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1. Budgetanalyse på dele af Familieafdelingens område 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Frederikshavn Kommunes budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 

blev der konstateret en væsentlig ubalance på Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetområde, relateret til Familieafdelingens regi. 

Børne- og Kulturforvaltningen bad derfor kommunens revision om at kvalitetssikre 

økonomiopfølgningen på dele af Familieafdelingens område. 

Børne- og Ungdomsudvalget blev i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 

2010 orienteret om status på arbejdet. 

Den endelige analyse er udarbejdet og forelægges i mødet sammen med tids- og 

handleplan for opfølgning på revisionens analyse. 

  

Gæster i mødet er repræsentanter fra kommunens revision, PWC 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager budgetanalysen på dele af Familieafdelingens område til efterretning  

 godkender tids- og handleplan for opfølgning på analysen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Budgetanalyse og tids- og handlingsplan er taget til efterretning. 

Der vil ske månedlig opfølgning på handlingsplan. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Jette Toft 

 

Bilag 

PWC: Budgetanalyse dele af Familieafdelingens område (dok.nr.127457/10) 

Handlingsplan og prioriterede indsatsområder i forlængelse af 

budgetstyringsanalyse (dok.nr.127471/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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2. Orientering om status på udmøntning af skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at dagsordenen til de kommende ordinære 

møder i Børne- og Ungdomsudvalget indeholder et fast punkt: "Orientering om 

status på udmøntning af skolestruktur". 

  

  

Orientering fra møde 11. oktober 2010 i Bygge- og koordineringsudvalget, ny skole: 

         udvalgets opgave er styring og koordinering af byggeprocessen for 

etablering af ny midtby skole i Frederikshavn  

         Paul Rode Andersen formand for Bygge- og koordineringsudvalget  

 der er pt. fastlagt følgende mødetidspunkter for udvalget 
26. oktober 2010 
15. november 2010 
20. december 2010  

 ifølge proces- og handleplan forventes de fysiske rammer for en ny skole i 
Frederikshavn by at stå klar pr. august 2012  

 ny skole placeres på et areal tæt ved Munkebakkeskolen - se vedlagte 
tegning  

 finansiering af den nye skole er på plads jfr. vedlagte opgørelse af 13. 
oktober 2010  

  

 Økonomichef Karsten Jørgensen er indbudt til Børne- og Ungdomsudvalgets 

møde - kl. ca. 16 til at gennemgå finansieringen af ny skole. 

  

  

Orientering fra møde 26. oktober 2010 i Bygge- og koordineringsudvalget, ny skole: 

         udvalget godkendte en udbudsstrategi (se bilag), der har til hensigt at 

beskrive den samlede udbudsstrategi indeholdende forhold, der for 

nuværende vurderes væsentlige i forhold til det videre arbejde med 

udbudsprocessen. Herunder afklaring af procedure og terminer for de 

involverede parter i Frederikshavn Kommune. 

         udvalget blev i mødet orienteret om brugerinddragelsen gennem hele 

workshops forløbet, frem til en sammenskrivning til det endelige 

udbudsmateriale (se bilag). Der var her drøftelser omkring udvidelse af 

målgruppe. 

  

  

Orientering fra Kick Off seminar den 26. oktober 2010, – se bilag. 

  

  

 

Indstilling 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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statusorienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Taget til efterretning. 

Lars M. Møller nyt medlem Bygge- & Koordineringsudvalget. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Jette Toft 

  

 

Bilag 

SKOLE AREALER 21.9.2010 ny skole Fr.havn by (dok.nr.124551/10) 

kopi dok. 124557-10 Økonomi i opførelse af en ny skole i Frederikshavn by (dok.nr.124560/10) 

kopi dok. 126348-10 Udbudsstrategi 20101021 (dok.nr.129725/10) 

kopi dok. 125198-10 Procesoversigt Frederikshavn Kommune 2. oplæg.pptx (dok.nr.129724/10) 

kopi dok. 126347-10 Fasediagram 20101021 (dok.nr.129726/10) 
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3. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 

2010 

Sagen genoptages jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 30. september 

2010. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

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 4. november 2010 

Indkomne høringssvar taget til efterretning. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler skoleforliget med følgende bemærkninger: 

  

Ankermedet og Hedebo skolen 

Sammenlægningen af Ankermedet skole og Hedebo skolen sker pr. august 2012. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Sammenlægningen sker i Ankermedet skoles bygninger. Der etableres fælles 

ledelse på skolerne pr. august 2011. Inskrivning pr. 1/8-2011 sker på Ankermedet 

skole. Skolerne skal beslutte hvilken indskolingsmodel der skal vælges fra 1/8-

2011. 

  

Abildgård og Fladstrand skole 

Abildgård og Fladstrand skole sammenlægges pr. 1/8-2011. Processen omkring 

hvilken skolebygning, der skal være den blivende skal igangsættes. Forvaltningen 

udarbejder sammen med skolerne et beslutningsoplæg. Børne- og 

Ungdomsudvalget beslutter med udgangspunkt i beslutningsoplægget, hvilken 

skolebygning der skal være den blivende. 

  

10. klasse 

10. klasse i Skagen ophører pr. 1/8-2011. Eleverne henvises til kommunens øvrige 

10. klasser. 

  

Der afsættes en pulje på kr. 250.000 kr. til fusionsprocesserne. 

Finansieringen af ændringerne sker inden for Børne- og ungdomsudvalgets 

ramme. 

Fornøden høring iværksættes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Jette Toft 

  

 

Bilag 

Formidling 2. høring vedr. skolestruktur (BUU 30.9.2010) (dok.nr.99458/10) 

Indkomne høringssvar til fornyet høring vedr. skolestruktur efter Fr.havn Byråds forlig juni 2010 (BUU 

30.9.2010) (dok.nr.113930/10) 

Indkomne udtalelser vedr. høring skolestruktur efter Fr.havn Byråds forlig juni 2010 (BUU 

30.9.2010) (dok.nr.113933/10) 

Sammenskrivning af høringssvar, 2. høringsrunde 2010 (BUU 30.9.2010 + 

4.11.2010) (dok.nr.114336/10) 

Notat med overvejelser om valg af skolebygning i Skagen (BUU 30.9.2010) (dok.nr.115959/10) 

Oplysningsark om skolebygninger i skagen (BUU 30.9.2010) (dok.nr.116100/10) 

Her bor Hedeboskolen og Ankermedets skoles elever (BUU 30.9.2010) (dok.nr.108887/10) 

kopi dok. 527856-08 Ankermedets Skole-udvilklingsplan beskrivelser (BUU 

30.9.2010) (dok.nr.116855/10) 

kopi dok. 527847-08 Hedeboskolen-udvilklingsplan beskrivelser (BUU 30.9.2010) (dok.nr.116856/10) 
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4. Budgetopfølgning 2010 pr. 30. september 2010 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 

2010 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

  

Børne- og Ungdomsudvalgets budget pr. 30. september 2010 er 964,2 mio. kr. 

Som det fremgår af fen udarbejdede budgetopfølgning - se bilag, er der efter de 

første 9 måneder af 2010 et forbrug på 728,9 mio. kr., svarende til en 

forbrugsprocent på 76. 

Samlet set forventes et merforbrug på hele Børne- og Ungdomsudvalgets område 

på 17, 3 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen pr. 30. juni 2010. 

  

Forvaltningen gennemgår i mødet, resultatet af budgetopfølgningen. 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 tager notat fra budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets 
område til efterretning  

 videreformidler budgetopfølgningsnotatet til Byrådets orientering  

 drøfter finansiering af forventet underskud 2010 på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetramme. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Notat er taget til efterretning. 

Notat videresendes til Byrådet. 

Sagen drøftet - genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen, Jette Toft. 

 

Bilag 

BUU Samlet budgetopfølgning 30.09.2010 (dok.nr.124563/10) 

Anlæg budgetopfølgning pr. 30.09.2010 BUU ny version (dok.nr.132768/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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5. Udmøntning af budgetaftale 2011 - 2014 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2011 -2014 er der truffet 

beslutning om såvel tilførsel af midler til specifikke områder, ligesom der er 

indarbejdet en række prioriterede besparelser, der umiddelbart vil kunne omsættes.  

  

Budgetaftalen omfatter imidlertid flere områder, hvor udvalget anbefales at drøfte 

metode til realisering af vedtagne besparelser. 

  

Forvaltningen har udarbejdet en opstilling – se bilag, der viser budgetaftalens 

omfang (inklusiv konsekvenser af genåbning af budget 2010).  Finansieringen af 

det ikke fordelte negative budgetbeløb er i 2011 på –10,02 mio. kr. stigende i 

overslagsårene. 

  

Finansieringen af det ikke fordelte negative budgetbeløb kan eventuelt ske på 

følgende måde: 

  

•           Anvendelse af ikke benyttede spareforslag 

•           Procentvis fordeling på de enkelte omkostningssteder 

•           Evt. nye spareforslag 

•           En kombination af spareforslag og procentvis besparelse  

 

Indstilling 

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

udmøntning af det ikke fordelte budgetbeløb.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Sagen er drøftet. Sagen genoptages. 

Forvaltningen udarbejder nye spareforslag. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

Bilag 

dok 126987-10 incl. bilag: Notat til BUU vedr. udmøntning af budgetaftale 2011 - 

2014 (dok.nr.127738/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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6. Udbud af skole- og handicap kørsel samt kørsel til læge og 

speciallæge. 

 

Sagsfremstilling 

De eksisterende aftaler på Skole- og handicapkørsel udløber 31. marts 2011 og 

skal derfor igen konkurrenceudsættes jf. Europa Parlamentets og Rådets direktiv 

nr. 2004/18/EF af 18 marts 2004..  

  

Udbudsmaterialet omhandler inden for Børne- og kulturforvaltningens 

ansvarsområde skole- og handicapkørsel, samt kørsel til og fra SFO samt 

skolebuskørsel i Aalbæk, Jerup og svømmekørsel for Aalbæk og Hedebo Skoler.  

  

Udbuddet er opdelt i 9 delaftaler baseret på en geografisk opdeling. Opdelingen er 

valgt for at få størst mulig konkurrence på området, samt for at flest mulige 

vognmænd kan afgive tilbud.  

  

For at opnå koordinering af kommunes kørselsopgaver udbydes opgaven vedr. 

sygekørsel til ungdomsuddannelser sammen med læge- og speciallægekørsel, der 

ansvarsmæssigt hører under borgerservice. 

Udbudsmaterialet forelægges Økonomiudvalget 17. november 2010 til 

godkendelse.    

  

 

Indstilling 

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

udbudsmaterialet jf. vedhæftede bilag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

Bilag 

Bilag 1: Udbudsskrivelse og kontraktudkast (dok.nr.115206/10) 

Bilag 2 Kravspecifikation af kørselsordninger i Frederikshavn Kommune (dok.nr.115141/10) 

Bilag 3 Oversigt over deltaftaler og ruter (dok.nr.100352/10) 

Bilag 4 Evaluerings skema  (dok.nr.115213/10) 

Bilag 5 og 6 tilbudsskema + oplysninger om tilbudsgivers firma (dok.nr.115360/10) 

Bilag 7 Erklæring om udbetalt forfalden gæld til det offentlige (dok.nr.115222/10) 

Bilag 8 serviceattest  (dok.nr.115241/10) 

Bilag 9 Tidsplan for udbud (dok.nr.46692/10) 

Bilag 10 Kopi af børneattest (dok.nr.118922/10) 

Bilag 11 Ferieplan for skoleåret 2011/2012 (dok.nr.118388/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4153 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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7. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6152 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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2010 

Sagen genoptages med henblik på drøftelse af beregningsmodeller. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at beregningsmodeller vedr. betalingsvilkår for 

skolebuskørse, drøftes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

Bilag 

NOTAT til BUU - betalingsvilkår for skolebuskørsel - Dybvadområdet (dok.nr.132481/10) 
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8. Orientering om skolefritidsordningernes "Mål og 

Indholdsbeskrivelser" pr. 01.08. 2010 

 

Sagsfremstilling 

 På udvalgsmødet den 04. marts 2010 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en "Skabelon 

til udarbejdelse af mål- og indholdsbeskrivelser på SFO-området". Skabelonen blev 

efterfølgende sendt til høring i de 15 skolebestyrelser, som har SFO på skolerne. 

Samtlige skolebestyrelser kunne tilslutte sig skabelonen.  

Skolerne indsendte primo august 2010 en udfyldt skabelon, hvori de enkelte skoler 

beskriver, hvordan de inddrager de vedtagne områder i deres daglige arbejde i SFOerne. 

Alle de berørte skoler har givet tilbagemeldiner på deres arbejde med områderne. De 

områder, som skolerne skulle forholde sig til var: 

 SFOens kobling til Børnepolitikken  

 SFOens pædagogiske afsæt  

 Samarbejde mellem skoledel óg SFO  

 SFOens samarbejde med dagtilbud og andre tilbud i lokalområdet  

 SFOens brug af dokumentation og evaluering. 

Mål- og Indholdsbeskrivelserne er nu tilgængelig på skolernes hjemmesider. Indgang evt. 

via 

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/boern/folkeskoler/ . 

  

  

 

Indstilling 

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

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

Bilag 

GODKENDT Skabelon til lokale mål og indholdsbeskrivelser (dok.nr.4105/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4820 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 

 

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/boern/folkeskoler/
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9. November 2010 - orientering fra Børne- og 

Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen 

- herunder endelig fastlæggelse af ordinært udvalgsmøde i januar 2011. Forslag er, 

at mødet afvikles 6. januar 2011 kl. 15. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18790 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

 
 


