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Dato  8. november 2012

Tid  15:00

Sted  Mødelokale 0.23, Frederikshavn Rådhus

NB.  

Fraværende  Anders Broholm

Stedfortræder   

Medlemmer  Paul Rode Andersen (F) 

Anders Broholm (V) 

Bjarne Kvist (A) 
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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 108178/12 Åben Månedlig økonomisk status pr. 31.10.2012 - BUU 

1 24987/12 Åben Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2012 

1 126790/12 Åben Bemærkninger til køb/salg i oktober 2012 
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2 130016/12 Åben Forligsparternes forslag til udmøntning af besparelsespuljer i 

Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

3 124343/12 Åben Skrivelse fra SFO-lederne til Børne-, og ungdomsudvalget 

vedr pasningstilbud skolebørn 

5 110301/12 Åben Revideret manual for tværgående koordination 

sagsbehandling 

6 79539/12 Åben Forslag til Tvillinge- og Omsorgshjælp i Frederikshavn 

Kommune 
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1. Månedlig økonomisk status pr. 31. oktober 2012 B ørne- og 

Ungdomsudvalgets ressort (anbringelsesområdet og ST U) 

 

Sagsfremstilling  

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

oktober 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 

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) 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Jette Fabricius Toft 

 
Bilag  

Månedlig økonomisk status pr. 31.10.2012 - BUU (dok.nr.108178/12) 

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

Bemærkninger til køb/salg i oktober 2012 (dok.nr.126790/12) 

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

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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2. Udmøntning af budget 2013 - 2016 Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med vedtagelse af budgetforlig for budget 2013 – 2016 blev besluttet 

en ”pulje til Børne- og Ungdomsudvalgets udmøntning” på 5.442.000 kr. i 2013. 

Derudover er der i udvalgets regi en uudmøntet pulje fra 2011 på 3.100.000 kr., der 

også skal udmøntes i 2013. 

Forslag til udmøntning udleveres på mødet. 

  

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

drøfter udmøntning af de to puljer. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Forligsparterne fremlagde forslag til udmøntning af de to puljer. Forslag sendes i 

høring i MED BK den 12. november 2012. 

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 

14. november kl. 16. 

 

Socialdemokraterne finder det uacceptabelt, at forslag ikke har været udsendt 

inden udvalgets møde. 

Socialdemokraterne finder det uacceptabelt, at forslag til besparelser ikke er 

yderligere beskrevet, herunder forventede konsekvenser.  

Socialdemokraterne ønsker, at konsekvensbeskrivelser skal medsendes til høring i 

MED-BK  

 

Fraværende: Anders Broholm 

 
Bilag  

Forligsparternes forslag til udmøntning af besparelsespuljer i Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi (dok.nr.130016/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8645 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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3. Tilbud fra fritidsklubberne om klubtilbud for al le børn fra 3. 

klasse 

 

Sagsfremstilling  

Fritidsklublederne v/klubleder Per Fischer, Bangsboklubben har henvendt sig til 

Børne- og Ungdomsudvalget med tilbud om at varetage pasningsopgaven for alle 

børn fra 3. klasse. 

  

Af henvendelsen fremgår: ” I overensstemmelse med den overordnede 

formålsbestemmelse for fritidstilbud efter dagtilbudsloven, tilbyder fritidsklubberne 

at varetage opgaven med alle børn fra 3. klasse.  

Der forekommer en stigning i antallet af børn, der dropper ud af SFO tilbuddet i 3. 

klasse. Fritidsklubberne vil tilbyde alle børn fra 3. klasse et indholdsrigt og 

alderssvarende alternativ til skolernes tilbud.  

Vi arbejder ihærdigt med den forebyggende og støttende indsats, og vil gerne 

skabe sammenhæng og kontinuitet mellem kommunens tilbud”. 

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

drøfter henvendelsen. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Drøftet 

Udvalget ønsker en udredning af krydsfeltet mellem pasning i SFO og pasning i 

fritidsklub. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 
Bilag  

Skrivelse fra SFO-lederne til Børne-, og ungdomsudvalget vedr pasningstilbud 

skolebørn (dok.nr.124343/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/9364 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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4. Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2013/2014  og 2014/2015 

 

Sagsfremstilling  

Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt 

for elevernes sommerferie i folkeskolen har undervisningschefen udarbejdet udkast til 

ferieplan for skoleåret 2013/2014 samt 2014/2015. 

De nævnte dage er inklusive. 

2013/2014: 

Sommerferie Lørdag d. 29. juni 2013 – søndag d. 11. august 2013 

Efterårsferie Lørdag d. 12. oktober 2013 – søndag d. 20. oktober 2013 

Juleferie  Fredag d. 20. december 2013 – onsdag d. 1. januar 2014 

Vinterferie Lørdag d. 15. februar  2014– søndag den 23. februar 2014 

Påskeferie Lørdag d. 12. april 2014 – mandag d. 21. april 2014 

St. bededag Fredag d. 16. maj 2014 

Kr. Himmelfartsdag Torsdag d. 29. maj 2014 
  

Dagen efter Fredag d. 30. maj 2014 

Grundlovsdag Torsdag d. 5. juni 2014 
  

Dagen efter Fredag d. 6. juni 2014 

Pinseferie Lørdag d. 7. juni – mandag d. 9. juni 2014 

Sommerferie Lørdag d. 28. juni 2014 

   

2014/2015: 

Sommerferie Lørdag d. 28. juni 2014 – søndag d. 10. august 2014 

Efterårsferie Lørdag d. 11. oktober 2014 – søndag d. 19. oktober 2014 

Juleferie  Tirsdag d. 23. december 2014 – søndag d. 4. januar 2015 

Vinterferie Lørdag d. 14. februar 2015 – søndag d. 22. februar 2015 

Påskeferie Lørdag d. 28. marts 2015 – mandag d. 6. april 2015 

St. bededag Fredag d. 1. maj 2015 – søndag d. 3. maj 2015 

Kr. Himmelfartsdag Torsdag d. 14. maj 2015 

Dagen efter Fredag d. 15. maj 2015 

Pinseferie Lørdag d. 23. maj 2015 – mandag d. 25. maj 2015 

Grundlovsdag Fredag d. 5. juni 2015 

Sommerferie Lørdag d. 27. juni 2015 

 

Udkast til ferieplanerne har været udsendt til vurdering i folkeskolerne. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/9513 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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5 skoler har svaret.  

 

4 skoler har taget ferieplanen til efterretning og  

1 skole har ønsket ændring af juleferien således: 

Juleferie 2013/14  - Lørdag d. 21. december 2013 – torsdag d. 2. januar 2014. 

Juleferie 2014/15  - Lørdag d. 20. december 2014 – torsdag d. 1. januar 2015 

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

Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder undervisningschefens forslag til ferieplaner for 

skoleåret 2013/2014 og 2014/2015. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Godkendt med de faldne bemærkninger. 

  

Fraværende: Anders Broholm 
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5. " Koordinerende sagsbehandling og een indgang" 

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlemmerne Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen har fremsendt punkt 

omkring koordinerende sagsbehandling og én indgang til optagelse på både Børne- 

og Ungdomsudvalgets og Socialudvalgets dagsorden: 

  

”I forbindelse med kommunalreformen hed det ”een indgang til kommunen”. KL 

gennemførte et projekt "Den koordinerende sagsbehandler", hvor formålet er at 

styrke den koordinerende sagsbehandling. 

  

Projektet har vist at vellykket koordinerende sagsbehandling bl.a. afhænger af 

•         At kommunen har en god dialog med borgeren 

•         At kommunen har udviklet en koordineret arbejdsgang fx ved at oprette en 

koordinatorfunktion 

•         At kommunen har et vellykket tværfagligt samarbejde både internt og 

eksternt 

  

Redskaber foreligger, og KL opfordrer kommunerne til at bruge redskaberne. 

Flere borgere med handicappede børn og voksne handicappede oplever, at bruge 

dage på at kontakte forskellige instanser ift. hjælp. 

  

Der skal fokus på, om vi politisk har signaleret, og om der er tilrettelagt 

arbejdsgange således, at vi lever op til een indgang og koordinerende 

sagsbehandling. 

  

Der ønskes en redegørelse, hvorledes vi som kommune lever op til KLs 

anbefalinger om koordineret sagsbehandling. 

  

Vi stiller forslag om, vi opretter koordinator funktion for borgere/famlier, der har brug 

for sociale ydelser.” 

 
Beslutning Socialudvalget den 9. maj 2012  
Socialudvalget ønsker en bedre koordination af sager på tværs i hele kommunen, 
så borgerne skal forholde sig til så få sagsbehandlere som muligt. Direktionen 
iværksætter den nødvendige proces. 
  

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Taget til efterretning. 

Jørgen Tousgaard trak forslag om ansættelse af koordinatorer. 

Udvalget tilslutter sig Socialudvalgets beslutning af 9. maj 2012. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3917 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU/BUU 
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Supplerende sagsfremstilling Socialudvalget 24. okt ober 2012 og Børne - og 

Ungdomsudvalget 8. november 2012  
Med baggrund i ønske fra Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget om, at 

der sker en bedre koordination af sager på tværs i hele Frederikshavn Kommune, 

således borgere skal forholde sig til så få sagsbehandlere som muligt, har 

administrationen udarbejdet forslag til justering af koordinering af sager. Se bilag. 

 
Indstilling  
Direktørerne med ansvar for henholdsvis Social og Sundhedsområdet og Center 

for Familie indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 

sagen. 

 
Beslutning Socialudvalget den 24. oktober 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Helle Madsen, Birgit S. Hansen. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Forslag til revideret manual godkendt 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 
Bilag  

Revideret manual for tværgående koordination sagsbehandling (dok.nr.110301/12) 
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6. Status vedrørende forslag til Tvillinge- og Omso rgshjælp i 

Frederikshavn 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 

 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudval get 8. november 2012  
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i september 2012 at oversende sagen til 

budgetforhandlingerne for 2013 – 2016. 

Budgettet for 2013 – 2016, der blev vedtaget af byrådet i oktober, omfatter ikke 

udgifter til tvillingehjælp. 

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

drøfter sagen  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Udsættes. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 
Bilag  

Forslag til Tvillinge- og Omsorgshjælp i Frederikshavn Kommune (dok.nr.79539/12) 
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7. November 2012 - orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling  

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. novembe r 2012 
Udvalget orienteret om iværksatte tiltag på grund af skimmelsvampangreb i Ålbæk 

Børnehave. 

Udvalget orienteret om 1. spadestik vedrørende Fritidsinstitutionen Solsikken, den 

14. november 2012 kl. 15. 

Udvalget ønsker at besøge Nordstjerneskolen den 11. december 2012 kl. 17 – 18. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12127 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

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

Underskrifter: 

 

      
Paul Rode Andersen 

   

      
Jørgen Tousgaard 

   

      
Jette Fabricius Toft 

   
 

      
Anders Broholm 

   

      
Pia Karlsen 

   

      
Jeppe Nielsen Kyk 

   
 

      
Bjarne Kvist 

   

      
Christina Lykke Eriksen 

   

      
Irene Hjortshøj 

   
 

 
 


