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1. Børne- og Ungdomsudvalgets besøg hos Ungdomsskol en 

m.fl. 

 

Sagsfremstilling  

I maj 2012 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget ca. tidspunkter for besøg hos 

enheder i udvalgets regi, som mangler at blive aflagt et besøg. 

  

Besøg hos Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole og 

SSP/ungdomskonsulenten blev belsuttet afviklet i september eller oktober 2012, 

efter indflytning i de nye fysiske rammer på Hånbækvej sammen med 10. 

klassecentret – eventuelt i forbindelse med udvalgets ordinære møde i september 

eller oktober måned 2012. 

  

På denne baggrund har administrationen aftalt mulighed for at gennemføre besøg 

torsdag den 6. september 2012 kl. 15, som første punkt på udvalgets dagsorden til 

det ordinære møde. 

Udvalgets møde afvikles således på adressen Hånbækvej 32B, Frederikshavn. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget gennemfører besøg som oplyst i sagsfremstillingen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Besøg gennemført 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/20360 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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2. Forslag til budget 2013 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling  

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur har indenfor den udmeldte budgetramme 

for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort udarbejdet et administrativt budgetoplæg, 

som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 

2013 – 2016. 

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme 

for 2013. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre 

bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale for 2013 og overslagsårene består 

af det administrative budgetforslag samt udfordringer på udvalgets ressort. Se 

bilag.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. drøfter forslag til budget 2013 – 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets 

ressort, herunder de i materialet beskrevne budgetudfordringer 

2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august  2012 
1.     Drøftet 

  

2.     Børne- og Ungdomsudvalget godkender det foreliggende driftsbudget for 

Børne- og Ungdomsudvalgets ressort og oversender det til den videre 

budgetproces sammen med følgende:  

 

Et enigt udvalg ønsker, at følgende udfordringer fremsat i forbindelse med det 

administrative budgetforslag – i alt 5.449.000 kr. indgår i den videre 

budgetproces således. 

  

P02 Økonomisk friplads Indgår i den videre 

budgetproces 

P06 Forankring af socialrådgivere i dagtilbud Indgår i den videre 

budgetproces 

P07 Aflønning af sundhedsplejersker under 

uddannelse 

Indgår i den videre 

budgetproces 

P09 Ikke udmøntet besparelse Indgår i den videre 

budgetproces 

P11 DUBU – Digitalisering af indsats med 

udsatte børn og unge 

 indgår i den videre 

budgetproces 

  

Udvalget ønsker, at P10 Driftsfinansiering af Nordstjerneskolen oversendes 

til Økonomiudvalgets videre behandling. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/895 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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Børne- og Ungdomsudvalget kan ikke nå til enighed om at realisere katalog 

over emner til 2% besparelse på serviceudgifterne på Børne- og 

Ungdomsudvalget ressort. 

  

SF kan ikke anbefale kataloget. 

 

Kataloget oversendes til den videre budgetprocers, dog således, at pkt. 

BUU02 ”Udviklingsprojekt Børnesager – kvalitet, opfølgning, effekt og 

økonomi”  bortfalder, idet den indgår som en del af Direktionens 

budgetforslag. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 6. september 2012  
Byrådsmedlem Pia Karlsen har på vegne af Venstre anmodet om, at sagen 

vedrørende forslag til budget 2013 – 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets 

ressort, genoptages. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Tiltrådt, at sagen genoptages med henblik på at finde emner til videre politisk 

behandling 

 

Et flertal af udvalget fremsender de i skemaet nævnte reduktionsforslag til videre 

politisk behandling (Se bilag). 

BUU01 Indgår i den videre politiske proces. 

BUU03 Indgår i den videre politiske proces. Jette Fabricius Toft og 

SF kan ikke tilslutte sig beslutningen. 

BUU05 Indgår i den videre politiske proces. Dog med den 

bemærkning, at beløb og udmøntning drøftes. Jette Fabricius 

Toft og SF kan ikke tilslutte sig beslutningen. 

BUU07 Indgår i den videre politiske proces. SF kan ikke tilslutte sig 

beslutningen. 

BUU08 Indgår i den videre politiske proces. Jette Fabricius Toft og 

SF kan ikke tilslutte sig beslutningen. 

BUU09 Indgår i den videre politiske proces. Jette Fabricius Toft kan 

ikke tilslutte sig beslutningen. 

BUU12 Indgår i den videre politiske proces.  Dette punkt drøftes i 

sammenhæng med de af regeringen afsatte midler til kvalitet 

i dagtilbud. 

Jette Fabricius Toft og SF kan ikke tilslutte sig beslutningen. 

BUU16 Indgår i den videre politiske proces. SF kan ikke tilslutte sig 

beslutningen. 

BUU18 Dispositionspuljen indgår i den videre politiske proces. 

BUU19 Socialdemokraterne, Venstre og Jeppe Nielsen Kyk arbejder 

på at finde et provenue i forbindelse med omlægning af 

fritidscentrenes og aftenklubbernes opgaver/struktur. 

BUU20 Et flertal fremsatte forslag om, at en besparelse på 300.000 
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kr for Den Kommunale Tandpleje indgår i den videre 

budgetproces. SF kan ikke tiltræde at forslaget indgår. 

BUU21 Et flertal fremsatte forslag om, at en besparelses på 250.000 

kr. vedrørende SSP indgår i den videre budgetproces. SF og 

Jette Fabricius Toft kan ikke tiltræde, at forslaget indgår 

  

Udvalget fastholder de tidligere fremsendte udfordringsblokke til videre politisk 

behandling. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Budgetoplæg 2013 Børne- og Ungdomsudvalget  (dok.nr.84036/12) 

Kopi dok 84703-12 ØU 10-08-2012 Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune (dok.nr.84809/12) 

Emner til 2% omstillingspulje - Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.84806/12) 

Oversigt over reduktionsforslag til budget 2013 - BUU (dok.nr.95870/12) 
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3. Temadrøftelse vedrørende fleksible åbningstider i 

pasningstilbud 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og ungdomsudvalget har ønsket temadrøftelse af fleksible åbningstider i 

dag- og fritidstilbud. 

  

Som baggrund for temadrøftelsen kan oplyses, at alle daginstitutioner for børn 

mellem 0-6 år (vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) har en 

gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 48 timer, fordelt på mandage - torsdage fra 

6.45-16.30 og fredage 6.30-15.45. Der er mulighed for udvidet åbningstid i 

morgentimerne fra 6.00-6.45 i alle institutioner, ligesom mindst én daginstitution i 

hvert dagtilbudsområde vil kunne tilbyde pasning i tidsrummet 16.30-17.00, fredag 

15.45-17.00. 

  

SFO’er, fritidshjemspladser i daginstitutioner, fritidscentre og – klubber har dagligt 

åbent fra kl. 6.30-8.00, og mandage - torsdage 11.30-16,30, fredage 11.30-16.00. 

Der er mulighed for udvidet åbningstid om morgenen fra kl. 6-6.30, men skolebørn 

kan ikke få udvidet åbningstid ud over den normale lukketid om eftermiddagen. 

  

Som det fremgår af vedlagte bilag benytter i alt 376 børn mellem 0-6 år muligheden 

for udvidet åbningstid, nogle en enkelt ugedag, andre dagligt. For skolebørn er 

antallet, som benytter udvidet åbningstid om morgenen gennemsnitligt 60 børn. 

  

Fleksible eller udvidede åbningstider vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer, hvis 

den pædagogiske kvalitet ikke skal forringes. 

  

Hvis institutioner og SFO får mulighed for at lave individuelle fleksible åbningstider, 

vil det betyde et uens serviceniveau i kommunen.  

Konsekvensen af mere fleksible åbningstider vil for nogle forældre være en øget 

tilfredshed med kommunens dagtilbud. Der kommer sandsynligvis også en øget 

efterspørgsel, da det må formodes at en del familier har arrangeret sig med hjælp 

til afhentning, når institutionerne lukker, som de gør i dag.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Drøftet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Bilag til BUU temadrøftelse vedr fleksible åbningstider i pasningstilbud (dok.nr.90123/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2649 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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4. Ansøgning om udvidet åbningstid i SFO på 

Sæbygaardskolen 

 

Sagsfremstilling  

Sæbygaardskolens bestyrelse søger i brev af 16. december 2011 om tilladelse til at 

udvide åbningstiden i skolens SFO med en halv time hver eftermiddag. 

  

Ansøgningen er begrundet i, at der er forældre, der har svært ved efter arbejdstid 

at kunne nå at hente deres børn inden henholdsvis kl. 16:30 (mandag-torsdag) og 

kl. 16:00 (fredag). 

  

Der henvises til, at Sæbygaardskolen kan finansiere den ønskede udvidelse af 

åbningstiden indenfor de ressourcer skolen i forvejen er tildelt. 

  

I forbindelse med genåbningen af Budget 2010 blev der truffet en specifik politisk 

beslutning om, at den udvidede åbningstid på SFO-området fastholdes om 

morgenen for børn, hvis forældre har et arbejdsrelateret behov herfor, men at 

muligheden for at have børn i SFO’erne mandag til torsdag efter kl. 16:30 og fredag 

efter kl. 16:00 bortfalder. 

  

Det kan oplyses, at tilsvarende ønsker fra andre forældre/SFO’er, der har været 

rettet til Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, hidtil er blevet afvist 

med henvisning til politisk beslutning jf. ovenfor. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget ikke imødekommer ansøgningen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts 2 012 
Ansøgningen imødekommes ikke. 

Udvalget ønsker fleksible åbningstider som temadrøftelse i et senere møde. 

  

Fraværende: ingen  

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 9. august 2012  
Sæbygaardskolens bestyrelse har fremsendt beklagelse over, at Sæbygaardskolen 

har modtaget afslag på ansøgning om udvidet åbningstid i skolens SFO og beder 

udvalget om en uddybning af udvalgets begrundelse for afslaget. Samtidig ønsker 

skolebestyrelsen at kommentere deres ansøgning yderligere. Se bilag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager henvendelsen til orientering. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Henvendelsen taget til orientering. 

Sagen genoptages i udvalgets ordinære møde i september, i forbindelse med 

temadrøftelse. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Venstre ønsker at imødekomme ansøgningen. 

Et flertal i udvalget tillader, at Sæbygaardskolen forsøgsvist i skoleåret 2012/2013 

får tilladelse til udvidet åbningstid, med efterfølgende evaluering. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Sæbygaardskolen - ansøgning om udvidet åbningstid i SFO (dok.nr.15112/12) 

Sæbygaardskolen - returmelding efter modtaget afslag på ansøgning om udvidet 

åbningstid (dok.nr.67132/12) 
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5. Orientering om analyse af Dagplejen og Pladsanvi sningen 

 

Sagsfremstilling  

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. januar 2012 blev det besluttet at 

gennemføre en ekstern analyse af Dagplejen og Pladsanvisningen. Analysens 

overordnede formål var at sikre et grundlag for at vurdere mulighederne for at 

optimere organisering og drift i Dagplejen, såvel som i Pladsanvisningen. 

  

Analysen er afsluttet (vedlagt som bilag), og den peger på 5 indsatsområder: 

•         Organisering af Dagplejen og Pladsanvisningen 

•         Økonomi- og ressourcestyring 

•         Generel kapacitetsudnyttelse 

•         Gæstedagpleje 

•         Administration (tilsyn) 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud har udarbejdet en handleplan, som kan sætte 

rammen for det videre arbejde med indsatsområderne. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen om analyse og handleplan til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Analyse af Dagplejen og Pladsanvisningen  (dok.nr.72645/12) 

Handleplan for dagplejen og pladsanvisningen 2012 (dok.nr.55876/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11683 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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6. Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Dagp lejen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Forældrebestyrelsen i Dagplejen i Frederikshavn Kommune har på et 

forældrebestyrelsesmøde besluttet at arbejde for en ændring af styrelsesvedtægt 

for Dagplejen i Frederikshavn Kommune. 

Forældrebestyrelsen ønsker at ændre den gældende styrelsesvedtægt, der blev 

vedtaget i forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007. 

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i forældrebestyrelsens ønsker og 

omhandler ændring af vilkårene for, hvordan forældrebestyrelsen vælges.  

Der er desuden indarbejdet mindre redaktionelle ændringer. 

  

Gældende styrelsesvedtægt  

Med den gældende styrelsesvedtægt betyder det, at de 7 

forældrebestyrelsesrepræsentanter skal vælges blandt de i alt 14 

forældrerådsformænd fra områderne på følgende måde: 

•         2 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt Syd  

•         3 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt Midt  

•         2 repræsentanter vælges af og blandt forældrerådsformændene i Distrikt Nord  

•         Suppleanterne er tilknyttet valgområderne 

  

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt  

De 7 forældrerepræsentanter (og 3 suppleanter) vælges blandt 

forældrerådsformændene i de eksisterende områder. 

Suppleanterne kan ligeledes vælges på tværs af kommunen. 

(Bilag: Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Dagplejen Frederikshavn 

Kommune) 

  

Med forældrebestyrelsens ændringsønske er det fremover muligt at vælge 

forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen ud af samtlige 

forældrerådsformænd, uanset lokalt tilhørsforhold. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud anbefaler, at forslaget inden godkendelse sendes til 

høring i dagplejens 14 forældreråd. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

1.     drøfter forslag til ændring af styrelsesvedtægt 

2.     godkender, at forslag til ændring af styrelsesvedtægt sendes i høring i de 

14 forældreråd i Dagplejen 

3.     godkender, at sagen genoptages 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4324 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: ahhv 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Forslag til styrelsesvedtægt for Dagplejen i Frederikshavn Kommune - Forslag til styrelsesvedtægt for 

Dagplejen i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.88163/12) 
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7. Afslutning af projekt Socialrådgiver i Dagtilbud  

 

Sagsfremstilling  

I efteråret 2010 igangsatte Frederikshavn Kommune i samarbejde med 

Servicestyrelsen et 2-årigt forsøgsprojekt med socialrådgivere i 3 af kommunens 

dagtilbud på 0-6 års området. Udover Frederikshavn Kommune har fire andre 

kommuner deltaget i projektet, der har haft til hensigt at fremme en tidlig opsporing 

og indsats i forhold til udsatte børn og familier.  

 

Projekt Socialrådgiver i Dagtilbud har i sin helhed været en succes i Frederikshavn 

Kommune. Der har deltaget 68 børn og familier i projektet. De har deltaget ved 

direkte eller indirekte at få vejledning, sparring, rådgivning eller anden hjælp i 

forhold til konkrete problemstillinger og udfordringer omkring barnet eller familien.   

  

Projektet har været medvirkende til, at udsatte børn og familier får hurtigere og 

bedre hjælp end tidligere, idet alderen på de deltagende børn har været faldende 

igennem projektperiodens to år. Det er et gennemgående resultat for alle de 

deltagende kommuner, hvor evalueringen viser, at børnene i dag er mere end et 

halvt år yngre i gennemsnit, når de får hjælp og forældrene inddrages tidligere. 

  

Også samarbejdet mellem faggrupperne pædagoger og socialrådgivere er blevet 

styrket og det har medført, at antallet af familieteammøder i de involverede 

institutioner er steget markant i projektperioden. Dette tyder på en skærpet 

opmærksomhed på samarbejdsmodellen Familien i Centrum. 

  

Der er netop offentliggjort en rapport fra Servicestyrelsen, udarbejdet af NIRAS, der 

omhandler projekt Socialrådgiver i Dagtilbud på tværs af de 5 kommuner (bilag 1). 

Derudover har Frederikshavn Kommune udarbejdet en mindre evalueringsrapport, 

der udelukkende koncentrerer sig om projektet i egen kommune (bilag 2). 

  

Elsebeth Wiwe, Center for Dag- og Fritidstilbud deltager i udvalgsmødet med et 

oplæg, der samler erfaringerne fra projekt Socialrådgiver i Dagtilbud i 

Frederikshavn Kommune. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager evalueringen af projekt Socialrådgiver i Dagtilbud til efterretning 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Taget til orientering 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Rapporten fra NIRAS - Socialraadgivere-i-Dagtilbud-Evalueringsrapport.pdf (dok.nr.86696/12) 

Evalueringsrapport Socialrådgivere i Dagtilbud i Frederikshavn Kommune 2010-

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/4731 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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2012.pdf (dok.nr.90150/12) 
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8. Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet u ltimo 

august 2012 til orientering 

 

Sagsfremstilling  

Dag- og Fritidsområdets belægningsstatistik pr. ultimo august 2012 er udarbejdet 

og forelægges på mødet.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Indskrevne børn i dagtilbud ultimo aug 2012 (dok.nr.84427/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/1758 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: MOAD 

 Besl. komp: BUU 
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9.  Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederiks havn 

kommune 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation – f.eks. til 

skole, dagtilbud, læge, sygehus, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. 

Nogle kørsler er variable, andre er faste. 

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. Det 

betyder, at organiseringen af de forskellige typer kørsel varierer og at der ikke er 

en tværgående koordinering af kørslerne, hvorved mulighederne for eksempelvis 

samkørsel ikke udnyttes fuldt ud. 

Enkelte centre har organiseret kørslen gennem Nordjyllands Trafikselskab (NT), 

mens andre har indgået aftaler med vognmænd / taxaselskaber om at varetage 

planlægning og koordinering af kørslen.  

Langt de fleste kørselsordninger har været i udbud, med henblik på at sikre 

favorable priser på kørslen.  

Direktionen nedsatte en projektgruppe, som i foråret 2012 har undersøgt 

perspektiverne ved at indgå en samlet NT aftale om alle kommunens borgerkørsler 

og ved at oprette et fælles kørselskontor. Formålet med arbejdet er at udvikle 

området, så både borgerservicen og kørselsøkonomien optimeres. 

Projektgruppen har udarbejdet en rapport, der viser de økonomiske, 

servicemæssige og personalemæssige konsekvenser ved en samlet NT aftale og 

et fælles kørselskontor. Rapporten er vedlagt som bilag. Her følger et kort rids af 

rapportens anbefalinger. 

  

En samlet aftale med NT  

Ved en samlet aftale med NT vil NT fremover skulle stå for udbud af alle 

kommunale kørselsordninger og fra foråret 2013 vil kommunen selv skulle stå for al 

planlægning, koordinering og bestilling via NT’s kørselskoordineringssystemer i et 

kørselskontor.  

Såfremt der indgås aftale med NT opkræves Frederikshavn Kommune et 

administrationsgebyr pr. tur og dette gebyr dækker fælles EU-udbud, udarbejdelse 

af licitationsmateriale, kontraktindgåelse/kontraktpleje med vognmænd, løbende 

afregning med entreprenører og den kommunale budgetenhed, anvendelse af IT-

systemer og omkostninger til drift af disse, driftsovervågning og support til 

kommunens personale. 

Projektgruppen anbefaler, at alle kørsler samles i NT. 

  

Et fælles kørselskontor  

Et fælles kørselskontor vil betyde én indgang for al borgerhenvendelse vedrørende 

kommunens kørselsordninger. Det giver et entydigt og fælles omdrejningspunkt for 

bestilling og afbestilling af kørsel, kommunikation til borgeren, vognmanden og 

fagcentrene. 

Et fælles kørselskontor vil oparbejde en særlig ekspertise og overblik over 

kørselsomfang og optimeringsmuligheder, til gavn for fremtidige udbudsforretninger 

og styring af kørselsområdet. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: nicl 

 Besl. 

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR 
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Projektgruppen anbefaler oprettelsen af et kørselskontor. 

  

Serviceniveauet  

Et fælles kørselskontor og en samlet aftale med NT vil betyde, at borgerne får én 

indgang til alle spørgsmål om kørsel. Det giver en mere ensartet, smidig og 

gennemsigtig service for borgeren. 

En samlet NT aftale og et fælles kørselskontor vil indebære mere samkørsel end i 

dag, og det kan nogle borgere opleve som en serviceforringelse. Nogle borgere har 

i dag en direkte kontakt med vognmanden, og indgår individuelle kørselsaftaler 

med meget kort varsel. Denne praksis vil ikke kunne bevares ved en samlet NT 

aftale. 

Projektgruppen er ikke bekymret for serviceniveauet ved en samlet NT aftale og 

fælles kørselskontor. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Det er vanskeligt at beregne, hvor meget der spares ved at koordinere kørslen 

gennem NT. NT har som målsætning, at kommunerne kan spare mindst 20 % på 

variabel kørsler, og en erfaringsbaseret besparelse på omkring 8 % på faste 

kørsler. 

Frederikshavn Kommune samlede udgifter til variabel kørsel er på ca. 6,8 mio. kr. 

og de påvirkelige faste kørselsudgifter er på ca. 21,7 mio. kr. Når kommunens 

nuværende kørselsudgifter og NTs sparemål sammenholdes kan der – alt andet 

lige – forventes en besparelse på ca. 3,1 mio. kr. 

  

NT ser en tendens til, at de indkomne priser i kørselsudbud gennem de senere år 

er faldet lidt, hvorfor besparelsen muligvis kan blive større. Frederikshavn 

Kommune har selv erfaret, at udgifterne til aktivitets- og genoptræningskørsel er 

faldet betydeligt, efter disse ordninger overgik til NT’s kørselsordning i 2011.  

  

Ved at samle al kørsel i NT kan Frederikshavn kommune få detaljerede opgørelser, 

som viser, hvad de forskellige kørselsordninger og de enkelte ture koster. 

 
Personalemæssige konsekvenser  
I dag bruger Frederikshavn Kommune hvad der svarer til ca. 2,7 årsværk på 

kørselsordningerne.  

Det er NTs vurdering og erfaringer fra andre kommuner, at der i opstarten af et 

kørselskontor vil være behov for ekstra administrative ressourcer – blandt andet 

fordi kørselskontoret overtager nogle af de planlægnings- og koordineringsopgaver 

som i dag varetages af vognmændene. Denne ekstra ressource vil evt. kunne 

reduceres i takt med, at kørselskontoret får opbygget egne erfaringer, procedurer 

og viden.  

Projektgruppen anbefaler, at der nedsættes et kørselskontor i regi af 

Borgerservice, og at der afsættes 4 årsværk i kørselskontorets etableringsfase. 

  

Høring og politisk sagsbehandling  

Direktør for Borgerservice har fremsendt sagen til høring i Handicaprådet og 

Ældrerådet. Høringssvarene vedlægges til den politiske behandling i Børne- og 
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Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, 

Økonomiudvalget og byrådet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at  

1.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle variable 

kørsler med virkning fra 1. marts 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

2.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle faste 

kørsler med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

3.   Frederikshavn Kommune opretter et fælles kørselskontor på 4 årsværk i 

regi af Borgerservice med virkning fra 1. marts 2013 

4.   udgiften til etablering af fælles kørselskontor finansieres indenfor 

budgetrammen, herunder at midler svarende til 2,7 årsværk overføres fra 

de respektive centre til Kørselskontoret 

 
Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012  
Handicaprådet:  der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Ældrerådet anbefaler, at man samler kørslen i et fælles kørselskontor som 

beskrevet, men ser dog med bekymring på den serviceforringelse der kan ramme 

de ældre borgere ved en længere transporttid. Ældrerådet finder det endvidere 

vigtigt, at man får præciseret etableringsfasens varighed, så man sikrer en 

revurdering af behovet for de tilførte administrative ressourcer på kørselskontoret. 

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 4. september 2012  
Tiltrådt.  

  

Fraværende: Bruno Müller, Mogens Brag, Jørgen Tousgaard. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

Fraværende: Helle Madsen 
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Beslutning Børne - og Ungdomsudvalget den 6. september 2012  
Et flertal anbefaler pind 1 – 4. 

Socialdemokraterne kan ikke anbefale forslaget. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Arbejdsgruppe notat vedr fælles kørselskontor og implementering af NT (dok.nr.84318/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. fælleskørselskontor (dok.nr.93185/12) 

Svar på Handicaprådets høringssvar (dok.nr.94586/12) 
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10. Forslag til Tvillinge- og Omsorgshjælp i Freder ikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i maj og juni 

måned 2012, på baggrund af ansøgning om tvillingehjælp, at Center for Familie 

(CFA) i samarbejde med Center for Arbejdsmarked (CAM) skal udarbejde 

retningslinjer for flerlingehjælp. 

  

CFA og CAM har nu i fællesskab udarbejdet forslag til etablering af Tvillinge- og 

Omsorgshjælp i Frederikshavn Kommune jf. vedlagte bilag. 

  

I arbejdet har der, som det fremgår af bilaget, været arbejdet med 3 modeller. På 

baggrund af administrative vurderinger og erfaringer fra andre kommuner (Aalborg 

og Brønderslev) peges der på, at etablering af Tvillinge- og Omsorgshjælp sker 

under de i forslaget skitserede forudsætninger. 

  

Forudsætningen fra Arbejdsmarkedsudvalget om udgiftsneutralitet har undervejs 

vist sig ikke at  kunne imødekommes fuldt ud, da der skal findes finansiering til en 

årlig kørselsudgift til ordningen. Udgiften er skønnet til 80-120.000 kr. årligt. 

  

Det foreslås, at målgruppen bliver familier, der har fået flerlinger, og som har brug 

for en ekstra hånd i den første tid efter fødslen, og/eller familier der på grund af 

særlige omstændigheder har brug for praktisk hjælp i en kortere periode. 

  

Visitation varetages af Sundhedstjenesten via spæd- 

småbørnssundhedsplejerskerne. Hjælpen kan omfatte en række nærmere 

definerede opgaver og udgør typisk ca. 3 timers praktisk daglig hjælp på hverdage, 

i en 3 måneders periode. 

  

Medarbejdere i fleksjob kan ansættes i Sundhedstjenesten og Jobcenteret hjælper 

med at finde frem til egnede medarbejder. Løn-understøttelse via 

Arbejdsmarkedsområdet forudsættes, og et af kravene er, at de pågældende i en 

forudgående periode på mindst 18 måneder har modtaget ledighedsydelse. 

  

Fagligt anbefales etablering af en ordning under forudsætning af, at kørselsudgiften 

kan finansieres.  

  

Der er forventeligt ændringer på vej ultimo 2012 i forhold til fleksjobordningen, men 

indholdet kendes endnu ikke, og såfremt dette ændrer de nuværende 

forudsætninger, må sagen eventuelt genoptages på den baggrund. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie og Direktøren med ansvar for 

Arbejdsmarked indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3694 

 Forvaltning: CAM/CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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1. drøfter og godkender forslag til etablering af Tvillinge- og omsorgshjælp i 

Frederikshavn Kommune  

2. drøfter muligheden for finansiering af kørselsudgiften på 120.000 kr. årligt, 

herunder om forslaget skal overgå til de igangværende drøftelser af budget 

2013 

3. at ordningen evalueres 1 år efter etablering 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Et enigt udvalg oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2013 og 

overslagsårene. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Forslag til Tvillinge- og Omsorgshjælp i Frederikshavn Kommune (dok.nr.79539/12) 
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11. Sammensætning af Ungdomsskolebestyrelsen for pe rioden 

1. august 2012 - 2013 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd godkendte den 27. juni 2012 vedtægter for 

Ungdomsskolebestyrelsen med ikrafttræden den 1. august 2012. 

  

Af vedtægterne fremgår, at der ved Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole 

oprettes en bestyrelse bestående af følgende 11 medlemmer: 

A. 2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer 

B. 2 medlemmer fra organisationer med særlig interesse for 

ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter: 

- Frederikshavn Erhvervsråd udpeger repræsentant fra arbejdsgiverside 

- LO Vendsyssel udpeger repræsentant fra arbejdstagerside 

C. 3 medlemmer for ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Kommune 

- EUC Nord 

- Frederikshavn Handelsskole 

- Frederikshavn Gymnasium og HF 

D. 1 medlem fra UU i Frederikshavnh Kommune 

E. 2 medarbejderrepræsentanter fra Ungdomsskolen, heraf 1 repræsentant 

fra 10. klassecenteret 

F. 1 elevrepræsentant fra Ungdomsskolen 

For hvert af bestyrelsens medlemmer vælges en stedfortræder. 

  

Byrådet besluttede 27. juni 2012, at byrådsmedlem Anders Broholm og Irene 

Hjortshøj udgør de to medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer. 

Stedfortrædere er henholdsvis Christina Lykke Eriksen og Anders Gram Mikkelsen. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget udpeger repræsentanterne for organisationer med 

særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (pkt. B og C), dette på grundlag af en 

indstilling fra ungdomsskolelederen. 

  

Ungdomsskolelederen har fremsendt forslag om, at følgende personer med 

stedfortrædere, udpeges til Ungdomsskolebestyrelsen for perioden 1. august 2012 

– 2013. 

  

Pkt. B: 

XX fra Frederikshavn Erhvervsråd (oplysning forventes at foreligge til udvalgets 

møde) 

Anne Marie Frederiksen fra LO Vendsyssel 

  

Pkt. C - 3 medlemmer for ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Kommune: 

Søren V. Nielsen fra EUC Nord 

Brian Andersson fra Frederikshavn Handelsskole 

Jan Bjeldbak fra Frederikshavn Gymnasium og HF 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6822 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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Pkt. D – 1 medlem fra UU i Frederikshavn Kommune er Niels Chr. Andersen 

  

Det forventes, at Ungdomsskolebestyrelsen holder konstituerende møde den 13. 

september 2012.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget udpeger repræsentanterne for organisationer med 

særlig interesse for ungdomsskolearbejdet under pkt. B og C i sagsfremstillingen, 

og på grundlag af en indstilling fra ungdomsskolelederen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Godkendt 

  

Fraværende: ingen 
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12. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i 

Frederikshavn Kommune i forhold til lovrevision på området 

 

Sagsfremstilling  

Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

trådte i kraft den 1. august 2007. Loven giver unge med udviklingshæmning og 

andre unge med særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre en 

anden ungdomsuddannelse, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse 

tilrettelagt individuelt ud fra den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give uddannelsestilbuddet til unge, der er 

tilmeldt folkeregistret i kommunen. 

  

Lovrevision.  

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er en ny ungdomsuddannelse, 

og det blev ved oprettelsen skønnet, at der kunne blive behov for justeringer i 

lovgrundlaget. Det er derfor fastsat i loven, at den skal tages op til revision.  

  

I forbindelse med økonomiaftalen for 2013 mellem KL og Finansministeriet blev det 

besluttet, at Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) skal 

revideres i folketingsåret 2012/13. 

  

Som led i lovrevisionen foretages en vurdering af behovet for en eventuel justering 

af uddannelsens rammer og indhold. Blandt andet undersøger man, om 

ungdomsuddannelsen lever op til lovens formål, om målgruppen er rigtigt 

afgrænset, og om midlerne anvendes hensigtsmæssigt. Regeringen og KL er 

derfor enige om at se nærmere på, om uddannelsen kan tilrettelægges mere 

hensigtsmæssigt i forbindelse med den kommende lovrevision, herunder på om 

kommunernes styring af uddannelsen kan styrkes. 

  

STU i Frederikshavn kommune  

Arbejdsgrupper i kommunalt regi har udarbejdet forslag til etablering af STU på 

baggrund af den gældende lovgivning og de målgrupper, der i dag omfattes af 

målgruppen til STU.  

De anbefalinger og forslag, der er fremsat, er således baseret på en målgruppe, 

der er defineret med et retskrav til at få en ungdomsuddannelse.  

  

Arbejdsgrupperne har således udtalt sig på baggrund af gældende lovgivning og de 

kendte rammer. 

En stramning af målgruppen til STU giver en risiko for, at vi får etableret en STU- 

uddannelse, der ikke med hensyn til målgruppe og indhold passer sammen med 

beslutninger/anbefalinger, der besluttes ved en kommende lovrevision. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fortsætte 

arbejdet med en kommunal STU institution, med henvisning til den kommende 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6904 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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lovrevision. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Etablering af kommunal STU udsættes til lovrevision er gennemført. 

  

Fraværende: ingen 
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13. Rammeaftale 2013 på det specialiserede socialom råde - 

Udkast til Styringsaftale 

 

Sagsfremstilling  

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig 

udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at 

de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.  

  

Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på 

KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og 

Regionsrådet senest 15. oktober 2012.  

  

Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel 

med pladser på det sociale område i den nordjyske region.  
  
De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som 

indholdet i styringsaftalen sigter efter:   

•         Incitament til effektiv drift – både i forhold til driftsherre og myndighed  

•         Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes og priser udregnes efter samme principper  

•         Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen – risiko for uforudsete 

udsving i økonomien skal dækkes ind  

•         Udviklingstiltag – driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende 

udvikling.  
  

Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende:   

•         Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen 

•         Som led i den aftale, KL indgik med regeringen i december 2011 i forhold 

til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der 

i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (fx 

Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev 

indgået  

•         Der skal arbejdes med et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er 

erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af 

rammeaftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes 

specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen.  
  

I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune 

ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om 

overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er 

beliggende i kommunen:   

•         Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang  

•         Thisted: Daghus Thisted  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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•         Morsø: Daghus Morsø 

 
Indstilling  
Direktørerne med ansvar for det specialiserede socialområde indstiller til Byrådets 

godkendelse 

• at Styringsaftalen for 2013 godkendes 

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Udkast til styringsaftale 2013.docx (dok.nr.90274/12) 

Foreløbige takster 2013 inkl justering fra 2012.pdf (dok.nr.90279/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet (dok.nr.94498/12) 
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14. Månedlig økonomisk status pr. 31. august 2012 B ørne- og 

Ungdomsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremlægger på mødet den månedlige økonomiske status pr. 31. 

august 2012 for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. 

Materialet består af den overordnede økonomiske status på centerniveau for 

Børne- og Ungdomsudvalgets område. Til hvert center er der tilknyttet korte 

overordnede kommentarer, der beskriver centrets økonomiske status. 

  

Ud over ovennævnte statusbilag er der for følgende specifikke områder et 

uddybende materiale 

• orientering om status på udmøntning af handlingsplan og prioriterede 

indsatsområder i forlængelse af tidligere gennemført budgetanalyse på 

dele af området under Center for Familie (bilag udleveres på mødet) 

• orientering om økonomisk status på området for Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU) 

  

Bilagsmateriale til dette punkt er under udarbejdelse og formidles til Børne- og 

Ungdomsudvalget på mødet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Månedlig økonomisk status pr. 31.08.2012 - BUU (dok.nr.93122/12) 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2012 (dok.nr.24987/12) 

STU Køb og salg 2012 opgjort på uddannelsessted (dok.nr.13898/12) 

Bemærkninger til køb og salg af døgntilbud ultimo august (dok.nr.95107/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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15. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til juli 2012 for Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra oktober 

2011 til og med juli 2012. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 
Indstilling  
Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - juli 2012.pdf (dok.nr.86672/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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16. Fastlæggelse af Børne- og Ungdomsudvalgets møde plan 

for 2013 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Byråd godkendte den 29. august 2012 plan for afvikling af byrådets 

møder i 2013. Af planen fremgår, at der skal være eet stående udvalgsmøde 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, foreslås møder i Børne- og 

Ungdomsudvalget som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned 

• torsdag den 10. januar 2013  

• torsdag den 7. februar 2013  

• torsdag den 7. marts 2013 

• torsdag den 4. april 2013 

• torsdag den 16. maj 2013 

• torsdag den 6. juni 2013 

• torsdag den 15. august 2013 (budgetmøde)  

• torsdag den 5. september 2013 

• torsdag den 10. oktober 2013 

• torsdag den 7. november 2013 

• torsdag den 5. december 2013 

  

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

foreslåes afviklet kl. 14 - ca. 18. 

Møder foreslåes afviklet på Frederikshavn Rådhus, Byrådslounge, 0.23 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

fastlægger mødekalender for 2013. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Alle møder begynder kl. 15. 

  

Ekstraordinært møde den 12. august 2013. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/18796 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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17. September 2012 - orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling  

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi, herunder 

•         orientering om henvendelse fra Ministeriet for børn og undervisning med 

orientering om offentliggørelse af opgørelser af skolernes planlagte 

undervisningstimetal for skoleårene 2009/10 til 2011/12. Se bilag. 

I henvendelsen opfordres til at Børne- og Ungdomsudvalget orienterer sig 

om, hvordan skolerne i kommunen har planlagt undervisningstimerne samt 

sikrer sig, at skolernes undervisningstimetal lever op til 

minimunstimetallene. 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats oplyser, at 

skolernes informationer omkring undervisningstimetal indgår i kommunens 

årlige kvalitetsrapport på folkeskoleområdet. 

• orientering om status for sikring af skoleveje i henholdsvis Skagen og 

Frederikshavn 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 
Bilag  

Ministerbrev til kommunerne vedr opgørelse af skolernes planlagte timetal for skoleårene 2009-10 til 

2011-12 (dok.nr.69220/12) 

Sikring af skolevej, Skagen (dok.nr.87008/12) 

Trafiksikkerhedsplan for ny byskole ved Arena Nord, Frederikshavn (dok.nr.88910/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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