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1. Udmøntning af budgetbemærkning 2013 omkring 

ungdomsuddannelse 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Anders Broholm har anmodet om at få et punkt på Børne- og 

Ungdomsudvalgets dagsorden, hvor udvalget drøfter udmøntningen af 

budgetbemærkning vedrørende flere direkte i ungdomsuddannelse og det dertil 

indregnede rationale. 

  

Budgetbemærkning: ”Hurtigere i gang med ungdomsuddannelse”. 

Forligsparterne er enige om at søge at øge antallet af unge, der efter 9. klasse går 

direkte i gang med en ungdomsuddannelse. For elever, der ikke er 

uddannelsesparate, spiller 10. klasse centeret en central rolle, blandt andet set i 

lyset af den igangværende inklusionsproces.” 

  

Besparelse indregnet i vedtaget budget 2013 og overslagsårene: 

Flere unge direkte fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse 2013 400.000 kr., 2014 

750.000 kr., 2015 750.000 kr., 2016 750.000 kr.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget 10. januar 2013 

Drøftet. 

Administrationen samler aktuelle aktører på området med henblik på at udarbejde 

oplæg til udmøntning. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 7. februar 2013 

Forligsparterne er enige om at søge, at antallet af unge, der efter 9. klasse går 

direkte i gang med en ungdomsuddannelse øges. For elever, der ikke er 

uddannelsesparate spiller 10. klassecentret en central rolle, blandt andet set i lyset 

af den igangværende inklusionsproces. 

Der er udarbejdet forslag til en fælles proces og et temamøde for 

institutioner/aktører, der arbejder med unge i overgangen fra 9. klasse til 

ungdomsuddannelserne. 

Temamødet tager udgangspunkt i den enkelte institutions/aktørs overvejelser om, 

hvad der skal til for at eleverne kommer i gang med en Ungdomsuddannelse efter 

9. klasse. Mødet afsluttes med en fælles hensigtserklæring vedrørende 

udmøntningen af budgetbemærkningen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til proces jf vedhæftede bilag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/2132 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Forslag til proces godkendt. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Procesforslag - hurtigere igang med en ungdomsuddannelse. (dok.nr.13376/13) 
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2. Orientering om status på skolernes digitaliseringsstrategi 

 

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i aktiviteterne for 2012 gives en orientering om status på 

implementering af skolernes digitaliseringsstrategi 2010-2014. 

  

Der er i 2012 godkendt 38 projekter til 3.010.000 kr. på baggrund af skolernes 

individuelle indsatsområder. Der er stor varietet i projektindholdet, hvilket giver 

skolevæsenet en bred flade at erfaringsudveksle på baggrund af. Optælling og 

statusformulering fra skolerne er foretaget i oktober/november 2012 med rettelser 

januar 2013. 

  

Projekterne fordeler sig i grove træk på følgende typer: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

(Et projekt jf. ovenfor, kan optræde under flere typer, hvorfor det samlede antal er 

højere end antallet af godkendte projekter.) 

  

Ser vi nærmere på skolernes indsendte statusser, må vi konstatere, at der har 

været oplevet leveranceproblemer. Dette skyldes et sammenfald af mange 

bestillinger på én gang, leverandørsvigt og uklarhed over, hvordan bestillingerne 

skulle kanaliseres ind i it-afdelingen.  

  

Problematikkerne er efterfølgende adresseret, og der bliver i forbindelse med 

kommende godkendelser skabt større tydelighed omkring procedure for bestilling 

og forventninger til leverancetidspunkter. Vore eksterne leverandører, der for en 

stor dels vedkommende er ordreproducerende, skulle med udgangen af januar 

være på højde med de indgivne ordrer.  

  

Leverancetidspunkterne gør, at der på nuværende tidspunkt kun er gennemført få 

evalueringer af projekterne. Der er dog indsendt delevalueringer til enkelte 

projekter og disse viser blandt andet, at projekterne har været med til at give energi 

på skolerne både blandt lærere, elever og forældre.  

Projekttype Antal 

Ipads/tabletbaserede projekter 15 

Fagligt tværgående projekter  8 

Læseunderstøttelse 6 

Specialprojekter (20%) 5 

Tilgængelighed 4 

Dansk 3 

Matematik 3 

Elevinddragelse 3 

SFO 2 

Kommunikation 2 

Kreative fag 2 

Natur/Teknik 2 

Sprogfag 1 

Inklusion 1 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/1811 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: BUU 
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Vejledernetværket, der består af skolevæsenets it-vejledere, skolebibliotekarer og 

vejledere indenfor it for specialundervisning, har gennemført en detaljeret del-

evaluering af iPads i skolerne. Evalueringen giver anledning til, at vi er meget 

opmærksomme på, ikke ukritisk at satse på Ipad løsningen i stor skala. Der er en 

del udfordringer ved brugen af iPads både, hvad angår deres anvendelighed i 

undervisningen afhængigt af formål med brug og klassetrin, ligesom der er 

udfordringer i forhold til at administrere iPads. Vejledernetværket fortsætter 

udviklings- og afklaringsarbejdet og evaluerer endeligt i løbet af 2013. 

  

I 2013 fortsætter skolerne deres arbejde med at bidrage til den samlede 

implementering af digitaliseringsstrategiens vision: ” Den digitale skole er en realitet 

i 2014 og alle er engageret i den”. Det sker dels ved fortsættelse af individuelle 

indsatsområder på skolerne, hvor der er fokus på at iværksætte de 

digitaliseringsprojekter, der giver pædagogisk mening på den enkelte skole og dels 

ved to fælles indsatsområder: 

 organisering af pædagogiske udviklingscentre på skolerne 

 forøge brugen af digital kommunikation, hvor det er muligt 

  

Til generel understøttelse af processen på skolerne afholdes årligt en temadag for 

skoleledelsesteams og it-vejledere. I 2012 bidrog professor Birgitte Holm 

Sørensen, AAU, Lektor og Ph.D. studerende Ann-Therese Arstorp, samt 

udviklingsmedarbejder Rasmus Borch fra Odder Kommune med input om brugen 

af interaktive medier i undervisningen, hvorefter der blev afholdt en messe med 

leverandører af digitale medier til skolerne som inspirationskilde til hvilke 

muligheder der teknisk ligger åbne for skolerne. 

  

I 2013 afholdes temadagen den 7. februar. Temaet vil være forandringsledelse og 

tager udgangspunkt i, at realiseringen af digitaliseringsstrategiens vision og mål 

handler om kulturforandring i lige så høj grad som indkøb af digitale medier og 

undervisningsmidler. Der vil være oplæg ved Tommy Sørensen, pædagogisk 

afdelingsleder ved Espergærde Skole, Afdeling Tibberup, samt it-didaktisk 

konsulent fra Gentofte Kommune Mads-Peter Galtt. Samtidig skal eftermiddagens 

erfaringscafe, hvor hver skole bidrager med en stand, tjene til gensidig inspiration 

og understøtte erfaringsudveksling på tværs af skolerne. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Status på igangværende projekter medio oktober 2012 (dok.nr.117404/12) 

Midtvejsevaluering - Forberedels af iPadens indtog i skolen 2 (dok.nr.150331/12) 
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3. Orientering vedrørende ansøgninger om skoleudsættelse 

for skoleåret 2013/2014 

 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen (Børne- og Ungdomsudvalget) kan efter forældrenes 

anmodning godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter 

undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling, jævnfør 

Folkeskolelovens § 34, stk. 2. I bemærkningerne til loven anføres, at udsættelse af 

undervisningen til et år efter undervisningspligtens indtræden forudsætter 

forældrenes samtykke, men forældrene har ikke noget ensidigt krav på udsættelse. 

  

Frederikshavn Kommune har udarbejdet procedure for skoleudsættelse, beskrevet 

i ”Årsplan for samarbejdet ved overgang fra børnehaver til skoler”, med præcisering 

i ansøgningsskemaet. 

  

Skoleudsættelse gives på baggrund af forældrenes ansøgning, børnehavens 

udtalelse og en individuel vurdering. 

  

Skoleudsættelse gives til børn, der med en skoleudsættelse forventes at kunne 

starte i almindelig børnehaveklasse året efter. 

  

Skoleudsættelse forudsætter, at der er fagligt belæg for at antage, at barnet vil få et 

væsentligt større udbytte af et ekstra år i børnehave, end det vil kunne få ved at 

starte i børnehaveklasse. 

  

For skoleåret 2013/2014 er der søgt skoleudsættelse til 47 børn. 

  

Der er givet skoleudsættelse til 44 børn, svarende til 7 % af skolebegynderne. Der 

er givet afslag på 3 ansøgninger om skoleudsættelse. 

  

De 47 børn kommer fra 22 børnehaver/institutioner. 

  

Til orientering kan det oplyses, at der for skoleåret 2011/12 blev bevilget 

skoleudsættelse til 83 børn, svarende til 11 % af skolebegynderne og for skoleåret 

2012/13 er der bevilget skoleudsættelse til 62 børn svarende til 8 % af 

skolebegynderne. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/8463 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: mfot 

 Besl. komp: BUU 
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Bilag 

Årsplan for samarbejde ved overgang fra børnehaver og skoler (dok.nr.12886/13) 

Ansøgningssskema skoleudsættelse 2013 (dok.nr.128762/12) 
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4. Udkast til folkeskolereform 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen offentliggjorde i december 2012 et udspil til en folkeskolereform: Gør 

en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen. 

Der pågår drøftelser de forskellige partier imellem om den indholdsmæssige del.  

Regeringen forventer, at den nødvendige lovgivning vedtages i 2013 og at 

reformen får virkning fra skoleåret 2014/15. 

Folkeskolereformudspillet gennemgås på mødet. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager orientering om udkast til folkeskolereform til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Folkeskolereform: Gør en god skole bedre (dok.nr.12367/13) 

Slideshow Folkeskolereformen Gør en god skole bedre - et fagligt løft af folkeskolen (dok.nr.11724/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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5. Anmodning fra Socialdemokraterne om redegørelse over 

Børne- og Ungdomsudvalgets brug af jobrotation 

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Tousgaard har på vegne af Socialdemokraterne anmodet om et punkt på 

Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden vedrørende jobrotation: 

  

”Socialdemokraterne ønsker en redegørelse over Børne og Ungdomsudvalgets 

brug af jobrotation. 

Hvor mange og hvilke grupper tilbydes jobrotation? 

  

Konkret foreslåes, at ca. 70 ledige lærere i kommunen tilbydes jobrotation til fx 6 

måneders efteruddannelse. 

Den nye Folkeskolereform lægger op til, at lærere skal undervise i liniefag. 

Via jobrotation efteruddannes lærerne, og de ledige tilbydes beskæftigelse, der 

giver erfaring. 

Statens voksenuddannelsesstøtte og konsulenter fra Beskæftigelsesregion 

Nordjylland tænkes ind i forhold finansiering og praktisk tilrettelæggelse”. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Beslutning se under dagsordenens pkt. 6 ”Jobrotation for Folkeskolelærere” 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

Redegørelse over brugen af jobrotation i Børn og Kultur (dok.nr.15112/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/2546 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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6. Jobrotation for Folkeskolelærere 

 

Sagsfremstilling 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har afholdt møde med 

Arbejdsmarkedsafdelingen om muligheden for at sende folkeskolelærere på 

efteruddannelse mod ansættelse af vikarer i jobrotation. Der er efterfølgende 

udarbejdet forslag til et jobrotationsprojekt.  

Det nuværende forslag er et 7 ugers Jobrotationsprojekt, som gennemføres for alle 

kommunens 16 skoler. Hver skole vil få mulighed for at få videreuddannet 1 lærer. 

Projektforslaget tager udgangspunkt i forløb ved UCN indenfor inklusion.  

  

Der arbejdes med en tidsplan, hvor jobrotationsprojektet vil kunne medtages i 

skolernes planlægning af skoleåret 2013/2014, og sådan at forløbet påbegyndes 

umiddelbart efter efterårsferien 2013.  

  

Beregning af omkostninger ved gennemførelse af Jobrotationsprojekt for 16 lærere 

i 7 uger: 

  

Udgifter: 

  

Løn til vikarer  

(Løntrin 34 inkl. feriepenge, pension. Pr. uge 

8.350 kr.) 

 16 vikarer x 7 uger 

 Uddannelsesafgift (UCN)  

 I alt udgifter: 

  

  

  

  

  

935.200 kr. 

136.000 kr. 

1.071.200 kr. 

  

Indtægter:  

  

Jobrotationsydelse: 

16 vikarer x 7 uger x 37 timer x 173,09 kr./time  

 I alt indtægt: 

  

  

  

  

 717.285 kr. 

717.285 kr. 

  

Samlet udgift ved projektet (for 16 skoler) 

717.285 kr. - 1.071.200 kr. 

  

  

353.915 kr. 

  

Udgift til undervisningsmaterialer samt eventuel kørsel vil skulle dækkes af 

skolerne.  

  

Som det fremgår dækker jobrotationsydelsen ikke hele udgiften til 

jobrotationsprojektet.  

  

Økonomien til gennemførelse af Jobrotationsprojektet skal findes i skoleområdets 

ramme til videreuddannelse. I 2013 var den oprindelige ramme til videreuddannelse 

på 1.743.549 kr. Efterfølgende er beløbet blevet reduceret med 422.640 kr. på 

grund af budgetforlig og udmøntning af rammebesparelse. Skoleområdets ramme 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/10361 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: mfot 

 Besl. komp: BUU 
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til videreuddannelse i 2013 udgør derfor 1.320.909 kr.  

  

Udover det ovenstående forløb med 7 ugers efteruddannelse indenfor inklusion 

finansieret med videreuddannelsesmidler, foreslår Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats, at skolerne får tilbudt muligheden for at vælge 

yderligere et forløb med jobrotation.  

I dette valgfrie forløb vil skolerne selv skulle dække udgifter til vikar samt 

uddannelsesafgift, mens administrationen vil være behjælpelig med information 

vedr. jobrotationsordningen og hjælp til ansøgning med videre. Et yderligere 7 

ugers forløb ved UCN vil koste hver skole 22.120 kr. 

  

Hvis efteruddannelsen skulle gennemføres uden jobrotationsydelsen, ville det koste 

ca. 67.000 kr. pr. skole.  

  

Fordelen for skolerne vil være, at de vil modtage praktisk hjælp og støtte fra 

administrationen, mens de samtidig selv kan vælge, indenfor hvilket område de 

ønsker at opkvalificere en lærer. Der lægges umiddelbart op til, at det ekstra forløb 

kan anvendes til opkvalificering af lærernes linjefagskompetencer. 1 PD modul er 

dog ikke nok i sig selv for at opnå linjefagsniveau.  

Vælger skolerne at gennemføre længere perioder med jobrotation og 

efteruddannelse, vil omkostningen stige tilsvarende. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter projektforslaget vedrørende Jobrotation for 

Folkeskolelærere. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Drøftet. 

Udvalget ser positivt på forslaget. 

Administrationen arbejder videre med muligheden for jobrotation på 

folkeskoleområdet. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Projektbeskrivelse Jobrotation for Folkeskolelærere (dok.nr.13743/13) 
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7. Høring - Sundhedspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede den 15. januar 2013, at udkast til en ny 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i de politiske 

udvalg, Ældrerådet, Handicapråd og Sundhedsråd og at sagen herefter 

genoptages i Sundhedsudvalget. 

Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt primo 

2012 og som undervejs har betydet inddragelse af de stående fagudvalg 

og Den Kommunale Chefgruppe med henblik på, at disse skulle oplyses 

om tankerne bag den nye Sundhedspolitik; drøfte, hvorledes udvalgenes 

og fagcentrenes ressorter ses at kunne indgå i det overordnede 

sundhedsarbejde i kommunen. På baggrund af denne proces 

fremsendes nu første udkast til Sundhedspolitikken.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

første udkast drøftes, og på baggrund heraf udarbejdes et høringssvar 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Bibi og Haukur redegjorde for baggrunden for, hvorfor sundhedspolitikken 

ser ud som den gør nu. 

5 rammesætninger er styrende for både sundhedspolitikken og de 

sundhedsplaner, der efterfølgende skal udarbejdes i hver af kommunens 

fagcentre. 

Der har hidtil ingen ejerskab været på tværs i organisationen. 

  

Sundhedspolitikken er selve overliggeren (rammen) – hvert enkelt center 

laver delplan. 

  

Den er tænkt som et dynamisk dokument, der løbende rettes til – og ikke 

en politik, som revideres hver 4. år. 

  

Handicaprådets høringssvar:  

At 1. udkast tages til efterretning, under forudsætning af at også 

handicapområdet er fuldt indtænkt, 

og Handicaprådet ser frem til at følge tilblivelsen af sundhedspolitikken.  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Ældrerådet har følgende bemærkninger til ”Udkast til ny Sundhedspolitik”: 

  

Ældrerådet finder at politikken er for ukonkret – Politikken bør, efter 

Ældrerådets opfattelse, indeholde nogle overordnede konkrete 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. 

komp: HR/ÆR/FOU/PMU/KFU/SOU/BUU/AMU/TU  
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målsætninger og fokuspunkter. 

I forhold til” Implementering og forankring” efterlyser Ældrerådet 

oplysning om tidsperspektiv.  

Under afsnittet om ”Eksterne samarbejdspartnere”, foreslår Ældrerådet, 

at man også får inddraget erhvervslivet som samarbejdspartner. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget finder, at politikken burde have nogle mere 

konkrete fokuspunkter og målsætning. 

Herudover ser udvalget gerne, at erhvervslivet bliver inddraget som 

samarbejdspartner. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Drøftet 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler udkast til Sundhedspolitikken 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013 (dok.nr.8774/13) 
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8. Orientering om Taleinstituttets fremtidige 

opgavevaretagelse 

 

Sagsfremstilling 

Kontaktudvalget besluttede i september 2012, at der skulle igangsættes en proces i 

kommunerne om fremtidig håndtering af opgaver, som Taleinstituttet løser. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra de 11 kommuner og fra 

Regionen. 

Der skulle udarbejdes en model/modeller, der kan sikre både faglig og økonomisk 

bæredygtighed 

  

Processen viste: 

 Alle Kommuner ønsker principielt et Taleinstitut 

 Ingen kommuner ønsker et fremtidigt Taleinstitut med samme volumen og 

med samme omfang som nu 

 Regionen mente ikke at kunne drive et Taleinstitut af mindre volumen og 

omfang end det nuværende 

  

Arbejdsgruppen meldte tilbage til Borgmestergruppen, at opgaven ikke umiddelbart 

kunne løses med den præmis, at Taleinstituttet skulle bestå. 

  

Tilbagemeldingen til arbejdsgruppen var at se på andre modeller. 

Arbejdsgruppen har tænkt en model med 4 kommunale kommunikationscentre (de 

nuværende 4 Specialskoler for Voksne, Hjørring, Aalborg, Vesthimmerland og 

Thisted) 

  

Temadag fredag den 18. januar med overskriften ”Fra Taleinstitut til Partnerskab” 

afstedkom adskillige input fra tværfaglige/tværkommunale cafédrøftelser. 

KL sammenskriver disse input til en model, der fremlæges for Kontaktudvalget den 

31. januar. 

Regionen fremlægger samtidig en model med 4 centre og med mobilt personale fra 

Taleinstituttet på centrene. 

 

Indstilling 

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

og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Et flertal bestående af Birgit S. Hansen (S), Jørgen Tousgaard (S), Christina Lykke 

Eriksen (SF), Carsten Sørensen (DF) ønsker, at Taleinstituttet bevares samlet af 

hensyn til de svageste borgere. Et mindretal bestående af Peter E. Nielsen (K), 

John CHristensen (V) og Helle Madsen (V) afventer Byrådets behandling af sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/8204 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: SOU/BUU 
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Et flertal i udvalget ønsker, at Taleinstituttet bevares samlet af hensyn til de 

svageste borgere. 

Anders Broholm og Pia Karlsen afventer byrådets behandling af sagen. 

  

Fraværende: ingen 
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9. Overførsel af køreselsbudgetter til Det Fælles 

Kørselskontor 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellige borgerkørsler efter visitation, fx til 

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

Nogle kørsler er variable, andre er faste. 

Byrådet besluttede den 19. september 2012, at der skulle indgås aftale med NT 

Flextrafik for alle variable kørsler med virkning fra 1. marts 2013 og for alle faste 

kørsler med virkning fra 1. august 2013. 

Kørslerne skal administreres fra et fælles kørselskontor, som oprettes i 

Borgerserviceregi med virkning fra 1. marts 2013. 

Det forventes, at de nuværende kørselsbudgetter kan reduceres væsentligt ved 

brug af NT Flextrafik og central styring. For at følge udviklingen tæt anbefales det, 

at budgetterne for borgerkørslen samles i Det Fælles Kørselskontor. Ligeledes vil 

den vedtagne besparelse på kørselsområdet kunne indgå i budgettet for 

kørselskontoret.  

Byrådet besluttede endvidere den 19. september 2012, at kørselskontoret oprettes 

med 4 årsværk. I dag bruges 2,7 årsværk på opgaven, men idet der hjemtages 

opgaver fra vognmændene, er der et merbehov på 1,3 årsværk, som kan 

finansieres af den forventede besparelse på kørselsbudgetterne. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at 

1. der pr. 1. marts 2013 overføres et kørselsbudget på 6.305.439 kr. 

(7.673.528 kr. i overslagsårene) til Det Fælles Kørselskontor og at beløbet 

finansieres ved overførsel af midler fra følgende områder: 

Budget 2013 Overslags-

årene 

  

2.092.698 kr. 2.511.238 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed vedrørende 

genoptræningskørsel 

(Sundhedsudvalgets budgetområde) 

919.983 kr. 1.210.980 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed vedrørende 

aktivitetskørsel (Socialudvalgets 

budgetområde) 

1.621.983 kr. 1.946.380 kr. fra Borgerservice vedrørende kørsel til 

læge og speciallæge (Økonomiudvalgets 

budgetområde) 

21.667 kr. 26.000 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed vedrørende 

afprøvning af hjælpemidler 

(Sundhedsudvalgets budgetområde) 

1.649.108 kr. 1.978.930 kr. fra Center for Teknik og Miljø 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BC 

 Sbh: jeov 
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vedrørende NT-handicapkørsel (Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde) 

  

2. der pr. 1. august 2013 overføres et kørselsbudget på 8.491.806 kr. 

(19.380.334 kr. i overslagsårene) til Det Fælles Kørselskontor og at beløbet 

finansieres ved overførsel af midler fra følgende områder: (Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde) 

Budget 2013 Overslags-

årene 

  

783.969 kr. 1.881.526 kr. fra Center for Familie vedrørende SFO, 

aflastning, fritidstilbud m.v. 

budgetbeløbet er medregnet 50 % 

statsrefusion 

222.208 kr. 533.298 kr. fra Center for Familie vedrørende 

specialbørnehave 

7.485.629 kr. 16.965.510 kr. fra Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats vedrørende 

skolekørsel 

  

3. dele af forventet besparelse på kørselsbudgetterne jf byrådets beslutning 

af 19. september 2012, ca. 500.000 kr., anvendes til finansiering af 

merbehovet på 1,3 årsværk til administrative ressourcer i Det Fælles 

Kørselskontor. 

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 
Indstillingen tiltrædes med enighed om, at  

1. det overfor NT præciseres, at udbud tilrettelægges udfra normale 

overenskomstmæssige vilkår 

2. NT inddrager sociale klausuler 

3. området følges nøje 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Godkendt. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederikshavn Kommune (dok.nr.102069/12) 
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10. Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo 

december 2012 til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Dag- og Fritidsområdets belægningsstatistik pr. ultimo december 2012 er 

udarbejdet for forelægges på mødet.  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: ingen 

 

Bilag 

Indskrevne børn i dagtilbud ultimo 2012.pdf (dok.nr.14486/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1758 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: MOAD 

 Besl. komp: BUU 
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11. Justering af Børne- og Ungdomsudvalgets mødekalender 

2013 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med fastlæggelse af Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægning 

2014 – 2017 har der været fremsat ønske om, at udvalgenes budgetbehandling 

kan foregå udenfor skolernes sommerferie. 

  

Byrådets møde fastlagt til onsdag den 28. august 2013 er flyttet til mandag den 2. 

september 2013.  

  

Tilsvarende ønskes, at de fastsatte datoer for møder i Økonomiudvalget og de 

stående udvalg i august 2013 rykkes en uge frem i forhold til de først besluttede 

datoer. 

Børne- og Ungdomsudvalgets møder i august 2013 foreslåes flyttet fra henholdsvis 

mandag den 12. august og torsdag den 15. august til mandag den 19. august og 

torsdag den 22. august.  

 

Indstilling 

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

godkender, at udvalgets møder mandag den 12. august og torsdag den 15. august 

2013 flyttes til mandag den 19. august og torsdag den 22. august 2013. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/18796 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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12. Februar 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

1. orientering om status vedrørende fravær i folkeskolen 

2. orientering om status på proces vedrørende etablering af børnehuse 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning vedrørende Børnehuse håndteres via 

mail, således at Frederikshavn Kommune kan afgive svar i sagen senest 25. 

februar 2013. 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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13. Principbeslutning vedrørende dimensionering af Aalbæk 

Børnehave 

 

 
 Lukket sag 
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 Forvaltning: CDF 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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