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1. Børne- og Ungdomsudvalgets besøg hos Center for Familie 

 

Sagsfremstilling 

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

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

  

Center for Familie på Sæby Rådhus er det sidste sted i udvalgets plan for besøg 

hos enheder i udvalgets regi.  

  

På denne baggrund har administrationen aftalt mulighed for at gennemføre besøg 

torsdag den 7. marts 2013 kl. 15, som første punkt på udvalgets dagsorden til det 

ordinære møde. 

Udvalgets møde afvikles således på Sæby Rådhus. 

 

Indstilling 

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

gennemfører besøg som oplyst i sagsfremstillingen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Besøg gennemført 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20360 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. Status pr. 28. februar 2013 for Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU) og døgntilbud/anbringelser 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige status pr. 28. februar 2013 for 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og døgntilbud/anbringelser til 

orientering. 

  

Materialet består af en oversigt over aktuelt og forventet forbrug af pladser til 

henholdsvis STU og døgntilbud/anbringelser i 2013. 

Materiale vedrørende døgntilbud/anbringelser i 2013 er under udarbejdelse og 

udleveres i mødet. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Orienteringen taget til efterretning  

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

STU Køb og salg 2013 opgjort på uddannelsessted (dok.nr.15986/13) 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2013 (dok.nr.13605/13) 

Beskrivelse for status pr. 28. februar 2013  (dok.nr.33635/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12566 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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3. Beslutning vedrørende ressourcetildeling til undervisning 

for skoleåret 2013-2014 

 

Sagsfremstilling 

Skolernes ressourcetildeling til undervisning vedrører primært timer til 

normalundervisning, holddeling og specialundervisning. 

  

Økonomicentrets beregninger i forhold til ressourceudmeldingen for skoleåret 

2013-2014 viser, at det er muligt at fastholde det nuværende serviceniveau 

indenfor den udmeldte budgetramme. 

  

Der er indregnet reduktionskrav fra budgetvedtagelsen for 2013 og den 

demografiske udvikling i øvrigt på 7,6 mio. kr. i skoleårets planlægning med 5/12-

deles virkning i 2013 og 7/12-deles virkning i 2014. Ud fra og reduktionskravet er 

der behov for en personalemæssig reduktion på 17 normeringer.  

  

Frederikshavn Kommunes personaleomsætning for skoleområdet er ca. 8 %. 

Omregnet til normeringer er det en naturlig afgang på ca. 35 – 40 stillinger. 

Personaleomsætning er et udtryk for naturlig afgang som følge af ansættelse i 

andet arbejde, efterløn og pension. 

  

I forhold til det nuværende skoleår 2012-2013 er der, ud fra elevtallene pr. 28. 

februar 2013, et fald på 176 elever i almenklasser og 36 elever i specialklasser. 

Faldet i antallet af elever og klasser samt betaling for færre frederikshavnske børns 

skoleundervisning i andre kommuner (anbragte børn, det frie skolevalg, etc.) 

udligner reduktionskravet og muliggør derved at det nuværende serviceniveau kan 

fastholdes.  

  

I mødet oplyses det, om der i perioden siden dagsordenens udarbejdelse er sket 

ændringer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget beslutter tildelingen for skoleåret 2013/2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Nuværende serviceniveau fastholdes.  

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Økonomiske forudsætninger 2013/2014 - til BUU 7.3.13 (dok.nr.29647/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/10977 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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4. Klassedannelse til børnehaveklasserne i skoleåret 2013/2014 

 

Sagsfremstilling 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har via webindskrivning samt 

opgørelser fra skolerne opgjort antallet af børn, der er indskrevet i Frederikshavn 

Kommunes børnehaveklasser til skoleåret 2013/2014. 

  

I alt er der indskrevet 543 børn. Af disse ønsker 81 en anden skole end egen 

distriktsskole.  41 af eleverne har søskende på den ønskede skole. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har efterfølgende dannet de 

nye børnehaveklasser i henhold til bestemmelserne i styrelsesvedtægten for 

kommunens skolevæsen, herunder bestemmelsen om at børnehaveklasseelever 

har ret til at blive indskrevet på samme skole som ældre søskende. 

  

Med baggrund i reglen om, at der maksimalt kan indskrives børn fra andre distrikter 

til og med elev nr. 25 pr. klasse, er der 28 ønsker som ikke kan godkendes.  

  

Indskrivningsønsker som ikke kan godkendes 

Bangsbostrand Skole skal give afslag til 6 elever, som fordeler sig således: 

2 fra Nordstjerneskolen, 2 fra Sæbygårdskolen, 1 fra Elling Skole og1 fra 

Frydenstrandskolen. 

  

Nordstjerneskolen skal give afslag til 15 elever, som fordeler sig således: 

2 fra Ravnshøj Skole og 13 fra Frydenstrandskolen.  

  

Sæbygårdskolen skal give afslag til 4 elever som fordeler sig således: 

3 fra Sæby Skole, 1 fra Hørby-Dybvad Skole. 

  

Torslev Skole skal give afslag til 3 elever som fordeler sig således:  

2 fra Hørby-Dybvad Skole, 1 fra Sæbygårdskolen.  

  

Såfremt ovenstående elever vælger at blive indskrevet på de respektive 

distriktsskoler, kommer klassedannelsen til at se således ud:    

  

Skole: Antal elever i 

Bh. kl.  

2013/2014 

Orientering om antal 

elever i Bh. kl. i 

skoleåret 2012/2013. 

(elev tal pr. 1/9 2012) 

Frydenstrandskolen 70               (3) 68                  (3) 

Bangsbostrand Skole 75               (3) 69                  (3) 

Hørby-Dybvad Skole 23               (1) 33                  (2) 

Elling Skole 17               (1) 14                  (1) 

Gærum Skole   8               (1) 19                  (1) 

Skagen Skole 32               (2) 32                  (2) 

Nordstjerneskolen 131             (5) 123                (5) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8808 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 
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Jerup Skole   8               (1) 12                  (1) 

Ravnshøj Skole 17               (1) 23                  (1) 

Stensnæsskolen 10               (1) 19                  (1) 

Strandby Skole 31               (2) 26                  (1) 

Sæby Skole 35               (2) 43                  (2) 

Sæbygårdskolen 51               (2) 35                  (2) 

Torslev Skole 26               (1) 45                  (2) 

Aalbæk Skole 10               (1) 23                  (1) 

I alt 544           (27) 584              (28) 

  

Det kan oplyses, at der er 13 børn hvor Center for Undervisning og Tværgående 

Ungeindsats endnu ikke har kunnet få oplysning om den kommende skolegang. Det 

vurderes ikke umiddelbart, at disse børn vil kunne blive klasseudløsende. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget godkendert klassedannelsen for skoleåret 

2013/2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Godkendt 

  

Jette Fabricius Toft ønsker fokus på en minimumsgrænse i forbindelse med 

klassedannelse, med hensyn til faglig, pædagogisk og social kvalitet. 

  

Fraværende: Pia Karlsen 
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5. Opfølgning på Folkeskolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 

2011-12 

 

Sagsfremstilling 

På møde 29. november 2012 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget 

Folkeskolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. 

  

Rapporten gav anledning til, at politikerne ønskede:  

1. Afdækning af karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommunes 

folkeskoler i forhold til landsgennemsnittet 

2. Afdækning af søgemønstret efter 9. klasse 

  

 Karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommunes folkeskoler i forhold til 

landsgennemsnittet 

Ved en sammenligning af de opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøve i 

juni 2012 kan følgende uddrages, når man ser på karaktergennemsnit i forhold til 

de enkelte fag: 

 I fagene Læsning og Problemløsning ligger Frederikshavn Kommune på 

niveau med landsgennemsnittet. Dog er resultaterne på henholdsvis 8 og 9 

af kommunens skoler under de to gennemsnit 

 En af kommunens skoler ligger over kommunegennemsnit i samtlige fag 

 Der er en spredning på de opnåede karaktergennemsnit inden for de 

forskellige fag på mellem 2,1 point og 4,3 point 

 To af kommunens skoler ligger over både kommune og landsgennemsnit i 

7 ud af 8 fag 

 Tre af kommunens skoler ligger under landsgennemsnittet i de 8 opgjorte 

fag 

  

Søgemønster efter 9. klasse 

Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, har på 

landsplan været faldende i perioden 2001‐2010.  

I 2001 valgte 60,4 % at fortsætte i 10. klasse, hvorimod kun 47,6 % af 9. 

klasseeleverne valgte at tage 10. klasse med i 2010.  

I 2011 sås en lille stigning i andelen til 49,1 % og i 2012 er andelen på 48,8 % 

  

I Frederikshavn Kommune er tendensen den samme, hvilket fremgår af det 

vedlagte bilag ”Opfølgning på Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011-12”. Her er 

resultaterne beskrevet gennem tabeller og diagrammer. 

Tallene er ikke direkte sammenlignelige, da tallene på landsplan inkluderer alle 

elever, der aldersmæssigt svarer til 9. klassetrin, mens de kommunale tal kun 

inkluderer eleverne i de almindelige 9. klasser. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/1602 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Udvalget ønsker, at notat udsendes til drøftelse i skolebestyrelser med henblik på 

tilbagemelding til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Jette Fabricius Toft tager markant afstand fra det store fokus på de enkelte skolers 

karaktergennemsnit. 

  

Fraværende Pia Karlsen 

 

Bilag 

Notat til BUU, Opfølgning på "Kvalitetsrapporten, skoleåret 2011-12 (dok.nr.9941/13) 
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6. Drøftelse af BUPL Nordjyllands bemandingsundersøgelse 

på 0 - 6 års området 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard har fremsat ønske om, at henvendelse fra BUPL 

Nordjylland til Frederikshavn Byråd omkring BUPL’s gennemførte 

bemandingsundersøgelse på 0 – 6 års området optages til drøftelse på Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde den 7. marts 2013. 

  

Undersøgelsen er gennemført den 17. december 2012. 

BUPLs redegørelse for den gennemførte undersøgelse er vedlagt som bilag.  

Af redegørelsen fremgår, at BUPL har planlagt endnu en undersøgelse i foråret 

2013 for at undersøge effekten af de 4,5 mio. kr., som kommunalbestyrelsen 

afsatte på budget 2013 til forbedring af kvaliteten i dagtilbud. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Drøftet 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

BUPL redegørelse for undersøgelse 17 december 2012 om bemanding i 0-6 års 

institutioner (dok.nr.27477/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3974 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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7. Analyse med henblik på afklaring af et muligt fagligt og/eller 

økonomisk rationale ved etablering af eget fysioterapeutisk 

tilbud for børn og unge, eventuelt efter den vederlagsfri ordning 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med en tidligere udredning af området vedrørende genoptræning med 

videre af børn og unge, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse med 

henblik på at afklare, om Frederikshavn Kommune skal etablere et eget 

vederlagsfrit fysioterapi-tilbud for børn og unge efter den vederlagsfri ordning.  

  

Hermed fremlægges udkast til kommissorium, inkl. udkast til tidsplan for et sådant 

analysearbejde. Analysearbejdet ønskes bredt videre ud for at se på muligheder for 

etablering af eget fysioterapeutisk tilbud til børn og unge. 

  

Nuværende praksis 

Børn og unge med diagnoser, som berettiger til vederlagsfri fysioterapi, trænes i 

Frederikshavn Kommune af de privatpraktiserende fysioterapeuter under den 

vederlagsfrie ordning. For at modtage vederlagsfri fysioterapi, skal man have et 

varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af en varig, 

fremadskridende (progressiv) sygdom. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en 

specifik diagnoseliste over, hvilke diagnoser, der er tale om.  

  

Kommunernes mulighed for selv at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi kom 

som følge af en lovændring den 1. august 2008. Oprettes eget tilbud, kan borgerne 

frit vælge mellem privatpraktiserende fysioterapeut eller det kommunale tilbud. Det 

vil fortsat være lægen, som henviser og rådgiver. 

  

Analysearbejdet 

Formålet er at analysere området for fysioterapi for 0 – 18 års området, for på den 

baggrund at kunne vurdere, om der er fagligt og/eller økonomisk rationale i at 

etablere et eget tilbud for børn og unge, eventuelt efter den vederlagsfrie ordning.  

Som det fremgår af kommissoriet, vil den til formålet nedsatte arbejdsgruppe bestå 

af såvel interne som eksterne repræsentanter, tilsvarende den repræsentation der 

var i arbejdsgruppen bag den tidligere omtalte udredning. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie samt direktøren med ansvar for 

Sundhedsområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget 

godkender kommissorium og tidsplanen for arbejdet, jf. vedhæftede bilag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Kommissorium og tidsplan godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3965 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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Udkast til kommissorium og tidsplan (dok.nr.27258/13) 
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8. Ansøgning om godkendelse af efterværnstilbud og ændring 

af godkendt aldersgruppe - Opholdsstedet Tuen 

 

Sagsfremstilling 

Opholdsstedet Tuen har søgt om at få generel godkendelse til at yde efterværns 

tilbud jf. servicelovens paragraf 76 stk. 2, og § 76 stk. 4.til unge, som tidligere har 

været anbragt på opholdsstedet.  

De unge vil bo i egen lejlighed i Frederikshavn (eller i omegnen) med egen 

lejekontrakt, og der ydes efterværnsydelse i form af kontaktperson støtte til den 

unge via Opholdsstedet Tuen. 

  

Det følger af § 13 stk. 1. nr. 1 i ”bekendtgørelsen af 16. december 2010 om 

Tilbudsportalen, samt om godkendelse med visse private tilbud”, at stedlig 

kommune skal godkende, hvis et opholdssted også driver et andet tilbud i form af 

eksempelvis efterværns ydelse. Forudsætningerne for godkendelse er, at det er 

socialfagligt velbegrundet, og at tilbuddet ydes i umiddelbar geografisk nærhed. 

  

Den Fælleskommunale Godkendelses og Tilsynsafdeling (GOT) vurderer 

betingelserne opfyldte, idet det skønnes socialfagligt velbegrundet, at 

opholdsstedet også yder efterværns tilbud til unge, der tidligere har haft ophold på 

Opholdsstedet Tuen. 

  

Et efterværns tilbud er i god tråd med anbringelsesreformens intentioner om 

kontinuitet i anbringelsesforløbet. I vurderingen er der desuden vægtet, at anbragte 

unge ofte har et skrøbeligt netværk, og har brug for særligt støtte til at kunne klare 

en selvstændig voksentilværelse efter endt anbringelsesforløb, og at dette vil kunne 

understøttes af et forløb med kendte vokse som rollemodeller og holdepunkt. 

  

Opholdsstedet Tuen har fremsendt en takst for tilbuddet, som er individuel fastsat 

ud fra den konkrete opgave, og efter aftale med den anbringende kommune. I 

taksten opereres med en timeafregningspris på 250 kr. 

Der er tale om en side aktivitet, hvorfor stedet skal indsende særskilt budget for 

aktiviteten. Ligeledes skal der aflægges særskilt regnskab for aktiviteten. 

  

Det er anbringende kommune, som skal fører tilsyn med efterværns aktiviteten, da 

der er tale om et enkeltmandstilbud.  

  

Tuen har samtidigt ansøgt om ændring af den godkendte aldersgruppe fra 12 – 16 

(ved indskrivningen) til 12 – 17 år ved indskrivningen. GOT har behandlet 

ansøgningen og vurderer, at opholdsstedet besidder de pædagogiske/socialfaglige 

kompetencer til at kunne sætte de nødvendige rammer op for en større 

aldersspredning, og at de har de fysiske rammer til dette formål. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13987 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU 
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1. godkender, at Opholdsstedet Tuen generelt kan yde efterværns tilbud til 

unge i aldersgruppen 18 år og frem til det 23. år, som tidligere har været 

anbragt på opholdsstedet (jf Servicelovens § 76 stk. 2 og § 76 stk. 4) 

2. godkender, at Opholdsstedet Tuen kan modtage unge i aldersgruppen 12 – 

17 år ved indskrivningen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 
Pind 1 og 2 godkendt 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

UDKAST - revideret godkendelsesskrivelse Opholdsstedet Tuen (dok.nr.30203/13) 

Forudsætninger for godkendelse - opholdssted botilbud - Frederikshavn Kommune 

2012 (dok.nr.30207/13) 
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9. Fremtidig organisering af den ambulante 

misbrugsbehandling 

 

Sagsfremstilling 

Opgaverne vedrørende misbrugsbehandling overgik 1. maj 2011 fra Region 

Nordjylland til de nordjyske kommuner. I forlængelse heraf besluttede 

Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune at indgå et samarbejde 

om den ambulante del af misbrugsbehandlingen i form af BehandlingsCenter 

Nordenfjord (BCNF). 

  

I samarbejdsaftalen for BCNF er aftalt en projektperiode, der udløber ved 

udgangen af 2013. Aftalen forlænges automatisk med et år, medmindre en 

aftalepart senest 1. juli meddeler, at aftalen ikke ønskes forlænget. Der skal derfor i 

løbet af de kommende måneder træffes beslutning om, hvordan 

misbrugsbehandlingen skal organiseres fra 2014.  

  

For at kvalificere beslutningen omkring, hvorvidt kommunerne fortsat skal have en 

tværkommunal opgaveløsning på området, er udarbejdet en evalueringsrapport, 

som hermed præsenteres for Socialudvalget. 

  

Evalueringsrapporten indeholder faktuelle data om indsatsen i BCNF samt en 

vurdering af kvalitet og effekt af ydelserne fra samarbejdspartnere i kommunerne, 

brugere og medarbejdere. Rapporten viser, at BCNF generelt har løst opgaven 

tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der var opstillet ved opstarten af 

projektet. Det fremgår dog også, at der er behov for fokus på og udvikling i forhold 

til særligt: 

  

-       Fleksibilitet i behandlingstilbuddet 

-       Samarbejdet mellem misbrugsbehandlingen og den øvrige sociale indsats 

  

BCNF er på nuværende tidspunkt organiseret i en samarbejdsmodel, hvor 

samarbejdet er baseret på et politisk aftalegrundlag, og hvor hver kommune 

bidrager med personale og faciliteter til løsning af den fælles opgave. Den enkelte 

kommunes bidrag er beregnet med kommunernes indbyggertal som 

fordelingsnøgle. Det har vist sig, at denne model på nogle områder resulterer i 

mere administrativt arbejde, ligesom der er en række juridiske og 

forvaltningsmæssige problemstillinger i forhold til modellen. 

  

Styregruppen anbefaler derfor, at et eventuelt fortsat tværkommunalt samarbejde 

tager udgangspunkt i en entreprenørmodel, hvor en enkelt kommune bliver 

driftsherre, mens de øvrige kommuner køber ydelserne ved entreprenøren efter en 

konkret og bindende aftale om pris, kvalitet mv. 

  

Alternativet til et fortsat fælleskommunalt samarbejde er, at opgaven tages hjem til 

den enkelte kommune, som organiserer behandlingsopgaven i eget regi. 

Kommunerne vil fortsat have mulighed for at indgå bilaterale aftaler med hinanden 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4229 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU 
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om køb og salg af ydelser. 

  

Der er dermed to overordnede organiseringsmuligheder fremadrettet: 

  

- Hjemtagning af opgaven til den enkelte kommune  

- Fortsat tværkommunalt samarbejde med udgangspunkt i en entreprenørmodel 

  

En hjemtagning af opgaven vil give den enkelte kommune mulighed for selv at 

organisere misbrugsbehandlingen, hvilket blandt andet vil forbedre 

koordineringsarbejdet i forhold til andre kommunale indsatser. Denne model 

forudsætter dog, at de individuelle kommuner har tilstrækkeligt volumen til at 

opretholde faglig udvikling og kvalitet. 

  

En entreprenørmodel sikrer en større volumen, men for at opnå fordele herved må 

en fælleskommunal organisering bygge på standardiserede ydelser, hvilket 

vanskeliggør samtænkning af indsatsen med kommunens øvrige indsatser, 

ligesom det kræver, at kommunerne er enige om service- og indsatsniveau. 

  

Fordele og ulemper forbundet med de to grundlæggende modeller kan på nogle 

områder imødekommes ved at kombinere elementer fra de forskellige modeller. 

Med udgangspunkt i en hjemtagning opgaven, vil det således være en mulighed, at 

kommunerne indgår aftale om udveksling af specialiserede ydelser, 

behandlerressourcer ved spidsbelastning og faglig udvikling af medarbejdersiden. 

På samme måde kan en entreprenørmodel organiseres, så det er muligt at tilkøbe 

mere specialiserede ydelser, og dermed sikre muligheden for en specialiseret 

indsats i den enkelte kommune. Der vil dog også være både fordele og ulemper 

knyttet til ovenstående typer af kombinationsmodeller. 

  

I forhold til overvejelserne omkring fortsat tværkommunalt samarbejde, ser alle de 

involverede kommuner en udfordring i at balancere ønsker om tværkommunalt 

samarbejde med målsætninger om øget fokus på det tværgående samarbejde 

internt i kommunerne.  

Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget, samt få afklaret kommunernes 

indstilling til fortsat samarbejde og valg af organisationsmodel, foreslås det, at der 

afholdes en fælles temadag med politisk deltagelse, hvor indholdet blandt andet 

kunne være input fra en ekstern på misbrugsområdet. 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at 

Socialudvalget angiver retning for det videre arbejde omkring fremtidig organisering 

af den ambulante misbrugsbehandling. Herunder indstilles det, at der afholdes et 

fælles temamøde med politisk deltagelse fra de 4 kommuner. 

  

Anbefaling fra Socialudvalgets møde den 6. marts vil foreligge til drøftelse i 

møderne i Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og 

Sundhedsudvalget. Input fra udvalgene vil indgå i det videre arbejde. 

Centerchef Marianne Skrubbeltrang deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets møde 

den 7. marts 2013 kl. 17. 
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Beslutning Socialudvalget den 6. marts 2013 

Udvalget anbefaler,  

1)     at arbejdsmarkedsudvalget, børne- og ungdomsudvalget, sundhedsudvalget  

og socialudvalget holder et fælles politisk møde  og kommer med en indstilling 

om retningen for den fremtidige organisering af den ambulante 

misbrugsbehandling. 

2)     at der afholdelse et fælles temamøde med politiske deltagelse fra de 4 

kommuner. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker et temamøde forud for et byrådsmøde. Sagen 

genoptages til beslutning i et senere byrådsmøde. 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Evaluering (dok.nr.29850/13) 
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10. Evaluering af dialogmøde den 7. februar samt fastlæggelse 

af tidspunkt for dialogmøder forår 2013 

 

Sagsfremstilling 

Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelsesmedlemmer på 

dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune blev afviklet den 7. februar 2013 med 

temaet ”Sundhed på tværs” samt drøftelse mellem udvalgs- og 

bestyrelsesmedlemmer af dagtilbudenes indsendte spørgsmål. 

  

Sammenskrivning af input fra temadrøftelsen er vedhæftet som bilag. 

  

I forlængelse af evaluering af dialogmødet fastlægges tidspunkt og ramme for 

forårets dialogmøde i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 

  

I foråret 2012 godkendte udvalget en plan for organisering af dialogmøder i 

udvalgtets regi, herunder blev besluttet, at der afholdes eet årligt fælles dialogmøde 

med fokus på de budgetmæssige udfordringer og dilemmaer. Dette dialogmøde er 

for alle bestyrelsesformænd i skoler og dag- og fritidstilbud og foreslåes afviklet i 

maj/juni. 

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

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

  

Det skal samtidig bemærkes, at udvalget i november 2012 besluttede, at 

repræsentanter for ”Danske Skoleelever” (DSE) skal inviteres til et dialogmøde på 

skoleområdet, hvor DSE kan komme med deres oplæg om ”Elevernes værdikamp” 

og en drøftelse af, hvordan vi sammen kan skabe en bedre grundskole for alle. 

 

Indstilling 

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

1. evaluerer dialogmødet den 7. februar 

2. fastlægger tidspunkt og ramme for forårsdialogmøde 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 
1.     Dialogmøde evalueret 

2.     Budgetdialogmøde afvikles den 6. juni 2013 kl. 19. Deltagerkredsen er 

bestyrelsesformænd og ledere af enheder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 

  

Repræsentanter for DSE inviteres til efterårsdialogmøde på undervisningsområdet. 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

Opsamling af noter fra dialog om sundhedspolitik (dok.nr.22835/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3759 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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11. Orientering om praksis og erfaringer ved brug af reklame og 

sponsorater i Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i juni 2009 vedtaget et regelsæt for brug af reklame 

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

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

 

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

vedhæftede bilag. 

  

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af det udvidede 

regelsæt blev også besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget årligt skal have en 

orientering om praksis og erfaringer på området. 

  

Administrationen har i februar 2013 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. 

  

Bangsbostrand Skole har ingen reklame eller sponsoraftaler. Skolen har dog, i året 

der er gået, indgået i et samarbejde med Trygfonden og Parat til Hjertestart, hvor 

alle ansatte og elever fik udleveret et hjerte/lungeredningssæt samt modtog 

undervisning i brugen af hjertestart samt hjertelungeredning. 

Endelig har skolebestyrelsen åbnet op for, at der gennemføres et forsøg, hvor de 

kommende 9. klasser arbejder på at finansiere en lejrskole gennem sponsorer og 

ved at lave forskellige arrangementer. Forsøget evalueres i efteråret 2014. 

  

Gærum Skole oplyser, at skolen har lavet et princip for skolen, men har ikke 

indgået aftaler. 

  

Ravnshøj Skole og idrætsforeningerne har i 2005 indgået aftale om reklameskilte i 

Ravnshøj Skoles idrætshal. Aftalen er gældende for 2 årige perioder. 10 % af 

reklameindtægterne bruges til at dække vedligehold og anskaffelser til 

idrætshallen. 

  

Strandby Skole har ikke benyttet sig af reklame og sponsoraftaler med private 

firmaer, men i Strandby er der for et par år siden oprettet en forening, som hedder 

Strandby Skoles venner. Her betaler man et kontingent for at være medlem. 

Familier og firmaer kan være medlemmer. 

Skolen kan ansøge om et tilskud til en aktivitet. Blandt andet har Strandby Skoles 

Venner sponsoreret teaterbilletter til børneforestilling på aalborg teater, til en 

årgang. 

  

Ålbæk Skole har i 2008 indgået aftale, som betyder, at skolen har fået tilskud til 

 
 Åben sag 
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etablering af en streetbane (ca. 45.000 kr.). Modydelsen er et DUBU-logo på på 

streetbanen. Aftalen er gældende så længe banen er intakt. 

  

Børnehaven Humlebien har fået trykt børnehavens logo på T shirt som forældrene 

har købt. 

Institutionen har også købt rygsække til børnene til brug i børnehaven, med 

børnehavens logo påtrykt samt idrætsposer med børnehavens logo. En gave til 

skolebørnene. 

 

Indstilling 

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

tager orientering om brug af reklame og sponsorater i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Orienteringen taget til efterretning 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

kopi dok 135854-09 REGELSÆT FOR BRUG AF REKLAME OG SPONSORATER I FREDERIKSHAVN 

KOMMUNE - PÅ BØRNE- OG UNGDOMSOMRÅDET (dok.nr.25602/13) 
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12. Marts 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

1.  orientering om status på proces for etablering af Ungeenhed 

2. orientering om henvendelse fra KL vedrørende forberedelse af 

folkeskolereformen 

3. opfølgning på statusorientering 7. februar 2013 vedrørende fravær i 

folkeskolen 

4. orientering om henvendelse fra Vesthimmerlands Kommune vedrørende 

tilbud til 0 – 6 årige børn i nyetableret asylcenter i Frederikshavn Kommune 

5. orientering om henvendelse fra byrådsmedlem Pia Karlsen omkring 

dilemma for borgere vedrørende tidsramme for tildeling af kommunalt 

dagtilbud og åbningstider i dagtilbud for 0 – 6 årige børn. 

6. orientering om beredskabsplan under udarbejdelse i henhold til anmodning 

fra byrådsmedlem Jørgen Tousgaard 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 
1.     Orientering om status på proces taget til efterretning 

2.     Orienteringen taget til efterretning 

3.     Orientering om, hvordan privatskoler skal agere ved elevfravær taget til 

efterretning 

4.     Statusorientering taget til efterretning. 

Udvalget ønsker løbende at modtage statusinformation på området. 

Punktet genoptages i næste Børne- og Ungdomsudvalgsmøde. 

5.     Orienteringen taget til efterretning. 

6.     Børne- og Ungdomsudvalget fik udleveret plan m.v. for håndtering af en 

eventuel kommende konflikt i folkeskoler. Udvalget tog orientering til 

efterretning. 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Bilag 

KL - Orienteringsbrev forberedelse af folkeskolereformen (dok.nr.27264/13) 

KL - Særlige KL-initiativer for at støtte kommunernes forberedelse af 

folkeskolereformen (dok.nr.27260/13) 

Korrespondance mellem Pia Karlsen, borger og Frederikshavn Kommunes 

administration (dok.nr.32155/13) 

Plan for håndtering af en evt. konflikt (dok.nr.36241/13) 

Orienteringsbrev til forældrene (dok.nr.33568/13) 

Skolelederoplysninger i forbindelse med en evt. konflikt (dok.nr.36780/13) 

Medarbejderskrivelse vedr. konflikt (dok.nr.35923/13) 

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