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1. Kvalitetsrapport for Frederikshavn Kommunes folkeskoler for 

skoleåret 2009-10 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Folkeskolelovens § 40 a og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 162 

af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i 

kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, skal 

der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. I Frederikshavn 

Komune består kvalitetsrapporten af to dele:  

 en rapport fra hver skole  

 en rapport for det samlede kommunale skolevæsen - her  
"Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune, skoleåret 2009-10". 

Skolernes egne kvalitetsrapporter danner grundlaget for udarbejdelsen af Frederikshavn 

Kommunes samlede kvalitetsrapport. Skolernes egne rapporter bliver hermed delrapporter 

af den samlede kvalitetsrapport. 

  

Formålet med Kvalitetsrapporten, som beskriver den samlede status og udvikling i 

folkeskolernes arbejde, er at sikre Byrådets indsigt i og tilsyn med det kommunale 

skolevæsen. 

  

Ifølge gældende bekendtgørelse skal Byrådet i forbindelse med drøftelse af 

kvalitetsrapporten tage stilling til, om rapporten giver anledning til, at een eller flere skoler 

skal udarbejde handlingsplaner på givne områder.  

Forvaltningen har gennemgået det indsendte materiale og kan oplyse, at skolernes 

indsendte rapporter for skoleåret 2009/2010 ikke umiddelbart viser forhold, som giver 

behov for udarbejdelse af handlingsplaner.  

Kvalitetsrapporten følges i januar-februar 2011 op med dialogmøder mellem forvaltning og 

skoler. I denne dialog inddrages bl.a. muligheder for kvalitetsudvikling af skolernes 

resultater. 

  

Den samlede kvalitetsrapport har været sendt i høring ved Skolebestyrelserne i perioden 

26. oktober - 16. november 2010. 

Nitten skolebestyrelser har indsendt høringssvar (se bilag). Generelt har 

kvalitetsrapporten 2009/2010 fået en positiv  modtagelse i bestyrelserne. Ti af skolerne 

tager rapporten til efterretning unden yderligere bemærkninger. Ni skoler har 

bemærkninger til rapporten. De indsendte bemærkninger har ikke medført ændringer af 

den samlede kvalitetsrapport for 2009/2010. 

  

Den samlede kvalitetsrapport 2009/2010 er vedhæftet som bilag. Delrapporterne fra de 

enkelte skoler findes på den enkelte skoles hjemmeside. Se evt. via 

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

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3325 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/boern/folkeskoler/
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 tager høringssvarene til efterretning  

 drøfter kvalitetsrapport 2009/2010  

 anbefaler rapporten overfor Frederikshavn Byråd. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Den Kommunale Kvalitetsrapport 2009-10 (dok.nr.125785/10) 

Folkeskolernes høringssvar til kvalitetsrapporten 2009/2010 (dok.nr.139815/10) 
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2. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 

2010 

Sagen genoptages jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 4. november 2010. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

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

finansiering af forventet underskud 2010 på udvalgets budgetramme. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Underskud overføres til 2011. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/768 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

BUU Samlet budgetopfølgning 30.09.2010 (BUU 4.11.2010) (dok.nr.124563/10) 

Anlæg budgetopfølgning pr. 30.09.2010 BUU ny version (BUU 4.11.2010) (dok.nr.132768/10) 
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3. Opfølgning på budgetanalyse på dele af Familieafdelingens 

område - orientering om status på handlingsplan mv. 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget tog i møde den 4. november 2010 budgetanalyse og 

tids- og handlingsplan for opfølgning på analysen, til efterretning. Samtidig blev 

besluttet, at der skal ske månedlig opfølgning på handlingsplanen. 

Forvaltningen vil i mødet give en mundtlig orientering om status på udmøntning af 

handlingsplan og prioriterede indsatsområder i forlængelse af analysen. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5177 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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4. Udmøntning af anlægsbeviling i budget 2011 - udvidelse af 

pladser på døgninstitutioner 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af rapport om Fysisk Udviklingsplan på anbringelsesområdet og i 

forlængelse af budgetvedtagelse for 2011 fremlægges forslag til udmøntning 

af anlægsbevillingtil udvidelse af pladser på døgninstitutioner. Forslag til 

udmøntning ses i lyset af en overordnet status på udviklingen af området. 

  

Kuben Management pegede i Fysisk udviklingsrapport på forskellige muligheder for 

fysisk udvikling af døgninstitutionsområdet og opstillede scenarier herfor. På 

baggrund af anlægsbevillingen i budget 2011 på 13,1 mio. kr. har forvaltningen i 

samarbejde med Teknisk Forvaltning arbejdet videre med udmøntningen af 

scenarie c: afhændelse af Skansegade 10 ( nuværende Minibo med 8 pladser) og 

etablering af ny institution, samt udvidelse af Døgninstitutionen Granly. 

  

Sideløbende har forvaltningen drøftet udviklingen på området, i forsøg på 

kvalificering af målgruppe(r) i forhold til udvidelsen. Status er, at der primo januar 

2011 for første gang siden kommunalreformen forventes en pladsledighed på egne 

døgninstitutioner. 

En række faktorer har indfyldelse på fremtidig brug af døgninstitutionspladser 

herunder: 

 Barnets Reform træder i kraft pr. 1 januar 2011, der har særligt fokus på 
familiepleje/projektplejefamilieområdet,  

 erfaringerne med bl.a. bo-hjemme-støtte projektet er endnu begrænsede, 
men siden sommeren 2010 er visiteret 12 unge til projektet, og visitationen 
har herudover vist tendenser på området, der går i retning af yderligere 
brug af familiepleje (i tråd med Barnets Reform),  

  

Endelig bemærkes det, at modelberegningen for driftsbesparelsen ift. 

udvidelsen også udfordres af ændringer i visitation og øvrige tendenser på 

området, og dette er dermed også en væsentlig faktor i processen. 

  

På den baggrund foreslås det, at udbygningen sker således, at udvidelse af Granly 

iværksættes som det første,  med udgangspunkt i en mulig pladsudvidelse på 2 

pladser og med etablering af fysiske rammer, der giver mulighed for en fleksibilitet i 

målgruppen for institutionens arbejde, og herunder mulighed for midlertidigt at have 

et udslusningforløb/ekstra belægning. 

  

Herudover iværksættes proces for etablering af en ny institution i Frederikshavn, 

der i udgangspunket vil skulle indeholde et antal pladser svarende til de 8 pladser 

på det nuværende Minibo samt yderligere op til 10 pladser i en meget fleksibel 

fysisk ramme. 

Sideløbende med det videre arbejde skal endelig stillingtagen til institutionens 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7706 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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målgruppe(r) afklares, og denne afklaring skal selvfølgelig ske i lyset af 

ovenstående, herunder om udviklingen i pladsledighed på nuværende institutioner 

ændrer sig. Etableringen af en fleksibel fysisk ramme kan også i den sammehæng 

være grundlag for eventuelle senere overvejelser om  udfasning af nuværende 

rammer udover Minibo og/eller beslutning om en succesiv ibrugtagning af de nye 

pladser.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Anlægsbevillingen forventes udmøntet i overensstemmelse med Kubens overslag 

for scenarie c svarende til:  

 udvidelse af  Døgninstitutionen Granly ca. 2 mio. kr.  

 etablering af ny institution i Frederikshavn ca. 11,1 mio. kr.  

 

Planmæssige konsekvenser 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter og godkender den overordnede status på området og de foreslåede 
processer for udbygning af Granly og etablering af ny institution i 
Frederikshavn.  

 oversender sagen via Økonomiudvalget til Frederikshavn Byråd med 
henblik på frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på i alt 13,1 mio. 
kr.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

Udvalget følger udviklingen løbende. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Proces og handlingsplan - Granly og Minibo (dok.nr.140686/10) 

bilag til procesplan - beskrivelse af de enkelte procesfaser. (dok.nr.140688/10) 
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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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 

2010 

På baggrund af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

har forvaltningen udarbejdet nye spareforslag til udmøntning af det i 2011 ikke 

fordelte budgetbeløb. Se bilag. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

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

fordelingen af det i 2011 og overslagsårene ikke fordelte budgetbeløb på 10,02 

mio. kr.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Punktet udsættes til næste måned. 

Barselsudligningspulje udmøntes ved procentvis fordeling. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

dok 126987-10 incl. bilag: Notat til BUU vedr. udmøntning af budgetaftale 2011 - 2014 (BUU 

4.11.2010) (dok.nr.127738/10) 

Oversigt spareforslag BUU møde 02.12.2010 (dok.nr.142181/10) 
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6. Budget 2011 - 2014 nye tildelingskriterier på 

institutionsområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med opstart af budgetprocessen for 2011 – 2014 er der en række 

forudsætninger og procedurer der kan genbruges fra de tidligere år. Dog blev der i 

forbindelse med udarbejdelsen af ”Udvidet forvaltningsrevision af dag- og 

fritidstilbud i Frederikshavn Kommune juni 2009” (BDO) anbefalet, at 

”budgetmodellen bør bevæge sig i retning af taxameterstyring”.  

  

I en taxameterstyringsmodel anvendes et fast beløb pr. barn. Modellen er mere 

enkel end den eksisterende ”blandingsmodel”. Med blandingsmodel menes, at der i 

budgetlægningen tages normeringsmæssige hensyn samtidig med at der tildeles 

efter et ”taxameterlignende” princip. BDO konstaterer,” at der med en 

taxametermodel vil opstå skævheder fordi det forudsatte serviceniveau ikke alle 

steder kan realiseres på grund af anciennitetsforskelle, uforudsete udgifter til 

vikarer, bygninger eller andet - men det vil så være en lokal opgave at tilpasse og 

forklare – i stedet for som nu en central opgave at korrigere og rette alle til samme 

niveau.”  

  

Konklusionen fra BDO er således klar: ”Frederikshavn Kommune bør overveje at 

anvende en tildelingsmodel med færre detaljer og forudsætninger, for dermed at 

sikre en hurtigere budgettilpasning og understøtte markedslogikken” (BDO, side 

22). 

  

Denne klare anbefaling fra BDO er indarbejdet som et konkret mål i helhedsplanen 

for institutionsområdet. Her peges på, at der med de større budgetmæssige 

enheder ønskes udviklet en mindre detaljeret styring af ressourcetildelingen. 

Helhedsplanen peger således på, at målet på økonomistyringssiden er, at den 

enkelte leder bedre kan koordinere og udnytte egne ressourcer og dermed 

fleksibelt og effektivt kan foretage en hurtigere budgettilpasning.  

  

Indføres modellen vil dette medvirke til, at udgangspunktet for de nye områder 

bliver ens, og at der således foretages en budgetmæssig intern omfordeling efter 

samme kriterier.  

  

Børne- og kulturforvaltningen forelægger i mødet, hvilke konsekvenser indførelsen 

af denne model vil have.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

 som konsekvens af implementeringen af helhedsplanen - godkender, at 
der gradvist indføres taxameterstyring på dagtilbudsområdet  

 godkender, at forvaltningen i samarbejde med områdelederne udarbejder 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2904 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU 
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en model. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010 

Udvalget anmoder forvaltningen om i samarbejde med områdelederne at udarbejde 

en model for ressourcetildeling, som bygger på indeksering, og som omfatter alle 

institutioner. 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 

2010 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i maj 2010 har Børne- og 

kulturforvaltningen i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet en ny model for 

ressourcetildeling til vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner. 

Modellen indebærer, at dagtilbuddene fremover tildeles budget ud fra en enkel 

model, hvor der fastsættes en fast enhedspris for hver pladstype. Enhedsprisen 

skal dække dagtilbuddets udgifter til børne- og medarbejderrelaterede udgifter.  

 

Hvert dagtilbud får der ud over en budgetramme til ejendomsrelaterede udgifter. 

Lønudgifter til dagtilbudsledere og indtægter fra forældrebetaling indgår fremover i 

institutionsområdets fælles forvaltningsbudget sammen med udgifter til fripladser 

og udgifter til støtte- og ressourcepædagoger. 

Konsekvenserne af den nye model er, at serviceniveau og budgetramme til 

daginstitutioner i Frederikshavn Kommune fastholdes uændret, men at der vil ske 

indbyrdes forskydninger mellem dagtilbudsområdernes og de selvstændige 

institutioners budgetter. 

  

Forskydningerne afhænger primært af fx medarbejdernes lønanciennitet og 

ansættelsesvilkår, antal decentrale enheder i dagtilbudsområderne og 

institutionernes samlede pladsantal.  

  

Det er Børne- og kulturforvaltningens vurdering, at det trods de faktuelle 

forskydninger er muligt at implementere den nye tildelingsmodel over een gang, 

allerede pr. 1. januar 2011. 

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder den 

udarbejdede model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt af flertal. 

Pia Karlsen og Anders Broholm tager forbehold fordi sagen er utilstrækkelig oplyst 

efter deres opfattelse. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 
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Bilag 

Virkning af indekseringsmodel hvis den var brugt ved oprindelig 2010 budget (dok.nr.142255/10) 

Sammenligning mellem oprindelig 2010 og 2011 inklusiv besparelser (dok.nr.142254/10) 
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7. December 2010 - orientering om status på udmøntning af 

skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

I mødet orienteres om status på udmøntning af skolestrukturen, herunder  

 Visionsworkshop  
orientering fra visionsworkshoppen vedr. ny skole, onsdag den 10. 
november 2010 
- værdier for den nye skole, jf. workshoppen er vedhæftet som bilag. 

 Bygge- og koordineringsudvalget 
orientering fra møde den 15. november 2010 i Bygge- og 
koordineringsudvalget, ny skole 
herunder:  

o informationsmateriale i forbindelse med prækvalifikation er lagt på 
kommunens hjemmeside (se bilag)  

o i mødet blev bl.a. ovennævnte værdier drøftet. (se bilag) Det blev 
samtidig besluttet, at der arbejdes videre med de 9 værdier, de 6 
værdier i relation til skolens udformning og de resterende (C, D og 
E) vil indgå i den pædagogiske fusionsproces. Værdien jf. pkt. 
H: "afskaffe klassen som bærende begreb" ændres til "Indbygge 
mulighed for at afskaffe klassen som bærende begreb".  

o Anders Broholm udtræder af Bygge- og Koordineringsudvalget. I 
stedet indtræder borgmester Lars Møller. 

 Stjerneworkshop 
22. november 2010 blev afviklet Stjerneworkshop. Der orienteres fra 
workshoppen. 
Supplerende workshop er aftalt til 8. december 2010. 

 orientering/drøftelse af materiale vedr. personaleomsætning og 
konsekvenser i forhold til skoleforlig. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

kopi dok. 136573-10 Opsamling, visionsworkshoppen 10.11.2010 (dok.nr.140621/10) 

kopi dok. 136532-10 Informationsmateriale til hjemmeside - Informationsmateriale prækvalifikation Ny 

Byskole Frederikshavn.pdf (dok.nr.140598/10) 

BUU: overblik budgetreduktioner/afgang lærerområdet (dok.nr.142264/10) 

Ledelse og skolefusioner, BUU, december 2010 (dok.nr.144789/10) 

Overvejelser om fusioner af skoler, BUU december 2010 (dok.nr.144707/10) 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6774 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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8. Afklaring af specialklasserne i ny skolestruktur 

 

Sagsfremstilling 

Udgangspunktet i skolestrukturen er, at alle skolens aktiviteter følger den 

pågældende skole over i den nye struktur. 

Dette udgangspunkt gælder ligeledes for specialklasserne. 

  

Specialklasserne på Hedeboskolen overflyttes med den nye struktur til 

Ankermedets Skole. 

Specialklasserne på Ørnevejens Skole overflyttes med den nye struktur til den nye 

skole. 

Specialklasserne på Sæbygaardskolen forbliver med den nye struktur på 

Sæbygaardskolen. 

Heldagsskolen forbliver med den nye struktur en selvstændig skole. 

Specialklassrne for elever med ADHD og for elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder på Abildgårdskolen overflyttes med den nye struktur til 

Abildgård/Fladstrand Skole. 

Specialklaserne for elever med autisme på Hånbækskolen overflyttes med den nye 

struktur til den nye skole. 

Specialklasserne på Hånbækskolen for AKT elever foreslås udfaset fra august 

2011 som en besparelse i forhold til budgetforliget. 

  

Generelt er der således ikke aktuelle planer om at ændre på 

specialtilbudsstrukturen, men der kan på sigt opstå pædagogiske, geografiske eller 

økonomisk betingede behov eller muligheder herfor - jf. også den påtænkte 

udvidede revision af specialundervisningen i Frederikshavn Kommunes folkeskoler. 

Specifikt og aktuelt kan det imidlertid overvejes, om der i forbindelse med den 

forventede etablering af de to nye skoler i Frederikshavn by (den nye skole og den 

sammenlagte Abildgård/Fladstrand Skole) med fordel kan foretages en ændring af 

specialklassetilbuddet de to skoler imellem.  

Der vil kunne peges på ændringer, der kan give pædagogiske/faglige forbedringer, 

ligesom de fysiske faciliteter for eleverne og de ansattes fysiske arbejdsmiljø 

herved kunne forbedres. Ændringerne vil kunne foretages uden væsentlige 

forskydninger i antallet af specialelever på hver af de to skoler. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at forvaltningen anmodes om, i dialog med de 

involverede skoler at igangsætte en proces til afklaring af specialklassetilbuddene 

på de to nye skoler i Frederikshavn by. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9072 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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9. 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 

2010 

Sagen genoptages med henblik på drøftelse af beregningsmodeller. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6152 

 Forvaltning: BKF 
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Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

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

skolebuskørsel, drøftes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2010 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Paul R. Andersen og Jette Toft. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 

2010 

I sidste udvalgsmøde udleverede Børne- og Kulturforvaltningen et notat med 

beregningsmodeller vedr. betalingsvilkår for skolebuskørsel (med udgangspunkt i 

problemstillingerne i Dybvad-området).  

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen til møde den 2. december. 

  

I notat som nævnt ovenfor, fremgik også at der for Hørby-området var indsendt 

ansøgning til Trafikstyrelsen om dispensation, således førskolebørn mod betaling 

kan benytte den lukkede skolebusrute. 

  

Trafikstyrelsen har ved brev af 10. november 2010 oplyst, at det ansøgte ikke kan 

imødekommes, da der ved udførelse af speciel rutekørsel kun må befordres 

bestemte kategorier af personer, jf. §19, stk. 3 i lov om trafikselskaber. Der kan 

således ikke på grundlag af en tilladelse til speciel rutekørsel befordres både 

skoleelever til undervisningssted og børn til daginstitution, da der her er tale om 

flere kategorier af personer. 

  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager Trafikstyrelsens afslag på dispensationsansøgning til efterretning  

 beslutter, om forvaltningens oplysninger vedr. betalingsvilkår for 
skolebuskørsel giver anledning til ændring af tidligere beslutninger vedr. 
skolebuskørsel. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Pind 1: Taget til efterretning. 

Pind 2: Giver ikke anledning til ændring. 

Jeppe Nielsen Kyk tager forbehold, han ønsker prisen sænket til 85 kr. pr. måned. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

NOTAT til BUU - betalingsvilkår for skolebuskørsel - Dybvadområdet (BUU 

4.11.2010) (dok.nr.132481/10) 

Afslag på ansøgning om dispensation til befordring af børnehavebørn på lukkede skolebusruter (rute 2 + 
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rute 7) (dok.nr.141337/10) 
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10. Disponering af midler fra Mette Marie Simonsens og 

Nicoline Foverskovs fond 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune administrerer en række mindre legater, der gennem tiden 

er oprettet af personer og institutioner i kommunen.  

Flere af disse legater har en kapital, som er så lille, at de beløb der kan uddeles 

hvert år, bliver meget små. Dertil kommer, at legaterne er oprettet så de geografisk 

dækker de gamle kommuner. Disse forhold betyder, at der er en uforholdsmæssig 

stor administrativ byrde forbundet med at administrere legaterne.  

På den baggrund søgte Frederikshavn Kommune i slutningen af 2009 

Civilstyrelsen om at måtte opløse bl.a. Mette Marie Simonsen og Nicoline 

Foverskovs Fond. 

  

Civilstyrelsen har i sommeren 2010 meldt retur, at styrelsen tillader opløsning af 

fonden. Opløsningen kan ske på een gang eller eventuelt over en periode på op til 

tre år. 

  

Fondens kapital udgør pt. ca. 195.000 kr. fordelt på obligationer og indestående på 

bankbog. 

  

Ifølge fundats for Mette Marie Simonsens og Nicoline Foverskovs fond er det 

fondens formål at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af mindrebemidlede 

børn og unge fra Sæby Kommune, fortrinsvis Albæk og Lyngså sogne, samt børn 

og unge i øvrigt, der har været optaget på Holt Bjerg Erhvervsforskole. 

Af fundatsen fremgår også, at af fondens årlige indtægt anvendes forlods det 

nødvendige beløb til dækning af administrationsudgifter og til dækning af udgifterne 

ved vedligeholdelse af Mette Marie Simonsens gravsted på Albæk Kirkegård. Det 

bemærkes, at Nicoline Foverskovs gravsten er opstillet på dette gravsted. 

  

Fonden har indtil udgangen af 2009 været administreret af en bestyrelse udpeget 

af byrådet. Udpegningen har fulgt den kommunale valgperiode. Der er ikke udpeget 

en bestyrelse for indeværende valgperiode. 

  

På grund af kun få midler til udlodning har den sidste bestyrelse kun afholdt eet 

møde.  

I det møde forslog forvaltningen, at fondens fokus på et lokalområde og størrelsen 

på de årlige frie fondsmidler kunne tale for at arbejde på at overdrage bestyrelsen 

af fonden til menighedsrådene ved Albæk og Lyngså sogne. Fondsbestyrelsen 

ønskede ikke denne ændring. 

I samme møde blev bestyrelsen også orienteret om, at forvaltningen havde 

konstateret, at Mette Marie Simonsens gravsted på Albæk Kirkegaard var blevet 

delvist annulleret. Det vil sige, at gravstenene stadig er placeret, hvor Mette Marie 

Simonsen er begravet, men der er ingen yderligere markering af gravstedet. 

Gravstedet er dækket af grus, som andre friarealer på kirkegården. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5509 
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Fondsbestyrelsen besluttede, at gravstedet reetableres og udlodning af 

overskydende midler skulle afvente, at udgift til reetablering var kendt. 

Reetablering af gravsted er pt. ikke igangsat. Forvaltningen har telefonisk meddelt 

graver ved Albæk Kirke, at påtænkt genetablering af gravsted nu afventer 

beslutning om disponering af fondens kapital. 

  

  

I begyndelse af 2010 har Voerså Byudvikling uopfordret fremsendt ansøgning om 

tilskud fra Mette Marie Simonsen og Nicoline Foverskovs Fond til delvis dækning af 

køb af fællestelt til placering på krogrunden i Voerså. Ansøger fik besked om, at 

fonden var under opløsning og at ansøgning derfor måtte afvente svar fra 

Civilstyrelsen. 

I stedet fremsendte Voerså Byudvikling ansøgning via Distriktsudvalget til 

Økonomiudvalget, som bevilgede 36.000 kr. af puljen til lokal udvikling i 

landdistrikterne, til midlertidig løsning af Voersås 17 foreningers behov for et 

midlertidigt samlingssted, indtil der bliver etableret et permanent mulithus. 

  

  

Forvaltningen har udarbejdet oversigt over de seneste års disponering af fondens 

frie midler. Kopi af oversigt vedlagt. 

  

Børne- og Kulturforvaltningens forvaltningsledelse har drøftet disponering af midler 

fra den opløste fond. Forvaltningsledelsen anbefaler, at disponering af midler 

overdrages Albæk sogns fælles menighedsråd, idet det er fondens formål at yde 

støtte til uddannelse og dygtiggørelse af mindrebemidlede børn og unge fra Sæby 

kommune, fortrinsvis Albæk og Lyngså sogne, samt børn og unge i øvrigt, der har 

været optaget på Holt Bjerg Erhvervsforskole. 

  

Forvaltningen har bedt Albæk sogns fælles menighedsråd om en 

forhåndstilkendegivelse, om menighedsrådet er interesseret i at overtage opgaven 

med uddeling af fondens kapital til formål som beskrevet i fundatsen. Som tidligere 

oplyst udgør kapitalen ca. 195.000 kr. og denne kan fordeles på een gang eller 

eventuelt over en periode på op til tre år. 

  

Albæk sogns fælles menighedsråd har oplyst, at menighedsrådet gerne vil forestå 

opgaven med uddeling af fondens kapital til formål som beskrevet i fundatsen. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget anbefaler følgende disponering af ca. 195.000 kr. efter opløsning 

af Mette Marie Simonens og Nicoline Foverskovs Fond til Byrådets godkendelse: 

 at midler efter opløst fond - ca. 195.000 kr. overføres til Albæk sogns fælles 
menighedsråd til udmøntning til formål som beskrevet i fondens fundats.  

 at Albæk sogns fælles menighedsråd indsender regnskab til Frederikshavn 
Kommune for de uddelte midler. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 
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Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Fundats - Mette Marie Simonsens og Nikoline Foverskovs fond (dok.nr.295554/08) 

kopi dok. 81141-10 Mette Marie Simonsen og Nicoline Foverskovs Fond (dok.nr.124889/10) 

Anonymiseret udgave dok 2570-09_v1_Sammenskrivning oplysninger fondsreferater 1995 - 2006 - 

2570-09_v1_Sammenskrivning oplysninger fondsreferater 1995 - 2006.doc (dok.nr.134100/10) 
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11. Godkendelse af Digitaliseringsstrategi 2010-2014, Skole-it 

 

Sagsfremstilling 

I overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om 

udarbejdelse af digitaliseringsstrategi for skole-it af 10. februar 2010 og 4. marts 

2010 fremlægges hermed digitaliseringsstrategi for skole-it 2010-2014 til 

godkendelse i udvalget. 

  

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af 

skolerne og deres repræsentanter i visionsworkshops og projektarbejdet. Børne- og 

Ungdomsudvalget har også været repræsenteret i arbejdet. 

  

Visionen, der fremgår af digitaliseringsstrategien - side 5, blev præsenteret på et 

afsluttende visionsseminar med deltagelse af en bred repræsentation af 

interessenter. Visionen blev positivt modtaget. 

  

Der er i Budget 2011 og overslagsårene afsat økonomi til gennemførelse af 

strategiens elementer som beskrevet i strategiens handlingsplan (afsnit 4).  

 

Indstilling 

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

Digitaliseringsstrategi 2010-2014, Skole-it. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Digitaliseringsstrategi - endeligt forslag (dok.nr.138908/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/685 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: BUU 
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12. Godkendelse af Opholdstedet "Skagen" 

 

Sagsfremstilling 

Der er den 19.marts 2010 modtaget ansøgning fra Fonden Opholdsstedet Skagen 

(OS) om godkendelse jævnfør L.O.S. § 142.stk. 5 af Opholdsstedet Skagen.  

  

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling, Hjørring (GOT) har på 

vegne af Frederikshavn kommune gennemført godkendelsesforløb i henhold til 

servicelovens bestemmelser samt vedtagne retningslinjer, og har ikke fundet 

forhold der taler imod en godkendelse. 

  

Godkendelse af opholdssted. 

Det indstilles således, at Opholdsstedet Skagen godkendes jævnfør Lov om social 

service § 142.stk.5 som opholdssted for 6  børn og unge i alderen 12 – 17 år med 

følgende problemstillinger: 

  

•       Massivt omsorgssvigt med deraf følgende psykosociale problematikker 

•       svag og manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer 

•       asocial og destruktiv adfærd 

•       begyndende kriminalitet og misbrug 

•       grænsesøgende og grænseoverskridende adfærd 

•       at være behandlingskrævende og have brug for adfærdsregulerende støtte 

og indsats 

•       at have udtalte følelsesmæssige skader, at have følelsesmæssigt 

afstumpede og med manglende eller ringe empatiske evner 

•       i udpræget grad at bruge vold og trusler som udtryksform og 

reaktionsmønster, herunder unge, som vurderes farlige for sig selv og/eller 

andre 

•       at have opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD eller lignende diagnoser 

•       derudover modtages unge, som vil være anbragt på ungdomssanktion 

(ungdomssanktionsfaser 2 og 3) og unge fra andre institutioner. 

  

Godkendelse af budget. 

I forbindelse med godkendelsesforløbet er fondens udkast til budget gennemgået 

og der er indhentet valuarvurdering vedrørende fastsættelse af husleje. Det 

indstilles at opholdstedet godkendes med et samlet budget på 7.650.315 kr., som 

fordeler sig på følgende måde:  

  

Lønudgifter 5.925.325 kr. 

Ejendomsudgifter 313.262 kr. 

Øvrige udgifter 1.411.728 kr. 

  

Den månedlige takst godkendes som følge heraf til 111.847 kr.  

  

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1739 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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Det følger af reglerne om godkendelse af og tilsyn med private botilbud og 

opholdssteder samt vedtægten for Fonden Opholdsstedet Skagen § 7, stk. 1, litra 

D, at Frederikshavn Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.  

  

Det indstilles at udvalget tager stilling til om der ønskes udpeget et medlem til 

bestyrelsen.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 godkender opholdesstedet til 6 børn og unge i alderen 12-17 år med de i 
sagsfremstillingen oplistede problemstillinger  

 godkender opholdsstedets budget 2011  

 tager stilling til, om der ønskes udpeget en repræsentant til opholdsstedets 
bestyrelse. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Pind 1: Godkendt 

Pind 2: godkendt 

Pind 3: Der ønskes ikke at udpege en repræsentant til bestyrelsen 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Stiftelsesdokument og vedtægter for Fonden Opholdsstedet Skagen (dok.nr.139829/10) 

Udkast Godkendelsesskrivelse Opholdsstedet Skagen (dok.nr.139854/10) 

Forudsætninger for godkendelse Opholdsstedet Skagen (dok.nr.139838/10) 

Udkast Budgetgodkendelse 2011 Opholdsstedet Skagen (dok.nr.139839/10) 
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13. Ansøgning om justering af normering/budgetgodkendelse 

2011 for Opholdsstedet Firkløveren 

 

Sagsfremstilling 

Opholdsstedet Firkløveren har i forbindelse med proces omkring godkendelse af 

budget 2011 ansøgt om opnormering med 0,5 stilling til vikardækning og 0,2 

kontorassistent. Ansøgningen er behandlet af Den Tværkommunale Godkendelses- 

og Tilsynsafdeling, Hjørring (GOT). 

  

Firkløveren er godkendt medio 2009 og modtog de første børn ultimo 2009. Ultimo 

2009 blev godkendt, at pladsantallet blev udvidet fra 6 til 7, bla. med det formål at 

nedbringe taksten. 2010 er således første år, hvor stedet har haft mulighed for at 

forholde sig til driften i praksis og for at kunne skabe et realistisk budget for 2011. 

Der er således sket flere mindre omrokeringer i budgetposterne for at kunne få et 

realistisk budget, og gennemgående er budgetposterne "Ejendom" og "Øvrige 

udgifter" holdt lig 2010 eller er reduceret. 

  

Eneste post hvor der samlet set sker en ændring, som i væsentlig grad påvirker 

taksten i opadgående retning, er på lønningerne. Der var i 2010 godkendt en 

samlet normering på 9,0 til de 7 pladser som Firkløveren er godkendt til. 

Begrundelsen for udvidelse af normeringen som ansøgt, er primært målgruppens 

behov, samt ikke indfriede forventninger om at kunne holde lukket i hjemrejse 

weekend. 

  

Normering vil, med den ønskede ændring, svare til 1,39 fuldtidsstilling pr. plads. 

Dette vurderes ikke at være unormalt for et opholdssted, og er meget lig andre, 

også i Frederikshavn Kommune. 

Det er GOT´s vurdering, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, hvis 

taksten på 66.005 kr. i 2011 godkendes for Firkløveren. 

Firkløveren har i 2009, med kun 6 pladser, haft en takst på mere end 67.000 kr. I 

2010 har taksten med 7 pladser været 61.926. 

  

Det indstilles i medfør af Lov om social service at Firkløverens budget for 2011 

godkendes med de ansøgte ændringer.  

 

Indstilling 

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

budgetskrivelse 2011 for Opholdsstedet Firkløveren, Østervrå. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/9316 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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Udkast Budgetgodkendelse 2011 - Firkløveren (dok.nr.140478/10) 
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14. Orientering om Skolestyrelsens undersøgelse af 

minimumstimetal i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling 

Skolestyrelsen fører tilsyn med, at minimumstimetallene overholdes i folkeskolen. 

Som et led i tilsynet har styrelsen konstateret, at en eller flere skoler i 

Frederikshavn Kommune i løbet af skoleårene 2004/05 til 2008/09 har indberettet 

et planlagt undervisningstimetal, der ikke fuldt ud lever op til reglerne om 

minimumstimetal. 

  

Skolestyrelsen har i begyndelsen af november 2010 fremsendt brev til 

Frederikshavn Kommune, hvori Styrelsens bemærkninger vedr. de enkelte skoler, 

fremgår. 

Samlet set vil skolestyrelsen ikke foretage sig yderligere i forhold skolernes 

undervisningstimetal de foregående skoleår. Styrelsen påpeger samtidig, at det 

forudsættes at skolerne fremover planlægger, så lovgivningens krav overholdes. 

  

Forvaltningen oplyser, at det overfor folkeskolerne er indskærpet, at regler om 

minimumstimetal skal overholdes. Samtidig oplyses, at opbygning af skolernes 

kvalitetsrapporter er tilpasset, således overholdelse af minimumstimetal sikres. 

  

Forvaltningen har bedt tre skoler, som ikke har afholdt et undervisningstimetal der 

lever fuldt ud op til reglerne om minimumstimetal, om at indsende en redeførelse. 

Redegørelsen skal indeholde oplysning om, hvorfor skolen ikke har levet op til de 

politisk fastlagte krav, og hvad skolen har tænkt at gøre for at sikre, at noget 

tilsvarende ikke sker fremadrettet. 

Redegørelser forelægges i mødet. 

 

Indstilling 

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

henvendelse fra Skolestyrelsen og folkeskolernes redegørelser til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Skolestyrelsen: tilsyn med overholdelsen af minimumstimetallene for skoleårene 2004/05 til 2008/09 - 

Brev til Fredrikshavn Kommune (dok.nr.133503/10) 

Skolestyrelsen: bilag til Brev til kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune vedr. afslutningen af 

Skolestyrelsens tilsyn med overholdelsen af minimumstimetallene for skoleårene 2004/05 til 

2008/09 (dok.nr.133504/10) 

Elling skole - redegørelse til sag om overholdelse af minimumstimetal (dok.nr.142638/10) 

Ravnshøj skole - redegørelse vedr. overholdelse minimumstimetal (dok.nr.144219/10) 

Stensnæsskolen - redegørelse vedr. overholdelse af minimumstimetal (dok.nr.144151/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21831 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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15. Evaluering af skoledialogmøde den 4. november 2010 

 

Sagsfremstilling 

Den 4. november 2010 blev afviklet dialogmøde mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og skolebestyrelsesmedlemmer i folkeskoler i Frederikshavn 

Kommune. 

Hovedtemaet var "Hvilke udfordringer står folkeskolen overfor, både generelt og i 

Frederikshavn Kommune". 

Efter et kort oplæg til aftenens tema blev forsamlingen opdelt i grupper, hvor 

følgende temaer skulle drøftes: 

  

Tema 1: Skolen skal magte alle elever 

Tema 2: Skolens samarbejde med elever, forældre, omverden 

Tema 3: Fokus på test og resultater i skolen 

Tema 4: Lyst til læring og uddannelse 

Tema 5: Hvordan organiserer man en god skole? 

Tema 6: Ungdomsuddannelsen begynder i folkeskolens overbygning 

  

Sammenskrivning af gruppernes returmelding på temaer er vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling 

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

dialogmødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Sammenskrivning af gruppernes returmelding på diskussionspunkter - skoledialogmøde 

4.11.2010 (dok.nr.135777/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9119 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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16. Uddelegering af budgetrammer 2011 til lavest 

identificerbare omkostningssted 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til een person  

 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret 
Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

  

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at at det udarbejdede forslag til uddelegering af 

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2011 godkendes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

2011 - oversigt identificerbare omkostningssteder (dok.nr.140009/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20155 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: haja 

 Besl. komp: BUU 
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17. Ændring af lejeaftale med Skærum Ungdomshus 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og kulturforvaltningen har siden 1. januar 2002 haft lejekontrakt med 

Skærum Ungdomshus, Borgervej 25, Skærum. Lejemålet kan efter gældende 

lejekontrakt tidligst opsiges pr. 31. august 2011.  

Børne- og kulturforvaltningen har været i dialog med Skærum Ungdomshus om 

lejeforholdet, da huslejen på grund af låneændringer kan reguleres ned pr.1/1 2011 

og brugen af huset er ændret i forhold til kommunens tidligere anvendelse af 

lokalerne. Skærum Ungdomshus har indsendt forslag til huslejetakst i 2011, 

således huslejen falder til 60.000 kr/årligt fra 254.000 kr. årligt i 2010. Det er 

samtidig foreslået at binde lejemålet fra 1. januar til 31. december 2011. 

  

Pt. anvendes lokalerne som udflugtsmål og aflastningslokaler for børnehavebørn 

og som base for Skærum Børne- og ungdomshus´ ungdomsklub. Skærum Børne- 

og ungdomhus er nu en del af Børnehuset Troldehøj i Ravnshøj og 

ungdomsklubben har ca. 60 medlemmer. Ungdomsklubbens aktiviteter er noget 

Skærum Ungdomshus værdsætter højt og har erfaret trækker unge fra hele 

lokalområdet. 

Huslejereduktionen på i alt 194.000 kr. årligt indgår som en besparelse i 

Helhedsplanen for dagtilbudsområdet for 2011 og overslagsårene. 

 

Indstilling 

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

 at lejemålet med den ændrede husleje forlænges, foreløbigt til og med 
udgangen af 2011  

 at den nævnte huslejereduktion indgår i udmøntning af Helhedsplan for 
dagtilbudsområdet.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10792 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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18. Godkendelse af praksisplan for Fysioterapi 

 

Sagsfremstilling 

Resumé. 

Regionen og kommunerne i regionen har udarbejdet en fælles plan for 

tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen jf. 

overenskomsten om almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. Byrådet anmodes 

om at godkende praksisplanen. 

  

Sagsfremstilling. 

Kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi pr. 1. 

august 2008. Myndighedsansvaret indebærer bl.a. at kommunerne i samarbejde 

med Region Nordjylland har fået ansvaret for at udarbejde en praksisplan for 

fysioterapiområdet.  

  

Planen danner grundlaget for beslutning om de overenskomstmæssige forhold 

vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet, og har til formål at sikre at 

tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i alle områder af regionen er 

koordineret og samordnet, herunder i forhold til andre sundhedsmæssige og 

sociale foranstaltninger og områder, samt i forhold til kvalitetssikring. 

  

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af 

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de 

nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er blevet lagt 

vægt på en åben proces i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til praksisplan, 

hvor arbejdsgruppen i fællesskab har medvirket til indholdet. 

  

Planens fokusområder er: 

 Kvalitetssikring og -udvikling af den fysioterapeutiske behandling  

 Sammenhæng og dialog mellem sektorerne  

 Den fysioterapeutiske kapacitet i regionen  

  

Kvalitet og sammenhæng. 

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi finder det væsentligt, at der i arbejdet med 

kvalitetssikring arbejdes med øget sammenhæng i patientforløb og herunder i 

forhold til forløb på tværs af sektorer. Udvalget anbefaler derfor, at der i arbejdet 

med kvalitetsudvikling fokuseres på såvel kvalitet i selve behandlingen, der skal 

leve op til kliniske retningslinjer, best-practice mv. samt selve patientforløbet. I den 

forbindelse anbefales det, at det undersøges nærmere, hvorvidt der skal ske en 

udvidelse af praksiskonsulentordningen til understøttelse af arbejdet for 

kvalitetssikring og patientforløb. 

  

Samarbejdsudvalget anbefaler endvidere, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 

repræsentation fra region, kommuner og praktiserende fysioterapeuter, der vil 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11991 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU/BUU/BR 
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kunne arbejde med faglig og forløbsmæssig kvalitetsudvikling indenfor forskellige 

indsatsområder på fysioterapiområdet. 

  

Det anbefales ligeledes, at der med henblik på at styrke en sammenhængende og 

effektiv opgaveløsning i forhold til personer med varigt nedsat funktionsevne i de 

enkelte kommuner etableres formelle dialogfora mellem kommunerne og de 

praktiserende fysioterapeuter.  

  

Kapacitet. 

Den fysioterapeutiske kapacitet anbefales at forblive uændret, og der anbefales 

således ikke en udvidelse af kapaciteten med nye ydernumre. 

  

Den geografiske kapacitetsfordeling i regionen er overordnet fornuftig, men der kan 

være forskelle, hvorfor der søges skabt en fleksibilitet, som muliggør en udjævning 

af disse f.eks. i forbindelse med ansøgninger om flytning af praksis, opsplitning af 

klinikker og etablering af satellitklinikker. Dog sådan, at den faglige kvalitet i 

tilbuddet bevares. 

  

Idet behovet for fysioterapi ikke er statisk, kan det dog være nødvendigt at 

revurdere kapaciteten. Det anbefales derfor, at Samarbejdsudvalget midt i 

planperioden drøfter kapaciteten og dens geografiske placering. Det anbefales 

endvidere, at Samarbejdsudvalget orienteres om væsentlige ændringer i den 

fysioterapeutiske kapacitet i kommunalt regi. Denne orientering sker hvis 

ændringerne i kapaciteten har en vedvarende konsekvens for hele eller dele af den 

i praksisplanens fastlagte kapacitet. 

  

Endelig anbefaler Samarbejdsudvalget, at der over tid sker en konvertering af den 

mobilfysioterapeutiske kapacitet, således at der arbejdes hen mod, at regionens 

mobile ydernumre tilknyttes klinikker. Det kræver bl.a., at det ikke er i modstrid med 

hensyn til geografisk fordeling af kapaciteten og funktionen med 

"hjemmebehandling". 

  

  

Høring. 

Praksisplan for Fysioterapi blev sendt i høring den 30. juni 2010 og med 

høringsfrist den 24. august 2010. Praksisplanen har ikke været sendt til høring i de 

nordjyske kommuner, da praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region 

Nordjylland og de nordjyske kommuner.  

Der er indkommet høringssvar fra seks parter, hvoraf to parter har haft 

bemærkninger til praksisplanen.Høringssvar med bemærkninger er modtaget fra 

Danske Fysioterapeuter og Brønderslev Kommune. 

  

  

KKR Nordjylland. 

KKR Nordjylland har på sit møde, den 28. maj 2010 drøftet hovedelementerne i 

udkastet til praksisplan og kunne anbefale planen til høring hos eksterne 

interessenter. Der efterfølgende foretaget enkelte justeringer og tilpasninger, som 

vurderes at være i overensstemmelse med målet om at sikre koordinering og 
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samordning af behandlingsmulighederne, samt sikre et planlægningsværktøj for 

samarbejde, udvikling og styring.  

  

  

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. 

På møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 14. september 2010 blev 

praksisplanen, samt tilgåede høringssvar endeligt behandlet. Samarbejdsudvalgets 

kommunale og regionale politikere, samt repræsentanter for fysioterapeuterne 

anbefaler i forlængelse heraf, at praksisplanen godkendes i Regionsrådet, samt i 

samtlige nordjyske kommunalbestyrelser.  

  

  

Vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn kommune 

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

Frederikshavn Kommune af de privatpraktiserende fysioterapeuter under den 

vederlagsfri ordning. I Praksisplan for Fysioterapi står der at Frederikshavn 

Kommune ikke er leverandør af vederlagsfri fysioterapi, men det er ikke helt 

korrekt. 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 opgave har været organisatorisk 

placeret  på Træningsområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen.  

I september 2010 er det politisk vedtaget at flytte opgaven fra Træningsområdet i 

Social- og Sundhedsforvaltningen til Specialpædagogisk Rådgivning i Børne- og 

Kulturforvaltningen. Dette er sket for at styrke den koordinerede tværfaglige 

indsats. 

Samtidig er det besluttet, at iværksætte en analyse med henblik på at afklare, om 

Frederikshavn Kommune også skal etablere eget vederlagsfrit tilbud for børn og 

unge efter den vederlagsfrie ordning for den resterende del af kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Praksisplanen forventes ikke, at medføre udgifter for kommunerne, idet planen ikke 

anbefaler udvidelse af den fysioterapeutiske kapacitet med nye ydernumre. 

  

Det forventes ikke, at en omkonvertering af den mobilfysioterapeutiske kapacitet vil 

medføre øgede udgifter.  

 

Indstilling 

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

Byrådet at godkende Praksisplan for Fysioterapi. 

Direktøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende 

Praksisplan for Fysioterapi.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 
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Anmodning til kommuner1.pdf (dok.nr.138881/10) 

Høringsnotat _endelig_.pdf (dok.nr.138883/10) 

Endelig Praksisplan.pdf (dok.nr.138882/10) 
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19. Projekt Sundhedshus Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte i slutningen af september en indkaldelse 

af ansøgninger om midler fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og 

akuthuse i udkantsområder. 

Frederikshavn Kommune er sammen med Region Nordjylland og 4 nordjyske 

kommuner ansøgningspart i ansøgninger om midler fra Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets pulje til etablering af 5 sundhedshuse i udkantsområder. 

Projekterne er udviklet i samarbejde mellem de involverede læger, praksisudvalget, 

region og kommuner.  

Region Nordjylland, Thisted Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn 

Kommune og Jammerbugt Kommune søger sammenlagt om 240 mio. kr. til 

tilvejebringelse af bygningsmæssige faciliteter. Der søges endvidere om 5 mio. kr. 

til etablering af diagnostiske faciliteter, herunder udstyr til blodprøvetagning og 

laboratorium mv. For at kunne ansøge om finansiering gennem puljen forudsættes 

det at både regionen og kommunerne vil medfinansiere i et større eller mindre 

omfang. 

Det her ikke været muligt, inden for ansøgningsfristen, at få en politisk godkendelse 

af projektet, og i ansøgningen er der derfor taget forbehold herfor. Byrådet 

anmodes derfor om at behandle sagen politisk nu, således at projektets 

forudsætninger kendes, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet forhåbentlig vender 

positivt tilbage. 

  

Beskrivelse af Sundhedshus Sæby projektet 

Region Nordjylland søger sammen med Frederikshavn Kommune om 28.5 mio. kr. 

til etablering af praksislokaler og Fællesarealer, 17 mio. kr. til kommunale 

funktioner samt 1 mio. kr. til indkøb af udstyr.  

Sundhedshuset skal placeres i Sæby  - det område i Frederikshavn Kommune hvor 

den nuværende praksisstruktur, antallet af ledige ydernumre, befolkningstilvæksten 

i området, høje patiental  og  flere snarlige pensioneringer blandt de alment 

praktiserende læger mv. understreger en stor sårbarhed. Nye tilfyttere til området 

kan ikke få en læge  i byen. 

Den valgte grund har adressen Sæbygårdvej 29 og er beliggende i forbindelse 

med  dagligvarebutikker, Træningscenter Sæby, Svømmehal, borgerservice, 

kulturhus, bibliotek, Sæbygårdskolen, børneinstitutioner og i forbindelse med stort 

boligområde. 

Som udgangspunk er der lagt op til at det er Region Nordjylland som bliver 

bygherre og som vil eje de lokaler som stilles til rådighed for de praktiserende 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10681 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: BUU/SUU/ØU/BR 
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læger og for de kommunale aktiviteter.  

Sæbyområdets 9 almen praktiserende læger har givet tilsagn om at flytte deres 

praksis til det kommende Sundhedshus.  

I ansøgningen er beskrevet følgende funktioner som Frederikshavn Kommune 

ønsker at placere i Sundhedshus Sæby: 

Det kommunale Sundhedscenter, som tilbyder: 

         Sundhedsfremmesamtaler 

         Vejledning og kurser inden for KRAM faktorerne 

o    Kost 

o    Rygestop 

o    Alkohol 

o    Motion 

o    Blodtryksmåling 

  

          Borgere med kroniske sygdomme  tilbydes 

o    Hjælp til at leve med en kronisk sygdom 

o    Diætistvejledning 

o    Rehabilitering for borgere med KOL, Hjerte-kar-sygdom og/eller diabetes 

type 2 
  

Hjemmesygeplejesker tilknyttet lokalområdet 

Henvisning til hjemmesygepleje sker via den almen praktiserende læge, vagtlæge 

eller i forbindelse med udskrivning. Hjemmesygepleje består af; 

         Behandling af sår 

         Pleje af alvorligt syge og døende 

         Administration af medicin samt smertebehandling 

         Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold 

         Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme  
  

Øvrige kommunale sundhedsrettede opgaver 

         Mulighed for konsultation hos sundhedsplejerske som delvist alternativ til 

hjemmebesøg, eller i forbindelse med andre besøg i Sundhedshuset 

         Mulighed for træning hos fysioterapeuter/ergoterapeuter i Sundhedscentrets 

træningshal i Sundhedshus Sæby 

         Børnegruppe aktiviteter 

         Fælles arrangementer omkring kost og motion på tværs af sundhedshuset 

         Tættere samarbejde med primærsektoren i forhold til opgaveoverdragelse fra 

psykiatrien med ressourcer fra den kommunale Psykologiske Rådgivning 

  

Såfremt ansøgningen imødekommes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og at 

Frederikshavn Kommunes byråd godkender projektet anslås sundhedshuset at 
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kunne være klar til indflytning ultimo 2012/primo 2013. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Grunden er kommunalt ejet, har et areal på ca. 9.000 m² og har en anslået 

grundværdi på 6.510.000 mio. kr. I projekt Sundhedshus Sæby indgår 

grundværdien som Frederikshavn Kommunes medfinansiering af projektet. 

 

Indstilling 

Direktørene indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget overfor 

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Frederikshavn Kommune indgår i 

Projekt Sundhedshus i Sæby med følgende: 

         at grunden på Sæbygårdvej 29 i Sæby indgår som Frederikshavn 

Kommunes medfinansiering af projekt Sundhedshus Sæby.  

         at kommunen placerer aktiviteter i Sundhedshuset. Efter projektbevilling 

tages der konkret stilling til hvilke aktiviteter, der endeligt placeres i 

Sundhedshus Sæby.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering 

a (dok.nr.123326/10) 

Samlet ansøging region n - lægehuse - ansøgning_rn_lægehuse.pdf (dok.nr.140240/10) 

Ansøgning - udkast - Sundhedshus sæby.pdf (dok.nr.140232/10) 

bilag til ansøgning om sundhedshus i Sæby - A3Liggende.pdf (dok.nr.140318/10) 

Sundhedshus Sæby - underskrevet.pdf (dok.nr.140435/10) 
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20. Vedtagelse af Sundhedsaftalen for 2011-2015 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsaftalen er en aftale mellem de 11 nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland. Det primære formål med aftalen er, at sikre sammenhæng og 

koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af de to myndigheder. 

Det vil sige en sammenhæng og koordinering af indsatsen mellem sygehusene, de 

alment praktiserende læger og kommunerne. 

  

Generel Sundhedsaftale 

  

Politisk Sundhedsaftale 

Politiske visioner, 

strategier og mål for 

aftaleperioden 

  Administrativ aftale 

Overordnede aftaler, 

organisering og 

implementering 

Sundhedsaftaler for 

de 6 indsatsområder 

Bilagsmateriale 

 

    

Bilateral aftale 

mellem 

Region Nordjylland 

og Frederikshavn 

kommune 

 

  

Den politiske sundhedsaftale har i sit udgangspunkt fokus på de store 

udfordringer som det nordjyske sundhedsvæsen står overfor. En udfordring som 

gælder både regionen og kommunerne – og ikke mindst den udfordring det er, at 

sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever at modtage 

sundhedsydelser ubesværet på tværs af kommuner, de alment praktiserende læger 

og sygehusene. 

  

Omdrejningspunktet, for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, er 

Sundhedsaftalen for 2011-2015, som nu er klar til politisk behandling i 

Frederikshavn kommunes Byråd. En sundhedsaftale som er udarbejdet, ud fra de 

erfaringer som kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har gjort sig 

med den nuværende sundhedsaftale. 

  

Visionen for sundhedsaftalen er; at Nordjylland er et godt sted at være borger, fordi 

vores sundhedsvæsen er sammenhængende, og fordi vi samarbejder om bedre 

sundhedstilbud til borgerne.  

  

For at virkeliggøre visionen, har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner 

valgt at indgå en aftale om at arbejde for: 

  

At sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne 

At sikre det gode sammenhængende patientforløb 

At sikre det nære sundhedsvæsen er veludviklet 

At mindske den sociale ulighed i sundhed 

At opgaveløsning er af høj faglig kvalitet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9856 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 
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Den politiske sundhedsaftale beskriver således de mangeartede udfordringer som 

det nordjyske sundhedsvæsen står overfor, og ikke mindst beskriver hvordan vi på 

tværs af sektorerne kan møde disse udfordringer med fælles front (Se bilag for 

aftalens fulde indhold). 

  

Den administrative aftale indeholder de konkrete rammer for samarbejdet på 

tværs af kommuner, alment praktiserende læger og sygehuse. Aftalen er delt i to 

dele. Dels en del som beskriver overordnede aftaler, organisering og opfølgning på 

sundhedsaftalen, og dels en beskrivelse af de 6 obligatoriske indsatsområder samt 

tilhørende bilag: 

  

Indsatsområde 1: Indlæggelse og udskrivningsforløb 

Indsatsområde 2: Træningsområdet 

Indsatsområde 3: Behandlingsredskaber og hjælpemidler 

Indsatsområde 4: Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder 

patientrettet forebyggelse 

Indsatsområde 5: Indsatsen for mennesker med sindslidelser 

Indsatsområde 6: Opfølgning på utilsigtede hændelser 

 (Se bilag for aftalens fulde indhold). 

  

Den bilaterale aftale er et supplement til de politiske og den generelle 

administrative aftale, aftaler som opfylder de lovmæssige krav fra 

Sundhedsstyrelsen. Aftalen indgås mellem den enkelte kommune og Region 

Nordjylland. Den bilaterale aftale træder i kraft fra 1. januar 2011 og gælder indtil en 

ny aftale træder i kraft.  Den bilaterale aftale er struktureret efter de 6 obligatoriske 

indsatsområder. 

  

Det er imidlertid ikke på alle indsatsområder som Frederikshavn Kommune og 

Region Nordjylland har haft behov for at indgå lokale aftaler. Til gengæld har der 

været en række emner som ikke indgår under de 6 obligatoriske emner, og som 

derfor står under ”øvrige emner”. Disse emner og aftalerne omkring dem er af 

afgørende karakter, eksempelvis; aftalen om at der skal arbejdes på at placere de 

palliative team i Frederikshavn kommune for at sikre den bedst mulige medicinske 

hjælp på Hospice Vendsyssel – eller aftalen om at arbejde på at etablere et 

sundhedshus i Sæby. 

  

Samlet set består den bilaterale aftale af aftaler inden for følgende emner: 

  

 Bilaterale aftaler - 

obligatoriske aftaler: 

 Bilaterale aftaler –  

øvrige emner 

Indlæggelse og udskrivning Mobil bioanalytikerordning 

Forebyggelse- og 

Sundhedsfremme 

Palliative teams 

Mennesker med sindslidelser Telemedicin 

  Netværk 
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(se bilag for aftalens fulde indhold) 

  

Opfølgning i forhold til den samlede bilaterale aftale foregår primært gennem den 

Politiske Styregruppe. Over de næste 4 år vil det derfor være en central politisk 

opgave at holde fast ved og sikre de bedste forhold for at de ovenstående bilaterale 

aftaler kan realiseres.  

  

Afrunding: 

Ovenstående fremstilling har lagt hovedvægt på den politiske del af den generelle 

sundhedsaftale, samt den bilaterale aftale. Begrundelsen er, at aftalerne i de 

nævnte aftaler ikke er lovregulerede og dermed er det her, de store udfordringer 

ligger til samarbejde.  Og det er her, der løbende skal følges politisk op på aftalerne. 

  

Sundhedsaftalen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. 

  

Handicaprådet melder retur, at rådet med stor interesse har gennemgået 

Sundhedsaftalen for perioden 2011 - 2015. Handicaprådet har taget sagen til 

efterretning og har ingen yderligere kommentarer. 

  

Ældrerådet melder retur, at rådet finder det meget positivt, at der i den politiske 

sundhedsaftale er truffet aftale om "at samarbejdet og dialogen mellem almen 

praksis og kommunerne udbygges, samt at der senest i 2012 skal være udviklet en 

systematisk, elektronisk henvisningsstruktur fra lægerne til de kommunale 

forebyggende tilbud", da dette vil være til stor gavn for kommunens ældre borgere. 

  

Det er muligt at se alle udkast til Sundhedsaftalerne på følgende link: 

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sundhedsaftaler/ 

 

Indstilling 

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

byrådet at godkende Sundhedsaftalen 

Kommunaldirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler byrådet at godkende 

Sundhedsaftalen 

Kommunaldirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at godkende 

Sundhedsaftalen 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Bilag 

Den genrerelle og den Politiske Sundhedsaftale (dok.nr.138173/10) 

Den overordnede admisnitrative aftale2.pdf (dok.nr.138192/10) 

Bilateral sundhedsaftale Frederikshavn.pdf (dok.nr.138176/10) 

Den Administrative Sundhedsaftale.pdf (dok.nr.138175/10) 

Endelige udkast til sundhedsaftaler til politisk behandling - Alle Bilag.pdf (dok.nr.138171/10) 

 

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sundhedsaftaler/
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21. Orientering om navngivning af Dagtilbudsområde 

Frederikshavn III 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udmøntning af Helhedsplan for sammenlægning og udvikling af 

dagtilbud i Frederikshavn er der blandt andet oprettet dagtibudsområde 

Frederikshavn III. Området består af Børnehuset Troldehøj, Landbørnehaven 

Knivholt og Børnehaven Øster Dahl. 

Institutionerne har afholdt navnekonkurrence til området og her er navnet 

"Vingesuset" blevet udvalgt. 

De enkelte enheders navn bevares under områdenavnet: "Vingesuset". 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12122 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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22. Orientering om navngivning af område Frederikshavn IV 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udmøntning af Helhedsplan for dagtilbudsområdet 

i Frederikshavn er der blandt andet oprettet dagtibudsområde Frederikshavn IV. 

Området består af Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven, Børnenes hus 

Lærkereden og Børnehaven Bølgen. 

Institutionerne har drøftet navne til området og er her blevet enige om "Fir´kløveren 

Bangsbostrand". 

Firkløveren symboliserer de 4 institutioner i området. 

De enkelte enheders navn bevares under navnet "Fir´kløveren Bangsbostrand" 

  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12090 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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23. December 2010 - orientering fra Børne- og 

Kulturforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Kulturforvaltningen, herunder 

 Oplysning om, at KL har meddelt afslag på ansøgning fra Frederikshavn 
Produktionsskole om midler til en videreudvikling af EGUen (puljen "Sæt 
skub i egu 2.0"). Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 2. 
september 2010, at ansøgningen skulle sendes til KL. 

 Evaluering af  gennemførte valg til bestyrelser for dagtilbudsområderne. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

 
 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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