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1. Orientering om pædagogisk konference - Barndommens 

Gade 2014 

 

Sagsfremstilling 

Center for Dag- og Fritidstilbud planlægger en 3 dages pædagogisk konference, 

der skal afholdes i september 2014 i Skagen. Konferencen vil som udgangspunkt 

henvende sig til det pædagogiske område, men da konferencen vil bygge på 

utraditionelle og moderne konferenceformer, vil andre fagområder også blive 

inddraget og inviteret. Deltagerne forventes at komme fra andre kommuner i 

Danmark, Norge og Sverige. Konferencen vil udgå fra Skagen Kultur- og 

Fritidscenter, der kan rumme op til 1.000 konferencedeltagere. 

  

Konferencen vil få titlen: ’Barndommens Gade 2014’, der henviser til børns 

barndom anno 2014 på godt og ondt. Konferencen vil således skitsere dilemmaer 

og udfordringer i den moderne barndom, men også synliggøre de succeser, vi 

oplever i vores kommune igennem konkrete udviklingsprojekter og tiltag.  

  

Konferencen har baggrund i det 2-årige projekt ’Dagtilbud i Fremdrift’, hvor alle 

daginstitutioner i Frederikshavn Kommune har udviklet kerneydelsen igennem en 

proces, der har involveret op imod 200 medarbejdere. Igennem 

realiseringsværksteder har medarbejderne produceret nye løsninger og udveje i 

forhold til den pædagogiske praksis, som de er stolte af og som fortjener 

opmærksomhed fra omverdenen. Konferencen skal blandt andet præsentere en 

række af disse resultater. 

  

Det er hensigten, at konferencen skal involvere deltagerne på nye måder, således 

at deltagerne vil indgå i værksteder i hele Skagen by, komme på ture rundt i 

kommunen til relevante projekter, nye daginstitutions bygninger og seværdigheder. 

Lokale kunstnere, musikere og kokke vil også blive involveret. Der er fx planer om 

aftensmad under åben himmel ved lokale kokke, med uhøjtidelig servering på 

tæpper i det grønne. Deltagerne skal være aktive under konferencens foredrag og 

fælles debatter igennem nye teknologiske løsninger. Endelig skal konferencen 

slutte med et statement omkring ”Fremtidens barndomsgade”. Dette statement 

sendes ud til den store verden på konferencens sidste dag. 

  

Flere af konferencens temaer vil henvende sig til kommunens vækstspor 

”Oplevelser” og ”Fødevarer”. Dels ved at spille sammen med Skagens kulturliv, 

dels ved at involvere kommunens turist- og erhvervsliv.   

  

Der er allerede indgået samarbejde med Dansk Pædagogisk Forum og University 

College Nordjylland omkring konferencen, og andre relevante parter inviteres gerne 

med ind i samarbejdet, ligesom sponsorater og fundraising også vil blive integreret 

mest muligt.  

  

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal forestå planlægningen og afholdelsen af 

konferencen. Arbejdsgruppen består for nuværende af ledere og konsulenter fra 

Center for Dag- og Fritidstilbud, Udvikling og Erhverv, og Kultur og Fritid. Der skal 

endvidere etableres en følgegruppe/styregruppe, hvor politikere fra Børne- og 

Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget inviteres med. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud er overbeviste om, at konferencen vil sætte 

Frederikshavn Kommune på landkortet og trække gæster ikke kun fra Danmark, 
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men også fra Norge og Sverige. Centeret anmoder om, at Børne- og 

Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget hver afsætter 100.000 kr. i budget 

2013 til konferencen. Skulle konferencen skabe overskud, vil overskuddet blive 

anvendt på børne-, unge- og kulturområdet i Frederikshavn Kommune. 

  

Trine Graarup Christensen og Elsebeth Wiwe fra Center for Dag- og Fritidstilbud vil 

deltage i udvalgsmødet med et oplæg omkring den foreløbige planlægning af 

konferencens indhold.  

 

Indstilling 

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

og Kultur- og Fritidsudvalget 

1. tager orientering om konferencen ”Barndommens Gade 2014” til 

efterretning 

2. drøfter politisk deltagelse i følgegruppe/styregruppe 

3. tiltræder, at der for både Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget afsættes 100.000 kr. af udvalgets budgetramme 2014 til 

afvikling af konferencen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 
1.     Taget til efterretning 

2.     Drøftet 

3.     Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at 100.000 kr. indgår i udvalgets 

budgetlægning for 2014. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

1.     Taget til efterretning 

2.     Drøftet 

3.     Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at 100.000 kr. indgår i udvalgets 

budgetramme for 2014 – kursusbudgettet. 

  

Jeppe Nielsen Kyk ønsker ikke at støtte projektet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Organisationsdiagram til konferencen Barndommens gade.pdf (dok.nr.111444/13) 

Konferencen Barndommens Gade - drejebog/skellet PDF (dok.nr.111586/13) 

Estimeret budget til pædagogisk konference 2014 (dok.nr.112905/13) 
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2. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes handicappolitik skal revideres, og udarbejdelsen af en 

ny politik er igangsat. Arbejdet med Handicappolitikken er forankret i 

Socialudvalget, som har ansvaret for politikken. Politikken udarbejdes i samarbejde 

med Handicaprådet og primære interessenter i kommunen. 

  

Handicappolitikken skal udstikke rammerne og beskrive målsætningerne for de 

kommende års arbejde på handicapområdet. Politikken vil samtidig fungere som en 

platform, der skaber mulighed for dialog omkring handicapområdet mellem 

kommunens borgere, medarbejdere, politikere og relevante 

interesseorganisationer. 

  

Der har tidligere været afholdt et borgermøde omkring handicappolitikken, hvor 

borgere, politikere og medarbejdere fik mulighed for at bidrage til den ny politik. For 

at sikre, at politikken forankres bredt i kommunen, er der nu åbnet op for, at 

borgere og medarbejdere igen kan komme med input til den ny politik. Der er 

derfor, via intranet, hjemmeside og presse, udsendt en opfordring til borgere og 

medarbejdere om at komme med ønsker, forventninger og ideer til en ny 

handicappolitik. 

  

Socialudvalget ønsker også at sikre en bred politisk forankring af den kommende 

handicappolitik, og modtager derfor gerne bidrag fra de respektive fagudvalg. 

Ønskerne kan spænde bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser, 

som kan gøre en forskel. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at de politiske 

fagudvalg, her under Børne- og Ungdomsudvalget diskuterer ønsker og 

forventninger til en ny handicappolitik, og indsender bidrag til politikken til 

Socialudvalget 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013 

Administrationen laver svar på baggrund af faldne bemærkninger. 

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Udvalget tiltræder det fremlagte oplæg. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at det bliver belyst, hvad Kultur- og 

Fritidsudvalget allerede gør i forhold til at støtte handicapområdet. Vigtigt, at der 
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prioriteres tilgængelighed til udvalgets tilbud. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at administrationen, med baggrund i 

udvalgets fokusområder og den gamle handicappolitik, formulerer ønsker og 

forventninger fra Børne- og Ungdomsudvalget til en ny handicappolitik. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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3. Høring - Integrationspolitik - 1. udgave  

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om status på Integrationspolitikken. Center for 

Arbejdsmarked har i samarbejde med repræsentanter fra Integrationsrådet 

udarbejdet første udgave af en Integrationspolitik, dækkende Frederikshavn 

Kommune. Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med Kommunens øvrige 

politikker og planer. I høringsperioden har Integrationsrådet været i dialog med 

foreninger, organisationer, råd og politiske udvalg om politikkens konkrete indhold. 

  

Afdelingsleder Mette Neist påpeger, hvor vigtigt det er at hele Integrationsrådet har 

ejerskab for politikken. Integrationspolitikken bliver efter mødet sendt i høring i de 

politiske udvalg, for til sidst at blive godkendt af Byrådet.  

Integrationsrådet og Centercheferne skal efterfølgende sikre information, dialog og 

samarbejde om implementeringen af politikken i Frederikshavn Kommune. 

  

Udkastet, som er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante fagcentre (tidligere 

forvaltninger) og afdelinger, har sat fokus på følgende områder: 

 Småbørnsfamilier 

 Børn og unge 

 Unge og voksne – uddannelse og beskæftigelse 

 Et aktivt og værdigt seniorliv 

 Fritid og sundhed 

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked opfordrer til, at Integrationspolitikken 

justeres ud fra rådsmedlemmernes bemærkninger. Indstiller at politikken 

godkendes med de påtalte justeringer, og at den efterfølgende sendes til 

godkendelse i de relevante politiske udvalg og råd, og at den herefter sendes til 

godkendelse i Byrådet.  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Afdelingsleder Mette Neist orienterede om arbejdet med politikken og gennemgik 

kort det medsendte udkast, et udkast som fik megen ros fra politikkerne og de 

øvrige medlemmer. Opbygningen viser med al tydelighed, at der ud over at være 

forventninger til den kommunale indsats, er formuleret forventninger til den 

specifikke målgruppe, herunder forældre og pårørende.  

Sluttelig blev det påpeget, at udkastets opbygning som en paraply med diverse 

”stivere”, klart levede op til de forventninger til opbygningen af en politik, som 

Integrationsrådet i sin tid gav udtryk for.  

Afdelingsleder Mette Neist vil tage forslaget om et afsnit omhandlende øget fokus 

på ældre og ældres plejebehov med tilbage.  

Generel drøftelse af forskellen på en beskrevet politik og en situationsrapport.   

  

Integrationspolitikken blev godkendt med de påtalte justeringer. Det blev tillige 
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besluttet at sende Integrationspolitikken til godkendelse i relevante politiske udvalg 

og råd, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling den 30. april 2013 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at formand Elizaveta Z Wilhelmsen ikke, som 

aftalt på mødet den 26. februar, har ønske om tilføjelser til den beskrevne politik. 

  

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den fastlagte procedure for behandling af 

politikområder. Da det er Center for Arbejdsmarked, som sammen med 

repræsentanter for Integrationsrådet har udformet politikken, er det 

Arbejdsmarkedsudvalget, som er det ansvarlige udvalg for det videre forløb. Det 

betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender politikken, og efterfølgende sender 

den i høring i relevante udvalg. Til slut sender Arbejdsmarkedsudvalget politikken til 

godkendelse i Frederikshavn Kommunes Byråd.   

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Integrationspolitikken videresendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

Supplerende sagsfremstilling den 13. maj 2013 

Arbejdet med at udforme Frederikshavn Kommunes Integrationspolitik tager afsæt i 

regeringens opfordring til at sætte fokus på integrationen i kommunerne. 1. udkast, 

som er udarbejdet af Center for Arbejdsmarked i samarbejde med repræsentanter 

fra Integrationsrådet, har sat fokus på det hele menneske – fra nyfødt, barn, ung, 

voksen til ældre. I forbindelse med udformningen har der specielt været fokus på 

det hele menneske, hvorfor der har været fokus på samarbejdet med relevante 

fagcentre og afdelinger, som hver især har haft mulighed for at påvirke indholdet. 

Politikken, som har været til høring i Integrationsrådet, sendes efter behandling i 

Arbejdsmarkedsudvalget i høring i: 

-       Børne- og Ungdomsudvalget 

-       Kultur- og Fritidsudvalget 

-       Socialudvalget 

-       Sundhedsudvalget 

  

Sluttelig sendes Integrationspolitikken til godkendelse Frederikshavn Kommunes 

Byråd. 

  

 

Indstilling den 13. maj 2013 

Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkastet og godkender, at det sendes til høring i 

de relevante fagudvalg.  
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Udsat 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013 

Udvalget opfordrer til, at de 5 rammesættende målsætninger i sundhedspolitikken 

fremhæves i integrationspolitikken. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Udsat 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget tager integrationspolitikken til efterretning. 

  

Hanne Bøgsted ønsker tilføjet: 

-       at hun ikke ønsker, at modersmålsundervisningen styrkes, men at børnene 

i stedet skal styrkes i at benytte dansk som naturligt førstesprog, set i lyset 

af, at sprog er indgangsvinkel til kultur 

-       at offentlige institutioner, børnehaver og skoler forpligtes til at gøre 

indvandrerbørn fortrolige med danske traditioner og give dem viden om 

dansk kultur, så indvandrerbørn bliver en del af det danske samfund, i 

stedet for at fastholde dem i parallelsamfund 

-       at med henvisning til den nationale lovgivning på skoleområdet, bør det 

indskrives i de kommunale handleplaner, at børnehaver med videre bør 

tilskynde børnene til at benytte sproget dansk. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Børne- og Ungdomsudvalget tager 1. udgave af integrationspolitikken til 

efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 - Integrationspolitik Frederikshavn 

Kommune 08.02.13.docx (dok.nr.25661/13) 
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4. Fonden Gården - ændring af formål 

 

Sagsfremstilling 

Skagen kommune etablerede i 1991 ”Gaarden” som et familiebehandlingstilbud 

med mulighed for at børnene i ugens hverdage kunne have ophold på stedet. I 

årene derefter udviklede behovet for Gaardens indsats sig i stadigt større omfang i 

retning af, at børnene havde døgnophold på stedet. Da kommunerne på 

daværende tidspunkt ikke havde hjemmel til at drive et egentligt døgninstitutions 

tilbud, blev driften af ”Gaarden” i 2001 overdraget den selvejende fond ”Fonden 

Gaarden”. Denne fond blev etableret på initiativ af daværende Skagen kommune. 

  

Ved kommunalreformen i 2007 blev aftalt, at Frederikshavn kommune overtog den 

visitationsret Skagen kommune tidligere havde haft til ”Gaarden” og at 

Frederikshavn Kommune forestod den administrative hjælp til ”Gaarden” som 

Skagen kommune tidligere havde ydet. 

I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne hjemmel til at drive 

døgntilbud. Bestyrelsen for Fonden Gaarden fremsendte i september 2007 ønske 

om, at Frederikshavn Kommune overtog driften af ”Gaarden”. Som begrundelser 

blev blandt andet anført, at ”Gaarden” altid havde fungeret som nærinstitution for 

Skagen Kommune. Fonden havde på daværende tidspunkt en nettoformue på ca. 

1,6 mio. kroner som bestyrelsen ønskede overført til Frederikshavn Kommune. Det 

var ønsket, at der ud af nettoformuen blev placeret ca. 0,6 mio. kr. i en fond som 

bestyrelsen ønskede kunne anvendes til rejseaktiviteter og lignende for børn, der er 

indskrevet på Gården. 

  

I maj 2008 besluttede Frederikshavn Byråd at overtage driften af ”Gaarden” pr. 1. 

juni 2008. Samtidigt blev besluttet at imødekomme ønsket om etablering af en fond 

på 600.000 kr. til støtte for Institutionen Gaarden. I henhold til de vedtægter der 

efterfølgende blev godkendt af Civilstyrelsen i marts 2009, kan der ydes støtte til 

børn der er indskrevet på ”Gaarden”, enten enkeltvis eller samlet, og til 

rejseaktiviteter, anskaffelser eller lignende. Bestyrelsen består af 4 medlemmer  - 

aktuelt;  skoleleder Per Hesthaven (formand), leder af Gaarden Hans Chr. 

Andersen (sekretær), afdelingsleder Birgitte Ammitzbøll og chefkonsulent Søren 

Skriver. 

  

Fondens saldo pr. 31. december 2012. er 532.842 kr. Der har været ydet støtte til 

rejser og indbo. Der er endvidere i 2013 bevilget tilskud til rejseaktivitet med max 

50.000 kr. 

  

I 2012 blev Frederikshavn Kommunes tre døgninstitutioner Gaarden, Minibo og 

Granly samlet organisatorisk i ”Døgncenter Frederikshavn”. Formålet var blandt 

andet at styrke det faglige miljø, effektivisere drift og ledelse, samt skabe 

forudsætninger for en koordineret udvikling målrettet de aktuelle anbringelsesbehov 

i Frederikshavn kommune. Døgncenter Frederikshavn modtager primært børn og 

unge fra Frederikshavn kommune og der visiteres efter hensyn til målgruppe, ledig 

plads og andre særlige behov hos barnet eller den unge. Det er således ikke givet, 
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at en ung fra Skagen bliver anbragt på Gaarden. For at understøtte udvikling af 

fælles kultur og sammenhængskraft i Døgncentret arrangeres aktiviteter for både 

personale og børn og unge på tværs af de tre institutioner, således blandt andet en 

fælles ”aktiv tur” for alle institutionerne i dette forår. 

  

Set i lyset af, at Gaarden nu ikke længere er en selvstændig institution målrettet 

børn fra et bestemt lokalområde, synes den særstatus Gaarden har i forhold til de 

andre døgninstitutioner, uhensigtsmæssig. Dels kan det forhold, at de børn der 

visiteres til Gaarden samtidigt får en mulighed for økonomisk støtte som de ikke 

ville have fået ved en visitation til en af de andre to institutioner, forekomme 

tilfældig og ikke særligt meningsgivende. Dels vil det, at kunne bevilge fondsmidler 

til gavn for de anbragte børn og unge på tværs af de tre institutioner, kunne bidrage 

til, at der kan igangsættes aktiviteter, der kan støtte den enkelte unge i at indgå i 

sociale fællesskaber også uden for den daglige ramme. Det er et gennemgående 

problem for de fleste af de anbragte unge, at de oplever sig udenfor fællesskabet, 

og at deres sociale kompetencer ofte er usikre. Med en mulighed for at kunne 

indgå i fællesskaber med andre unge i samme situation, men ikke alene dem man 

bor sammen med til daglig, kan de gives nye muligheder for succeser. Denne type 

af tiltag ligger i udkanten af, hvad institutionernes budgetter kan rumme og vil netop 

derfor være oplagte anvendelsesområder for fondens midler, som derved vil kunne 

komme flere børn og unge til gavn, men fortsat indenfor samme primære 

målgruppe: anbragte børn og unge fra Frederikshavn. 

  

Det skal bemærkes, at der for børn, der har været anbragt på Minibo er mulighed 

for at søge individuel økonomisk støtte i ”Karen Marie Nielsens fond”. Forskellen 

mellem de to fonde er særligt, at ”Fonden Gaardens” midler er opsparet på 

baggrund af offentlige midler, og at midler i ”Karen Marie Nielsens fond” stammer 

fra en privat donation. Endvidere at sidstnævnte fond er af ren privat karakter. 

  

Bestyrelsen har drøftet forholdet på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, 

den 8. februar 2013 og den 15. marts 2013 og har besluttet at indstille, at 

vedtægterne ændres således at nuværende formål: 

”Fondens formål er at yde støtte til institutionens Gården under Frederikshavn 

kommune…… Støtte ydes efter ansøgning eller af bestyrelsen på egen hånd til 

Gårdens brugere, dvs. børn der er indskrevet på Gaarden, såvel som helhed som 

enkeltvis……. Støtte kan ydes til rejseaktiviteter, anskaffelser eller lignende”” 

ændres således at det fremgår at fondsmidlerne kan anvendes til alle børn og unge 

indskrevet i Døgncenter Frederikshavn. 

  

I henhold til Fondsloven §33 kan fondsmyndigheden (Civilstyrelsen) efter en 

forhandling med en bestyrelse beslutte, at en vedtægtsbestemmelse skal ændres, 

når bestemmelsen er uigennemførlig eller har vist sig klart uhensigtsmæssig. Der 

skal således optages forhandling med Civilstyrelsen om vedtægtsændringen. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for familieområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tiltræder, at der optages forhandling med Civilstyrelsen om ændring af 
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formålsbestemmelsen, således at denne omfatter alle børn og unge, der er anbragt 

i ”Døgncenter Frederikshavn”. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Tiltrådt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

GODKENDTE OG UNDERSKREVET VEDTÆGTER FONDEN "GÅRDEN" (dok.nr.56117/09) 
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5. Orientering om status i udviklingsprojektet Socialrådgiver i 

Dagtilbud 

 

Sagsfremstilling 

I perioden fra oktober 2010 til udgangen af 2012 løb projekt Socialrådgiver i 

Dagtilbud som forsøg i 3 af kommunens daginstitutioner. I 2013 fortsatte projektet 

med udvidelse til hele dagtilbudsområdet, og der gøres nu også forsøg med 

inddragelse af en enkelt skole, nemlig Stensnæsskolen.  

  

Det er hensigten, at projektet skal give forældrene mulighed for tidlig og 

forebyggende rådgivning af socialrådgiverne. Endvidere skal det pædagogiske 

personale indgå i et tæt samarbejde med socialrådgiverne med henblik på en tidlig 

opsporing og hjælp til udsatte børn og familier. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud og Center for Familie følger projektet tæt, og 

seneste evaluering viser at der pr. 31. maj er registreret 173 børn og familier, der 

har haft gavn af projektet. 59 % af børnene er i aldersgruppen 3-4 år, hvilket 

imødekommer projektets succeskriterium om at 40-50 % af børnene skal være 

mellem 3-4 år ved projektets afslutning. I 20 % af tilfældene er der direkte kontakt 

mellem socialrådgiver og forældre via forældresamtaler. I de øvrige sager tages der 

udgangspunkt i kvalificering af arbejdet omkring familien/barnet igennem øget 

samarbejde mellem socialrådgiver og det pædagogiske personale. 

  

Et andet succeskriterium i projektet handler om at antallet af familieteammøder i 

dagtilbudsområderne og på Stensnæsskolen skal stige i løbet af projektperioden. 

De foreløbige tal viser, at der i 2013 er afholdt ca. 76 familieteammøder i 

dagtilbudsområderne og på Stensnæsskolen. Sammenlignet blev der afholdt ca. 

116 familieteammøder i hele 2012. Fortsætter antallet af familieteammøder med at 

stige i samme takt resten af 2013, er antallet at familieteammøder steget i 

projektperioden. 

  

Børnenes problemstillinger har foreløbig vist sig at omhandle nedenstående: 

  

Problemstillinger Forekomst 

Forældres problemstillinger 61 

Adfærdsmæssige problemstillinger 26 

Ikke aldersvarende udvikling 20 

Barnets psykiske tilstand 18 

Talevanskeligheder 16 

Samspil med andre børn 13 

Motoriske problemstillinger 10 

Skilsmisse problemstillinger 9 

Konkret diagnose/handicap 8 

Omsorgssvigt 5 

Aktiv sag i familierådgivningen 3 

Sygdom i familien 3 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11979 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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Sparring omkring underretning 3 

Kulturelle problemstillinger 1 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud og Center for Familie vil fortsat følge udviklingen og 

resultaterne i projektet. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen om status i udviklingsprojektet Socialrådgiver i Dagtilbud til 

efterretning 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Orientering taget til efterretning 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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6. Prioritering af byggeprojekter i Aalbæk, Strandby og Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og ungdomsudvalget har tidligere godkendt, at der arbejdes videre med 

etablering af nye rammer til børnehusene i Aalbæk, Strandby og Sæby. 

  

I Strandby og i Sæby er behovet beskrevet i ”Helhedsplanen for sammenlægning 

og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune”. Børne- og ungdomsudvalget 

godkendte i januar 2013, at byggeprocessen for Sæby påbegyndes i 2013 med 

henblik på start af byggeri primo 2014 (bilag vedlagt). I Strandby er beslutningen 

om at arbejde videre med de bygningsmæssige rammer fra august 2011.  

  

I Aalbæk er behovet opstået mere pludseligt, da børnehaven på grund af 

skimmelsvamp i 2012 er blevet midlertidigt genhuset i lejede lokaler i Aalbæk. 

Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegav i april 2013, at der skal arbejdes videre 

med Ejendomscentrets placeringsforslag 3, en ny bygning på skolens sportsplads. 

En nybygning i Aalbæk har derfor ikke indgået i Helhedsplanen. 

  

   

Helhedsplanens budget 2013: 

  2013 2014 2015 2016 

Budget 2013 0 10.176.000 14.086.000 14.086.000 

Overført fra 

2012 

9.175.500       

  

  

 Byggeriet i Aalbæk skal have et omfang på ca. 600 m
2
, og der må påregnes en 

budgetramme på ca. 10.500.000 kr. til byggeriet af et børnehus i denne størrelse. 

  

I Sæby en bygning på 1300-1350 m
2
 og med en budgetramme på ca. 22.750.000 

kr. Hertil kommer udgifter til nedrivning af nuværende bygninger på grunden.  

  

I Strandby har der været arbejdet med et lokalt forslag, som indarbejder en 

nybygget institution i andre ændringer på Strandby Skole og Strandby Fritidscenter 

(anslået i 2012 til 29.968.000 kr.). Et nyt børnehus alene anslås til ca. 17.500.000 

kr. 

  

De ovennævnte anslåede budgetrammer har udgangspunkt i gennemsnitspriser og 

bygger på hidtidige erfaringer med nye bygninger til børnehuse efter 

Helhedsplanen. Rammen inkluderer ny bygning, bygherrerådgivning, projektering, 

byggestyring, inventar og terrænforhold (inkl. adkomst, p-plads og legeplads), 

flytteomkostninger og diverse inventar. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud foreslår, at nybyggeri i Aalbæk lægges ind som en 

del af Helhedsplanen. Helhedsplanens budget rækker ind i overslagsårene, og 

opgaven vil derfor kunne indgå som en del af prioriteringen af de enkelte 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13255 

 Forvaltning:  

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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byggeprojekter.  

Desuden foreslås, at børnehus i Sæby og Aalbæk prioriteres først på baggrund af 

de bygningsmæssige udfordringer i de to byer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

1. træffer beslutning, om Aalbæk skal indgå i Helhedsplanen eller fortsætte 

som et særskilt anlægsprojekt 

2. træffer beslutning om hvorledes byggeprojekterne prioriteres. 

3. godkender, at der afhængig af prioriteringen tages hul på den videre 

planlægning af byggeprojekt i efteråret 2013, så det første byggeri kan 

begynde i starten af 2014 

4. beslutter, at repræsentanter for de berørte institutioner, forældrebestyrelser 

og fx skole/lokale interessenter inddrages i byggeprojekterne sammen med 

Ejendomscentret og Center for Dag- og Fritidstilbud, som i Helhedsplanens 

hidtidige byggerier 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

1.     Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at byggeri i Aalbæk indgår i 

Helhedsplanen. 

2.     Projekterne i Sæby og Aalbæk sidestilles, herefter følger byggeri i Strandby 

3.     Godkendt 

4.     Tiltrædes 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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7. Orientering om status for idrætsfaciliteter til 

Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard har anmodet om en statusorientering 

vedrørende etablering af idrætsfaciliteter til Nordstjerneskolen. 

  

Direktøren orienterer på mødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Orientering taget til efterretning 

Det blev i mødet oplyst at sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. maj 2013. 

Socialdemokraterne ønsker herefter sagen retur til BUU til indholdsmæssig 

behovsafklaring. 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

Sagen vedr. opførelse af ny hal ved Nordstjerneskolen har været behandlet i 

Økonomiudvalget den 22. maj 2013, hvor Økonomiudvalget tog stilling til princip for 

etablering og finansiering af yderligere idrætsfaciliteter ved Nordstjerneskolen. Der 

arbejdes hen imod, at de nye faciliteter kan tages i brug ved skoleårets start i 

august 2014. 

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at udvalget skal forelægges det konkrete 

grundlag for udbud og finansiering af idrætsfaciliteterne. 

  

Ejendomscenteret er i øjeblikket ved at projektorganisere til processen omkring 

etablering af de nye idrætsfaciliteter. I den forbindelse er følgende personer 

foreslået til at indgå i arbejdet med bruger- og behovsafklaring: 

 Kristian K. Larsen, Projektleder Ejendomscenteret 

 Lene Burchardt Jensen, Nordstjerneskolen (eller anden lederrepræsentant) 

 Per Malmberg, Arena Nord 

 Vibeke Post Madsen, undervisningschef 

 Betina Tønder, Team Børn og Kultur 

 Uffe Borg, Kultur og Fritid 

  

Center for Undervisning og Tværgående Undervisning orienterer i mødet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget  

1. tager statusorientering til efterretning 
2. tilkendegiver elementer som udvalget ønsker, skal indgå i processen 

vedrørende bruger og behovsafklaring 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/8156 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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1.     Taget til efterretning 

2.     Børne- og Ungdomsudvalget ønsker løbende orientering om status på projektet 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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8. Evaluering af dialogmøde den 6. juni 2013 samt 

fastlæggelse af tidspunkt for dialogmøder efterår 2013 

 

Sagsfremstilling 

Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og formænd for bestyrelser i 

udvalgets regi blev afviklet den 6. juni 2013. 

  

Sammenskrivning af gruppearbejdet i dialogmødet er vedhæftet som bilag. 

  

I forlængelse af evaluering af dialogmødet den 6. juni 2013 fastlægges tidspunkt og 

ramme for efterårets dialogmøder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har i tidligere møder tilkendegivet, at efterårets 

dialogmøde på skoleområdet skal omfatte indlæg fra Danske Skolelever (DSE), 

tilsvarende indlæg som DSE tidligere har fremsat overfor Børne- og 

Ungdomsudvalget. Samtidig har udvalget også tilkendegivet, at man ønsker at 

drøfte opfølgningspunkter fra Folkeskolernes Kvalitetsrapport 2011/2012 med 

skolebestyrelsesmedlemmerne. 

Herudover foreslås folkeskolereformen også at indgå som et punkt i dialogmødet. 

  

På dagtilbudsområdet foreslås ”Inklusion i Dagtilbud” og ”Forebyggelse i Dagtilbud” 

som dialogemner. 

Inklusion har været den dominerende diskurs på skoleområdet de seneste år. Men 

hvad med dagtilbuddene? Inkluderer dagtilbuddene ikke allerede, og hvad er 

konsekvenserne heraf? 

Der er mange forebyggende tilbud i Frederikshavn Kommune. Tilbud, der er 

afhængige af, at forældrene gør brug af dem. Hvordan ser forældrene på tilbud 

som ”Familiestuer” og ”Socialrådgiver i Dagtilbud”? Og nytter tilbuddene 

overhovedet noget? 

  

På Fritidstilbudsområdet foreslås emne som ”Fritidstilbuddenes nye rolle efter den 

nye folkeskolereform. Den kommende folkeskolereform lægger op til at 

kommunalbestyrelsen skal beslutte mål, indhold, struktur og økonomi for de nye 

fritidstilbud i forlængelse af den længere skoledag. Dialogmødet kan være en 

drøftelse af dette tema, hvor forældrene giver input til politikerne. 

 

Indstilling 

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

1. evaluerer dialogmødet den 6. juni 2013 

2. fastlægger tidspunkt for efterårets dialogmøder 

3. tilkendegiver temaer for efterårets dialogmøder 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3759 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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1.     dialogmøde evalueret 

2.     Dialogmøde for skoleområdet afvikles torsdag den 28. november 2013 

Dialogmøde for dagtilbudsområdet og Fritidstilbudsområdet afvikles primo 

2014. 

3.     Tema for skoledialogmødet er ”Folkeskolereformen” 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Sammenskrivning af gruppearbejde (i kategorier) fra dialogmødet d. 6. juni 2013 ml. BUU og 

bestyrelsesformænd (dok.nr.108559/13) 
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9. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur har indenfor den udmeldte budgetramme 

for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde udarbejdet et administrativt 

budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens 

budgetforslag for 2014 – 2017. 

  

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme 

for 2014. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre 

bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale for 2014 og overslagsårene består 

af det administrative budgetforslag samt udfordringer på udvalgets budgetområde. 

Se bilag. 

 

Indstilling 

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

1. drøfter forslag til budget 2014 – 2017 for Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområder, herunder de i budgetbogen beskrevne økonomiske 
udfordringer 

2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. august 2013 

1.     Drøftet 

2.     Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. august 2013. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

1.     Drøftet 

2.     Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller budgetforslag inkl. 

udfordringer på udvalgets budgetområde til den videre politiske budgetproces. 

 

V indstiller, at udvalget bør pege på de budgetudfordringer, som nødvendigvis 

SKAL finansieres. 

Administrationen bør udarbejde spareforslag til imødegåelse heraf. 

Øvrige udfordringer, der ønskes fremmet, kan indgå i den samlede politiske 

budgetforhandling. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

kopi dok 116253-13 Budget 2014 - 2016 for Frederikshavn Kommune - udsendelse til 

udvalgsbehandling (dok.nr.116258/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12596 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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BUU budgetbog 2014 - bilag til BUU-møde 19 08 2013 (dok.nr.117163/13) 
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10. Dispensationsansøgning vedr. undervisningstilbud på 

Dagskolen Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

I tilknytning til Opholdstedet Nordlys, der er beliggende i Frederikshavn kommune, 

er der etableret et skoletilbud, Dagskolen Nordjylland, som er et specialtilbud til 

børn og unge. 

  

Oprettelse af interne skoler sker med lovhjemmel i BEK nr. 407 af 25/04/2013, 

”Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 

dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”. 

Jf. bekendtgørelsens § 11 skal en intern skole i dagbehandlingstilbud og på 

anbringelsessteder være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, 

før en sådan kan oprettes. 

 Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan dog beslutte, at der etableres 

en intern skole, selvom den ikke kan opfylde kravet om minimum 10 elever. Denne 

beslutning kan træffes for et år af gangen, dog med mulighed for forlængelse. 

  

I skoleåret 2013-14 er der indskrevet færre end 10 elever ved Dagskolen 

Nordjylland. 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats vurderer, at der vil være 

behov for, at Dagskolen Nordjylland fortsætter, da den løser en 

undervisningsmæssig opgave, som ikke kan løses indenfor de specialklassetilbud 

som vi pt. tilbyder i Frederikshavn Kommune. 

Dagskolen Nordjylland har ansat en uddannet lærer, som dækker folkeskolens 

fagrække.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler, at 

Børne- og Ungdomsudvalget giver dispensation til Dagskolen Nordjylland, således, 

at skolen kan bibeholde det eksisterende skoletilbud selv om elevtallet er under 10. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Dispensation godkendt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15649 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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11. August 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om formandsbeslutning om afslag på ansøgning fra Aalborg 
Universitet om støtte på 10.000 kr. til den interaktive udstilling, 
Universitarium 2013 

 orientering om afslag fra Arla Fonden vedrørende projekt Madlejrskole 

 orientering om status på etablering af SFO1 ved Hørby-Dybvad Skoles 
afdeling i Hørby 

 orientering om status på henvendelse fra skolebestyrelsen på Skagen 
Skole vedrørende trafiksikkerhed 

 orientering vedrørende årsrapport 2012 for Den Tværkommunale 
Godkendelses og Tilsynsafdeling (GOT) set i lyset af etablering af Tilsyn 
Nord pr. januar 2014 

 orientering om status på projekt ”Jobrotation for Folkeskolelærere” 

 orientering om, at der ved ansøgningsfristens udløb ikke er modtaget 
ansøgninger om udvidelse af åbningstiden i kommunens SFOer ud over 
allerede bevilget ansøgning fra Sæbygaardskolen 

 orientering om status på børne- og kulturområdets tiltag i forhold til 
asylcenteret 

 orientering om status på projekt Tvillinge- og Omsorgshjælp i 
Frederikshavn Kommune 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Orientering taget til efterretning. 

Udvalgsformandens orientering om møde mellem udvalgsformand, Sæby Fritids- 

og Ungdomsklub og institutionens naboer taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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12. Undersøgelse af muligheden for at etablere et ergo-

/fysioterapeutisk træningstilbud efter Servicelovens § 44 i privat 

regi 

 

Sagsfremstilling 

På BUUs møde 6. juni blev analyse af den fysioterapeutiske indsats på 

børneområdet præsenteret. På baggrund heraf, besluttede Børne- og 

Ungdomsudvalget, at muligheden for etablering af ergo-/fysioterapeutisk 

træningstilbud efter Servicelovens § 44 (SEL) i privat regi, skulle undersøges. En 

beslutning der siden er tiltrådt af Sundhedsudvalget. I det følgende præsenteres et 

oplæg til, hvordan denne undersøgelse kan forløbe. 

  

Indledningsvist redegøres for de formelle retningslinjer i forhold til at lade 

privatpraksis byde ind på opgaven. Dernæst følger forslag til tidsplan, hvorefter der 

redegøres for andre kommuners erfaringer med at løse § 44-opgaven via 

privatpraksis. Slutteligt fremhæves centrale faglige perspektiver ift. hvordan 

opgaven organiseres.  

  

Retningslinjer for udbud 

På baggrund af nye udbudsregler fra januar 2013 vurderes det ikke, at et 

ergo/fysioterapeutisk tilbud efter SEL § 44 har grænseoverskridende interesse for 

leverandører og derfor er Frederikshavn Kommune ikke forpligtet til at etablere en 

traditionel udbudsproces med samme proceskrav, tidsfrister etc. som tidligere. 

Kommunen har som offentlig ordregiver fået frihed til at tilrettelægge den proces, 

der er mest velegnet til at sikre, at markedet leverer den rette opgaveløsning til den 

rette pris.  

Det kan være i form af en frivillig annoncering, men det kan også være, at 

underhåndsbud, pris benchmark, dialogmøder med udvalgte virksomheder eller 

undersøgelse af priserne i andre kommuner vurderes, at give det mest effektive 

resultat.  

Grundsætningen om økonomisk forsvarlighed indebærer til gengæld, at kommunen 

skal købe bedst og billigst ind. Det betyder, at kommunen skal sikre, at en kontrakt 

tildeles efter en proces, hvor markedet er blevet afdækket på tilstrækkelig vis, i 

forhold til den givne opgave. 

  

På voksenområdet har der været udbudt genoptræningsydelser i mindre omfang og 

med mindre kompleksitet i forhold til en proces, der ligner den nedenfor skitserede 

proces. 

  

Tidsplan: 

  

7. marts 2013 

  

  

Proces for analyse igangsat i Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

6. juni 2013 

  

Analyse fremlagt. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker 

undersøgt, om privatpraksis er konkurrencedygtige ift. at 

varetage opgaven  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3965 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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22. august 2013 

  

Børne- og Ungdomsudvalget sætter rammerne for 

undersøgelsen samt godkender tidsplan 

  

10. oktober 2013 

  

Tilbuds-/ydelsesbeskrivelsen er udarbejdet og Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender med henblik på at 

dialogmøde med privatpraksis afholdes.  

  

  

Medio oktober 2013 

  

Dialogmøde med privatpraksis – interesserede 

fysioterapeuter organiseret under Fysioterapi på Toppen. 

Tilbuds-/ydelsesbeskrivelsen danner grundlag for 

dialogen og for eventuelle tilbud. 

  

12. november 2013 

  

  

Frist for aflevering af tilbud 

  

5. december 2013 

  

  

Børne- og Ungdomsudvalgets vurdering og stillingtagen 

til indkomne tilbud 

  

Hvad gør andre kommuner 

En rundspørge viser, at alle de omkringliggende kommuner løser træningsopgaven 

jf. Servicelovens § 44 i kommunalt regi. Der er ikke kendskab til, at kommuner i 

Danmark løser træningsopgaven på børneområdet via privat leverandør. 

På voksenområdet er der erfaring med at løse genoptræningstræningsopgaver i 

privat praksis. 

  

Faglige perspektiver  

Den tidligere præsenterede analyse tydeliggjorde, at træning på børneområdet 

adskiller sig væsentligt fra tilsvarende træning på voksenområdet. Familier med 

børn med handicap er i en særlig sårbar situation og deres kontaktflade med den 

offentlige er stor – særligt i barnets første år, hvor der hersker megen uklarhed om 

diagnose, udviklingsmuligheder, funktionsniveau mv. Den store kontaktflade er fx 

samarbejdet med fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere, sundhedsplejersker, 

talekonsulenter, psykologer m.m. Fagfolk som overvejende er forankret i Center for 

Familie, hvor der ydes helhedsorienterede koordinerende indsatser. De forskellige 

faggrupper samtænker deres indsatser, laver holdaktiviteter, forældrearrangementer 

mv. Eksempelvis kan træning jf. SEL § 44 samtænkes med specialgrupper jf. SEL § 

32, børn med genoptræningsplaner osv. Som ergo-/fysioterapeut i Pædagogisk, 

Psykologisk Afdeling ses træning (når det er muligt), vejledning, afprøvning og 

udlån af undervisningsrelaterede hjælpemidler samt tværfagligt samarbejde som en 

samlet pakke - det vil sige, at samme ergo-/fysioterapeut varetager alle 

ovenstående funktioner.  

I forhold til, at der skal tages stilling til forslaget om en tidsplan for konkrete 

undersøgelse af muligheden for, at den ergo-/fysioterapeutiske træning på 

børneområdet, jf. SEL § 44 skal varetages i privat regi, kan der opstilles 2 mulige 

scenarier for denne undersøgelse, udover det forslag som arbejdsgruppen kom 

med oprindeligt: 
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1. Opgaven kan varetages 100 % i privatpraksis 

2. Kommunal og privat praksis kan supplere hinanden i etableringen af § 44 

træningstilbuddet. På grund af den store kontaktflade til det kommunale 

system i barnets første leveår, kan en model der i høj grad tilgodeser 

familierne i samarbejdet med fagpersonerne omkring barnet være, at 

træningsopgaven ligger i kommunalt regi, fx i førskolealderen og så overgår 

til privatpraksis i forbindelse med skolestart.  

3. Opgaven kan varetages 100 % kommunalt (arbejdsgruppens anbefaling) 

                                                                                                                     

Uanset hvor opgaven løses, kræver det ressourcer til kommunal visitering og 

styring.  

  

Vedrørende det vederlagsfri område i Skagen 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på junimødet, at opgaven vedrørende 

vederlagsfri fysioterapi på børneområdet overgår til privatpraksis i Skagen, ligesom 

det er i resten af kommunen. Der indstilles til følgende model for implementering af 

dette: 

Fra 1. januar 2014 vil nye sager om træning efter den vederlagsfri ordning blive 

varetaget af privat praksis. Allerede igangværende børn/familier vil blive orienteret 

om mulighed for at overgå til privatpraksis, men kan også vælge at færdiggøre sit 

træningsforløb ved den nuværende kommunale fysioterapeut. (Aktuelt er der 

ganske få sager i området). 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. træffer afgørelse om, hvilket af de 3 scenarier for opgavevaretagelsen der 

skal arbejdes videre med 

2. godkender tidsplanen, såfremt scenarie 1 eller 2 besluttes 

3. godkender model for ensretning af serviceniveauet på det vederlagsfri 

område i Skagen 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

1. Et flertal i udvalget ønsker, at der arbejdes videre med scenarie 3. 

V ønsker, at der arbejdes videre med scenarie 1. 

2. Udgår 

3. Godkendt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

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 (dok.nr.78467/13) 

Rapport vedr. fysioterapeutiske tilbud for børn og unge (dok.nr.47275/13) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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