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1. Velkommen til nyt medlem af Børne- og Ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Hanne Bøgsted har søgt om fritagelse fra sit borgerlige ombud, 

som medlem af Frederikshavn Byråd, med virkning fra den 1. december 2014. 

Ansøgningen skyldes helbredsmæssige forhold.  

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har meddelt, at Lars Oldager indtræder som 

medlem af byrådet og Børne- og Ungdomsudvalget.  Frederikshavn byråd har på 

møde den 26. november godkendt at Lars Oldager indtræder i byrådet. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget byder Lars 

Oldager velkommen i udvalget. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Lars Oldager blev budt velkommen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/22667 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. december 2014 Side 5 af 33 

 

2. Frigivelse af rådighedsbeløb på Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde 2014 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb under Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:  

  

Udvikling af den digitale daginstitution 500.000 kr. 

Digitalisering og velfærdsteknologi 2.052.875 kr. 

DUBU – digitalisering udsatte børn og unge 80.000 kr. 

I alt   2.632.875 kr. 

                                                                              

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet at frigive rådighedsbeløbene på 2.632.875 kr. for 

2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21049 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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3. Ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2013 blev udvalget 

præsenteret for forskellige forslag til ressourcetildelingsmodeller. Modellerne var 

udarbejdet af BDO. 

  

På daværende tidspunkt besluttede udvalget, at der ikke skulle arbejdes videre 

med sagen, da det i mellemtiden var blevet besluttet at indføre en ny reform på 

folkeskoleområdet. Reformen trådte i kraft den 01.08 2014. 

  

I forbindelse med at Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 4. september 2014 

behandlede ”Bæredygtigt Børneområde”, vedtog et flertal i Børne- og 

Ungdomsudvalget, at de inden udgangen af 2014 vil tage beslutning om, hvorvidt 

der skal indføres en ny tildelingsmodel på skoleområdet. 

Hensigten er, at en ny model skal rumme tildeling til undervisning i kommunens 

normalklasser og til SFO delen. 

  

Som det ser ud nu, er der en tildelingsmodel der dækker SFO delen og en anden 

model, der dækker undervisningsdelen.  

  

Med reformen er der en større sammensmeltning mellem undervisning og fritid og 

det vil derfor forekomme naturligt, at modellerne rummer begge dele. 

  

Kommunens specialklasser fortsat vil få en særskilt ressourcetildeling. 

  

Vi vil fastholde, at tid til inklusionslærere, aldersreduktion, ledelsestid, sekretærtid 

ligger udenfor de foreslåede tildelingsmodeller. 

  

Nuværende tildelingsmodel 

Den nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er primært baseret på 

klassetal, hvilket betyder, at skolerne få tildelt ressourcer, efter hvor mange klasser 

der skal dannes. Dette tal justeres ved klasseudløsende ændringer helt frem til 

første skoledag i august.  

Det kan have store konsekvenser for den enkelte skole, da en enkelt elev kan være 

årsag til, at der enten skal nedlægges eller dannes en ny klasse på et tidspunkt, 

hvor den øvrige planlægning for skoleåret er på plads. 

  

Foruden ressourcer til den faglige undervisning får skolerne også særskilte 

udmeldinger på timer til holddannelse, særlig støtte, tosprogede elever og 

understøttende undervisning. Disse timer meldes ud som en blanding af elevtals- 

og klassetals afhængige faktorer. 

  

Nye tildelingsmodeller 

Vi har udarbejdet to forskellige modeller 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17981 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Model 1 

Model 1 er en ren elevtalstildelingsmodel. 

Der gives tildeling pr. elev, som er afhængig af klassetrin. Forskelligheden er 

begrundet i, at eleverne har forskellige undervisningstimetal på de forskellige 

klassetrin 

  

Model 2 

Model 2 er en kombination af en grundtildeling pr. skole samt en elevtalsafhængig 

tildeling. Også her er tildelingen forskellig afhængig af elevens klassetrin 

  

Der er arbejdet med en grundtildeling på 18.963 timer.  

Tallet er fremkommet ved at beregne, hvor mange timer en klasse skal undervises i 

fagene igennem et helt skoleforløb fra børnehaveklasse til 9. klasse. Hertil er tillagt 

timer til opgaver, der er tilknyttet undervisningen, forældresamarbejde, efter- og 

videreuddannelse, møder m.m. 

  

Modellerne er udarbejdede så de er tilpasset budgetrammen for 2015, dvs. at 

besparelserne fra ”Bæredygtigt børneområde” er inkluderet i modellerne. 

  

Flg. timer er taget med i den samlede timeoptælling, som danner grundlaget for 

timeudmeldingen: 

-       Timer til den faglige undervisning 

-       Timer til holddannelse 

-       Timer til særlig støtte 

-       Timer til den understøttende undervisning. 

  

For at kunne lave et sammenligningsgrundlag mellem de nye tildelingsmodeller og 

den eksisterende model, har vi i begge tilfælde anvendt de klasse- og elevtal, som 

er anvendt i budgetgrundlaget. 

  

Der er en besparelse på området på 7,5 %. Denne andel vil også slå igennem på 

de ressourcer, der er beregnet til timer til holddannelse, understøttende 

undervisning og særlig støtte. 

  

I begge modeller er ressourcer til SFO indarbejdet – morgenmodul, 

eftermiddagsmodul, heldagsmodul. 

   

Indstilling 

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

1.     de fremlagte modeller drøftes 

2.     det videre forløb besluttes 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

1. Drøftet 

2. Et flertal (A, SF, V, DF) i Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at anvende 

model 1 som fremadrettet tildelingsmodel med virkning fra 1. august 2015.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at få en model for tildeling for SFO området, 

der indeholder en grundtildeling samt en elevtildeling, som fremlægges på Børne- 

og Ungdomsudvalgets møde i januar 2015. 

 

 

Bilag 

Gældende, Forslag til Ressourcetildelingsmodel, prosa - pdf.pdf (dok.nr.203852/14) 

Sammenligning af resursen Ny model kontral nuværende (dok.nr.196487/14) 
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4. Ungdomsskolens udmøntning af Budget 2015 

 

Sagsfremstilling 

Ungdomsskolen blev som en del af Budget 2015 beskåret med 540.000 kr. i 2015 

stigende til 1.300.000 kr. i 2016 og frem. 

  

Ungdomsskolens bestyrelse arbejder på deres møde den 1. december 2014 med 

besparelserne og fremsender forslag til reduktion.  

  

Da Ungdomsskolens bestyrelsesmøde først afholdes efter udsendelse af 

dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget, vil forslaget blive udleveret på Børne- 

og Ungdomsudvalgets møde. 

  

Indstilling 

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

udmøntningen af besparelsen til efterretning. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Taget til efterretning 

  

Fra 1. januar 2015 overgår 10. klassecentret fra center for Skole til center for Unge. 

  

 

Bilag 

Bestyrelseoplæg 01 12 2014 reduktion 2015 og frem.pdf (dok.nr.208278/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/22584 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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5. Fordeling af elever på Sæby Skole og Sæbygaard Skole 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 4. september besluttede et flertal af Børne- og Ungdomsudvalget i 

forbindelse med vedtagelsen af Bæredygtigt Børneområde en fordeling af 

årgangene på skolerne i Sæby, der ser således ud: 

  

Sæby Skole 0.- 4. klasse 

Sæbygaard Skole 5.- 9. klasse 

  

Baggrunden for ovenstående fordeling er: 

 Muligheden for at skabe et trygt indskolingsmiljø i klyngebyggeriet på Sæby 

Skole 

 Muligheden for at skabe en specialiseret indskolingsafdeling 

 De store klasser har fritidsfaciliteterne tæt på 

 De eksisterende faglokaler på Sæby Skole er relativt små 

  

På baggrund af de indkomne høringssvar, blev der i forbindelse med vedtagelsen 

af Bæredygtigt Børneområde tilføjet en bemærkning om, at ”et flertal i udvalget 

anmoder om, at der sker en afklaring om, hvordan eleverne fra 0. – 9. klasse 

fordeles på skoleafdelingerne – tidligere Sæby Skole og Sæbygaardskolen, dog 

således at det fastholdes, at der sker en fordeling af eleverne på de to matrikler. 

  

På byrådsmødet den 8. oktober 2014 besluttede et flertal i byrådet at følge Børne- 

og Ungdomsudvalgets beslutning. 

  

I de indkomne høringssvar fra Sæbyskolerne forslås en fordeling, der ser således 

ud: 

  

  

 Dette foreslås på baggrund af:  

 Ny indskolingsafdeling og legeplads på Sæbygaardskolen 

 Mulighed for at skabe ungemiljø i klyngerne 

 Nyrenoverede faglokaler på Sæby Skole 

 4. klasserne får langt til svømning ved det oprindelige forslag 

  

Skoleveje 

Center for Park og Vej, Vejmyndighed har lavet en fornyet gennemgang af 

skolevejene, hvor udgangspunktet er det alternative forslag til fordeling. Park og 

Sæbygaard Skole 0.- 6. klasse 

Sæby Skole 7.- 9. klasse 

Specialklasser Følger klassetrinet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3547 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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Vej vurderer, at de trafik-tiltag, der er foreslået som følge af Bæredygtigt 

Børneområde, ikke ændres ved en ændret fordeling af eleverne.   

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Drøftet. 

  

 

Bilag 

supplerende høringssvar fra Skolebestyrelser på Sæby Skole og Sæbygaardskolen (dok.nr.184069/14) 
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6. Vedtagelse af ny skoledistriktsgrænse mellem 

Bangsbostrand Skole og Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling 

Et flertal af Børne- og Ungdomsudvalg besluttede på møde den 4. september 2014 

i forbindelse med vedtagelsen af Bæredygtigt Børneområde, at få en afklaring af, 

om der skulle ske en mindre tilpasning af distrikterne Frederikshavn Syd og 

Frederikshavn Vest inden januar 2015.  

  

På møde den 6. november 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at sende 

forslag til ændrede skoledistriktsgrænser i høring. Forslaget er sendt i høring hos 

de skoler, som fra skoleåret 2015/2016 indgår i de berørte skoledistrikter 

(nuværende Ravnshøj Skole, Gærum Skole, Bangsbostrand Skole, Heldagsskolen, 

Nordstjerneskolen og Frydenstrandskolen).  

  

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på Nordstjerneskolen, 

Bangsbostrand Skole, Ravnshøj Skole, Gærum Skole og Frydenstrandskolen. 

  

Samtlige høringssvar tager forslaget til efterretning. Nordstjerneskolen bakker op 

om forslaget bl.a. fordi skolen har problemer med at huse børnene fra det 

nuværende distrikt, og fordi Koktvedvej er en farlig skolevej, og det er en fordel at 

færre børn nu skal krydse den. 

  

Forslaget til ændret distriktsgrænse handler om at flytte den eksisterende 

distriktsgrænse mellem Bangsbostrand Skole og Nordstjerneskolen, således at 

grænsen flyttes fra Gærumvej til Koktvedvej/Suderbovej. Det vil give en tilvækst til 

Bangsbostrand skoledistrikt. Se også kortbilaget 

   

En flytning af distriktsgrænsen vil, når man ser på antallet af børn bosiddende 

inden for distriktsgrænsen, betyde en ekstra klasse på hver årgang på 

Bangsbostrand Skole og tilsvarende færre klasser på Nordstjerneskolen. 

Bangsbostrand Skole vil med det eksisterende børnetal blive 3-sporet. 

Nordstjerneskolen vil sammen med Frydenstrandskolen udløse 4-5 spor. 

  

Fra skoleåret 2015/16 bliver Bangsbostrand Skole en del af Distrikt FRH Syd 

(Bangsbostrand, Gærum og Ravnshøj). 

  

Efter prognosetallene vil børnetallet i Bangsbostrand falde markant i de kommende 

år. Et knap så markant fald ses i Nordstjerneskolens og Frydenstrandskolens 

distrikter (Distrikt FRH Vest) 

  

Der ses allerede et mønster, hvor mange elever fra det pågældende område, søger 

til Bangsbostrand Skole i stedet for distriktsskolen, Nordstjerneskolen. Der er 161 

elever fra Nordstjerneskolens distrikt, som går på Bangsbostrand Skole. Der er 34 

elever (specialklasser og verdensklasser undtaget) fra Bangsbostrand Skoles 

distrikt, som går på Nordstjerneskolen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18300 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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Det har bl.a. den konsekvens, at Bangsbostrand Skole har et spor mere, end 

antallet af børn bosiddende i distriktet berettiger til. En stor andel af disse børn er 

hjemmehørende i Nordstjerneskolens distrikt.  

  

Ændringen foreslås gældende for kommende skolebørn, og ikke for børn, som 

allerede har påbegyndt deres skolegang. 

  

Ændringen af skoledistriktsgrænsen får også betydning på dagtilbudsområdet, idet 

distrikterne for skole og dagtilbud er ens fra 1. august 2015. Flytningen får den 

konsekvens, at Børnehuset Hånbæk fremover hører til Distrikt FRH Syd 

(Bangsbostrand, Ravnshøj og Gærum). 

 Skolebørn fra Kilden hørte tidligere til Hånbækskolens distrikt. Da 

Nordstjerneskolen blev bygget, blev de flyttet til Bangsbostrand. Ved den 

distriktsændring blev grænsen sat således, at nybyggede huse på Lerstien neden 

for Kilden fortsat hørte til Nordstjerneskolens (tidl. Hånbæks) distrikt. Det foreslås, 

at der foretages en teknisk tilretning, sådan at børnene på Lerstien får samme 

skoledistrikt som de øvrige børn fra Kilden. 

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

1.     drøfter de indkomne høringssvar 

2.     godkender den forslåede ændring af skoledistriktsgrænsen mellem 

Nordstjerneskolen og Bangsbostrand Skole 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

  

1.         Drøftet. 

2.         Godkendt. 

 

Bilag 

Kort, nyt, distriktsgrænse mellem Bangsbostrand og Nordstjerneskolen (dok.nr.172199/14) 

Samlede høringssvar distriktsgrænse.pdf (dok.nr.201091/14) 
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7. Vedtagelse af navne på distrikts- og afdelingsniveau fra 

august 2015 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 8. oktober at sende et forslag 

om navne til distrikter og afdelinger, gældende fra 1. august 2015 i høring hos 

skolebestyrelserne, Dagtilbudsbestyrelserne samt forældrebestyrelsen for Dagplejen. 

  

Forslaget fra Børne- og Ungdomsudvalget: 

  

Distrikts-

navne 

Skoler Dagtilbud 

Skoledistrikt Nord Dagtilbudsdistrikt Nord 

Skoledistrikt Øst Dagtilbudsdistrikt Øst 

Skoledistrikt Vest Dagtilbudsdistrikt Vest 

Skoledistrikt Syd Dagtilbudsdistrikt Syd 

   

Afdelings-

navne 

  

Skoler 

  

Dagtilbud 

Oprindelige skolenavne, hvor 

”Skole” erstattes af 

”Skolecenter” 

Hidtidige afdelingsnavne fastholdes 

  

En komplet liste over navnene er vedlagt som bilag.  

 

Der er i forhold til høringsmaterialet indført en rettelse for ”Brolæggervej”. Det 

nuværende og korrekte navn er ”Børnehaven Brolæggervej”. Det er også det navn, 

som indstilles til godkendelse. 

  

Høringsfristen var 10. november. Der er indkommet høringssvar fra Ravnshøj Skole, 

Jerup Skole, Frydenstrandskolen, Nordstjerneskolen, Elling Skole, Aalbæk Skole, 

Hørby-Dybvad Skole, Strandby Skole, Gærum Skole, Sæby Skole, Sæbygaardskolen, 

Torslev Skole, Bangsbostrand Skole, Skagen Skole, Stensnæsskolen, Voerså 

Børnehave, Dagplejen, Dagtilbudsområde FRH Syd, Sæby og Opland og 

Børnekompasset. I alt 19 høringssvar. 

  

10 skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser havde ingen indvendinger og tog 

forslaget til efter-retning. De 9 øvrige havde enten principielle kommentarer til den 

foreslåede navnestruktur eller bemærkninger til navnet på en specifik afdeling. 

  

Der er vedlagt en opsummering på de indkomne høringssvar. Høringssvarene er 

desuden vedlagt i deres helhed. 

  

Det bemærkes afslutningsvis, at skoleindskrivningen for skoleåret 2015/16 begynder 

medio januar 2015. I den forbindelse er det vigtigt, at Børne- og Ungdomsudvalget har 

vedtaget de kommende navne på de fire skole og afdelingerne, så det er synligt for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18777 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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forældrene, hvor de kan indskrive deres børn til skole.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar 
2. vedtager skole- og dagtilbudsnavne på distrikts- og afdelingsniveau, gældende 

fra den 1. august 2015 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

1.         Drøftet 

2.         Udvalget beslutter at anvende afdeling i stedet for center. 

  

Udvalget foreslår, at den ny bestyrelse på Strandby skole eventuelt finder et navn. 

  

 

Udvalget besluttede at anvende følgende navne: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Skole 

  

Skoledistrikt  

Nord 

  

Skoledistrikt  

Øst 

  

Skoledistrikt  

Vest 

  

Skoledistrikt  

Syd 

Skagen 

Skoleafdeling 

Frydenstrand 

 Skoleafdeling, 

Buhlsvej  

Bangsbostrand  

Skoleafdeling 

Sæby 

Skoleafdeling 

Aalbæk 

Skoleafdeling 

Frydenstrand 

 Skoleafdeling, 

Abildvej  

Gærum 

 Skoleafdeling 

Sæbygaard  

Skoleafdeling 

Strandby  

Skoleafdeling 

Nordstjernens 

Skoleafdeling 

Ravnshøj  

Skoleafdeling 

Hørby-Dybvad 

Skoleafdeling, 

Hørby 

  Heldagsskolen Hørby-Dybvad 

Skoleafdeling, 

Dybvad 

  Torslev 

Skoleafdeling 

Stensnæs  

Skoleafdeling 
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Dagtilbud 

Dagtilbudsdistrikt 

Nord 

Dagtilbudsdistrikt 

Øst 

Dagtilbudsdistrikt 

Vest 

Dagtilbudsdistrikt 

Syd 

Vuggestuen 

Regnbuen 

Børnehuset Spiren 

(indtil ny bygning 

er klar) 

Børnehuset 

Troldehøj 

Børnehuset 

Sæbygaardsvej 

Børnehaven 

Mattisborgen 

Abildgaard 

Børnehave (indtil 

ny bygning er klar) 

Børnehuset 

Bangsbo 

Børnehuset 

Sættravej 

Pilekrattet Børnehaven 

Spiloppen (indtil ny 

bygning er klar) 

Børnenes hus 

Lærkereden 

Dybvad 

Børnehave 

Børnehuset 

Trindelvej 

Børnehaven 

Stjernen (indtil ny 

bygning er klar) 

Skovbørnehaven Hørby Børnehus 

Børnehaven 

Fyrrekrat 

Børnehaven 

Tangloppen 

(indtil ny bygning 

er klar) 

Kernehuset Børnehaven 

Brolæggervej 

Aalbæk børnehave Landbørnehaven   

  

  

  

  

  

  

Børnegården 

Børnehuset 

Mariehønen 

Børnehuset 

Mælkevejen 

Bødkergården 

Strandby 

Børnehave (indtil 

ultimo 2015) 

Børnehaven Øster 

Dahl 

  

  

Idrætsbørnehaven 

Bispevang 

Børnehaven 

Havblik (indtil 

ultimo 2015) 

Børnehuset 

Hånbæk 

Voerså børnehave 

Andedammen 

(indtil ultimo 2015) 

Børnehuset 

Pilekvisten 

  

  

  

  

Thorshøj 

Børnehus 

Ny daginstitution i 

Elling skole (endnu 

ikke navngivet) 

Børnehaven 

Humlebien 

  

  

  

  

  

Røde Kors 

Børnehave 

Ny institution i 

Frederikshavn 

Nord (endnu ikke 

navngivet) 

  

Bilag 

Samlede høringssvar navne.pdf (dok.nr.196377/14) 

Opsummering på høringssvar vedr distrikts- og afdelingsnavne (dok.nr.197314/14) 

Komplet liste over distrikter og navne, Bæredygtigt Børneområde (dok.nr.197913/14) 
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8. Afklaring af prioriteringer for byggeprojekter i Bæredygtigt 

Børneområde 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 4. september og igen den 6. november 2014 

punkter om prioritering og tidsplan for igangsætning af byggeprojekter i Bæredygtigt 

Børneområde. På mødet den 4. september drøftede Børne- og Ungdomsudvalget 

prioriteringerne og besluttede at genoptage sagen.  

  

På mødet den 6. november godkendte Børne- og Ungdomsudvalget at planlægningen af 

projekter som skal være klar pr. august 2015 kan påbegyndes, men i øvrigt at genoptage 

sagen på næste møde for også at få bygningsændringer i overslagsårene til at fremgå at 

tidsplanen (begge sagsfremstillinger er vedlagt som bilag). 

  

På denne baggrund har Børn og Kultur i samarbejde med Ejendomscentret opstillet flg. 

overblik til den resterende del af planlægningen af byggeprojekter indenfor den budgetramme, 

der er til rådighed på anlægsprogrammet for 2015-2018. Det reviderede notat er vedlagt i sin 

helhed, hvor flg. budgetoverblik indgår:  

 Anlægsbudget (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 

Helhedsplan 14,5 14,5 14,5 14,5 

Kvalitetsfond 0,4 0,4 0,4 0,4 

Vedligeholdelse skoler 8,7 8,7 8,7 8,7 

Energirenoveringer 0 2,0 0 21,5 

Overført fra tidligere år 0 0 0 0 

          

          

Anslået udgift (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 

Akut vedligeholdelse skole 2,0 2,5 3,0 3,5 

Skoler i Sæby 2,0      

0-6 års institution Mariehønen, Jerup 0,8       

Ny institution i Elling, inkl. køkken 6,9       

Strandby Skole 2,0       

0-6 års institution Kernehuset, Gærum 1,7       

0-6 års institution Voerså Børnehave  1,7       

0-6 års institution Hørby Børnehus       0,3 

0-6 års institution Dybvad Børnehave       2,7 

0-6 års institution Aalbæk Børnehave     6,3   

0-6 års institution Troldehøj, Ravnshøj       0,9 

Frydenstrandskolen, afd. Abildvej, inkl. 

køkken 

    8,8 34,2 

Flytteomkostninger 1,5       

Sikring af skolevej 3,1       

Mindre låneadgang 1,4       

Ny institution Sættravej Sæby inkl. 0,5 23,2  6,7  0  

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: BK 
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køkken 

Rest anlægsbevillinger 0 0 0,0 3,5 

  

  

Ud over behovet for et samlet overblik over udgifter og prioriteringsrækkefølge i 

budgetperioden fremsættes på baggrund af drøftelserne i de foregående udvalgsmøder flg. 

områder til Børne- og Ungdomsudvalgets særskilte stillingtagen: 

Principper for etablering af produktionskøkken ved daginstitutioner med 

vuggestuepladser 

Produktionskøkkener til disse institutioner har indtil nu været en integreret del af 

Helhedsplanens principper uanset institutionens størrelse for at sikre en fremtidsrettet og 

fleksibel nybygning. På baggrund af de nuværende økonomiske muligheder er der behov for at 

fastlægge et andet princip for anlæg af produktionskøkkener ved nybygning af 0-6 års 

institution. 

  

Børn og Kultur anbefaler på baggrund af de hidtidige erfaringer, at produktionskøkkener i 

fremtidens 0-6 års institutioner indgår i overvejelserne i et byggeprojekt, når antallet af 

vuggestuepladser er over 25 eller der samlet er over 100 pladser til børn mellem 0-6 år. Det 

har været en fordel med produktionskøkken også i mindre enheder, men det har vist sig at 

være til at håndtere at få mad leveret udefra til en gruppe på fx 12 vuggestuebørn. 

  

Hvis ovenstående princip følges vil der skulle tillægges produktionskøkken i de store 

byggeprojekter i Elling, Sæby og Frederikshavn, men ikke i oplandets nye 0-6 års institutioner, 

hvor antallet af vuggestuebørn er forholdsvis mindre. 

  

Placering af Voerså Børnehave og indskolingen på Stensnæsskolen 

I det reviderede notat fra Ejendomscentret er beskrevet et byggeprojekt og et alternativt 

byggeprojekt til en løsning på skolen i Voerså. Ejendomscentret og Børn og Kultur anbefaler 

ud fra en bygningsmæssig og pædagogisk vurdering det alternative oplæg. Ud over prisen 

vægtes det højt, at det alternative forslag samler de yngste i en velegnet nyere bygning. Det er 

de yngste, som i gennemsnit tilbringer mest tid dagligt i lokalerne. Der vil kunne etableres gode 

sove- og legemuligheder for både vuggestue- og børnehavebørn i den alternative løsning.  

Desuden lægger alternativet op til, at dagtilbud og indskoling kun i begrænset omfang skal 

færdes i flere plan. En mulighed er at samle indskoling (0.-2.klasse), SFO og dagtilbud i 

indskolingsbygningen ved at flytte andre funktioner over i skolens hovedbygning fx mødelokale 

og GPS´en (grupperum). 

  

Udgifter til ombygning af Troldehøj i Ravnshøj til 0-6 års institution 

Under drøftelsen af ombygningen af Troldehøj i Ravnshøj, er der kommet spørgsmål til om 

pladserne i Troldehøj ville kunne rummes på Ravnshøj Skole. I Børnehuset Troldehøj er der 

ca. 45 børnehavepladser og fremover desuden behov for plads til et antal vuggestuebørn, 

anslået 600 m
2
.  

  

Ejendomscenteret vurderer på baggrund af, at Ravnshøj Skole ikke har afgivet klassetrin i 

Bæredygtigt Børneområde, at der ikke er kvadratmeter nok i skolen til denne løsningsmulighed 

inden for den eksisterende bygningsmasse. Såfremt det fortsat er et ønske bør mulighederne 

beskrives i et projekt hvor dagtilbud og skole sammen arbejder med løsningsforslag. 
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Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. træffer beslutning om prioritering af byggeprojekterne fra 2015-2018 

2. beslutter et fremtidigt princip for etablering af produktionskøkkener ved nye 

aldersintegrerede 0-6 års institutioner 

3. godkender at alternativt oplæg til løsning i Voerså bliver udgangspunkt for den videre 

planlægning af ombygningen af Stensnæsskolen 

4. beslutter om der skal arbejdes videre med muligheder for placering af pladserne i 

Troldehøj, Ravnshøj på skolen 

5. indstiller sagen til Økonomiudvalget til beslutning om finansiering og frigivelse af 

budgetmidler til byggeprojekterne 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 
1.         Udvalget beslutter at følge den plan der ligger i indstillingen. 

2.         Udvalget beslutter at 0-6 års institutioner over 25 vuggestuebørn etablerer 

            produktionskøkkener 

3.         Godkendt 

4.         Udsættes 

5.         Indstillingen følges 

  

  

Udvalget beslutter at optage dialog med Økonomiudvalget om mulighed for realisering af 0-6 

års institution på Aalbæk skole tidligere end i 2017 

  

 

Bilag 

Prioritering af byggeprojekter - Bæredygtigt Børneområde (dok.nr.151262/14) 

Tidsplan for igangsætning af byggeprojekter - Bæredygtigt Børneområde (dok.nr.189713/14) 

Revideret notat Bæredygtige børneområder - Revideret notat beregninger på bygningsændringer på skole- og 

dagtilbudsområdet EJDC pdf(5).pdf (dok.nr.201302/14) 
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9. Orientering om kommunikations- og processtyring vedr. 

Bæredygtigt Børneområde 

 

Sagsfremstilling 

Implementeringen af Bæredygtigt Børneområde er en omfattende organisatorisk 

forandringsproces, som berører mange medarbejdere, borgere og brugere.  

For at give Børne- og Ungdomsudvalget et overblik over de processer, som til 

august 2015 skal resultere i den endelige organisatoriske implementering af planen 

Bæredygtigt Børneområde, orienteres her om de kommunikationsprincipper og 

proces- og styringsværktøjer, som ligger til grund for styring af processen.  

  

De tre involverede centre, Center for Familie, Center for Dag- og fritidstilbud samt 

Center for Skole, koordinerer løbende tiltag og kommunikation i forbindelse med 

Bæredygtigt Børneområde. Dette sker for at give den bedst mulige information på 

det bedst mulige tidspunkt til de berørte medarbejdere, borgere og brugere.  

Samtidig sikrer et tæt samarbejde og løbende koordinering, at delelementerne i 

Bæredygtigt Børneområde er bedst muligt gennemarbejdede og tager højde for 

forskellige fagligheder og perspektiver. 

  

Centerchefgruppen har besluttet en række overordnede principper for 

kommunikationen vedr. Bæredygtigt Børneområde: 

  

·       Vi kommunikerer med høj kvalitet og høj frekvens 

·       Vi kommunikerer samme viden og budskaber på tværs af centrene 

·       Vi kommunikerer målrettet til interne og eksterne brugere 

·       Vi kommunikerer, når der er noget at fortælle – både i forhold til 

processen og beslutninger  

  

Center for Familie, Center for Dag- og Fritidstilbud samt Center for Skole har 

udarbejdet et dynamisk proces- og styringsværktøj, som centrene hver især bruger 

i styringen af implementeringsprocessen.  

Proces- og styringsværktøjerne er eller vil blive præsenteret og drøftet i relevante 

medarbejdergrupper, lederfora og forældrebestyrelser. De er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

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

kommunikationsprincipperne og proces- og styringsværkstøjerne til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Udsættes. 

 

Bilag 

Dynamisk proces- og styringsværktøj for Bæredygtigt Børneområde for Skole, Dagtilbud og Familie 

 (dok.nr.200824/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3547 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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10. Ansøgning om dispensation, 7. klasse elevers deltagelse i 

Ungdomsskolens Heltidsundervisning 

 

Sagsfremstilling 

Børn og Kultur har modtaget en ansøgning fra Ungdomsskolen i Frederikshavn 

kommune, der ønsker at indsende en ansøgning vedrørende udfordringsretten. 

  

Konkret ønsker Ungdomsskolen at ansøge om dispensation fra Folkeskolelovens § 

33, stk. 3 i perioden 2014-2016.  

Jf. § 33 har elever mulighed for efter det 7. skoleår at opfylde undervisningspligten 

ved at deltage i heltidsundervisningen i den kommunale ungdomsskole. 

Ungdomsskolen ønsker, at denne mulighed i særlige tilfælde kan gælde for elever 

allerede efter 6. klasse. 

  

Formålet med, i særlige tilfælde, at optage elever allerede efter 6. klasse er at: 

·       fastholde de unge i skole/uddannelsessystemet og give dem mulighed 

for at udvikle sig til robuste og livsduelige borgere. 

  

Forsøget vil blive fulgt op af evalueringer efter skoleårene 2014-15 og 2015-16. 

  

Heltidsundervisningen tæller samlet 20 elever, heraf skønnes det, at eleverne på 7. 

klassetrin vil udgøre 1-2 elever. 

 

Indstilling 

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

Ungdomsskolen indsender dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Godkendt. 

 

Bilag 

Evalueringsskema udfordringsret.pptx (dok.nr.196364/14) 

Ansøgningsskema udfordringsret, heltidsuv. 2014-16, Fr.havn.doc (dok.nr.196362/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21379 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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11. Ansøgning om tilladelse til at oprette privat 

pasningsordning for børn fra 6-11 år 

 

Sagsfremstilling 

Børn og Kultur har modtaget en ansøgning om oprettelse af privat pasningstilbud i 

Skagen. 

  

Ansøgeren ønsker at etablere en privat pasningsordning for op til 5 skolebørn fra 

børnehaveklasse til og med 3. klasse.  

Den private pasningsordning etableres i ansøgers hjem. Den daglige åbningstid vil 

være kl. 14.00 – 19.00 på alle skoledage.   

  

Frederikshavn Kommune har ikke tidligere haft lignende tilbud. 

Center for Skole ønsker derfor, at Børne- og Ungdomsudvalget tager en principiel 

drøftelse af, om der skal være en mulighed for, at etablere private pasningstilbud 

som en pendant til Skolefritidsordningerne (SFO). 

  

I Dagtilbudslovens §§ 78 og 79 er bestemmelserne for private pasningsordninger 

beskrevet 

 Hvis man etablerer et privat pasningstilbud, der drives uden offentlige 

midler og finansieres helt eller delvist ved forældrebetaling, kræver det 

kommunalbestyrelsens tilladelse, hvis man modtager flere end to børn. 

 Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private 

pasningsordning. 

 Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til pasning af op 

til 5 børn 

 Varetages pasningen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen give 

tilladelse til, at der modtages op til 10 børn. 

Private pasningsordninger er, ligesom alle andre dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 

også omfattet af formålsbestemmelsens § 1 i dagtilbudsloven. 

  

Frederikshavn Kommune vil ikke have udgifter i forbindelse med etableringen af et 

pasningstilbud, da der rent lovgivningsmæssigt kun skal ydes tilskud til privat 

pasning af børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, jf. Dagtilbudslovens § 

80. 

  

Ved godkendelse af personer, der ønsker at udføre opgaven, vil der blive lagt vægt 

på de samme hensyn, som ved godkendelse af private børnepassere og 

kommunale dagplejere. 

    

Afslår kommunalbestyrelsen at give tilladelse til etablering at et privat 

pasningstilbud kan afgørelsen efter § 97 indbringes for Det Sociale Ankenævn. 

 

 

 
 Åben sag 
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Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget  

  

1. drøfter det principielle i at etablere private pasningstilbud for skolebørn i 

Frederikshavn Kommune 

2. beslutter om udvalget vil imødekomme ansøgningen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 
Udsættes. 
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12. Børnehaven Humlebien søger om ændring fra selvejende til 

kommunal børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Børnehaven Humlebien henvender sig pr. mail den 20. november 

2014 med ønsket om at overgå fra selvejende til kommunal daginstitution pr. 1. 

august 2015. 

Beslutningen herom er truffet af en enig bestyrelse. 

  

Børnehaven Humlebien har driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune. Det 

er i dag en bestyrelse med 5 medlemmer, 3 der er udpeget af Frelsens Hær, 1 

medarbejderrepræsentanter samt 1 kommunal repræsentant som driver 

institutionen.  

  

Den seneste driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Humlebien og 

Frederikshavn Kommune blev indgået i oktober 2007 og løber principielt til en af 

parterne ønsker at den opsiges.  

  

Børnehaven Humlebien stiller som betingelse, at personalet overgår til kommunal 

ansættelse på linje med det øvrige personale i kommunale daginstitutioner, 

herunder at anciennitet overføres og at personalet i forbindelse med fremtidige 

omlægninger af daginstitutionerne i Frederikshavn Kommune behandles på lige fod 

med det øvrige personale i kommunale institutioner. 

  

Derudover ønsker bestyrelsen, at de børn der er indskrevet på institutionen, får 

løfte om, at såfremt Humlebien nedlægges inden deres skolestart, kan de flytte 

direkte fra Humlebiens bygninger over i den nye institution, uden mellemstop i en 

tredje institution. 

  

Bestyrelsen ønsker også at kommunen overtager alle forpligtigelser i forbindelse 

med overtagelse af virksomheden, herunder lejemål, løbende kontrakter m.m.  

  

Overgangen fra selvejende til kommunal børnehave giver i sig selv ingen 

økonomiske eller servicemæssige ændringer, da kommunale og selvejende 

daginstitutioner har de samme budget- og målsætningsmæssige forudsætninger. 

En omlægning fra selvejende til kommunal børnehave betyder, at Børnehaven 

Humlebien efter eget ønske indlemmes i det dagtilbudsdistrikt, hvor de er 

geografisk placeret. Hermed bliver de en del af Bæredygtigt Børneområde på lige 

fod med øvrige kommunale daginstitutioner. 

  

Bestyrelsen foreslår, at såfremt kommunen indgår i forhandlinger omkring 

sammenlægning af Børnehaven Humlebien og kommunens øvrige daginstitutioner, 

nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunen og 

Humlebiens bestyrelse/ ledelse. Arbejdsgruppen får til formål at udarbejde en 

beskrivelse af sammenlægningen for såvel børn som medarbejdere i Humlebien. 

Arbejdsgruppens arbejde skal have afsluttet arbejdet senest 31. marts eller 30. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21863 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: trje 

 Besl. komp: BUU 
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april 2015. 

 

Indstilling 

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

1. Børnehaven Humlebien overgår til kommunal drift pr. 1. august 2015 

2. Frederikshavn Kommune overtager børnehaven efter vilkårene om 

virksomhedsoverdragelse, dermed imødekommes også børnehavens 

ønsker 

3. Børnehaven Humlebien tilknyttes det dagtilbudsdistrikt, hvor de er 

geografisk placeret  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 
Indstillingen godkendes. 
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13. Vurdering af udbygningsmuligheder for Frederikshavn 

kvindekrisecenter 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsyn Nord har den 30.10.2014 meddelt regodkendelse af Frederikshavn 

Krisecenter med vilkår om, at der senest 1. maj 2015 fremlægges tids plan og 

økonomisk plan for etablering af et ekstra baderum med toilet til brug for borgere 

indkvarteret på krisecentret. 

Frederikshavn Krisecenter der er beliggende på Kong Christians Alle, er indrettet i 

et tidligere bofællesskab for voksne handicappede, og er normeret med fire pladser 

og en akutplads. Der kan således modtages op til 5 kvinder med medfølgende 

børn. Ophold på krisecentre kan i henhold til servicelovens § 109 være anonymt og 

uden forudgående visitation fra opholdskommunen. Driften af Krisecentret er 

omfattet af rammeaftalen. 

Det årlige budget var for 2014 kr. 2.543.456. Kommunen modtager 50 % refusion 

fra staten for netto drifts udgifter, - dvs. udgiften efter salg af pladser til andre 

kommuner. I 2013 blev der opkrævet betaling fra andre kommuner på i alt kr. 

1.337.883, for første halvår af 2014 er opkrævet betaling fra andre kommuner på i 

alt 458.700. Krisecentret er åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og frivillige 

tilknyttet Krisecenter foreningen varetager åbningstiden i aften/natte timer og i 

weekends. Der er fem ansatte inklusive lederen, og den lovpligtige 

familierådgivnings funktion i forhold til kvinder med børn på Krisecentre, varetages 

af den ansatte socialrådgiver, også i forhold til kvinder fra Frederikshavn Kommune 

der har ophold på andre Krisecenter. 

Der er i den aktuelle indretning et stort badeværelse med toilet til rådighed for 

kvinder og børn, - et badeværelse med toilet til rådighed for personalet, og toilet og 

bad til rådighed for de frivillige. Hvis kvinderne og deres børn skal benytte andre 

bad og toilet faciliteter end dem der aktuelt er til rådighed for dem, betyder det, at 

de skal passere køkken og opholdsrum. Der var i 2012 taget initiativ til, i 

samarbejde med ejendomscentret, at udvide bade og toilet faciliteterne, således at 

det nuværende toilet og bad der er til rådighed for kvinderne blev ændret til to rum. 

Udgiften blev dengang estimeret til ca.150.000 men projektet blev ikke gennemført 

da ejendomscentret måtte omprioritere. 

Der har over de senere år været en øget efterspørgsel på ophold på krisecentret. I 

2012 var belægningsprocenten på 65 % , i 2013 var belægningsprocenten på 105 

% og samme år blev 44  kvinder afvist ved deres henvendelse om ophold på 

krisecentret, på grund af pladsmangel. Tre kvinder fra Frederikshavn Kommune 

havde i 2013 ophold på krisecentre i andre kommuner, til en nettoudgift på kr. 

124.502. I 2014 er der indtil udgangen af oktober ydet 1224 opholdsdøgn til kvinder 

og 1358 opholdsdøgn til børn, hvilket giver en aktuel belægningsprocent på 96,53. 

Samtidigt med den høje belægningsprocent har fire kvinder for Frederikshavn 

Kommune haft ophold på andre Krisecenter, til en samlet udgift af kr. 369.856. 

Disse tal vurderes at give grundlag for en antagelse om, at der vil være et 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21803 

 Forvaltning: CF 
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økonomisk rationale ved at udbygge krisecentret med to pladser, således at der 

skabes større sikkerhed for, at kvinder for Frederikshavn Kommune kan tilbydes en 

plads ved behov. De foreliggende erfaringer og data tyder på, at de kvinder fra 

Frederikshavn kommune der har haft et ophold på Frederikshavn Krisecenter med 

efterfølgende efterværns indsats, har lavere risiko for at vende tilbage til den 

voldelige partner, end gennemsnittet på landsplan. En udbygning af den lokale 

indsats kan således antages at kunne bidrage positivt til opfyldelse af de sociale 

2020 mål om, at andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere 

end et ophold, skal reduceres med mindst 30 %. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 

1. der tages kontakt til ejendomscentret med henblik på udredning af 

mulighederne for, og økonomi ved udbygning af nuværende ejendom, 

alternativt flytning til anden kommunal ejendom. 

2. der udfærdiges en samlet businesscase for dels en udbygning af 

krisecentret med to pladser og tidssvarene bade- og toiletfaciliteter, 

alternativt udbygning alene af bade- og toilet-faciliteter. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 
Indstillingen godkendes. 
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14. Orientering om brug af reklame og sponsorater i Børne- og 

Ungdomsudvalget område 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune vedtog i juni 2009 et regelsæt for brug af reklame og 

sponsorater i Frederikshavn Kommune. Ved evaluering af regelsættet i 2010 blev 

det besluttet, at regelsættet revideres i det første år af hver ny byrådsperiode. 

 

Regelsættet blev udvidet lidt, gældende for børne- og ungeområdet. Se bilag. 

  

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af det udvidede 

regelsæt blev det også besluttet, at udvalget årligt får en orientering om praksis og 

erfaringer på området. 

  

Administrationen har i oktober 2014 spurgt både kommunale og selvejende 

enheder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, om skolen/institutionen har indgået 

reklame- eller sponsoraftaler. 

  

Hovedparten af de forespurgte enheder har meldt retur, at de ikke har indgået 

aftaler. 

  

Dagplejen har modtaget 4 ladcykler med reklame på langsiden. Aftalen er indgået i 

sommeren 2013 og løber over 3 år.  

  

Sæby og Opland har modtaget 8.000 kr. fra Sparekassen Vendsyssels fond til 

anskaffelse af et legehus til Hørby Børnehus. Som modydelse er der monteret et 

lille skilt på legehuset med info om, at legehuset er skænket af Sparekassen 

Vendsyssel. Aftalen er indgået i maj 2014 og er et ”engangstilskud”. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Udsættes. 

 

Bilag 

REGELSÆT FOR BRUG AF REKLAME OG SPONSORATER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE - PÅ 

BØRNE- OG UNGDOMSOMRÅDET(2).pdf (dok.nr.177422/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19091 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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15. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt ligget på et 

ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over 

Frederikshavn Kommune. 

  

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første, andet og tredje kvartal 2014 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent for første, andet og tredje kvartal 2014 samt til sammenligning også 

for år 2013 vist pr. måned. 

  

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)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 

medarbejderkredse som 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 

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Udsættes. 

 

Bilag 

Statistik HovedMED 3. kvartal 2014 (dok.nr.180502/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: pkod 

 Besl. komp: BUU 
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16. December 2014 - Orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

 

Indstilling 

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

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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17. Forpligtende samarbejde med Læsø Kommune 2015 

 

Sagsfremstilling 

Læsø Kommune har siden den seneste strukturreform i 2007 haft et forpligtende 

samarbejde med Frederikshavn Kommune, herunder samarbejde på det sociale og 

sundhedsområdet. 

  

Læsø Kommune har tidligere i år forhørt sig om muligheden for at Frederikshavn 

Kommune overtager flere opgaver end hidtil.  

  

Der er tale om udvidelser på sundhedsområdet for børn til og med 18 år. 

  

På den baggrund godkendte Sundhedsudvalget den 13. maj 2014 og Børne- og 

Ungdomsudvalget den 14. maj 2014 samt byrådet den 28. maj 2014 udkast til en 

udvidelse af det forpligtende samarbejde med Læsø Kommune. 

  

Udkastet har efterfølgende været fremsendt til behandling i Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, der ved skrivelse af 18. november 2014 har godkendt 

udvidelsen af det forpligtende samarbejde.  

  

Godkendelsen er dog under forudsætning af en yderligere udvidelse af områder 

som Frederikshavn Kommune fremover skal varetage samt at udvidelsen bliver 

godkendt af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune såvel som Læsø 

Kommune. 

  

Opgaverne omhandler i det væsentligste indsatser og foranstaltninger for børn og 

unge med særlige behov, herunder også anbringelser udenfor hjemmet med og 

uden samtykke. 

Udvidelserne er desuden gengivet i sin helhed under delaftalens punkt 3 

(sundhedsområdet) og 4. (det sociale område) 

  

Læsø Kommune bevarer ansvaret for varetagelsen af de opgaver, der er omfattet 

af samarbejdsaftalen ligesom beslutninger der efter lovgivning skal træffes af 

kommunalbestyrelsen fortsat skal træffes af Læsø Kommune.   

  

Aftalen vil desuden medføre virksomhedsoverdragelse af en medarbejder til 

Frederikshavn Kommune. 

  

Det udvidede samarbejde ønskes iværksat pr. 1. januar 2015. 

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget anbefaler udkast til ny delaftale om forpligtende samarbejde på 

Social- og sundhedsområdet for børn under 18 år til Økonomiudvalget og byrådets 

godkendelse. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/8063 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: phjc 

 Besl. komp: BUU/SUU/ØU/BR 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014 

Indstillingen godkendes. 

 

Bilag 

Forpligtende samarbejde - Læsø Kommune - Delaftale_Sundhedsområdet (dok.nr.205733/14) 

Forpligtende samarbejde - Læsø Kommune - Delaftale_Socialområdet (dok.nr.205732/14) 

Forpligtende samarbejde - Læsø Kommune - Rammeaftale (dok.nr.205735/14) 

 
 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. december 2014 Side 33 af 33 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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