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1. Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

I overensstemmelse med tidsplanen, fremlægges hermed Frederikshavn 

Kommunes Børne- og Ungepolitik 2014-2017, inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet, til godkendelse, med henblik på at sende den i høring i 

Integrationsrådet, Handicaprådet samt i MED-systemet.  

  

Da valget denne gang er faldet på at lave en let og overskuelig politik centreret 

omkring 4 pejlemærker, tillægges implementeringsprocessen en større rolle end 

hidtil. For at understøtte implementeringen i de enkelte fagområder, er der derfor 

udviklet et brætspil, der kan gå på tur rundt i de enkelte enheder. Brætspillet har 

fokus på omsætning af pejlemærkerne via refleksion og diskussion. Via 

implementeringen skal de enkelte områder selv definere, hvordan pejlemærkerne 

omsættes i forhold til de forskellige målgrupper, der arbejdes med på 

børneområdet. 

  

Elsebeth Wiwe, Center for Dagtilbud, Birthe Rømer Thulstrup, Center for Skole, 

Taija Wangsø Erichsen, Center for Unge og Lene Jelsbak Mortensen, Center for 

Familie fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med politikken og udviklingen af 

brætspillet, vil illustrere brætspillet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde.  

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender Børne- og Ungepolitikken inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet med henblik på høring i overensstemmelse med tidsplanen. 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf (dok.nr.100817/14) 

Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr.139109/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: bk 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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2. Evaluering af dialogmøde 22. april 2014 mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og folkeskolernes bestyrelser 

 

Sagsfremstilling 

  

Dialogmødet evalueres. 

 

Indstilling 

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

dialogmødet den 22. april 2014. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Mødet blev evalueret. 

 

Bilag 

Program til budgetdialogmøde den 22. april 2014 (dok.nr.68739/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2004 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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3. Fastlæggelse af tidsplan for efterårets dialogmøder i Børne- 

og Ungdomsudvalgetes regi 

 

Sagsfremstilling 

Det er tid at fastlægge tidspunkt og ramme for efterårets dialogmøder i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi. 

I foråret 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en plan for organisering af 

dialogmøder i udvalgets regi, herunder blev besluttet, at der afholdes et årligt fælles 

dialogmøde med fokus på de budgetmæssige udfordringer og dilemmaer. Dette 

dialogmøde er for alle bestyrelsesformænd i skoler og dag- og fritidstilbud og blev 

afviklet den 22. april 2014. 

  

Det blev samtidig besluttet, at der afholdes individuelle dialogmøder i efteråret, på 

hvert af de tre områder: dagtilbud, skoler og ungdom. 

 

Indstilling 

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

tidspunkt og ramme for efterårets dialogmøder med bestyrelser i udvalgets regi. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Efterårets dialogmøder holdes den 6. november 2014 med Skole og SFO, den 25. 

november 2014 med Ungdomsråd og fritidstilbud samt den 8. januar 2015 med 

Dagtilbud.  

  

Møderne holdes fra kl. 19.00 – 21.30 

  

 

Bilag 

Model for afvikling af kommende dialogmøder (dok.nr.22046/12) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2004 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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4. Fusion af de 3 fritidscentre i Frederikshavn by 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelserne for Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk og Kaj Bundvad 

Fritidscenter søger i fælles brev af 26. juni 2014 om tilladelse til at igangsætte en 

fusionsproces for at sammenlægge de 3 selvejende fritidscentre til et nyt 

selvejende ”Fremtidens fritidstilbud i Frederikshavn by” fra 1. januar 2015. 

  

Fusionen har baggrund i Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 12. juni 

2014 om ny struktur på fritidsområdet. 

  

I brevet skitserer de 3 bestyrelser denne fusionsproces: 

 August 2014 dannes et sammenlægningsråd med repræsentanter fra de 3 

nuværende bestyrelser. Rådet skal arbejde efter et kommissorium, som er 

godkendt i de 3 bestyrelser, og have kompetence til at forestå den 

kommende virksomhedsoverdragelse. 

 Der udarbejdes en ny driftsoverenskomst og ny styrelsesvedtægt, som skal 

godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget inden sammenlægningen sker 1. 

januar 2015. 

 Igangsætning af fusionsprocessen i forhold til fremtidig fælles ledelse, TR- 

og AMR. 

 Arbejde på en fysisk sammenlægning i løbet af 2015 centralt i 

Frederikshavn by, gerne i tidligere Ørnevejen Skoles bygninger. 

  

Beskrivelse af ”Fremtidens Fritidstilbud i Frederikshavn by” er vedlagt brevet som 

bilag og det fremgår af beskrivelsen, at fusionens fundament er den profil for 

fritidstilbuddene i kommunen, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. juni 

2014. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud har anbefalet fritidscentrene, at en ny 

driftsoverenskomst, som de nuværende, udarbejdes med udgangspunkt i KL’s 

standard for en driftsoverenskomst med en selvejende institution. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Reorganiseringen af 3 selvejende fritidscentre til et samlet Fremtidens fritidstilbud i 

Frederikshavn Kommune forudses iværksat indenfor de foreslåede budgetrammer 

2015 og overslagsårene. 

  

I forhold til evt. bygningsmæssige ændringer vil de økonomiske konsekvenser 

skulle beskrives i forhold til mulige konkrete løsninger. 

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11216 

 Forvaltning:  

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

den foreslåede tids- og handleplan for fusionsprocessen. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Tids- og handleplan for fusionsprocessen er godkendt. 

  

 

Bilag 

Fremtidens fritidstilbud i Frederikshavn by.pdf (dok.nr.114346/14) 
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5. Høring af udkast til Den politiske Sundhedsaftale 2015 - 

2018 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale 

mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af 

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for 

regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er 

ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med 

udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. 

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for 

samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med 

sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de 

patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, 

og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.  

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om 

de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske 

Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt 

dialogmøde i de 4 kommunale klynger. 

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til 

Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan 

aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles 

sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere 

sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.” 

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker: 

  

1.    Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet  

2.    Den sociale ulighed skal reduceres  

3.    En lærende og respektfuld samarbejdskultur  

4.    Sundhedstilbud på nye måder  

  

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, 

som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af 

indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse 

høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har 

også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere. 

  

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer 

den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges 

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til 

godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015. 

  

Den Politiske Sundhedsaftale sendes på nuværende tidspunkt til høring i 

Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18319 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU 
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Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget 

  

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren, Børne- og kulturdirektøren og direktøren for 

Arbejdsmarkedsområdet indstiller at:  

1.     udkastet til Den politiske Sundhedsaftale drøftes 

2.     input fra den kommunale koordineringsgruppe for Sundhedsaftalerne 

godkendes som 

        høringssvar fra Frederikshavn Kommune. 

3.     administrationen gives kompetence til at koordinere fagudvalgenes svar og 

fremsende samlet  

        høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

  

Ældrerådet finder den Politiske Sundhedsaftale 2015-2018 godt beskrevet og 

gennemarbejdet. 

  

Ældrerådet mener, at der i den Politiske Sundhedsaftale bør indarbejdes afsnit 

med fokus på de nordjyske kommuner, der har vanskeligt ved at tiltrække læger, 

det være sig praktiserende læger, øjenlæger, hudlæger osv.. Det er her yderst 

vigtigt, at kommunerne gør et stykke arbejde for at tiltrække de manglende læger 

via Regionen.  

Ældrerådet har konstateret, at der i forbindelse med lukning af øjenlægepraksis i 

Frederikshavn var 2 ansøgere, men disse fik afslag fra Regionen. Her efterlyser 

Ældrerådet en større fleksibilitet i forhold til tildeling af ydernummer, eller en 

revidering/omlægning af hele ydernummerordningen. 

  

Beslutning Handicaprådet den 18. august 2014 

Handicaprådet henholder sig til indstillingens 2. pind om, at input fra den 

kommunale koordineringsgruppe for Sundhedsaftalerne godkendes som 

høringssvar fra Frederikshavn kommune. 

  

Handicaprådet forventer at blive hørt, når de administrative aftaler kommer. 

  

Fraværende Jørgen Tousgaard, Helle Madsen. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 20. august 2014 

Indstillingerne godkendt med de faldne bemærkninger.  

  

Fraværende: Pia Karlsen. 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

  

1. Drøftet 

2. Godkendt som høringssvar 

3. Godkendt 

 

Bilag 

Udkast - Den Politiske Sundhedsaftale 2015 - 2018.pdf (dok.nr.122924/14) 

Input til de nordjyske kommuner høringssvar - Den politiske sundhedsaftale.docx (dok.nr.122954/14) 
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6. Reduktioner konto 6 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen har anmodet om, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter konsekvenserne af Økonomiudvalgets beslutning af den 

18. juni 2014, om at reducere budgettet på konto 6 med 3 % på Center for Familie 

og Center for Unge. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Udvalget drøftede punktet. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at finde de pålagte besparelser på 

1.052.861 kr. på konto 6 inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

  

Udvalget vil i dialog med Økonomiudvalget om, hvordan man kan sikre den 

nødvendige fleksibilitet der ligger i at kunne flekse mellem konto 6 medarbejdere og 

anbringelsesbudgettet, for at sikre den forebyggende indsats i forhold til det 

specialiserede børneområde.  

Dette kan sikres ved at overføre konto 6 medarbejdere i Center for Familie og 

center for unge til Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15627 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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7. Ind- og udmelding i SFO 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Pia Karlsen har anmodet om, at få en status på antallet af ind- og 

udmeldinger af børn i SFO i Frederikshavn Kommune (SFO1 og SFO2) for 

skoleåret 2014-15.  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Udvalget drøftede punktet. Udvalget ønsker at følge ind- og udmeldingen i SFO i 

resten af 2014. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15626 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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8. August 2014 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling 

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

  

a) Henvendelse vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i 

Frederikshavn Kommune  

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Mail - Analyse og notat vedrørende transportomkostninger og transporttider ved ændringer i 

skolestrukturen i Frederikshavn Kommune..pdf (dok.nr.146352/14) 

Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestrukturen i Frederikshavn 

Kommune.pdf (dok.nr.146346/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 

 
 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 21. august 2014 Side 15 af 15 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Kristina Lilly Frandsen 
   

      

Brian Kjær 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Mette Hardam 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Flemming Rasmussen 
   

      

Ida Skov 
   

      

Bent H. Pedersen 
   

 

 
 


