaprådet har haft rammeaftalerne til høring på deres møde d. 26. august. Af 

beslutning i Handicaprådet fremgår: 

"Handicaprådet tager rammeaftalen til efterretning. Rådet stiller spørgsmål til om 

rammeaftalen er ændret, så der er taget højde for de problemstillinger rådet 

pegede på i høringssvaret i 2009, i forhold til specialundervisning af Blinde".   

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler 
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rammeaftalen for det sociale område 2011 til Byrådets godkendelse 

  

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

udkast til rammeaftalerne for social- og specialundervisningsområdet 2011 over for 

Byrådet. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Udkast til adm stgrp til rammeaftale 2011 - social bilag adm.pdf (dok.nr.95966/10) 

Udkast til adm stgrp rammeaftale 2011 - special bilag adm..pdf (dok.nr.95967/10) 

Takstaftale_2011.pdf (dok.nr.95968/10) 

Bilag vedr vejledning tillægsydelser.pdf (dok.nr.95969/10) 
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17. Fastlæggelse af Børne- og Ungdomsudvalgets mødeplan 

for 2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd fastlagde i møde den 22. september 2011 plan for afvikling af 

byrådets møder i 2011. Af planen fremgår, at der skal være eet møde pr. måned, 

dog er juli måned mødefri. 

  

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd foreslåes møder i Børne- og 

Ungdomsudvalget som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned. 

  

 torsdag den 13. januar 2011  

 torsdag den 3. februar 2011  

 torsdag den 3. marts 2011  

 torsdag den 31. marts 2011  

 torsdag den 5. maj 2011  

 torsdag den 9. juni 2011  

 torsdag den 11. august 2011 (budgetmøde)  

 torsdag den 1. september 2011  

 torsdag den 6. oktober 2011  

 torsdag den 10. november 2011  

 torsdag den 1. december 2011  

Møder foreslåes afholdt kl. 15, dog undtaget budgetmødet den 11. august, der 

foreslåes afviklet kl. 10 - ca. 16. 

  

Møder foreslåes afviklet i Frederikshavn Rådhus, Presserum lok. 0.23. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalgets 

mødekalender for 2011 fastlægges. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010 

Godkendes, bortset fra at der findes en anden mødedato i januar. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18796 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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18. September/oktober 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 30. september 2010 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18790 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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