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1 (Åben) Konkurrenceudsættelse - foranalyse af Ejendomscenteret
Sags ID: SAM-2016-00056

Sagsbehandler: Leif Kusk Jeppesen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015
blev det aftalt, at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende
følgende opgaver:

 Facility Management-delen af Ejendomscenteret
 Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem
 Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke opgaver 

på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af muligheder og potentialer
 Tandpleje
 Træningscenter Phønix
 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)

Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved
konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne.
Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller
inddragelse af fremmed aktør i disse opgaver.

Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være
fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være
fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse
skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.
Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved
endelig politisk beslutning.

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU,
ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.

Analysen for Ejendomscenteret beskriver særligt opgaveområderne Rengøring, Teknisk 
Service og Bygningsgennemgang og ligeledes hvordan Ejendomscenteret allerede 
konkurrenceudsætter opgaver og inddrager fremmed aktør. 

 Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr. Ejendomscenteret d. 24. 
Maj 2016. 

 Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til behandling i 
Økonomiudvalget. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller til drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal tages videre 
skridt i fht. konkurenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Et flertal ønsker ikke, at tage yderligere skridt i forhold til at konkurrenceudsætte i 
Ejendomscenteret.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) ønsker, at det undersøges nærmere, om 
rengøring kan konkurrenceudsættes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Rapport om mulig Konkurrenceudsættelse EJENDOMSCENTERET maj 
2016 (1410782 - SAM-2016-00056)
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2 (Åben) Økonomiorientering, 28. september 2016
Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 

aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var 

kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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3 (Åben) 2. behandling af budget 2017-2020
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
På byrådets møde den 14. september 2016 blev budgetforslaget for 2017 og 

budgetoverslagsårene 2018 – 2020 1. behandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 27. 

september 2016 kl. 09.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 

2017. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i 

budgetforslaget 2017 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2016).

Desuden skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal anvendes 

ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står 

mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere 

efterregulering) eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2020 foretages der 

efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2017 og gælder for kommuneskat, 

kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Se bilag for 

baggrundsbeskrivelsen for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af 

finansieringsoversigten (nederst) i budgetforslaget. Udskrivningsprocenter/-promiller er 

uændrede i forhold til 2016.

Ved 1. behandling af budget 2017 forelå der ikke udvalgsbehandlede takster for Børne-

og Ungdomsudvalgets område. Udvalget har taksterne på møde d. 21. september 2016, 

og udvalgets forslag til takster er vedlagt som bilag.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag,

foreslås det, at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage de 

omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden 

for den samlede besluttede budgetramme.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag er der modtaget 2 ændringsforslag. 
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 Et fra forligsgruppen bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk 

Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

 Et fra Enhedslisten. Enhedslisten ønsker at de 11 ændringsforslag sættes til 

afstemning hver for sig ved Byrådets 2. behandling af budget 2017 – 2020.

De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

 der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 

2017 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og 

udligningsbeløb 

 modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling

 Økonomicenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede 

ramme

 bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget

 taksterne fastsættes som anført i takstoversigten (taksterne fra Børne- og 

Ungdomsudvalget vedlagt som bilag)

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (1414265 - EMN-
2015-50149)

 Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2017 (1407314 -
EMN-2015-50149)

 Takstoversigt 2017 BUU (1416643 - EMN-2015-50149)
 Budgetaftale til budget 2017 - 2020 (1417028 - EMN-2015-50149)
 Ændringsforslag fra Enhedslisten (1418940 - EMN-2015-50149)
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4 (Åben) Handleplan for budgetoverholdelse 2016-2020
Sags ID: EMN-2016-01570

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 29. juni 2016 Økonomiudvalgets anbefaling om, at give Børne-

og Ungdomsudvalget mulighed for at skabe balance mellem forbrug og budgetramme i 

Center for Familie over en treårig periode. For at støtte denne proces bevilgede Byrådet 

34 mio. kr. til Center for Familie fordelt over årene 2016-2019. Samlet set betyder det, at 

Center for Families budget efter tilførsel af 34 mio. kr. og inklusiv de vedtagne 

rammereguleringer, skal tilpasses med 20 mio. kr. i perioden 2016-2020. 

Børne- og Ungdomsudvalgets handleplan for budgetoverholdelse bliver fremlagt for 

Økonomiudvalget den 28. september 2016. Center for Familie har udarbejdet forslag til 

vedlagte handleplan, inklusiv beskrivelser af en række omlægningsaktiviteter afledt af 

handleplanen. 

Handleplanen samt beskrivelserne af de afledte omlægningsaktiviteter har været sendt til 

udtalelse i MED-systemet og I Handicaprådet. Udtalelser fra Handicapråd, Center-MED 

samt lokal-MED’erne tilsendes Børne- og Ungdomsudvalget forud for mødet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

 drøfter den vedlagte handleplan for budgetoverholdelse samt de fremsendte 

udtalelser

 anbefaler handleplanen overfor Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 08-09-2016
Drøftet

Et flertal i udvalget anbefaler handleplanen overfor Økonomiudvalget. Et flertal i udvalget 
ønsker at følge planen tæt.

Ø kan ikke anbefale handleplanen overfor Økonomiudvalget.
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Beslutninger:
Godkendt.

Poul-Erik Andersen (Ø) kan ikke godkende handleplanen.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Oversigtsdokument handleplan CFA_ MED og BUU (1378995 - EMN-
2016-01570)

 omlægningsaktivitet - netværksindsats (1386574 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet-DCF og Skansen (1386575 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet - familiehuset og projekt skagen (1386576 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - udslusnigspladser Krisecenter (1386577 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - Theraplay (1386578 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet evalueringskultur og mindset  (1386579 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - SKP - misbrugsindsats (1386580 - EMN-2016-

01570)
 Samlede udtalelser vedr. handleplan for budgetoverholdese - Center 

for Familie (1407320 - EMN-2016-01570)
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5 (Lukket) Salg af Rugskellet 47

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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6 (Lukket) Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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1. Introduktion til området

Med etableringen af Ejendomscenteret har kommunen styrket og samlet den professionelle bygherre- 

og driftsherrerolle for kommunens ejendomme og bygninger med henblik på at opnå kvalitative og 

økonomiske gevinster på tværs af ejendomsområdet. 

Kompetencer og evne til at analysere, vurdere og rådgive om drift, vedligehold og udvikling af ejen-

domme er således samlet i Ejendomscenteret. Ejendomscenteret skal stille den nødvendige bygnings-

mæssige infrastruktur til rådighed i et forretningsmæssigt perspektiv.

Generelt tilrettelægges Ejendomscenterets opgaver, udbud og relationer i en meget tæt interaktion 

med erhvervslivet og private leverandører ud fra størst muligt medspil til:

• Lokalsamfundets udvikling

• Kommunens vækstspor og udviklingsstrategi

• Forvaltningens interne strategiske fokusområder

En væsentlig del af de opgaver, Ejendomscenteret er ansvarligt for, konkurrenceudsættes eller udføres 

allerede ved inddragelse af fremmed aktør, og som eksempler kan nævnes:. 

• Administration af ejendom; Nordstjerneskolen, ældre- og plejeboliger, selvejende institutioner

• Nordstjerneskolen – rengøring, teknisk service og vedligehold

• Rådgivning på Facility Management-området

• Energi, forsyningsområdet og energirådgivning

• Køb, salg, byggemodning samt udvikling af ejendomme

• Juridisk bistand

• Bygge- og anlægsopgaver samt drifts- og vedligeholdelsesopgaver på ejendomme

• Håndværkerydelser

• Afløsning på rengøringsopgaver

• Serviceydelser og serviceopgaver 

Ejendomscenteret udfører driftsmæssige opgaver på størstedelen af Frederikshavn Kommunes byg-

ninger, det være sig rengøring, teknisk service samt håndtering af planlagte vedligeholdelsesopgaver. 

Ejendomscenteret har et bruttobudget svarende til en årlig totalomsætning på cirka 160 mio. kr. 

Herudover styrer Ejendomscenteret anlægsprojekter på op mod 60 mio. kr. 

Den samlede ejendomsmasse er på cirka 350.000 bruttoetagemeter fordelt på cirka 230 ejendomme. 

Der er cirka 200 medarbejdere i Ejendomscenteret.

Flere forhold påvirker rammerne for opgaveudførelsen – eks. strukturelle hensyn, geografi og sam-

menhænge med andre opgaveområder både i interne og eksterne relationer. Ejendomscenterets 

rådgivnings-, service- og driftsorganisation er geografisk opdelt og afspejler de fire områder i Bære-

dygtigt Børneområde.
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I OPS-projektet Nordstjerneskolen er de tekniske drifts-, service- og vedligeholdsydelser konkurrence-

udsat, og en del af OPS-kontrakten er udlagt til fremmed aktør. 

Ejendomscenteret indgår som ansvarlig part i OPS-projektet i forhold til  at sikre, at kontrakten over-

holdes, og at der sker eventuelle økonomiske justeringer, såfremt kontraktens målepunkter ikke over-

holdes. 

I denne analyse beskrives tre hovedområder, rengøring, teknisk service samt planlagt vedligehold. 

Ved teknisk service forstås ”traditionelle pedelopgaver” som daglige driftsopgaver samt ind- og ud-

vendige vedligeholdelsesopgaver.

Beskrivelsen danner et grundlag at vurdere ud fra, når der skal  tages stilling til, om der skal arbejdes 

videre med yderligere analyse og belysning i forhold til eventuel konkurrenceudsættelse af hele eller 

dele af områderne. 

2. Lovgrundlag

Der er ingen lovmæssig begrænsning for konkurrenceudsættelse af ovenstående områder.

Udbudsloven og tilbudsloven er de gældende lovmæssige bestemmelser på området. Ved gennemfø-

relse af bygge- og anlægsopgaver sker der en myndighedsmæssig behandling og tilsyn med området.

I det omfang personale omfattes af konkurrenceudsættelse og eventuelt overgår til ekstern aktør, vil 

reglerne for virksomhedsoverdragelse være gældende.

3. Muligheder for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør

Der er mulighed for både at konkurrenceudsætte opgaveområdet og inddrage fremmede aktører.

Der sker pt. konkurrenceudsættelse af en væsentlig del af opgaveområdet, hvor delelementer el-

ler hele opgaver konkurrenceudsættes, og fremmede aktører er involveret i kraft af udbud i forskellig 

form. Dette beskrives nedenfor og herefter beskrives, hvilke områder det vurderes muligt at konkur-

renceudsætte yderligere.

Indenfor rengøring og teknisk service er flere opgaver konkurrenceudsat.

Varekøb konkurrenceudsættes gennem Indkøbskontoret, og her er blandt andet rengøringsartikler, 

måtteservice, arbejdstøj og mindre håndværksmæssige materialeindkøb udbudt.

En række tjeneste- og serviceydelser er allerede udbudt. Normal procedure for disse er, at de udbydes 

i tre-årige aftaler med mulighed for forlængelse i yderligere et år.

Elevatorserviceeftersyn og opgaver relateret til Nordjyllands Beredskab så som ABA1, ADK2, AIA3, efter-

syn af brandslukningsmateriale samt døgnteknik er omfattet af 2-årige kontrakter.

Udbud af håndværkerydelser gøres løbende for både planlagte og akutte håndværksmæssige efter-

synsopgaver samt vedligeholdsopgaver.

1Automatisk brandalarmeringsanlæg 
2Automatisk dørkontrol
3Automatisk indbrudsalarmering
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Opgaver udbydes på forskellig vis som underhåndsbud, brug af hushåndværker eller ved indbudte li-

citationsopgaver.

Rådgiverydelser udbydes ligeledes løbende på baggrund af det anlægsprogram, der fastlægges i kom-

munens anlægsbudget.

Udførelse af rengøring, den tekniske serviceopgave samt gennemførelse af bygningsgennemgang ud-

føres i dag primært af Ejendomscenterets egne medarbejdere. Disse opgaver er delvis konkurrence-

udsatte ved inddragelse af ekstern aktør til special- og afløsningsopgaver og kan eventuelt udbygges 

eller udbydes yderligere. 

4. Kvalitet i opgaveløsningen

Det er muligt at sikre et ønsket kvalitetsniveau i opgaveløsningen både ved en konkurrenceudsættelse 

og ved inddragelse af eksterne leverandører.

Der findes en række større firmaer, som håndterer Facillity Management-opgaver (herefter FM-opga-

ver). 

For til stadighed at udvikle og sikre kvaliteten i opgaveløsningen er der konstant i hele Ejendomscen-

terets levetid arbejdet målrettet med faglig opkvalificering og uddannelse af medarbejdere på alle ni-

veauer. Der er gjort meget ud af ergonomi og det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø, dels for 

at sikre medarbejderne mod nedslidning ved utilsigtede arbejdsstillinger og dels for at minimere sy-

gefravær samt fastholde medarbejderne i jobbet.

Ved at fastholde en professionel bestillerfunktion i kommunalt regi, med rette kompetencer og vi-

densniveau i forhold til opgaveløsningen, er det muligt at sikre et tilfredsstillende kvalitetsniveau på 

alle opgavetyper. Dette kan ske igennem nødvendige kravsspecikationer i udbudsmaterialer og kva-

litetsikring  igennem løbende kontrol af ydelser. Her kan nævnes, at rengøringsopgaven følger In-

sta 800-modellen, hvor bestillerfunktionen kan kvalitetssikre det udførte arbejde, såfremt relevante 

medarbejdere er i besiddelse af en personcertificering i Insta 800.

5. Konsekvenser for brugere ved fremtidigt leverandørskift

Som udgangspunkt bør der ikke være væsentlige konsekvenser for brugerne i forbindelse med en 

konkurrenceudsættelse af opgaver. 

For at sikre stabillitet i opgaveløsningen er det erfaringsmæssigt en fordel, at det er de samme per-

soner, der udfører opgaver på samme arbejdsområde over tid. Medarbejderne får, udover ejerskab i 

opgaveløsningen, også indgående kendskab til den daglige rutine i bygningerne. Især på de større 

ejendomme er det vigtigt med en høj grad af fleksibillitet, hvilket er en af de erfaringer, der er gjort 

eksempelvis i forbindelse med skolereformen, hvor brugstider er ændret og forlænget, og hvor der li-

geledes har været en større tilpasning af de daglige rammer for brugerne.

For at højne respekten for rengøringsassistenternes arbejde, tilgodese deres  arbejdsmiljø og samtidig 

drage nytte af de pædagogiske fordele ved kendte medarbejdere udføres der idag synlig rengøring. 

Synlig rengøring udføres, imens brugerne er til stede i bygningen, men ønskes dette ændret enten 

som krav i udbud eller efter ønske af byder, vil arbejdet kunne udføres med det samme samlede tids-

forbrug af færre assistenter ansat på højere timetal. 
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Ved synlig rengøring er der flere ansatte til opgaveløsningen, dog fortsat med den samme tidsramme 

til opgaven, idet der er lokaler, der nødvendigvis skal være rengjorte, før de tages i brug, mens andre 

kan rengøres i løbet af dagen. Dette giver fleksibilitet i forhold til pludselige ændringer i den daglige 

brug af bygningen.

Det vil være nødvendigt at involvere brugerne i den løbende opfølgning samt det evaluerende arbejde 

eksempelvis i forhold til en ekstern leverandør. Dette sker i dag på Nordstjerneskolen igennem løben-

de driftsmøder og styregruppemøder. Her er repræsentanter for både brugere og bestillere til møde 

med leverandøren for løbende at følge op på og evaluere kontraktens indhold og samarbejdet mellem 

parterne.

6. Præcisering, afgrænsning og specifikation af opgaven

Det vurderes muligt at præcisere, afgrænse og specificere dele af opgaven både for rengøring, teknisk 

service samt gennemførelse af bygningsgennemgang på en sådan måde, at der kan foretages en kon-

kurrenceudsættelse. De nævnte opgaver kan måles, ”vejes” og kontrolleres, hvilket giver mulighed for 

kvalificeret opfølgning og evaluering. Det er muligt at lave såvel en geografisk opdeling som en opde-

ling i opgaver eller efter bygningstype.

Der er en række ”bløde serviceopgaver”, som er svære at beskrive, måle og kontrollere og derved 

konkurrenceudsætte. En udfordring i forbindelse med en konkurrenceudsættelse kan være, at disse 

opgaver så enten slet ikke bliver løst eller løses af andre faggrupper eller også, at de løses, men med 

en tillægsfakturering til følge.

Ved eksisterende aftaler er nogle af disse opgaver delvist løst ved tilkøb af et bestemt antal timer, 

som brugeren råder over til løsning af forskellige opgaver. Det kan eksempelvis være teknisk service-

personale, der står til rådighed ved arrangementer eller specielle forhold, som ligger udenfor normal 

brugs- og arbejdstid samt ekstraordinære opgaver. 

Er der brug for yderligere timer ud over det fastlagte, faktureres disse. 

Tidsforbrug til mødeaktiviteter i forbindelse med løbende opfølgning er også en udfordring at vurdere 

både for bestillerfunktionen, brugerne og leverandøren.

For at fastholde udvikling og kvalitet i opgaveløsningen, uanset om det vedrører rengøring, teknisk 

service eller planlagt vedligehold, bør en præcisering af opgaven indeholde en vægtning om fortsat 

udvikling og vedligeholdelse af  medarbejdernes faglige kompetencer, uanset om opgaven er på kom-

munale hænder eller hos anden aktør.

I forbindelse med rengøringsopgaven er der udarbejdet serviceleveranceaftaler for rengøring ud fra 

serviceniveau B (der er tre niveauer; A, B og C). Disse niveauer kan beskrives detaljeret og indarbejdes 

i en udbudsopgave. Det er ligeledes muligt at beskrive, hvilken stand brugerne som minimum skal le-

vere lokalerne i for at sikre, at leverandøren kan løse rengøringsopgaven indenfor den kalkulerede tid. 

Det er muligt at dokumentere, hvis dette ikke sker, og leverandøren derfor er berettiget til en eventu-

el merbetaling.

I forhold til teknisk service er det muligt at præcisere og afgrænse dele af opgaven, da nogle af de 

tekniske opgaver er kortlagt og registreret. Dog er der løbende en del uforudsete opgaver, der skal va-

retages, og en løsningsmodel kan være at afsætte et antal timer, som kan disponeres af brugerne til 

løsning af disse.

Ved konkurrenceudsættelse er et af de udfordrende områder at præcisere omkostninger til hærværk 
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udøvet af brugerne på bygninger eller udearealer. Vi oplever dette område som værende svært at af-

grænse og styre ikke mindst på grund af udfordringer omkring placering af det økonomiske ansvar.

I forhold til planlagt vedligehold kan den årlige bygningsgennemgang afgrænses som en opgave, der 

kan konkurrenceudsættes. Øvrige opgaver indenfor planlagt vedligehold er svære at afgrænse og defi-

nere og dermed vanskelige at konkurrenceudsætte.

7. Økonomisk gevinst

Generelt er vurderingen, at der vil være en minimal mulighed for økonomisk gevinst ved konkurren-

ceudsættelse eller inddragelse af eksterne leverandører, medmindre man reducerer kvalitetskrav og 

serviceniveau i opgaveløsningen.

En KORA-undersøgelse4  er for nylig præsenteret for Økonomiudvalget. Her er de økonomiske nøgletal 

for rengøring målt i 8 forskellige kommuner belyst, og heraf fremgår det, at Frederikshavn Kommune 

er placeret i den billigere ende. 

Da en række opgaver allerede nu udbydes, opnås der allerede en økonomisk gevinst, da opgaver nor-

malt udbydes efter princippet laveste pris eller økonomisk mest fordelagtig.

Det vurderes ikke muligt at konkurrenceudsætte vedligeholdsopgaven for den samlede bygningsmasse 

på samme vilkår som Nordstjerneskolen. Dette skyldes, at de nuværende vedligeholdsbudgetter ikke 

er tilstrækkelige til løse opgaven indenfor et fastlagt kvalitetskravsniveau. Samtidig vil et sådan udbud 

fastlåse den kommunale anlægsramme, hvilket erfaringsmæssigt er uhensigtsmæssigt, da der kan 

opstå behov for omprioritering af opgaver eller økonomi.

8. Marked og konkurrence

Der findes i dag store firmaer på markedet, der kan håndtere den fulde palette af FM-opgaver som 

eksempelvis på Nordstjerneskolen. Ved udbud af opgaven som en samlet ramme viser erfaring, at de 

store firmaer indgår aftaler med mindre lokale firmaer til løsning af nogle af opgaverne.

Det er også en mulighed at splitte opgaven op i delopgaver for at give mindre firmaer mulighed for at 

byde på og løfte opgaven.

Dette kan eksempelvis ske ved at opdele opgaverne i geografiske områder eller i fagopgaver, så som 

rengøring, serviceopgaver på tekniske anlæg, løsning af pedelopgaver eller bygningsgennemgangsop-

gaver osv.

Vurderingen er, at der findes et marked både for den fulde opgave og for at udbyde opgaverne i min-

dre serviceydelser, hvilket der allerede er erfaring med i Ejendomscenteret. Ved indgåelse af afta-

ler viser denne erfaring samtidig, at mindre lokale firmaer nogle gange kan have udfordringer med at 

håndtere opgavernes størrelse, ligesom der er eksempler på, at de kan have vanskeligt ved at konkur-

rere på prisen i forhold til de større virksomheder.

1Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning.
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9. Påvirkning af lokalsamfundet

Ved en overdragelse af den samlede opgavemængde til en større virksomhed på markedet vil der nor-

malt finde en virksomhedsoverdragelse sted. Medarbejderne, der i dag løser opgaverne lokalt, ser sig 

som en vigtig del af det nære lokalsamfund og er med til at give forankring og samspil til øvrige sam-

fundsforhold i nærområdet. 

Større virksomheder kan have specialfunktioner, der kommer udefra og løser dele af den tekniske op-

gave, såsom diverse eftersyn og reparationer, hvilket kan have betydning for antallet af ansatte lokalt. 

Det kan samtidig have betydning for de mindre, lokale virksomheder, der anvendes til at løse delop-

gaver i dag.

Med afsæt i en konstruktiv dialog med Erhvervshus Nord gør Ejendomscenteret i dag stor brug af loka-

le håndværkere og leverandører. Samarbejdet med lokale håndværkere er historisk set et varmt emne, 

der medfører både ris og ros til den kommunale forvaltning.

10. Påvirkning af øvrig kommunal opgaveløsning

For at sikre faglig kompetence til håndtering af bestillerrollen er det en nødvendighed at fastholde en 

professionel bestillerorganisation i kommunalt regi, såfremt opgaverne udbydes til ekstern(e) leveran-

dør(er).

Ejendomscenteret har som kommunal organisation arbejdet med det rummelige arbejdsmarked i et 

tæt samspil med Arbejdsmarkedsafdelingen og har afhjulpet forskellige aktiveringer. I flere tilfælde 

har aktiveringer ført til faste ansættelsesforhold i Ejendomscenteret.

En stor del af Ejendomscenterets nuværende rolle er rådgivning af fagcentrene i forhold til konse-

kvenser af beslutninger på ejendomsområdet, både anlægs- og driftsmæssigt. Flyttes en væsentlig 

del af denne organisation til eksterne leverandører, vil det være svært at opretholde det nuværende 

vidensniveau i organisationen. En af årsagerne til, at Ejendomscenteret er i besiddelse af det faglige 

vidensniveau, er, at opgaverne drives og løses inhouse, og de nødvendige fagligheder er fordelt på en 

række medarbejdere med særlige, faglige kompetencer indenfor de forskellige opgavetyper.

11. Påvirkning af den samlede kommunale økonomi

I kraft af, at rengøringsopgaven er i kommunalt regi, arbejdes der i dag med og løses samfundsopga-

ver, der kan være vanskelige at pålægge en ekstern aktør.

Eksempelvis mangfoldighed, rummelighed og integration, der i dag prioriteres højt. Mangfoldigheden 

afspejles blandt andet i personalesammensætningen, der tæller op mod 8-10 forskellige nationalite-

ter. Der foregår således en form for integration, hvor medarbejdere med udenlandsk baggrund blandt 

andet træner deres sprogkundskaber, og flere har fået uddannelse som serviceassistent gennem an-

sættelsen. 

Uddannelse og faglig opkvalificering gennem jobrotationsprojekter prioriteres højt. Ledige borgere 

ansættes som afløsere i rotationsperioden, og det har haft positiv effekt i form af flere efterfølgende 

fastansættelser af ledige borgere, der på den måde er kommet fri af offentlig forsørgelse.
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Såfremt størstedelen af drifts-, service- og de planlagte vedligeholdsopgaver fastlægges i kontrakts-

mæssige forhold, kan det være vanskeligt at reducere omkostningsniveauet på området i kontrakt-

perioden. Dette betyder, at driftsøkonomien er bundet i kontraktperioden og påvirker derved den 

samlede økonomi, da eksempelvis rammebesparelser vil være svære at udmønte på disse kontrakter/

aftaler, før der sker en genforhandling eller et nyt udbud.

12. Kompetencer i den kommunale organisation

Som fællescenter er en væsentlig del af Ejendomscenterets nuværende opgave rådgivning af fagcen-

trene. Både i forhold til forskellige scenarier og muligheder, men også i forhold til konsekvenser af 

beslutninger på ejendomsområdet både anlægs- og driftsmæssigt. 

Flyttes en væsentlig del af denne organisation til eksterne leverandører, vil det være vanskeligt at op-

retholde det nuværende vidensniveau i organisationen. 

Det vil være muligt at fastholde en rådgivnings- og bestillerfunktion i organisationen, som stadig vil 

kunne sikre et fornuftigt kompetenceniveau på bygningsdrifts- og anlægsområdet og ligeledes i for-

hold til at kunne rådgive på arbejdsmiljøområdet. 

En udfordring på driftsområdet er, at den viden og faglige kompetence, der er opbygget gennem 

Ejendomscenterets levetid, risikerer at gå tabt ved en eventuel overdragelse af opgaverne til ekstern 

aktør. Ønskes opgaver hjemtaget igen på et senere tidspunkt, risikeres denne vidensbank at skulle 

opbygges på ny.

13. Læring i den kommunale organisation

Der er tæt sammenhæng mellem faglige kompetencer i forhold til gennemførelse af vedligeholds- og 

tekniske driftsopgaver og andre FM-opgaver. Opgaverne kræver en del koordinering og kommunikati-

on i organisationen, idet Ejendomscenteret rådgiver fagcentrene i mange forskellige sammenhænge. 

Eksempelvis er Ejendomscenteret rådgivende omkring lokaler og byggetekniske spørgsmål i forhold til 

arbejdsmiljøgrupper, MEDudvalg samt fagcentre generelt.

For at understøtte de kommunale vækstspor indgår Ejendomscenteret i mange samarbejsrelationer 

blandt andet med forskellige uddannelsesinstitutioner. Ejendomscenteret samarbejder med både EUC 

Nord, UCN og MARTEC i forskellige henseender. Både Ejendomscenteret og uddannelsesinstitutioner-

ne bidrager således til gensidig læring og får omsat denne viden og læring til alle parters gavn. Dette 

opleves eksempelvis, når Ejendomscenterets teknikere samarbejder med bachelorstuderende fra MAR-

TEC.

Ved overdragelse af de mere teknisk funderede opgaver til en ekstern leverandør vil det være svært at 

sikre disse samarbejdsrelationer imellem ekstern leverandør og uddannelsesinstitutionerne. Det vil 

ligeledes være vanskeligere for den kommunale organisation efterfølgende at indgå i disse samar-

bejdsrelationer, såfremt den nødvendige viden og kompetence ikke længere er i den kommunale or-

ganisation.

Ved inddragelse af ekstern(e) leverandør(er) på opgaverne vil der blive et væsentligt fokus på forvent-

ninger og gensidige forpligtelser imellem bestiller og leverandør.  Inddragelse af ekstern aktør giver 

mulighed for erfaringsopsamling og sammenligning med andre aktørers metoder og tilgange til opga-

veløsninger. 
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14. Tidsforbrug ved udbud

Tidsforbrug ved udbud er helt afhængigt af, hvor stor en del af opgaven eller opgaverne der ønskes 

udbudt. 

Der er områder, som allerede er omfattet af kontrakt eller aftale, hvor tidsforbrug vil være gældende 

fra aftaleophør.

Mindre anlægsopgaver under 300.000 kr.:

Løses ved tilbudsindhentning fra en eller flere leverandører. Der laves beskrivelsesmateriale, og byder 

skal have 1-2 uger til priskalkulation.

Samlet tidsforbrug 1-2 måneder.

Større anlægsopgave, 0,3 – 39 mio. kr.:

Udføres normalt som indbudte licitationsopgaver. Der udarbejdes licitationsmateriale på opgaven, og 

de bydende har normalt 3 uger til beregning af pris. Der konkurreres almindeligvis på billigste pris el-

ler på den økonomisk mest fordelagtige pris.

Samlet tidsforbrug 2-12 måneder (afhænger af opgavekompleksitet).

Mindre vareindkøb eller tjenesteydelser, under 300.000 kr.:

Håndteres normalt som underhåndsbud. 2-3 virksomheder inviteres til at byde på opgaven. Normalt 

har de bydende ca. 10 dage til beregning af pris.

Samlet tidsforbrug 2-4 måneder.

Større vareindkøb eller tjenesteydelser, 0,3 – 1,5 mio. kr.:

Udsendes som offentligt udbud som licitationsopgave.

Samlet tidsforbrug 2-8 måneder (afhængig af opgavekompleksitet).

Større vareindkøb eller tjenesteydelser over 1,5 mio. kr.:

Udsendes som EU udbud med prækvalifikationsrunde.

Samlet tidsforbrug 6-12 måneder (afhængig af opgavekompleksitet).

15. Erfaringer – egne og andres

Ejendomscenteret udbyder i dag en række opgaver, både anlægsopgaver og tjenesteydelser. Disse op-

gaver involverer i stort omfang eksterne leverandører, og en stor del af disse er mindre, lokale virk-

somheder af forskellig karakter.

Ejendomscenteret arbejder løbende med begrebet rightsourcing; det vil sige en strategisk vurdering 

af, hvordan opgaver udbydes og eventuelt sammentænkes for at imødekomme kundernes behov og 

for samtidig at optimere driftsopgaven både praktisk og økonomisk. Dette har været med til at sikre 

det økonomiske rationale, som blev vedtaget i forbindelse med etableringen af Ejendomscenteret.

Et større område af Ejendomscenterets driftsopgaver er i dag samlet i en portefølje, hvor kontrakten er 

ved ekstern leverandør – Nordjyllands Beredskab.

Her håndteres en samlet ramme af opgaver omkring brand, sikring og brandsikringsmaterialer af 

Nordjyllands Beredskab i en 2 årig periode til udgangen af 2017.
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I forhold til den tekniske service kan vi i dag se fordele ved, at opgaven er samlet i en større porteføl-

je. Dette giver en større fleksibilitet og mulighed for at udvikle faglige kompetencer, der kan udnyt-

tes på tværs i organisationen. Dette taler imod en opbrydning af opgaverne i mange små delopgaver, 

som kan medføre, at både fleksibilitet og kompetenceudvikling mistes, og overblik over den samlede 

opgave bliver svær at håndtere for en bestillerorganisation.

Erfaringer fra andre kommuner peger på en centralisering af driftsopgaverne på samme måde, som 

Frederikshavn Kommune har valgt. 

Nogle kommuner har konkurrenceudsat rengøringsopgaven, som løses af ekstern leverandør. Her viser 

erfaringer, at det er vigtigt at indarbejde kvalitetskrav omkring sikring af arbejdsmiljøet i den efterføl-

gende driftsopgave for de medarbejdere, der eventuelt virksomhedsoverdrages.

Indenfor rengøring og de tekniske opgaver er det tidligere set, at en privat virksomhed, der varetager 

kommunale opgaver, går konkurs. I Viborg Kommune stod man eksempelvis for få år siden uden ren-

gøring fra den ene dag til den anden, da firmaet Absolut Rengøring gik konkurs. Indgår Frederikshavn 

Kommune i et samarbejde med en ekstern leverandør, er det derfor vigtigt, at der udarbejdes en plan 

for, hvad der skal ske, hvis en ekstern samarbejdspartner går konkurs, så den kommunale forpligtelse 

i forhold til opgaverne kan fortsætte.

15. Sammenfatning

Det er muligt at konkurrenceudsætte hele eller dele af de i analysen beskrevne opgaveområder, ren-

gøring, teknisk service og bygningsgennemgang.  

Ved en eventuel konkurrenceudsættelse er det væsentligt, at der i såvel udbudsmaterialet som ved 

kontrol og opfølgning er særlig opmærksomhed på, om de opnåede synergier ved at have ansvar for 

en samlet opgaveportefølje stadig kan varetages lønsomt. Det er også væsentligt med en vurdering af 

opgavetype, ejendomstype og geografisk omfang. 

Uanset om opgaverne løses af Ejendomscenteret eller ekstern leverandør, er de gældende betingelser, 

at budgettet er styrende for serviceniveauet, og at der skal leveres optimalt inden for den økonomi-

ske ramme.

Ved en konkurrenceudsættelse er det ligeledes væsentligt, at der i et udbudsmateriale kan indarbej-

des og kontrolleres ”bløde og udviklingsmæssige” værdier, som Ejendomscenteret i dag praktiserer, 

og som har betydning for kommunens samlede økonomi.

Ejendomscenteret har til stadighed fokus på at opnå høj effektivitet samt drage fordel af synergierne 

på tværs af opgaveløsningen. Dette fokus er også stærkt medvirkende til at indfri det økonomiske ra-

tionale, som Ejendomscenteret er pålagt.

I effektiviseringsperspektivet er det væsentligt for Ejendomscenteret som arbejdsgiver at have en god 

personalepolitisk tilgang til trivsel og udvikling af den sunde, gode og udviklende arbejdsplads til 

gavn for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed.  
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Ejendomscenteret fokuserer på det udvidede samfundsansvar, som en lokal, offentlig organisati-

on har. Dette praktiseres ved blandt andet at være proaktiv i relationerne, eksempelvis med de lokale 

uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor vi  sammen og derigennem opnår gensidige synergi-

er samt lærings- og udviklingsrum. Samfundsansvaret praktiseres eksempelvis også med arbejdsmar-

kedsområdet med fokus på særlige ansættelser, beskæftigelsesprojekter og integration.

Denne rapport er udarbejdet til den politiske arbejdsgruppe vedrørende budgetbemærkning om kon-

kurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør. Rapporten anvendes som oplæg til en poli-

tisk drøftelse af, om man vil gå videre med undersøgelse af mulighederne for konkurrenceudsættelse 

og inddragelse af fremmed aktør på rapportens område. Rapporten er således ikke en udtømmende 

analyse, men vil i givet fald skulle følges op af yderligere undersøgelser, før der træffes endelig be-

slutning. 

Maj 2016
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Ved 2. behandlingen af budgetforslaget indgår et bilag, som begrunder Center for Økonomi 

og Personales anbefaling af valg af statsgaranti. Bilaget har til formål at orientere om de ele-

menter og beregninger der indgår i vurdering og anbefaling. Center for Økonomi og Perso-

nale er blevet anmodet om, herudover at udarbejde dette korte notat, som uddrager og for-

klarer nogle af de mest centrale principper og overvejelser i spørgsmålet:

I forbindelse med budgettering af skatteindtægter og generelle tilskud, har kommunen 

valgfrihed mellem to modeller.

Statsgarantien som indebærer, at kommunens indtægter i 2017 lægges fast ved bud-

getvedtagelsen i oktober 2016, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil 

modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som fremgår af publikationen ”Kommunal 

udligning og generelle tilskud 2017” fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, juni 2016 –

uanset hvordan den faktiske udvikling bliver.

Selvbudgettering som indebærer, at kommunen modtager skat, udligning og tilskud i 

budgetåret 2017 baseret på kommunens egne skøn på udskrivningsgrundlag, grund-

værdier, folketal m.v., og foreløbige generelle tilskud beregnet på disse forudsætninger.

Indtægterne i selve budgetåret 2017 ligger fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2016, 

på samme måde som ved statsgaranti, men til gengæld bliver indtægterne efterregule-

ret tre år efter (i 2020), når de faktiske opgørelser foreligger.

Generelt er statsgaranti således den sikre løsning, mens selvbudgettering er forbundet 

med usikkerhed, idet der både er mulighed for gevinst og tab i forhold til statsgarantien 

– indtil 3 år efter.

Efterreguleringen ved selvbudgettering afhænger af hvad det faktiske folketal bliver i 

Frederikshavn Kommune, og desuden af udviklingen i befolkningens skattepligtige ind-

komst (udskrivningsgrundlaget) både i Frederikshavn Kommune, og på landsplan.  

Hvis man vælger at selvbudgettere, kan man for det første risikere at få et tab eller en 

gevinst i forhold til, om man skønner rigtigt på udviklingen af sit eget udskrivnings-

grundlag og folketal.

Derudover er der en yderligere risiko ved at vælge at selvbudgettere udskrivnings-

grundlaget. Den opstår hvis den endelige afregning for hele landet ligger under statsga-

rantien. I det tilfælde vil de selvbudgetterende kommuner få et tab, fordi de skal bære 

en forholdsmæssig andel af dette – og omvendt. 

Man kan altså sige, at man løber en (tre-) dobbelt risiko, dels i forhold til at skønne 

egen befolkningsudvikling rigtigt, og dels skønne rigtigt på udviklingen i udskrivnings-

grundlaget både i egen kommune og på landsplan.
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Det er således særdeles vanskeligt at forudsige hvad resultatet af selvbudgettering bli-

ver, når den endelige regulering foretages tre år efter - altså i 2020. 

Kommunen bør derfor kun vælge selvbudgettering, hvis der er meget klare og stabile 

indikationer på, at der derved kan opnås højere indtægter end ved statsgaranti – også 

efter en eventuel efterregulering.

Hvad vælger andre kommuner 

Nedenstående tabel viser hvilken model kommunerne har valgt siden kommunesam-

menlægningen

Statsgaranti Selvbudgettering

2007 8 90*

2008 17 81*

2009 79 19

2010 92 6

2011 90 8

2012 97 1

2013 98 0

2014 96 2

2015 98 0

2016 93 5

Pr. 20. september 2016 har 8 kommuner tilkendegivet at de forventer at selvbudgettere 

i 2017, og flere kommuner er stadig i gang med at lave beregninger. 

I 2012 måtte de 19 kommuner, der havde valgt selvbudgettering i 2009, tilbagebetale 

tilsammen 1,6 mia. kr. 

´* Frederikshavn Kommune selvbudgetterede i 2007 og 2008.
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Sammenfatning 

Dette notat er udarbejdet med det formål, at belyse de faktorer som spiller ind i forbindelse med 
budgettering af skatter og generelle tilskud. 

Notatet skulle gerne, med sit indhold og konklusion give Frederikshavn Kommunes byråd, et 
grundlag for, at træffe beslutning om budgetteringen af skatter og generelle tilskud, skal ske på 
baggrund af selvbudgettering eller statsgaranti for størrelsen af udskrivningsgrundlaget.

Center for Økonomi og Personales konklusion er en entydig anbefaling af, at Frederikshavn 
Kommune bør vælge statsgarantien for udskrivningsgrundlaget.

Årsagen skal findes i, at et beregnet udskrivningsgrundlag til selvbudgettering for 2017, i lighed 
med tidligere år, ligger under det statsgaranterede.

KL´s tilskudsmodel skønner, at ved selvbudgettering vil Frederikshavn Kommune få en positiv 
efterregulering af 2017 i 2020, men niveauet er ikke af en størrelse, hvor det er attraktivt at 
selvbudgettere.

I det efterfølgende vil de enkelte faktorer blive belyst, og der vil blive set på, hvilke konsekvenser 
det har for Frederikshavn Kommune.          

Indledning

De kommunale indtægter på finansieringssiden består hovedsagelig af skatter samt generelle 
tilskud.

Skatteindtægterne kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er 
de væsentligste indtægtskilder: beskatning af grundværdier og beskatning af indtægter i selskaber.  

Generelle tilskud består blandt andet af kommunal udligning, statstilskud, udligning af selskabsskat 
og udligning vedr. udlændinge samt særlige tilskud.   

I forbindelse med budgettering af disse indtægter, har kommunerne valgfrihed mellem:

 At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv., 
og foreløbige skatte og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger –
selvbudgettering.

 At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede 
statsgaranterede skatte og tilskuds- og udligningsbeløb – statsgarantien.

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2016, tage stilling til, om 
der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti. Beslutningen har bindende virkning for 
budgetåret og er gældende for såvel skatter som generelle tilskud.



De kommunale indtægter – selvbudgettering eller statsgaranti

Side 4

Selvbudgettering eller statsgaranti

Statsgaranti

Hvis Byrådet vælger at budgettere med statsgarantien for 2017, vil der ikke blive foretaget 
efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb – hverken i positiv eller negativ retning. 
Eventuelle reguleringer betales af eller tilfalder staten.

Social- og Indenrigsministeriet har i deres skrivelse af den 30. juni 2016 meddelt det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 
2017 tager udgangspunkt i maj opgørelsen for indkomståret 2014.

Samtidig bemærkes det, at statsgarantien ligger fast – det betyder at ændrede skøn for den 
generelle økonomiske udvikling ikke betyder, at der bliver ændret i statsgarantien.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske 
udskrivningsgrundlag for 2017 i hver enkelt kommune, har Social- og Indenrigsministeriet 
korrigeret det kommunale udskrivningsgrundlag i 2014 med ændringer af skattereglerne siden 
2014. Der kan bl.a. nævnes følgende ændringer:

- Genindførelse af boligjobordningen
- Forhøjelse af fradraget for faglige kontingenter
- Medarbejderinvesteringsselskaber

Garantiprocenten er opgjort til 10,3 pct. fra 2014 til 2017 på baggrund af det korrigerede 
udskrivningsgrundlag for 2014. Det betyder, at Frederikshavn Kommunes statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag beregnes som: 

 det faktiske udskrivningsgrundlag i 2014
 + korrektion for skattelovsændringer
 + 10,3 % 

Det betyder, at udviklingen i kommunens indbyggertal ikke indgår i beregningen af det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Statsgaranteret tilskud og udligning

I Social- og Indenrigsministeriets beregning af statsgarantien indgår et folketal 
(betalingskommuneopgørelse) pr. 1. januar 2017 på 60.461 personer. Ved opgørelsen af 
betalingskommunefolketallet henregnes personer, for hvilke en kommune i henhold til lov om 
retssikkerhed på det sociale område, har den generelle betalingsforpligtelse overfor – i 
modsætning til befolkningstallet, som er antallet af borgere som er bosat i kommunen. Aktuelt 
udgør dette antal 132 borgere.

Ved beregningen af befolkningstallene i overslagsårene tages der i statsgarantiberegningen 
udgangspunkt i det skønnede betalingskommunefolketal for statsgarantien jf. KL’s tilskudsmodel. 

Statsgaranti:

 2017 60.461 borger
 2018 60.506 borger
 2019 60.475 borger
 2020 60.434 borger
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Selvbudgettering

Ved selvbudgettering bliver beregningerne af skatter og generelle tilskud foretaget på baggrund af 
kommunens egne skøn over udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2017 samt 
grundværdierne i kommunen. De grundværdier som indgår i beregningen, skal svare til de 
grundværdier, der i øvrigt budgetteres med for budgetåret.

I 2019 opgøres en efterregulering af de foreløbige skatter og generelle tilskud. Efterreguleringen 
opgøres som forskellen mellem de foreløbige indtægter, som er afregnet med kommunen i det 
aktuelle år (2017), og de endelige opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskatningsgrundlag 
for 2017, som bliver opgjort pr. maj 2019 samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. 
for 2017. 

Efterreguleringen for budgetår 2017 afregnes i de første tre måneder af 2020.

Hvis det kommunale indtægtsgrundlag på landsplan ændrer sig i løbet af året, vil dette få 
betydning for efterreguleringen for de kommuner, der har valgt at selvbudgettere.

Hvis vi vælger at selvbudgettere vores udskrivningsgrundlag, kan vi risikere at få et tab eller en 
gevinst, uafhængigt af om vi rammer rigtigt på budgetteringen af vores eget udskrivningsgrundlag. 
Hvis den endelige afregning for hele landet for året 2017 ligger under statsgarantien, vil vi få et tab 
i efterreguleringen, da vi vil skulle bære vores forholdsmæssige andel af denne forskel. Hvis 
omvendt, at den endelige afregning ligge højere end statsgarantien, vil det være en gevinst for os, 
da vi vil få en andel i dette merprovenu. 

Man kan altså sige, at hvis man vælger selvbudgettering løber man en ”3-dobbelt” risiko; der skal 
foretages et skøn over betalingskommunefolketallet, et skøn i forhold til kommunens egne 
indtægter og endelig i forhold til at vurdere udviklingen på landsplan. Alle tre er forhold, som hvis 
de samlet eller individuel udvikler sig ugunstigt kan betyde en regning tre år efter budgetåret.

Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag 

I beregningen af selvbudgettering er der taget udgangspunkt i KL´s tilskudsmodels skøn for 
udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Frederikshavn Kommune. Der er således taget højde for den 
kendte sammensætning af udskrivningsgrundlagets komponenter (løn, pensioner, kontanthjælp 
mv.). KL´s skøn for stigningen i Frederikshavn Kommunes udskrivningsgrundlag er lavere end på 
landsplan, hvilket taler for at vælge statsgarantien.

Udgangspunktet for selvbudgettering i 2017 er indkomståret 2015, som stort set er slutlignet. KL´s 
model indeholder et skøn over udskrivningsgrundlaget for de ganske få borgere, som ikke er 
slutlignede endnu. Dette skøn fremskrives på baggrund af forventningen til stigningen i det lokale 
udskrivningsgrundlag bl.a. set i lyset af befolkningsudviklingen.

Ved selvbudgetteringsberegningen laves der således et skøn over antallet af skattepligtige borgere 
i Frederikshavn Kommune set over hele året. I beregningen af selvbudgettering tager KL´s model 
udgangspunkt i et skønnet folketal medio året. Skønnet sker på baggrund af Danmarks Statistiks 
befolkningstal og befolkningsprognose. For 2017 har KL korrigeret Danmarks Statistiks 
befolkningsprognose grundet det lavere antal flygtninge i 2016 end forudsat hos Danmarks 
Statistik. Denne korrektion har betydet en reduktion af det forventede folketal i Frederikshavn 
Kommune på 212 personer. 

På baggrund af det beregnede antal skattepligtige og udskrivningsgrundlaget for 2015 anslår KL et 
faktisk udskrivningsgrundlag for 2017 på 9.023,8 mio. kr. hvilket er 266,0 mio. kr. lavere end det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 

KL gør opmærksom på, at det samlede skøn for 2015 på landsplan er påvirket af at nogle ganske 
få personer samlet set har fået udbetalt 3,0 mia. kr. i ”anden personlig indkomst”. Dette påvirker 
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det samlede skøn for 2016 og 2017, som derved kan blive kunstigt højt, da der forudsættes at 
være tale om ekstraordinære engangsindtægter. Dette taler for at vælge statsgarantien. I forvejen 
er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag højere end det forventede udskrivningsgrundlag ved 
selvbudgettering og samtidig må det antages at udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er 
skønnet for højt på grund af engangsindtægterne i 2015.

Selvbudgettering af tilskud og udligning

Ved selvbudgettering er der indregnet et folketal primo 2017 baseret på det faktiske indbyggertal 
pr. 01.09.2016, opgjort til 60.389 indbyggere korrigeret for udviklingen af årets sidste 4 måneder på 
baggrund af den gennemsnitlige udvikling i perioden september til december i de seneste 3 år, 
hvilket betyder en reduktion på 74 borgere, således indbyggertallet bliver på 60.315. Hertil kommer 
korrektionen for borgere bosiddende udenfor kommunen, som kommunen har 
betalingsforpligtigelsen overfor. Dette betyder, at befolkningstallet tillægges 132 borgere.

For overslagsårene indregnes en befolkningsudvikling, som svarer til gennemsnittet af Danmarks 
statistik og Cowis befolkningsfremskrivninger. 

Selvbudgettering:
 2017 60.447 borger
 2018 60.521 borger
 2019 60.491 borger
 2020 60.449 borger

Hvordan skal vi budgettere?

I det efterfølgende vil der, ud fra de konkrete beregninger ved selvbudgettering og statsgarantien, 
blive redegjort for de fordele og risici der er ved at vælge enten selvbudgettering eller statsgaranti. 

Center for Økonomi og Personale har vurderet muligheden for, at vælge at selvbudgettere 
udskrivningsgrundlaget. 

Nedenfor er opstillet forudsætningerne ved statsgarantien vedr. 2017 for Frederikshavn Kommune 
og hele landet. Endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017.

Det skal bemærkes, at der er en stærk sammenhæng mellem udskrivningsgrundlaget og tilskuds-
og udligningsbeløbene. På grund af udligningssystemet, så vil en forøgelse af Frederikshavn 
Kommunes skatteindtægter betyde en modgående reduktion i udligningsbeløbene på ca. 93 %. 
Omvendt vil et lavere udskrivningsgrundlag også blive kompenseret tilsvarende via 
udligningssystemet. Det betyder, at man er nødt til at se samlet på indtægtssiden. 

I forhold til beløbet fra statstilskud, så er dette afhængigt af betalingskommunefolketallet. Det vil 
sige, at det samlede tilskuds- og udligningsbeløb dels er afhængig af udskrivningsgrundlaget og 
dels af betalingskommunefolketallet.

Nedenfor er opstillet forudsætningerne ved statsgarantien vedr. 2017 for Frederikshavn Kommune 
og hele landet. Endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017.

Udskrivningsgrundlag
I 1.000 kr. Statsgaranti

Frederikshavn 
Kommune

Selvbudgettering
Frederikshavn 

Kommune

A) Udskrivningsgrundlag 9.289.790 9.023.796

B) Grundværdier 8.838.151 8.838.151



De kommunale indtægter – selvbudgettering eller statsgaranti

Side 7

Hvis man sammenligner udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag (senest opgjorte år er 
2014), så har der fra 2010-2014 været en gennemsnitlig stigning i udskrivningsgrundlaget på 
landsplan på 2,68 %, mens der i samme periode i Frederikshavn Kommune har været en 
gennemsnitlig stigning på 1,96%.

Stigningen i udskrivningsgrundlaget i det enkelte år i perioden 2010-2014 fremgår af nedenstående 
skema:

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Frederikshavn Kommune 1,74% 3,00% 3,80% -0,65%

Landsplan 2,14% 3,77% 2,88% 1,94%

Som det fremgår er der kun et enkelt år, hvor udviklingen i Frederikshavn Kommune har været 
højere end landsgennemsnittet, mens det i 3 år har været en lavere udvikling, ligesom 
gennemsnittet for perioden viser en lavere stigning i Frederikshavn Kommune end i resten af 
landet.

De seneste år (siden 2008) har Frederikshavn Kommune valgt det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag. Det har i hvert enkelt år været en god forretning, da det hvert år har vist sig, 
at Frederikshavn Kommune ikke har kunnet følge den vækst, som har været forudsat på landsplan
i statsgarantien.

Tilskud og udligning

I 1.000 kr. Statsgaranti
Frederikshavn 

Kommune

Selvbudgettering
Frederikshavn 

Kommune

A) Udligning og generelle tilskud 977.695 1.038.528

B) Udligning og tilskud vedr. udlændinge -23.253 -23.242

C) Øvrige tilskud 251.497 251.497

Hvis man isoleret ser på indbyggertallet i 2017, taler dette for at vælge statsgaranti, da vi modtager 
tilskud og udligning på baggrund af et højere antal borgere, som i sig selv betyder højere 
statstilskud. Når det samlede resultat viser, at udligning og generelle tilskud bliver højere ved 
selvbudgetteringen, så skyldes det, at udskrivningsgrundlaget er lavere ved selvbudgetteringen, 
hvilket kompenseres i udligningsbeløbene.

Forventning til 2014 og 2015

2014
Beregning af statsgarantien for 2017 bygger på en fremskrivning af den endelige opgørelse af året 
2014. Den er fremskrevet med den landsgennemsnitlige fremskrivningsprocent, som er opgjort til
10,0 % for det ukorrigerede udskrivningsgrundlag.

Det kan oplyses, at statsgarantien for udskrivningsgrundlag i 2014 ligger 427,9 mio. kr. over det 
faktisk realiserede udskrivningsgrundlag. I 2014 valgte Frederikshavn Kommune statsgarantien. 
Hvis Frederikshavn Kommune havde valgt at selvbudgettere i 2014 ville det have betydet en 
mindre skatteindtægt på 112,1 mio. kr. og en positiv efterregulering af tilskud og udligning på 38,8 
mio. kr. Statsgarantien gav således et merprovenu på netto 73,3 mio. kr.

2015
2015 er stort set slutlignet. På baggrund af KL´s skøn over de sidste borgeres 
udskrivningsgrundlag er det forventningen at valget af statsgaranti i 2015 betød et merprovenu for 
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Frederikshavn Kommune på netto 20,1 mio. kr. Hovedårsagen er, at udskrivningsgrundlaget i 2015 
skønnes at være 320,1 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket ville 
have medført en lavere skatteindtægt på 84,0 mio. kr. og en efterregulering af tilskud og udligning 
på 63,9 mio. kr. Hertil kommer, som tidligere anført, at 2015 er forhøjet på grund af ekstraordinære 
indtægter på 3 mia. kr. 

Statsgaranti contra selvbudgettering
Nedenstående tabel viser sammenligningen mellem selvbudgettering og statsgarantien.

Forudsætningen i begge beregninger er KL´s nye skøn for stigningsprocenter i 
udskrivningsgrundlaget fra september 2016.

Som det ses, er der i budgetåret 2017 en mindreindtægt på 8,8 mio. kr. i forskel ved at 
selvbudgettere udskrivningsgrundlaget frem for at vælge statsgarantien. Her skal det så 
medregnes, at der i 2020 er skønnet en positiv efterregulering på 10,6 mio. kr., hvis der vælges at 
selvbudgettere. Dette skøn er dog behæftet med en betragtelig usikkerhed, da det baserer sig på 
forventning til udviklingen i 2017. Samlet skønnes gevinsten ved selvbudgettering at være på 1,8 
mio. kr. – inkl. skønnet for efterregulering i 2020. Det betyder, at selvbudgetteringen giver færre 
indtægter i 2017 men med en forventning om, at dette vil blive opvejet i 2020. Forudsætningen bag 
den forventede efterregulering er, at Frederikshavn Kommune kan følge udviklingen i bl.a. ledighed 
på landsplan. I øjeblikket er tendensen, at ledigheden og beskæftigelsen udvikler sig mindre 
gunstigt i Frederikshavn Kommune end på landsplan, hvilket taler for, at der ikke vil kunne opnås 
den skønnede efterregulering i 2020. KL gør opmærksom på, at den øgede vækst foreløbig synes 
at være fremtrædende i hovedstadsområdet, hvilket også taler for, at det kan blive vanskeligt for 
Frederikshavn Kommune at følge niveauet på landsplan.

Efterreguleringen er primært baseret på, at den samlede udvikling i kommunerne bliver bedre end 
statsgarantien. Af de skønnede 10,6 mio. kr. vedrører de 0,3 mio. kr. lokale forhold mens 
landsudviklingen trækker de sidste 10,3 mio. kr. Det er en svær øvelse at skønne om den 
økonomiske udvikling i det kommende år bl.a. i lyset af Brexit og præsidentvalget i USA for bare at 
nævne et par elementer, som betydningen for 2017 ikke kendes af. 

Forskel ved statsgarantien contra selvbudgettering 2017 - 2020

Udligning og generelle tilskud 2017 2018 2019 2020

7.62.80 Udligning og generelle tilskud      -60.840      -59.806      -55.654      -63.933 
7.62.82 Udviklingsbidrag til regionen               -0                2                2                3 
7.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto               -2              12              13              12 
7.62.86 Særlige tilskud               -                 -                 -                 -   

Udligning og generelle tilskud i alt -60.842 -59.792 -55.639 -63.918

Kommunale skatter
7.68.90.001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 69.691 40.093 62.353 59.658

Kommunal skatter i alt 69.691 40.093 62.353 59.658

Udligning, generelle tilskud og skatter i alt 8.849 -19.699 6.714 -4.260

Note: Forskel mellem selvbudgettering og statsgaranti – med KL´s skøn fra september 2016 
(- = en merindtægt ved selvbudgettering, + = en mindreindtægt ved selvbudgettering)

Samlet SKØNNET merindtægt vedr. 2017 inkl. efterregulering i 2020 (Indregnet under 
udligning og generelle tilskud) -1.754
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Hvis der vælges, at selvbudgettere med et større udskrivningsgrundlag end statsgarantien evt. ved 
at ændre på udviklingen i befolkningstallet (bruge større tal end prognoser m.v. viser), siger 
beregninger, at for hver 100 mio. kr. udskrivningsgrundlaget hæves, øgedes skatteindtægterne 
med ca. 26,2 mio. kr., men samtidig sænkes tilskuds- og udligningsbeløbene med ca. 23,2 mio. kr. 
Netto virkning er på ca. 3,0 mio. kr. Hvis der vælges at selvbudgettere med et større befolkningstal, 
skal troen på, at befolkningstallet stiger, selv om prognoserne siger det modsatte, være stor. 
Frederikshavn Kommune vil i budgetperioden 2017-2020 forventeligt opleve en stagnation i 
befolkningstallet.

Konklusion

Center for Økonomi og Personale anbefaler, at Frederikshavn Kommune vælger at budgettere 
med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2017 og skøn for overslagsårene 2018 –
2020 som er indregnet i budgetforslaget.

Der er følgende hovedargument for at vælge statsgaranti:

- Statsgarantien har et højere udskrivningsgrundlag, og dermed højere skatteindtægter, end 
det vil være tilfældet ved selvbudgettering. Omvendt betyder de nyeste skøn for den 
økonomiske udvikling et højere niveau for tilskuds- og udligningsbeløb. Samlet set er
indtægtsniveauet ved statsgarantien for 2017 8,8 mio. kr. højere end ved selvbudgettering. 

- Den skønnede efterregulering i 2020 er primært baseret på, at den samlede udvikling i 
kommunerne udvikler sig mere gunstigt end statsgarantien. I en tid med økonomisk 
usikkerhed bl.a. grundet BREXIT er det et risikomoment at være afhængig af andres 
udvikling.

- Statsgarantien giver sikkerhed for den største del af indtægtsbudgettet, hvorimod 
selvbudgettering giver en risiko både i forhold til at budgettere kommunens indtægter 
korrekt, men også i forhold til om statens skøn for udviklingen i det samlede kommunale 
udskrivningsgrundlag holder. Valget mellem at selvbudgettere eller vælge statsgaranti 
indebærer derfor en afvejning af størrelsen af gevinsten ved at selvbudgettere i forhold til at 
give afkald på den sikkerhed, der er ved at vælge statsgaranti. I 2017 er der ikke nogen 
merindtægt ved at selvbudgettere, så her peger både det økonomiske argument og 
argumentet om sikkerhed i samme retning – nemlig at vælge statsgarantien. 

- Hvis man skal vælge selvbudgettering bør der være udsigt til en relativt stor gevinst for at 
give afkald på sikkerheden for indtægtssiden. En usikker gevinst på 1,8 mio. kr. er på ingen 
måde i en størrelsesorden som gør, at Center for Økonomi og Personale vil anbefale at 
løbe en risiko set i lyset af den aktuelle lokaløkonomiske udvikling. 

Samlet set; statsgarantien giver et højere indtægtsniveau i 2017 og samtidig er der ingen risiko. 
Center for Økonomi og Personale anbefaler dermed, at der vælges at budgettere med 
statsgarantien for 2017.  
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Budget Budget
2016 2017

Børne- og Ungdomsudvalget

Betaling: Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned 
er betalingsfri.

Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 
måneds varsel.

Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige 
pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til 
klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. 
Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.

Dagplejepladser:
Fuldtidsplads, betaling pr. måned 2.410 2.480

Vuggestuepladser:
Heldagsplads pr. måned 2.710 2.760

Børnehaver:
Heldagsplads pr. måned 1.605 1.660
Frokosttakst 505 515

Tilskud til privat pasning:
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned 4.971 5.115
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned 3.025 3.174

Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder - pr. år 89.921 89.768
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år 52.871 52.400

Skolefritidsordninger:
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):
Morgenplads pr. måned 350 395
Eftermiddagsplads pr. måned 1.075 1.205
Fuldtidsplads pr. måned 1.425 1.600
Aftenmodul pr. måned 405

Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):
Morgenplads pr. måned 350 395
Eftermiddagsplads pr. måned 890 430
Fuldtidsplads pr. måned 1.240 825
Aftenmodul pr. måned 405

Fritidscentre:
3. klasse
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned 1.205

Fra 4. klasse
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned 390 430

ID: 1386669, 17. august 2016 

Anbefalet BUU  21.9.2016 side 1
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Enhedslisten 

 

 

fremsender ændringsforslag og 
budgetbemærkninger til 

budgetforslag 2017-2020 



s.1 

Budget 2017  fra Enhedslisten Frederikshavn. 

Enhedslisten arbejder for at kommunen skal være en god kommune for alle. 

Goderne i vores samfund er ulige fordelt.  I det seneste år er uligheden i Danmark 
steget, senest med lovene om kontanthjælpsloft, integrationsydelse og et nyt krav 
om 225 timers arbejde på et år. For mange af vores udsatte borgere vil 
kontanthjælpsændringerne bliver det, der skubber dem ud over kanten, og vi vil i 
den kommende tid komme til at opleve absolut fattigdom, som vi ikke havde 
forestillet os i et rigt land som Danmark. Specielt vil mange børn af de, som 
rammes af disse love opleve store forskelle i deres og deres kammeraters 
muligheder. 

Fattigdom bremser købekraften og foretagsomheden, men værst af alt er, at 
fattigdom marginaliserer  og udstøder mennesker fra fællesskabet og deres børn 
rammes uden at de kan gøre fra eller til. Det er uacceptabelt og det vil vi kæmpe 
imod. 

El ønsker at alle sikres et minimum af tryghed, økonomisk og socialt, så alle 
borgere får mulighed for et liv, hvor de ikke skal frygte udelukkelse fra samfundet, 
og hvor de kan have indflydelse på deres eget liv, uanset hvilke begivenheder, der 
sker i deres tilværelse.  

Vi ønsker at fællesskabet skaber rammer om børnepasning, skole og ungdomsliv, 
der giver børn og unge mulighed for en alsidig udvikling, så de både får et godt 
børne-ungeliv og et godt afsæt for senere at klare sig i samfundet som det er og 
lyst  og evne til at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens samfund. 

Ligeledes skal det kommunale fællesskab være en respektfuld  ramme om vores 
ældre medborgeres borgeres liv, så de  har indflydelse på indretningen af deres 
tilværelse. 

Der er kommet mange nye borgere til kommunen ligesom i resten af landet. Vi 
ønsker at Frederikshavn fortsat skal være åbent over for disse og støtte,  at de 
hjælpes ind i fællesskaber så vi alle får mulighed for gensidig berigelse på tværs af 
kultur, religion og etnicitet. Dette kan bl.a. gøres ved at anerkende op fremme 
eksisterende og evt. fremtidige græsrodsinitiativer. 

Enhedslistens budgetforslag er udarbejdet på grundlag af ønsket om et godt og 
værdigt liv til alle borgere i vores kommune. 

 

 



s.2 

El s Budgetforslag 2017. 

11) Afskaffelse fra 2017 og frem af det lokale omprioriteringsbidrag, som man kan 
kalde den eksisterende lokalt vedtagne regel om at driften skal reduceres/ 
effektiviseres med 1% hver år for at styrke kommunekassen. Den regel som 
direktørens budgetforslag for 2017, har omdøbt til ”budgettilpasning”. 

Effektivisering kan være fint. Byrådet har ansvaret for at forvalte borgernes penge 
bedst muligt, men 1 % effektivisering, nu kaldet budgettilpasning betyder 
forringelser i kommunen, mest ved fyringer i den borgernære velfærd. Vi kan 
forvente o. 50 nye stillingsnedlæggelser oveni de mere end 400 der er nedlagt i 
denne BR-periode, hvis det lokale omprioriteringsbidrag fastholdes. Det er kun 
hvis man lukker øjnene for virkeligheden og den sunde fornuft, at man kan tro på at 
man kan fortsætte med at effektivisere år efter år, og El mener at grænsen for 
længst er nået. F.eks.  kan  der ikke være færre en 1. Lærer til en klasse med 28 
børn, uanset hvor smarte it-programmer vi køber. I hvert fald ikke, hvis børnene 
skal trives og udvikles og lære for fremtiden.  

Personalesituationen og vikardækningen i institutioner og skoler er nu så ringe, at 
en lærers sygefravær somme tider klares ved at en lærer holder opsyn med 2 
klasser eller det er sket, at 9 klasses-elever må være vikar i indskolingen, hvor de 
ellers skulle forberede sig til prøver. 

Ligeledes på ældre og socialområdet. Der er områder, hvor reduktioner allerede 
har resulteret i et uacceptabelt serviceniveau. Der er plejecentre, hvor der kun er 
en enkelt ansat på vagt om natten, hvorfor  der let opstår situationer, hvor syge 
borgere ikke kan få den nødvendige hjælp om natten. 

Denne situation i serviceniveauet skal sammenholdes med likviditeten. 

Gennem 2016 er Frederikshavn Kommunes likviditet samlet set blevet styrket. 
Byrådets mål for gs likviditet i 16 var 80 mio. Den forventes nu at bliver 120 mio. I 
2017 er det af regeringen, besluttet, at videreføre puljen til styrkelse af 
kommunernes likviditet, hvilket resulterer i yderligere et likviditetstilskud på 15 
mio. til Frederikshavn kommune. 

Enhedslisten er af den opfattelse, at de overordnede økonomiske betingelser for 
Frederikshavn kommune taler for, at droppe den lokalt vedtagne og generelle 
1-procents-effektivisering, selvom vi hellere havde set driften forbedret ved en lille 
skattestigning som ville hjælpe økonomien også I overslagsårene.  

  



       s.3 

1) El mener der skal investeres i de 0-6 årige. Det skal ske ved en målrettet indsats 
i form af flere pædagoger til at være sammen med børnene. I Frederikshavn er 
personalenormeringen pt så a.4dårlig, at mange af pædagogerne daglig er alene i 
længere tid med 20 små børn.  

Reduktionskravet de seneste år er effektueret ved at slå flere små institutioner 
sammen, og formindske antallet af pædagoger så meget at kvaliteten ikke 
acceptabel lige meget hvor dygtige og arbejdsomme personalet er. 

2) Den centralisering og sammenlægning af institutioner bl.a. klubberne, der er 
sket i denne BR-periode har forarmet børn og unges liv. Det viser sig nu, og det er 
nødvendigt at tilgodese ungdomsklubberne for at forhindre yderligere uheldig 
udvikling.  

Denne gang skal det ikke være politikerne eller konsulenter, der finder ”smarte” 
trylle-løsninger ved at omstrukturere, eller som nogen siger kaster tingene op i 
luften og så håber de lander bedre. Det er det, der er forsøgt de tidligere budgetår, 
det er f.eks. resulteret i  såkaldt ”Bæredygtigt Børneområde”.  

Vi må vende tilbage til princippet om at lytte de pædagoger og lærere , der 
arbejder med børn og unge i kommunen , og have tillid til at de gør deres yderste 
for at skabe trygge rammer for vores børn og unge. 

Tilførslen udmøntes til klubberne efter indstilling fra bestyrelserne og personalet, 
men det er et krav, at den skal bruges til personalenormering og aktiviteter for 
børnene.  

3) Pulje til 2-lærertimer I indskolingen. 

 Afsættes penge til en pulje til to-lærertimer I indskolingen, som ligeligt målrettes 
samtlige folkeskoler i Frederikshavn Kommune. Puljen skal sammen med 
muligheden for at afkorte skoledagen tjene til at højne kvaliteten af undervisningen 
i de timer eleverne er i skole.  – Dette kan således delvist ske ved at konvertere 
undervisningstimer om til to-lærertimer og delvist gennem en tilførsel af nye 
penge.  

Danske skolebørn har nu flere undervisningstimer end i noget andet land på 
OECD’s liste over undervisningstid. – I Enhedslisten synes vi det giver rigtig god 
mening, at give vores skolebørn lidt færre timer - og meget mere kvalitet. 

Besparelserne Bæredygtigt Børneområde er resulteret i at klasserne generelt har 
28 elever, hvoraf der er mange inklusionselever. Folkeskolen er tillige blevet 
pålagt at inkludere langt flere børn med specialbehov i normalklasserne, hvilket  
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tager meget af undervisningens tid og fokus 

Trivselsundersøgelsen fra foråret viser at rigtig mange børn I folkeskolerne I 
Frederikshavn klager over, at uro I timerne forringer deres faglige udbytte og 
deres trivsel. 

4) Beslutningskompetencen til at konvertere folkeskolens understøttende 
undervisning til to-voksen timer lægges ud til de enkelte skoleledelser og deres 
forældrebestyrelser, således at begrænsningen på 50 % ophæves. 

5) Beslutningskompetencen omkring rullende skolestart uddelegeres til 
skolecentrene, det besluttes af ledelsen efter høring i skolebestyrelserne. 

6)  Fri og lige skolegang.  

Der skal investeres i computere til udskolingen. Så det igen er frivilligt for  børnene 
fra 7 kl. og op at bringe deres eget it-udstyr. Der skal ikke være brugerbetaling i 
folkeskolen, og det skaber store problemer af teknisk art, at kræve at forældre 
skal sende it-udstyr med børnene i skole,  

Beslutningen om at udskolingseleverne skal købe deres egne computere til 
skolebrug, har resulteret i, at der sidder halve klasser uden computere. Det er 
grotesk, at det har medført, at de elektroniske opgaver, som politikerne har 
besluttet der skal bruges, nu nødvendigvis printes ud til eleverne.  

Forældre til de elever der vælger at medbringe eget udstyr, skal gøres 
opmærksom på, at de har ansvaret for at sørge for den fornødne software og it-
kompetence til at deres børn kan deltage i undervisningen, uden at det i øvrigt 
medfører ekstra-opgaver for lærerne. 

7) 225 timers reglen mildnes så kontanthjælpsmodtagere skal tilbydes 225 timer, 
og folk der er for syge til at arbejde ikke bliver beskåret i ydelse. 

Alle borgere i Frederikshavn Kommune, som er ramt eller rammes af de nye 
kontanthjælpsregler om 225-timers arbejde, gives en slags kommunal jobgaranti, 
således at ingen straffes for at være ude af stand til selv at skaffe et arbejde, hvis 
de ikke har mulighed for at finde et.  

Konkret indebærer forslaget, at Frederikshavn Kommune forpligter sig til at anvise 
225 timers arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har held til 
at finde 225-timers arbejde hos en arbejdsgiver i løbet af et år. 

Erhvervsforeningen bør indgå som tætte samarbejdspartnere i ansvaret om at 
sikre, at ingen arbejdsløs i Frederikshavn Kommune, grundet 225-timers reglen,  
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trækkes i sin ydelse uden at denne borger her forinden er blevet tilbudt 225-timers 
ordinært ustøttet arbejde. 

Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens 
udbudskontrakter og opgaver, således at det bliver et implicit krav i de sociale 
klausuler, som udbuddet er behæftet med. 

Borgere med problemer udover ledighed kan fritages fra 225-timers reglen indtil 
der kan anvises et konkret job, som de vil kunne påtage sig. Dette giver 
muligheden for i første omgang at koncentrere jobgarantien omkring gruppen af 
’jobparate’ borgere i kommunen. Derved bliver finasieringsbehovet mindre.  

8) Der indføres sommerferielukket i Jobcenteret i Frederikshavn. 

Der spares et årligt beløb på driftsbudgettet for beskæftigelsesområdet, ved at 
aktiveringsindsatsen i Jobcenteret indstilles i ugerne 28, 29 og 30.  

Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der i Jobcenter Frederikshavn alene 
er et ’nødberedskab’ til stede i perioden – til brug for varetagelsen af akutte 
henvendelser – eller henvendelser der ikke tåler udsættelse.  

I forslaget ligger også implicit, at det meddeles samtlige af jobcenterets eksterne 
samarbejdspartnere, såsom andre aktører, virksomheder med videre, at der i 
Jobcenteret Frederikshavn er ’lukket ned for aktivering’ i ugerne 28, 29 og 30, 
hvorfor det i god tid forinden anbefales at dette indarbejdes i de pågældende 
aktørers årsplan.  

Ligeledes oplyses det til eksterne parter, f.eks. sprogskolen, at der ikke, af 
Frederikshavn Kommune, købes ydelser i den pågældende periode, hvorfor 
perioden af samme årsag anses som en ’betalingsfri periode’ for kommunen. 

Da en afledt effekt af Enhedslistens spareforslag vil være, at der ikke kan ske 
aktiveringsindsatser for borgere i Jobcenter Frederikshavn i ugerne 28, 29 og 30, 
så gives alle kommunens kontanthjælpsmodtagere samt alle borgere på 
integrationsydelse og ressourceforløbsydelse som følge heraf aktiveringsfri i de 
pågældende 3 uger.  

Dette, som skrevet, som en afledt konsekvens af, at det med budget 2017 besluttes 
at spare penge ved i en kortvarig afmålt periode på 3 uger at drosle 
aktiveringsindsatsen i Frederikshavn Kommune ned til et minimum, hvorfor der 
således ikke kan tilbydes aktivering til de pågældende borgere, der i stedet 
skriftligt orienteres om, at de har aktiveringsfri i perioden. 

9) Der mangler viden hos de kommunale politikere til  at træffe hensigtsmæssige 
beslutninger.  For at få reel oplysning om, hvordan situationen er overalt i den  
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kommunale organisation er det nødvendigt, at der sikres en mulighed for ansatte, 
til at kritisere og oplyse om forhold, som fungerer uhensigtsmæssigt eller forkert. 
En kanal, hvor ansatte kan henvende sig uden frygt for repressalier.  

Derfor foreslår Enhedslisten at der oprettes en whistleblower-ordning ved 
Frederikshavn Kommune. Denne kan kombineres med funktion som 
borgerrådgiver. 

10) Der er planlagt store forringelser på familieområdet iflg. handleplan for 
budgettilpasning vedtager i BU i september. 

For at forhindre effektueringen af disse tilføres der 6 mio. til familieområdet. 

Finansieringen af alle Enhedslistens forslag sker med 7 mio. fra 
kassebeholdningen, der er således stadig sikret en gennemsnitlig likviditet på over 
120 mio. i 2017. Desuden finansieres forslagene med 9 mio. fra Tværgående 
pulser, som således stadig efterlader en bufferpulje på over 10 mio. Der 
budgetteres med et driftsoverskud i 2017 på ca. 140 mio.  

 



Ændringsforslag 1 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Der tilføres driften af kommunens daginstitutioner for 0-6 år 3 mio. hvert år de næste 4 år. 
Tilførslen øremærkes til flere samværstimer, altså til bedre normeringer i vuggestuer og 
børnehaver, jævnt fordelt i forhold til antal børn i institutionerne, dog således at de steder hvor 
arbejdspresset opleves størst får forbedringerne det første år. 
 
 
Finansieres af posten Tværgående  puljer 
 



Ændringsforslag 2 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Der tilføres 2 mio. til klubområdet. Tilførslen udmøntes til klubberne efter indstilling fra 
bestyrelserne og personalet. De berørte faglige organisationer høres. Det er et krav, at tilførslen 
bruges til personalenormering, og aktiviteter for børnene.  
 
Finansieres af kassebeholdningen 
 
 



Ændringsforslag 3 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Der afsættes 3 mio. til to-lærertimer i indskolingen, som ligeligt målrettes samtlige folkeskoler i 
Frederikshavn Kommune. Puljen skal sammen med muligheden for at afkorte skoledagen tjene til 
at højne kvaliteten af undervisningen i de timer eleverne er i skole. Dette kan delvist ske ved at 
konvertere timer fra understøttende undervisning til to-voksentimer og delvist gennem en tilførsel 
af nye penge 
 
Finansieres af posten kassebeholdningen 
 



Ændringsforslag 4 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Beslutningskompetencen til at konvertere folkeskolens understøttende undervisning til to-voksen 
timer lægges ud til de enkelte skoleledelser og deres forældrebestyrelser, således at 
begrænsningen på 50 % ophæves. 
Det finansieres for 4-9 kl af skolecentrene, der har fået decentrale midler fra 10 mio. puljen. For 
indskolingen af nye penge fra pulje til 2-lærertimer i indskolingen. 
 



Ændringsforslag 5 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Beslutningskompetencen omkring rullende skolestart uddelegeres til skolecentrene, det besluttes 
af ledelsen efter høring i skolebestyrelserne. 
Der afsættes 0,7 mio. til at finansiere evt. ændringer af skolestarten fra 1/8-2017, hvis pengene 
ikke bruges bliver de i en central pulje under BU. 
 
Finansieres af kassebeholdningen 
 
 



 
Ændringsforslag 6 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017 
 
Fri og lige skolegang.  
Der skal investeres 2,5 mio. i computere til udskolingen. Så det igen er frivilligt for børnene fra 7 kl. 
og op at bringe deres eget it-udstyr. Der skal ikke være brugerbetaling i folkeskolen, og kravet om 
at bringe Ændringsforslag 6 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
eget udstyr skaber store problemer af teknisk art samt efterlader mange elever uden computer.  
Eleverne må vælge at medbringe eget udstyr, under forudsætning af, at deres forældre har 
ansvaret for at sørge for den fornødne software og it-kompetence til at de kan deltage i 
undervisningen, uden at det i øvrigt medfører ekstra-opgaver for lærerne. 
 
Finansieres af kassebeholdningen 
 
 
 
 



Ændringsforslag 7 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
225-timers-regel – Ingen skal trækkes I ydelse uden at have mulighed for at få de krævede timer. 
Alle borgere i Frederikshavn Kommune, som er ramt eller rammes af de nye kontanthjælpsregler 
om 225-timers arbejde, gives en slags kommunal jobgaranti, således at ingen straffes for at være 
ude af stand til selv at skaffe et arbejde, hvis de ikke har mulighed for at finde et.  
Konkret indebærer forslaget, at Frederikshavn Kommune forpligter sig at anvise arbejde til de 
borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har held til at finde 225-timers arbejde hos en 
arbejdsgiver i løbet af et år. 
Erhvervslivet og andre relevante aktører bør indgå som tætte samarbejdspartnere i ansvaret om 
at sikre, at ingen arbejdsløs i Frederikshavn Kommune, grundet 225-timers reglen, trækkes i sin 
ydelse uden at denne borger forinden er blevet tilbudt 225-timers ordinært ustøttet arbejde. 
Vedrørende finansiering: Det er usikkert for administrationen at beregne, hvad forslaget vil koste 
akkurat som det i direktionens budgetforslag er usikkert at forudsige, hvad 225-timers reglen vil få 
af økonomiske konsekvenser. Finansieringsbehovet kan imidlertid formindskes ved bestemmelsen 
om, at borgere med problemer ud over ledighed kan fritages fra 225-timers reglen indtil der kan 
anvises et konkret job, som de vil kunne påtage sig. Denne del udgør en forholdsvis stor del i 
Frederikshavn Kommune. Jobgarantien kan således koncentreres omkring den mindre gruppe af 
`jobparate´ borgere i kommunen. Derved bliver finansieringsbehovet ikke så stort.  
Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter og 
opgaver, således at det bliver et implicit krav i de sociale klausuler, som udbuddet er behæftet 
med. 
 
 



Ændringsforslag 8 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Der indføres sommerferielukket i Jobcenteret i Frederikshavn. 
Der spares et årligt beløb på driftsbudgettet for beskæftigelsesområdet ved at 
aktiveringsindsatsen i Jobcenteret indstilles i ugerne 28, 29 og 30.  
Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der i Jobcenter Frederikshavn alene er et 
’nødberedskab’ til stede i perioden – til brug for varetagelsen af akutte henvendelser – eller 
henvendelser der ikke tåler udsættelse.  
I forslaget ligger også implicit, at det meddeles samtlige af jobcenterets eksterne 
samarbejdspartnere, såsom andre aktører, virksomheder med videre, at der i Jobcenteret 
Frederikshavn er ’lukket ned for aktivering’ i ugerne 28, 29 og 30, hvorfor det i god tid forinden 
anbefales at dette indarbejdes i de pågældende aktørers årsplan.  
 
Ligeledes oplyses det til eksterne partnere f.eks. sprogskolen, at der ikke, af Frederikshavn 
Kommune, købes ydelser i den pågældende periode, hvorfor perioden af samme årsag anses som 
en ’betalingsfri periode’ for kommunen. 
Da en afledt effekt af Enhedslistens spareforslag vil være, at der ikke kan ske aktiveringsindsatser 
for borgere i Jobcenter Frederikshavn i ugerne 28, 29 og 30, så gives alle kommunens borgere på 
integrationsydelse og ressourceforløbsydelse som følge heraf aktiveringsfri i de pågældende 3 
uger.  
Dette, som skrevet, som en afledt konsekvens af, at det med budget 2017 besluttes at spare 
penge ved i en kortvarig afmålt periode på 3 uger at drosle aktiveringsindsatsen i Frederikshavn 
Kommune ned til et minimum, hvorfor der således ikke kan tilbydes aktivering til de pågældende 
borgere, der i stedet skriftligt orienteres om, at de har aktiveringsfri i perioden. 
Besparelsen tillægges pulje til forbedring af konsekvenser af 225-timers reglen (Enhedslistens 
ændringsforslag 7) 
 
 



Ændringsforslag 9 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Der oprettelsen en stilling som kombineret borgerrådgiver/whistleblower, som refererer direkte til 
Økonomiudvalget. 
 
Begrundelse for forslaget: 
Det overordnede formål med en borgerrådgiver er at signalere åbenhed i den kommunale 
sagsbehandling og give borgerne sikkerhed for, at man kan få uafhængig, uvildig hjælp, hvis man 
har svært ved at finde rundt i det kommunale system og ikke er sikker på, hvad der er ens ret og 
pligt. 
Det vil dels skabe tryghed hos borgerne og dels aflaste kommunale medarbejdere, fordi mange 
misforståelser vil blive rettet, inden de udvikler sig til tidskrævende sager for den kommunale 
administration. 
Borgerrådgiveren skal styrke retssikkerheden for borgere og ansatte i kommunen ved at 
- vejlede borgerne i, hvilken muligheder der er, når de har brug for hjælp, og om hvordan man 
søger den. 
-Hjælpe med at forstå information fra kommunen. 
-Hjælpe borgerne igennem det kommunale system og sikre, man bliver hørt. 
-Hjælpe med at forstå en afgørelse fra kommunen. 
-Rådgive om hvor og hvordan man klager over kommunens afgørelser 
-Hjælpe med at forstå kommunens beskrivelse af et områdes service-niveau, kvalitetsstandarder, 
svartider osv. 
-Hjælpe med at finde og kontakte afdelinger og ansatte ved Frederikshavn kommune 
Wistleblowerfunktionen skal være en mulighed for ansatte, til at gøre opmærksom på 
uhensigtsmæssigheder eller fejl ved det kommunale system, uden at være bange for at komme i 
unåde ved sine foresatte eller kolleger.  
Det vil give en hensigtsmæssig viden om forholdene i den kommunale organisation og dens 
institutioner, så der kan træffes bedre beslutninger, og det vil være befordrende for arbejdsmiljøet 
i hele organisationen, at der findes en ventil, som det er muligt at bruge, hvis de officielle 
samarbejdskanaler svigter. 
En whistleblower skal forebygge, at fejl og misforståelser vokser til ødelæggende problemer. 
 
Finansieringsbehov 0,5 mio som finansieres af kassebeholdningen 
 



Ændringsforslag 10 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Der tilføres familieafdelingen 6 mio. i 2017 for at forhindre de forringelser der ellers vil bliver en 
konsekvens af økonomiudvalgets krav om ”tilpasningsbehov” som det er foreslået effektueret i 
BU-flertallets ”handleplan” besluttet d. 21. september. 
 
Finansieres af Tværgående fællespulje 
 



 
Ændringsforslag 11 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017. 
 
Den lokale reduktion af driftsbudgettet på 1% årligt kaldet budgettilpasning i direktionens 
budgetforslag afskaffes fra og med budgetåret 2017.  
 
 
 
 
 



Forventet 
regnskab pr. 

30/4-16 

Budget-
forslagsår

Budget-
overslagsår

Budget-
overslagsår

Budget-
overslagsår

lbnr. Tekst 2016 2017 2018 2019 2020
Beløb i 1.000 kr.

Primobeholdning (regnskab 2015) -36.288 -303 3.189 -55.929 -91.418

Forbrug/opsparing af likvide midler 35.985 3.492 -59.118 -35.489 -16.186
Opsparing Opsparing Forbrug Forbrug Forbrug

Ultimobeholdning -303 3.189 -55.929 -91.418 -107.604

Negativ Positiv Negativ Negativ Negativ

Driftsbudgettet - serviceudgifter:

Økonomiudvalget
9 Borgerrådgiver/Whistleblower 500 500 500 500

Arbejdsmarkedsudvalget

Socialudvalget

Sundhedsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget
1 Flere samværstimer i daginstitutioner for 

0-6 år

3.000 3.000 3.000 3.000

2 Tilførsel af midler til klubområdet 2.000

3 To-lærertimer i indskolingen 1.250 3.000 3.000 3.000

5 Pulje til ændringer af skolestarten 1/8 
2017, herunder rullende skolestart.

769 1.793 1.793 1.793

6 Investering i computere til udskolingen 2.500

10 Tilbageførsel af tilpasningsbehov i 
Center for Familie

6.100

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Tværgående fælles puljer
Delvis finansiering af ændringsforslag -9.000

I alt drift - serviceudgifter 0 7.119 8.293 8.293 8.293

Budget 2017 - 2020
Enhedslistens ændringsforslag

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget



Driftsbudgettet - overførselsudgifter:

Arbejdsmarkedsudvalg

I alt - drift - Overførselsudgifter 0 0 0 0 0

Driftsbudgettet - Medfinansiering af sundhedsudgifter:

Sundhedsudvalget

I alt - drift - Medfinansiering af 
sundhedsudgifter

0 0 0 0 0

Anlæg:

Økonomiudvalget

Socialudvalget

Sundhedsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Anlæg i alt 0 0 0 0 0

Finansforskydninger og Finansiering:

Finansforskydninger og Finansiering i alt 0 0 0 0 0

Pris- og lønstigningspost - skønnet  ændring 182 369 559

Ændringer i alt 0 7.119 8.475 8.662 8.852
mindreforbrug merforbrug merforbrug merforbrug merforbrug

Totalændring over 5 år 33.108
Kontrolsum 33.108

Korrigeret forbrug/opsparing 35.985 -3.627 -67.593 -44.150 -25.039
(positive tal = opsparing;  negative tal = forbrug) Opsparing Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug

Ultimobeholdning -303 -3.930 -71.523 -115.673 -140.712
 (‐ = negativ beholdning) Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ

kontrolsum -140.712



Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.

Sammendrag:

Ændringer - drift - Serviceudgifter 0 7.119 8.293 8.293 8.293
Ændringer - drift - overførselsudgifter 0 0 0 0 0
Ændringer - drift - medfinansiering af 
sundhedsudgifter

0 0 0 0 0

Ændringer - anlæg 0 0 0 0 0

Ændringer - finansforskydninger og finansiering
0 0 0 0 0

Ændring af Pris- og lønpost 0 0 182 369 559
Ændringer i alt 0 7.119 8.475 8.662 8.852
Ændringer i alt over 5 år (2016 - 2020) 33.108

Kontrolsum 33.108



Forventet Budget Budget Budget Budget

Drift og anlæg i faste priser Regnskab 2017 2018 2019 2020
Alle tal er i 1.000 kr. 2016 Forslag Overslag Overslag Overslag

30.04.2016

FINANSIERINGSBEHOV:

A. Driftsvirksomhed: 3.721.743 3.765.643 3.728.154 3.703.783 3.688.135
Serviceudgifter  ……………………………… 2.539.460 2.588.816 2.536.074 2.503.258 2.468.608
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 200.663 208.614 210.463 211.693 212.838
Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.926 6.528 6.528 6.528 6.528
Indtægter fra den centrale ref. ordning -24.541 -24.668 -24.668 -24.668 -24.668
Overførsler  …………………………………… 863.812 820.464 833.868 841.324 859.180
Forsikrede ledige …………………………… 134.500 164.220 164.220 164.220 164.220
Takstfinansieret  ……………………………… 1.923 1.669 1.669 1.429 1.429

B. Anlægsvirksomhed: 124.542 76.049 105.956 101.333 95.333
Bruttoanlægsudgifter  ……………………… 144.447 93.186 108.456 103.833 97.833
Anlægsindtægter …………………………… 0 -1.138 0 0 0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -19.905 -16.000 -2.500 -2.500 -2.500

C. Renter - netto  ………………………………… 12.683 12.135 12.418 11.651 11.411

D. Balanceforskydninger: 1.472 13.701 3.454 4.862 6.629
Indskud i Landsbyggefonden ……………… 2.200 16.500 5.500 5.500 5.500
Frigivelse af deponerede beløb …………. -1.858 -1.858 -1.858 -1.858 -443
Mellemregning, Kloakforsyningen. ………… 0 0 0 0 0
Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 403 -1.072 -319 1.089 1.441
Øvrige balanceforskydninger  ……………… 727 131 131 131 131

E. Afdrag på lån  ………………………………… 68.571 73.015 75.726 78.255 80.805

F. Generelle tilskud og udligning  …………… -1.195.097 -1.220.845 -1.138.939 -1.147.559 -1.148.896

G. Pris- og lønstigningspost  ………………… 0 0 77.092 154.516 232.856

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.733.915 2.719.698 2.863.859 2.906.841 2.966.273

FINANSIERING:
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat:  ………………………………… -2.434.340 -2.425.692 -2.480.878 -2.536.730 -2.600.244
2 Selskabsskatter  ……………………………… -42.914 -36.027 -40.999 -41.983 -42.403
3 Dødsboer ………………………………...……… -1.423 -738 -3.000 -3.000 -3.000
4 Grundskyld  …………………………………… -231.688 -235.570 -244.994 -254.303 -268.544
5 Dækningsafgifter  ……………………………… -4.239 -4.248 -4.417 -4.585 -4.842
6 Lånoptagelse  ……………………….. -55.295 -13.796 -21.979 -22.089 -22.201
7 Forbrug/opsparing af likvide midler  ………… 35.985 -3.627 -67.593 -44.150 -25.039

 (- = forbrug )

FINANSIERING I ALT -2.733.914 -2.719.698 -2.863.860 -2.906.841 -2.966.273

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -36.288 -303 -3.930 -71.523 -115.673
Årets forbrug/opsparing af likvide midler 35.985 -3.627 -67.593 -44.150 -25.039
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -303 -3.930 -71.523 -115.673 -140.712
kontrol -140.712
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 120.000 127.686 - - -
DEPONEREDE MIDLER - primo året 16.726 14.868 13.010 11.151 9.293

Skatteprocent 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20%

Grundskyldspromille 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰

Dækningsafgift - statsejendomme 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - ejendomme region 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰

Kirkeskatteprocent 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%

FINANSIERINGSOVERSIGT 
Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Enhedslistens ændringsforslag



Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Forventet Budget Budget Budget Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser Regnskab 2017 2018 2019 2020

2016 Forslag Overslag Overslag Overslag

30.04.2016

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  …………………………………………………………… -2.714.603 -2.702.275 -2.774.288 -2.840.601 -2.919.033

    Generelle tilskud ………………………………………………… -1.195.097 -1.220.845 -1.138.939 -1.147.559 -1.148.896

    Indtægter i alt …………………………………………… -3.909.700 -3.923.119 -3.913.227 -3.988.161 -4.067.929

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer …………………………………… 7.955 10.000 0 0 0

Økonomiudvalget ……………………………………………… 443.887 457.811 463.414 468.976 473.710

Arbejdsmarkedsudvalget …………………………………… 919.396 902.121 929.006 951.300 984.709

Socialudvalget ………………………………………………… 867.317 875.149 886.231 898.879 912.154

Sundhedsudvalget …………………………………………… 329.521 342.977 351.728 361.283 369.170

Børne- og Ungdomsudvalget ………………………………… 871.951 895.079 885.564 883.325 881.708

Kultur og Fritidsudvalget ……………………………………… 210.850 223.108 227.019 230.188 233.133

Teknisk Udvalg ………………………………………………… 58.278 58.894 59.829 60.347 60.860

Plan- og Miljøudvalget ………………………………………… 12.084 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………… 3.721.239 3.765.140 3.802.790 3.854.298 3.915.444

Renter m.v.  ………………………………………………… 12.683 12.135 12.418 11.651 11.411

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  … -175.778 -145.844 -98.019 -122.212 -141.074

overskud overskud overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  …………………………………………… 58.415 38.413 53.361 49.621 44.242

Arbejdsmarkedsudvalget  …………………………………… 0 0 0 0 0

Socialudvalget  ………………………………………………… 2.708 341 346 350 355

Sundhedsudvalget  …………………………………………… 1.482 1.090 1.112 1.135 1.158

Børne- og Ungdomsudvalget  ……………………………… 13.810 7.376 7.521 7.670 7.821

Kultur og Fritidsudvalget  …………………………………… 5.358 3.018 3.121 3.227 3.337

Teknisk Udvalg  ……………………………………………… 61.095 41.323 45.069 45.828 46.599

Plan- og Miljøudvalget  ……………………………………… 1.580 1.625 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………… 144.447 93.186 110.530 107.831 103.513

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  ……………………………………… -19.905 -16.000 -2.555 -2.610 -2.667

Øvrige anlægsindtægter ………………………………………… 0 -1.138 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………… -19.905 -17.138 -2.555 -2.610 -2.667

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE … -51.236 -69.796 9.957 -16.992 -40.229

overskud overskud underskud overskud overskud

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

     Drift (netto)  ……………………………………….…………… 503 503 436 114 34

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  … 503 503 436 114 34

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………… -50.733 -69.293 10.392 -16.878 -40.194

overskud overskud underskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 

Enhedslistens ændringsforslag

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget



Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Forventet Budget Budget Budget Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser Regnskab 2017 2018 2019 2020

2016 Forslag Overslag Overslag Overslag

30.04.2016

Likvid beholdning primo året -36.288 -303 -3.930 -71.523 -115.673

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -50.733 -69.293 0 -16.878 -40.194

Optagne lån  …………………………………………………… -55.295 -13.796 -21.979 -22.089 -22.201

Øvrige balanceforskydninger ………………………………… 0 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………… -106.028 -83.089 -21.979 -38.967 -62.395

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 0 10.392 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  …………………………… 68.571 73.015 75.726 78.255 80.805

Øvrige balanceforskydninger ………………………………… 1.472 13.701 3.454 4.862 6.629

    I alt  ……………………………………………………………… 70.044 86.716 89.572 83.117 87.434

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 35.985 -3.627 -67.593 -44.150 -25.039

Opsparing Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug

Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver ………………. 0 0 0 0 0

Likvid beholdning ultimo året -303 -3.930 -71.523 -115.673 -140.712

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

Kontrol -140.712
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Børne-	og	Ungdomsudvalgets	 handleplan	 for	

budgetoverholdelse	 i	2020

Center for Familie har ved budgetopfølgningen 30.04.16 vist et forventet netto-merforbrug på centrets budgetområde på 13,5 mio. kr. 

Økonomiudvalget har på møde den 22. juni 2016 besluttet nedenstående:

Børne og Ungdomsudvalget forventes, med de i forlængelse af budgetopfølgningen pr. 30.04.2016 besluttede tiltag, i sin helhed at overholde sit budget 
for 2016 - bortset fra på området Center for Familie. På familieområdet er der behov for en tilpasning af udgifterne, som kun kan løses ved en langsigtet 
strategisk omlægning af indsatsen. 

Økonomiudvalget anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget gives en mulighed for, over en 3-årig periode, at foretage denne omlægning, således at 
man senest fra og med 2020 har skabt balance mellem forbrug og budgetramme – inklusiv de rammereguleringer, der sker i de mellemliggende år.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om, senest den 1. september 2016, at fremlægge en plan for Økonomiudvalget for en sådan omlægning af 
indsatsen.

Økonomiudvalget anbefaler derfor Byrådet, at der gives en ekstraordinær rammekorrektion til budgetområdet Center for Familie, med følgende beløb:
2016: 12 mio.
2017: 10 mio.
2018: 8 mio.
2019: 4 mio.
2020: 0 mio.

Med disse rammekorrektioner, forudsættes Børne- og Ungdomsudvalget at udarbejde budgetter, som samlet set er indenfor rammen.
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Oversigt	over	budgettilpasningsbehovet	i	perioden	2016	– 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Budget 172,8 171,1 168,8 168,2 167,7

Tillægsbevilling pr. 22. juni 2016 12 10 8 4 0

Samlet budget 184,8 181,1 176,8 172,2 167,7

Forbrug ved samme serviceniveau som ved 

budgetopfølgning pr. 30.04.16, korrigeret for 

DUT 186,3 185,2 186,3 186,1 185,7

Merudgifter i forhold til budget -1,5 -4,1 -9,5 -13,9 -18,0

Refusionsomlægning på handicapområdet -1 -1 -1 -1 -1

Projekt Skagen (driftsudgift fra 2017) -1 -1 -1 -1

Netto tilpasningsbehov (akkumuleret) -2,5 -6,1 -11,5 -15,9 -20,0

Årets tilpasningsbehov ved serviceniveau 

30.04.16
-2,5 -3,6 -5,4 -4,4 -4,1

Som det ses af ovenstående tabel, skal aktivitetsniveauet i perioden 2016 – 2020 tilpasses med 20 mio. kr. på baggrund af: nedgang i det oprindelige 

budget over årene, refusionsomlægning på handicapområdet samt fortsættelse af Projekt Skagen efter udløb af projektfinansiering.  Den samlede 

ekstraordinære tilførsel på i alt 34 mio. over perioden sikrer, at der gives mulighed for at gennemføre aktivitetstilpasningen over tre år i stedet for 

som opbremsning med budgetoverholdelse i 2017. Budgettilpasning (tidligere 1 % effektivisering) og evt. moderniseringsbidrag er ikke indregnet fra 

2018 og frem.

Omlægningsaktiviteterne i forbindelse med budgettilpasningen i Center for Familie vil føre til såvel reel som oplevet servicenedgang hos modtagerne.  

Leverandørkorpset af de mindre indgribende foranstaltninger end anbringelse vil få formindsket fleksibilitet og færre tilbud. Der vil opstå nye 

ventelister og forlængelse af eksisterende ventelister, være tale om nedsat økonomisk kompensation til familier, færre kontakter med behandlere, 

centralisering af tilbud på færre matrikler, nedsat indflydelse på geografisk placering i tilbud o.a. Tiltagene i omlægningen betyder, at færre vil 

modtage støtte set i forhold til tidligere vurderet behovsniveau, og flere vil opleve, at de nu vurderes at have behov for mindre støtte end tidligere

vurderet. Omlægningerne hen mod budgettilpasning vil ske med en hastighed, der kan generere en usikkerhed og utilfredshed hos de implicerede, 

som vil opleve det som et reelt brud med kendte metoder. Omlægningerne forventes således at medføre klager over afgørelser og tilsynsafgørelser.
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Der vil ske omlægning i de enkelte tilbuds indhold og i organiseringen af tilbuddene, og dermed omlægning af i tilbuddenes kompetenceprofiler. 

Omlægningerne i tiltagene vil således betyde afskedigelse af medarbejdere i forbindelse med såvel ned-skalering af tilbud som omlægningen af 

tilbuddenes indhold og de deraf følgende behov for ændring i kompetencer i medarbejderstaben.  Det er på trods af den treårige overgangsperiode 

nødvendigt at gennemføre omlægningen af aktiviteterne i Center for Familie med en hastighed, der betyder, at det ikke tidsmæssigt vil være muligt 

for organisationen at efteruddanne medarbejderne til de nødvendige fremtidige kompetencer, hvorfor afskedigelse af medarbejdere vil blive 

nødvendigt samtidigt med, at der rekrutteres nye og andre kompetencer til organisationen.

Organiseringen af Center for Familie vil blive gennemgået med henblik på at sikre, at centret har den nødvendige ledelseskraft, robusthed og 

kompetencesammensætning, samt den mest hensigtsmæssige organisering til at understøtte omlægningen af aktiviteterne med henblik på tilpasning 

af aktivitetsniveauet til budgettet. 

I løbet af omlægningsperioden må det forudses, at der blive iværksat tiltag og omlægningsaktiviteter, der viser sig at være utilstrækkelige, ikke at 

virke efter hensigten eller at medføre uforudsete udfordringer. Der er derfor behov for kontinuerlig og løbende evaluering af og fokus på de omlagte 

indsatser, og behov for at tilpasse indsatsen løbende. Derfor iværksættes en styrket opfølgning administrativt, ledelsesmæssigt og politisk. Det vil 

være væsentligt at følge omlægningen af centrets tilbud og service niveau tæt indenfor områderne:

 Anbringelser

 Foranstaltninger som alternativ til anbringelse

 Underretninger

 Sagstal

Der vil blive tale om månedlig opfølgning, der skal synliggøre bevægelsen i udgifter og sags-antal suppleret med udviklingen i de overordnede 

budgettal. Den tætte opfølgning og det styrkede fokus på området skal sikre, at planen for budgetoverholdelse fastholdes, og at omlægningen ikke 

medfører behov for at anvende mere indgribende og/eller eksterne foranstaltning og anbringelser, som kan bringe den samlede budgetoverholdelse i 

fare. Samtidig med budgetoverholdelse er der fokus på den politiske tilkendegivelse af, at gennemføre de nødvendige foranstaltninger af hensyn til 

barnet med udgangspunkt i den mindst indgribende foranstaltning og sigtet mod bevægelsen ned af indsatstrappen. For at sikre, at omlægningerne 

sker i henhold til politisk ønsket retning for familieområdet, og for at sikre ledelsens mulighed for agilt at iværksætte de nødvendige tiltag og 

ændringer, bliver udarbejdet et strategipapir til udvalgets godkendelse i løbet af efteråret 2016. Strategipapiret vil sætte rammen for tiltagene i 

området generelt, og tage udgangspunkt i den allerede vedtagne Børne- og Ungepolitik samt i øvrige politiske tilkendegivelser på børne- og 

familieområdet. 

Nedenfor ses oversigt over tilpasningsbehov og forslag til budgetoverholdelse de enkelte år i perioden 2016 – 2020.
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Oversigt	over	tilpasningsbehov	og	tilpasningsforslag	2016

Tilpasningsbehov
mio. kr.*

Foreslået 
tilpasning
mio. kr.

Difference

2016 2,5 2,5 0

Tiltagets område Beskrivelse
tilpasning
mio. kr.

Eksterne leverandører*
Visitation til eksterne tiltag sker alene via Bo/Hjemme eller 
Familiehuset med henblik på at fjerne rammen til eksterne
leverandørkøb til forebyggelse af venteliste/akutopgaver.
(1/4 af 3,66 mio.)

0,915

Aflastning*

Revisitering med henblik på, efter en konkret og individuel 

vurdering, at tilpasse standarden for børns ophold i 

aflastningsfamilier fra 2 døgn  to gange månedligt, til en 

standard på to døgn en gang månedligt.
(1/4 af 0,5 mio.)

0,125

Handicapområdet *–
ændring fra aflastning til barnepige 
timer -

Brugen af aflastningsdøgn omlægges/revisiterestil 
barnepigetimer ved individuel vurdering. Et døgn koster det 
samme som 8 barnepigetimer.
(1/4 af 0,32 mio.)

0,08

Ekstraudgifter i plejefamilier*

Skabe ensartethed mellem tildeling af ekstraudgifter i 
familiepleje og øvrige anbringelsestyper. Have et beløbssigte 
på en gennemsnitlig nedgang på ca.17 % if ti l  nuværende 
niveau  med opmærksomhed på, at der er tale om individuelle 
vurderinger.
(1/4 af 0,3 mio.)

0,075

Forældreevneundersøgelser 
forud for behandling i 
BørneUngeudvalget*/ i 
sagsbehandling i øvrgt

Praksis for udarbejdelse af forældreevne undersøgelser kan 
ændres, så der gøres brug af specifikke psykologudtalelser 
fremfor forældreevneundersøgelser. Beslutningsgrundlaget er 
§ 50 + nødvendige psykologudtalelser.
(1/4 af 0,4 mio.)

0,1
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Revisitere eksterne anbringelser*

Revisitere eksterne anbringelser med henblik på
hurtigere identificering af de, der kan/bør tilbydes bo-
hjemmestøtte i stedet. Omlægge og etablere nyt tiltag i Bo-
Hjemme regi.
(1/4 af 0,9 mio) 

0,225

Administration*
Besparelse på konto 5 på det fulde beløb til administration 
samt fjerne tilkøb af juridisk konsulentbistand. (halvårsvirkning 
i 2016 af 0,425)

0,212

Socialrådgivere i dagtilbud

Socialrådgiver i dagtilbud. Afskaffelse af kan-opgave.  Forslag 
på BUU den 2. juni 2016.  Indlagt i budgettallene 2017-2020 
med 0,79 mio.kr.
(1/4 af 0,79 mio. - findes via manglende besættelse af 
barselsvikariater)

0,2

Vakant stilling familiepleje-
konsulent

Genbesættes først i 2017 ( frem til 2020 for at sikre fokus på 
korttidsanbringelser og netværksindsats)

0,21

Vakancer
Stillingsvakancer skal vurderes resten af året for at bidrage til 
den samlede besparelse

0,358

*Betyder, at tiltaget gennemføres med helårsvirkning i 2017

Oversigt	over	tilpasningsbehov	og	tilpasningsforslag	2017

Tilpasningsbehov
mio. kr. 

Foreslået
tilpasning
mio. kr.

Difference

2017 3,6 3,6 0

Tiltagets område Beskrivelse tilpasning
mio. kr.

videreførelse af 2016 tiltagene 
markeret med *

Samme tiltag til budgetoverholdelse i 2017 som i 2016 
markeret med * - (soc. i dagtilbud er taget i budgettallene) 
gennemføres i 2017 med helårseffekt. 

6,505
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Familiehuset

Bedre målsætning og målopfølgning i samarbejdet 
mellem rådgivere og leverandører samt indførelse af kortere 
tiltag. Oprettelse af ventelister. Skansen lægges ind under 
Døgncenteret. Behandlings ansvar i Familie huset og i Projekt 
Skagen(Alternativet Skagen) samles.

1

Krisecentret
Indtjeningskrav til Krisecentret ved oprettelse af to 
udslusningspladser i lejemål. Øget pladsantal skal indarbejdes 
i rammeaftalen.

0,25

PPA - allerede indførte tiltag
videreføres

Fortsættelse af allerede indført stop for:
- fys-ergo tilbud i skoleregi
- Psykologsamtaler i internt regi 

1,5

Fys/Ergo tilbud
Nedgang i timer svarende til ½ stilling. Indgå lokalesamarbejde 
med andre aktører og ophør med udkørende tilbud og i stedet 
tilbyde fys/ergo centralt. 

0,24

De Utrolige År (DUÅ)
- forældreuddannelse

Fortsætte dette SATS puljeprojekt på 2016 niveau.
Afklaring af hvordan indsatsen finansieres i 2018 som generelt 
tilbud under sundhedsaftalen. 0,232

Kursusbudget på PPA

Rammebesparelse på kursusbudgettet
Nødvendigt med en afklaring med Center for Børn og Skole 
vedr. kompetenceudvikling i forhold til oprettelse af 
modtagecenter.

0,25

Døgncenter Frederikshavn

Omlægning af tilbud i døgncenter Frederikshavn ved at lukke 
den fysiske placering af tilbuddet på Granly og nedlægge fire 
pladser i døgncenterfunktionen (fra 20-16 pladser) og 
omlægge til ændret indsats i tilbuddet på Suensonsvej i 
2017/2018.Skansen lægges ind under Døgn-Centeret.
Omlægning for 2,46 mio. i 2017+2018 skal bidrage til 
budgettilpasningen med et tilsvarende beløb i 2019.

0

Støtte-Kontakt-Person korpset (SKP)

Omlægning af Bo-Hjemmefunktion og StøtteKontaktPerson 
korpset.
Koordinatortimer i SKP konverteres til medarbejdertimer.
Omlægninger if. til efterværn, misbrugsbehandling, 
teamsamarbejde, netværksorientering. Evt. oprettelse af 
ventelister til enkelte tilbud.
Omlægning for op til 2,577 mio. i 2017+2018 skal bidrage 
til budgettilpasningen med et tilsvarende beløb i 2019.

0
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Psykologer – inkl. koordinator-
funktion PPA

Omlægning af psykologtilbuddet, så to psykologstillinger samt 
et antal koordinatortimer beskæres. Genovervejelse af 
projekter samt omlægning af tilbud, fokus på øvrige 
samarbejdspartnere. Forlænge ventetid fra 5 til 9 mdr. på 
nogle tilbud. 

1,015

Omlægningsaktiviteter

Beløbet på mer-tilpasning i 2017 (0,887 mio.) samt 
videreførelsen af 2016-tiltagene (6,505 mio.) anvendes til 
omlægningsaktiviteter, som senest i 2020 bidrager til 
budgetoverholdelsen. 
I 2018 skal det bidrage med minimum 4,325 mio. kr.
I 2020 skal det bidrage med minimum 2,98 mio. kr.
Omlægningsaktiviteterne har en afgrænset 
engangsfinansiering i 2017 og kan fx være indenfor følgende 
områder:

 Særlig netværksindsats
 Misbrugsindsats
 Evalueringskultur og arbejde med mindset– metode/ 

IT-understøttelse og undervisning (leverandører og 
myndighed)

 Samarbejde med almenområdetog arbejdsmiljø
 Reservation til omlægning af service og indfasning af 

afskedigelser

-7,392

Oversigt	over	tilpasningsbehov	og	tilpasningsforslag	2018

Tilpasningsbehov
mio. kr.

Foreslået 
tilpasning
mio. kr.

Difference

2018 5,4 5,4 0

Tiltagets område Beskrivelse
tilpasning
mio. kr.

Budgettilpasning via 
omlægningsaktivitet i 2017

Omlægningsaktivitet i 2017 skal i 2018 medføre en besparelse 
på 4,325 mio. kr. 4,325

Nedbringelse af anbringelsestallet

Ved styrket fokus på en bevægelse ned ad indsatstrappen og 
ved en forbedret målopsætning, forventningsafstemning og 
evaluering og opfølgning sigtes mod mindre tilførsel af 
anbringelser.

0,675
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Teamstruktur specialkonsulenter

Omlægning af teamstrukturen på specielkonsulentområdet, så 
hvert af de to områder har en læse- og en specialkonsulent. 
Tilpasning med en stilling.
Ventetid forventes øget fra 5 til 9 mdr. Skoler uden 
læsevejledere udfordres yderligere på læseområdet.

0,4

Oversigt	over	tilpasningsbehov	og	tilpasningsforslag	2019

Tilpasningsbehov
mio. kr.

Foreslået
tilpasning
mio. kr.

Difference

2019 4,4 4,4 0

Tiltagets område Beskrivelse
tilpasning
mio. kr.

Evaluering af tiltag fra 2017
Døgncenter Frederikshavn + SKP

Omlægning af Døgncentertilbud samt SKP tilbud i 2017 skal 
evalueres med henblik på at resultatet af omlægningen giver 
den nødvendige budgettilpasning. Alternativt skal den 
oprindelige besparelse fra 2017 gennemføres. 
(Døgncenter 2,46 + SKP 2,577 mio. kr.)

5,037

Omlægningsaktiviteter

Omlægningerne på Døgncenter og SKP i 2017 skal i 2019 
give fuldt gennemslag. Overskydende budgetbeløb bruges til 
ny omlægningsaktivitet til gavn for budgettilpasning i 2020 – i 
alt 2,98 mio. kr.

-0,637

Oversigt	over	tilpasningsbehov	og	tilpasningsforslag	2020

Tilpasningsbehov
mio. kr.

Foreslået
tilpasning
mio. kr.

Difference

2020 4,1 4,1 0

Tiltagets område Beskrivelse
tilpasning
mio. kr.

Tilpasning indhentet via 
omlægningsaktivitet i 2017 og 2019

Omlægningsaktivitet iværksat på baggrund af mer-tilpasning af 
budgettet i 2017 og 2019 skal i 2020 medføre en 
budgettilpasning på 2,98 mio. kr.

2,98
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Familiehuset
Omlægning eller nedlæggelse af § 11 tilbuddet. (tidligt 
samtaleforløb på 3 samtaler). Der er tale om en kan-opgave.

0,7

Omlægning if. med
familieplejekonsulenter

Tilpasning, omlægning eller omorganisering af 
familieplejekonsulenternes opgaver og organisering, så der 
evt. kan ske udnyttelse af enslydende kompetencer i andre 
enheder. 

0,42

Opsamling	af	tilpasningsbehov	og	foreslåede	tilpasninger

Budgetår Tilpasningsbehov
mio. kr.*

Foreslået
tilpasning 
mio. kr.

Difference

2016 2,5 2,5 0

2017 3,6 3,6 0

2018 5,4 5,4 0

2019 4,4 4,4 0

2020 4,1 4,1 0

Samlet 20 20 0
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Omlægningsaktivitet Særlig netværksindsats i CFA -2017

Baggrund Omlægning af indsats i Center for Familie som led i plan for 

budgettilpasning frem mod 2020. 

Ønske om et særligt fokus på myndigheds afdækning af og arbejde med 

netværksressourcer i et forebyggende perspektiv og alle typer af 

foranstaltninger.

Formål At sikre myndigheds afdækning af og arbejde med netværksressourcer i et 

forebyggende perspektiv og i alle typer af foranstaltninger.

Omlægning og organisering Der ansættes en projektmedarbejder med erfaring i netværksafdækkende 

arbejde i en 1-årig projekt-stilling, der skal udbrede kendskab til 

afdækning af netværk i rådgivergruppen yderligere, og understøtte 

rådgivers arbejde i enkelte sager ved at indgå i sparring og konkret 

opgaveløsning.

Stillingen indeholder undervisning og samarbejde med rådgiver i den 

enkelte sag. 

Medarbejderen skal indgå i orientering af distrikter og andre 

samarbejdspartnere om arbejdet med at afdække og inddrage netværk i 

endnu højere grad en nu.

I tråd med forslaget til omlægning er Socialstyrelsen (den 1. august 2016) 

ansøgt om midler til implementering af Signs of Safety, som dels er et 

undersøgelsesværktøj og dels et værktøj til at udarbejde sikkerhedsplaner 

som led i forebyggelse, i bl.a. anbringelsessager og i forbindelse med 

hjemgivelser. Uanset om ansøgningen imødekommes skal indsatsen ske i 

tråd med viden og systematik i modellen Signs of Safety.

Stillingen forankres tæt på rådgiverne i Center for Familie.

Samarbejdspartnere Der etableres et tæt samarbejde med rådgivere, familieplejeteam og 

behandlere i Center for Familie. Der etableres samarbejde med 

distrikterne og andre samarbejdspartnere ift. forståelse af og 

understøttelse af arbejde med en særlig netværksindsats.

Finansiering En stilling finansieres i 2017 som omlægningsaktivitet i handleplan for 

budgetoverholdelse i 2020. Hvis ansøgning til Socialstyrelsen ikke 

imødekommes, vil der være uddannelsesaktiviteter i 2017, som skal 

finansieres som omlægningsaktivitet i 2017.

Tidsperspektiv Ansættelse sker i 1-årig projektstilling med tiltrædelse januar 2017.
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Omlægningsaktivitet Omlægning: Samling og omlægning af indsatsen i 
Døgncenter Frederikshavn(DCF), reduktion i 
pladsantal og sammenlægning med Skansen

Baggrund Omlægning af indsats i Center for Familie som led i plan for 

budgettilpasning frem mod 2020. 

Med inspiration fra andre kommuner og med vægt på evidens på 

anbringelsesområdet ønskes en omlægning af indsatsen i Døgncenter 

Frederikshavn.

Formål At arbejde med mere intensive behandlingsforløb, korttidsanbringelser, 

direkte inddragelse af netværk og familie på anden vis, og sikre mulighed 

for samtidigt, at etablere længere anbringelsesforløb, hvor det fortsat er 

behovet.

Der ønskes en tæt kobling til og organisatorisk forankring af det mest 

intensive alternativ til anbringelse: Skansen, i DCF for at overgange og 

arbejdsmetoder kan udvikles i den samlede kontekst, og med fokus på 

bevægelse ned af indsatstrappen.

Omlægning og organisering Antallet af pladser i DCF reduceres med 4 og pladserne samles i tilbuddet 

på Suensonsvej. Den fysiske placering på Granly nedlægges. Der vil være 

behov for en fysisk opdeling af bygningen på Suensonsvej, så der på de to 

etager dels bliver et afsnit for korttidsanbringelser og dels et for længere 

anbringelsesforløb.

Den samlede ressource bruges til at sikre mulighed for, at etablere mere 

intensive behandlingsforløb, at arbejde med korttidsanbringelse og 

involvering af netværk og familie på anden vis, og sikre mulighed for 

samtidigt, at etablere længere anbringelsesforløb, hvor behovet, 

midlertidigt, vurderes nødvendig i forhold til barnets/den unges 

øjeblikkelige udvikling og trivsel.

I forhold til korttidsanbringelser og mere intensive forløb skal en 

anbringelse forberede de anbragte, deres familie og netværk til et liv 

udenfor DCF så hurtigt som muligt, og det primære arbejdsfokus er det 

miljø, som den unge skal udskrives til. Arbejdet kommer i høj grad til at 

handle om, at finde og støtte op om de anbragtes primære og 

permanente relationer i hele behandlingsforløbet.

Der skal i stor udstrækning være fokus på at sikre samarbejde ift. og 

forståelse for undervisning, uddannelse og senere beskæftigelse for de 

unge, da det er en afgørende beskyttelsesfaktor ift., hvordan det går de 

unge fremadrettet. Perspektivet peger både ind i egen organisation og ud 

til samarbejdspartnere. Der bliver behov for en særlig indsats her, der 

bygger bro.

I det lys –og med de erfaringer der er fra andre kommuner og arbejdet i 



Skansen, er det naturligt at lægge Skansen sammen med DCF.

Den samlede omlægningen vil kræve en væsentlig ændring i mind-set og 

arbejdsmetoder hos medarbejdere og samarbejdspartnere ( se anden 

omlægningsbeskrivelse), og herudover er der behov for hurtigt at få en 

ændret sammensætning af kompetencer i DCF, for at løfte den samlede 

og ændrede opgave. Der vil være behov for at få medarbejdere ind, der 

har erfaring med og er uddannet som f.eks. familieterapeut (2), 

misbrugsbehandler (1)og lærer/inklusionsvejleder eller AKT-lærer (1).

Ansættelserne skal være fleksible ift. at indgå i det samlede pædagogiske 

arbejde og bidrage til at sikre den fornødne specialistviden i arbejdet.

Uanset omlægningen vil der være behov for køb af eksterne pladser til 

målgrupper, der ikke kan dækkes indenfor DCF’s målgruppe. I den 

sammenhæng vil ændrede forventninger til mind-set og arbejde ned ad 

indsatstrappen for eksterne leverandører også være afgørende og en 

forudsætning for, at den samlede tilbudsvifte kan opleves som 

sammenhængende.

Samarbejdspartnere Der vil være behov for et tæt samarbejde med andre samarbejdspartnere 

i CFA: – distriktsteams, specialteam og andre leverandører( f.eks. BOH-

SKP og Familiehus)  ift. accept af og understøttelse af ændret fokus og 

metode i arbejdet.

Der vil være behov for et massivt samarbejde med almenområdets tilbud: 

skoler, dagtilbud og klubber i forståelse af ændret fokus og metode og 

deres roller som et samarbejdende netværk i sagerne.

Finansiering For at skabe forandringen vil der være behov for omlægning, rekruttering 

af andre kompetencer, og dermed afskedigelser af eksisterende 

personaler svarende til 6 stillinger for at kunne finansiere andre 

ansættelser med specifikke kompetencer. 

Omlægningen skal bidrage til budgettilpasning med et beløb svarende til 

2,46 mio i 2019 og fremad. ( Alternativt skal en tilsvarende reduktion ske i 

tilbuddet  fra 2019 og frem.

Tidsperspektiv Ansættelse af medarbejder med andre kompetencer vil ske foreløbigt i  2-

årige stillinger 2017-2019, idet omlægningen forudsættes at bidrage til 

budgettilpasning som beskrevet ovenfor og alternativt som 

personalereduktioner fra 2019.

Afskedigelser vil skulle effektueres så hurtigt som muligt efter politisk 

godkendelse i 2016.
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Omlægningsaktivitet Omlægning i Familiehuset og forankring af 
behandlingsindsatsen ved overgang for Projekt 
Skagen til fremadrettet drift (Alternativet 
Skagen?)

Baggrund Omlægning af indsats i Center for Familie som led i plan for 

budgettilpasning frem mod 2020. 

Egne erfaringer og andre kommuners arbejde med dokumentation og  

meget tæt opfølgning har inspireret til fokus på arbejdet med målsætning 

og målopfølgning i den enkelte sag, og et tæt samarbejde med 

myndighedsområdet. ( foreslået i handlingsplanen).

Samtidig har de samlede omlægninger og prioriteringer i handlingsplanen

for budgetoverholdelse, givet mulighed for at foreslå samling af 

behandlingsansvar for Familiehuset og Projekt Skagen i fremadrettet drift.

Formål At optimere og målrette Familiehusets behandlingsarbejde og dermed 

skærpe/tilrette tilbuddet i forhold til placeringen på indsatstrappen.

Sikre den fremadrettede kvalitet i behandlingsarbejde ved overgang for 

Projekt Skagen til drift, så der sikres udvikling ift., også fremadrettet at 

have et reelt alternativ til anbringelse i det samlede tilbud.

Omlægning og organisering Som et element i handlingsplanen for budgetoverholdelse er der peget på 

besparelser i familiehuset ved arbejde med bedre målsætning og 

målopfølgning ( 1 mill. kr.) . Herudover skal der også arbejdes med et 

mind-set, der handler om fokus på normalisering, kortere forløb, når det 

ikke er en langvarig kompenserende indsats, der er behovet. Mind-settet 

er som generelt båret af fokus på bevægelse ned af indsatstrappen.

Udover de afskedigelser som vil være en konsekvens af effektivisering,

foreslås det, at stillingen som behandlingsansvarlig psykolog nedlægges, 

så behandlingsansvaret sammen med behandlingsansvaret i Projekt 

Skagen samles hos lederen af Familiehuset. I lyset af at Skansen foreslås 

lagt sammen med DCF, er det vurderingen, at der er ressource til, at det 

samlede behandlingsansvar ligger hos lederen af Familiehuset.

Omlægningen indebærer et behov for en hurtig ændring i kompetencer i 

Familiehuset, der kan understøtte det konkrete arbejde med 

effektivisering og samarbejde med myndighed ift. målsætninger i 

handleplaner og sammenhænge til behandlingsarbejdet. 

Det foreslås, at der ansættes en rådgiver til at arbejde med dette 

perspektiv ind i Familiehuset , og i et tæt samarbejde med myndighed.

Stillingen forankres i Familiehuset. Ansættelsen skal være fleksible ift. at 

indgå i det samlede arbejde i Familiehuset, og bidrage til at sikre den 

fornødne erfaring og viden i arbejdet.



Forslaget om forankring af behandlingsindsatsen ved overgang for Projekt 

Skagen til fremadrettet drift (Alternativet Skagen?) skal ses i lyset af 

ønsket om, at opretholde tilbuddet med de store fordele der er, ved at 

have tilbuddet forankret i Skagen – og i almenområdet. Det er ønsket, at 

sikre den fornødne behandlingsmæssige erfaring i den fremadrettede 

udvikling af tilbuddet, så vi i overgang til drift på alle måder tager 

evalueringen alvorligt og sikrer, at vi også fremadrettet har et alternativ til 

anbringelse i tilbuddet.

Samarbejdspartnere Der vil være behov for et tæt samarbejde med andre samarbejdspartnere 

i CFA – distriktsteams, specialteam og andre leverandører ift. accept af og 
understøttelse af  arbejdet.

Der vil være behov for et massivt samarbejde med almenområdets tilbud: 

skoler, dagtilbud og klubber i forståelse af ændret fokus og metode og 

deres roller som et samarbejdende netværk i sagerne.

Ift. overgangen for Projekt Skagen til fremadrettet drift med bevarelse af 

de mange fordele tilbuddet har ved nuværende forankring lokalt og i 

almenområdet, vil der være behov for et meget, meget tæt samarbejde 

mellem klubben og Familiehuset ift. forslaget om at flytte 

behandlingsansvaret.

Finansiering -  herunder evt. 

afskedigelser

Selve effektiviseringen skal bidrage med 1 mio kr. i 2017 og frem, og det 

betyder afskedigelser i størrelsesordenen 3 stillinger.

Herudover foreslås det, at stillingen som behandlingsansvarlig psykolog 

nedlægges, og behandlingsansvaret samles hos lederen af Familiehuset.

Indenfor den samlede ramme ansættes en rådgiver med konkrete 

erfaringer og uddannelsesmæssig baggrund for at arbejde med meget 

konkrete målsætninger i handleplaner og øvrigt undersøgelsesmateriale.

Det vurderes ikke, at der isoleret vil være finansiering knyttet til at 

forankre behandlingsansvaret for Projekt Skagen i Familiehuset.

Tidsperspektiv Ansættelse af rådgiver sker med virkning fra 1. januar 2017.

Afskedigelser vil skulle effektueres så hurtigt som muligt efter politisk 

godkendelse i 2016.
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Omlægningsaktivitet Etablering af 2 udslusningspladser på 
Frederikshavn Krisecenter

Baggrund Belægningen på Frederikshavn Kommunes Krisecenter er høj, og der 

afvises en del kvinder både fra egen og fra andre kommuner.

Det har tidligere været drøftet, om der skulle ske en fysisk udvidelse af 

Krisecenteret, men det har ikke været muligt på grund af behovet for en 

anlægsinvestering. På den baggrund er ideerne drøftet yderligere, og det 

foreslås at der etableres 2 udslusningspladser i eksternt lejemål i 

nærheden af Krisecenteret.

Formål Formålet er at tilbyde udslusning i regi af Krisecentneret, så der bliver et 

større flow i opgaveløsningen, og dermed mulighed for at pålægge 

Krisecenteret et indtægtskrav, der kan bidrage til budgetoverholdelse 

frem mod 2020 og fremmad.

Tilbuddet vil forhåbentlig give mulighed for, at kvinder der har brug for en 

plads i nærområdet i større udstrækning, end det aktuelt er muligt kan få 

dette, og det vil betyde færre udgifter til køb af pladser i andre 

kommuner, samtidig med at færre kvinder fra andre kommuner må 

afvises og der dermed kan oppebæres en indtægt.

Omlægning og organisering Der etableres 2 udslusningspladser i eksternt lejemål tæt på 

Krisecenteret. I forhold til den samlede løsning, vil der være behov for en 

personaleudvidelse svarende til udgiften ved ansættelse af en husmor i 

Krisecenterets regi. 

Krisecenteret er omfattet af Rammeaftalen på det specialiserede 

socialområde, og processen for udvidelse i det perspektiv skal afklares 

inden implementering.

Samarbejdspartnere Kommuner i hele Danmark betaler for kvinders ophold på krisecentre 

med afsæt i bopæl. Det vil være oplagt, at orientere bredt da kvinder fra 
alle dele af landet bruger tilbuddet. 

Finansiering - herunder evt. 

afskedigelser

Omlægningen vil indebære et indtægtskrav på 0,25 mio om året . 

Personaleudvidelsen skal indeholdes i rammen med indtægtskravet for 

øje. Det skal afklares, hvordan takststrukturen for det samlede tilbud skal 

se ud fremadrettet, herunder taksten for kvinder med mere end 3 børn, 

da der kan være mulighed for at oppebære dobbelt takts for kvinder med 

mere end 3 børn.

Tidsperspektiv Tilbuddet etableres til opstart primo 2017( afhængigt af rammeaftale 

proces).
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Omlægningsaktivitet Theraplay – behandlingsindsats i 2017
Baggrund Med baggrund i tidligere positive erfaringer med tilbud om behandling 

med metoden Theraplay foreslås det, at tilbuddet etableres som del af 

omlægningsaktiviteter i 2017. 

Formål At tilbyde behandling til børn med sociale, følelses-, udviklings- og 

adfærdsmæssige vanskeligheder enten som led i forebyggelse af at 

behandlingsbehovet bliver stigende eller som led i etableret anbringelse 

med det perspektiv at bringe indsatsen ned af indsatstrappen.

Omlægning og organisering Der etableres tilbud i 2017 med en fuldtidsbehandler som element i 

omlægningsaktiviteter. Det skal afklares nærmere, hvor tilbuddet 

forankres mest hensigtsmæssigt i perioden. Der er kompetencer i 

organisationen, der kan varetage opgave.

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi.

Samarbejdspartnere Medarbejdere i Center for Familie som skal kende tilbuddet indgående ift. 

en målrettet prioritering af tilbuddet i behandlingsøjemed, så indsatsen 

understøtter bevægelsen ned ad indsatstrappen.

Finansiering- herunder evt. 

afskedigelser

Tilbuddet finansieres via omlægningsaktiviteterne i 2017. Der er 

opmærksomhed på evaluering og evt. behov for et fortsat TheraPlay 

tilbud ved gode aktiviteter. En alternativ finansiering vil i så fald skulle 

findes. 

Tidsperspektiv Tilbuddet etableres som omlægningsaktivitet afgrænset til budgetåret 

2017.
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Omlægningsaktivitet Evalueringskultur og arbejde med mindset 
Baggrund Omlægning af indsats i Center for Familie som led i plan for 

budgettilpasning frem mod 2020.

For at understøtte omlægningen i Center for Familie er det afgørende at 

arbejde med at opnå fælles: 

-mindset, der giver et ensartet syn på arbejdet med familierne

- retning for nye samarbejdsrelationer og arbejdsgange

- forståelse af omlægningen 

-nødvendige metoder og værktøjer, der understøtter arbejdet.

Formål Arbejde med mindset, så medarbejdere i CFA og samarbejdspartnere får 

et tydeligt billede af formål, retning og omlægning af familieområdet. 

Samtidig understøttes mindsettet af evalueringer og metoder med fokus 

på progression, så indsatser tilpasses generelt og på det konkrete 

sagsplan.

Undersøgelser og planer skal skabe størst mulig mening og sammenhæng 

for borgerne og de professionelle. Inddragelsen af netværk skal være med 

til at understøtte progressionen, meningen, sammenhængen i indsatsen 

og bevægelsen ned ad indsatstrappen.

Omlægning og organisering Der afholdes 2 fælles seminarer for personalet i CFA i 2017 med fokus på 

forståelse af omlægning og arbejde med mindset. 

Der arbejdes med implementering og uddannelse i evalueringsværktøjer 

og andre metoder f.eks.:

- FIT i behandlingsarbejdet, 

-metodeudvikling af § 50 arbejdet og sammenhænge mellem 

undersøgelser, handleplaner og behandlingsarbejdet (i tråd med arbejdet 

i BBO om én plan)

- fokus på at udbrede viden om ændrede metoder til samarbejdspartnere

Der arbejdes med at udbrede kendskabet til  mindset, omlægning  og 

forventninger ift. samarbejdspartnere  - internt i kommunen og  eksternt.

Samarbejdspartnere En lang række centre i Frederikshavn Kommune er centrale i at 

understøtte forandringen i Center for Familie. Herudover er der eksterne 

samarbejdspartnere, som er vigtige i omlægningen – f.eks. private 

opholdssteder, læger og øvrigt sundhedspersonale.

Finansiering – herunder evt. 

afskedigelser

Udgifter til afholdelse af seminarer, undervisning, metodeudvikling og 

indkøb af f.eks. software til evalueringsværktøjet FIT etc. afholdes som 

engangsudgift/omlægningsaktivitet i henhold til handlingsplanen for 
budgetoverholdelse i 2017. 

Udgifter til forskelligt orienteringsmateriale til medarbejdere og 



samarbejdspartnere  afholdes ligeledes som 

engangsudgift/omlægningsaktivitet i  henhold til  handlingsplanen for 

budgetoverholdelse i 2017.

Der vil være en løbende abonnementsudgift til f.eks. FIT, som skal 

afholdes af den enkelte leverandør/behandler i Center for Familie 

fremadrettet.

Tidsperspektiv Aktiviteterne skal planlægges/aftales i efteråret 2016 og afvikles i løbet af 

2017 som implementering.
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Omlægningsaktivitet BOH-SKP-regi ( Bo-hjemme-støtte og Støtte-
kontakt-personer):
Misbrugsindsats – misbrugskonsulent og projekt 
med afprøvning af afrusningsture samt yderlig 
familieterapeutisk indsats

Baggrund Omlægning af indsats i Center for Familie som led i plan for 

budgettilpasning frem mod 2020. 

Det opleves at unges rusmiddelproblemer influerer markant på 

muligheden for at opnå ønsket effekt i en række af vores pædagogiske 

tilbud.

Det opleves at familie/netværk influerer markant på muligheden for at 

opnå ønsket effekt i en række af vores pædagogiske tilbud.

Formål At sikre en ressource til en målrettet indsats der supplerer eksisterende 

tilbud, og bedrer muligheden for effekt i en række andre tilbud.

At give mulighed for yderlig fokus og indsats ift. familie/netværk for at 

sikre endnu bedre målopfyldelse i indsatsen.

Omlægning og organisering Der ansættes en misbrugskonsulent i foreløbigt en 2 årig stilling 2017-

2019. I 2017 etableres projekt med afprøvning af afrusningsture . Det 

vurderes væsentlig at have umiddelbar og let adgang til en 

misbrugskonsulentfunktion ud over det, der i øjeblikket findes i det 

kommunale system.

Misbrugskonsulent:

I arbejdet vil der dels være fokus på motivationsarbejde, A-A kontakt med 

den unge og koordinering med indsats for og forventningsafstemning med 

familie og netværk. Herudover vil der være en opgave med koordinering 

af afsrusningsture. Konsulenten skal med afsæt i et helhedsorienteret 

behandlingssyn indgå i samarbejde med andre behandlingstilbud og 

relevante pædagogiske tilbud for målgruppen. 

Medarbejder ressourcen skal anvendes fleksibelt i BOH-SKP regi, hvis der i 

perioder er mindre brug for det målrettede misbrugsarbejde.

Afrusningsture:

Det foreslås, at der med mere fleksible ansættelser for et team af 

medarbejdere i BOH etableres et projekt i 2017, der giver mulighed for at 

afholde kvartalsvise afrusningsture, hvor en mindre gruppe af unge tages 

ud af lokalmiljø og på en kort afrusingstur af forventeligt 12 dages 

varighed.  Forslaget er, at de derefter indgår i en pædagogisk indsats i 

nærmiljøet med mulighed for at skabe en rød tråd i behandlingsarbejdet, 

med pædagoger der er kendte, og som så vidt muligt kan blive 

gennemgående  i arbejdet. Teamet skal være med til at sikre samarbejdet 

med andre lokale behandlere, familie og netværk.



Tilbuddet skal afklares næremere og drøftes med Socialtilsyn Nord inden 

etablering.

Familieterapeutisk styrkelse i BOH:

Det foreslås, at der ansættes en pædagog med familieterapeutisk 

uddannelse i foreløbigt en 2 –årig stilling for at styrke den 

sammenhængende indsats ift. de unge og de unges familie og netværk 

yderligere.

Medarbejder ressourcen skal anvendes fleksibelt i BOH-regi.

Samarbejdspartnere Der etableres et internt netværk for medarbejdere i CFA der arbejder 

direkte med rusmiddelproblemer, og herudover skal der etableres et tæt 

samarbejde med bl.a. Det mobile Ungeteam (MUT), Behandlingscenter 

Nordenfjord, SSP og klubber i almenområdet.

Der vil være behov for et massivt samarbejde med almenområdets tilbud: 

skoler og klubber i forståelse af ændret fokus og metode og deres roller 

som et samarbejdende netværk i sagerne.

Der forventes etableret et samarbejde med Center for Unge ift. 

afprøvning af afrusningsture.

Finansiering – herunder evt. 

afskedigelser

For at oprette tilbuddet, vil der være behov for omlægning og dermed 

afskedigelser af eksisterende personaler svarende til 2 stillinger i SKP-regi

og 1 stilling i BOH-regi, så der dels frigives midler til aktiviteter, og der

bliver mulighed for rekruttering af en misbrugskonsulent og en pædagog 

med familieterapeutisk uddannelse. Etablering af forsøg med fleksible 

ansættelser for et team i BOH i 2017, finansieres som omlægningsaktivitet 

i handleplan for budgetoverholdelse i 2020.

Den samlede omlægning i BOH-SKP skal bidrage til budgettilpasning med 

et beløb svarende til 2,577 mio i 2019 og fremad. ( Alternativt skal en 

tilsvarende reduktion ske i tilbuddet fra 2019 og frem.)

Tidsperspektiv Ansættelse af misbrugskonsulent og en pædagog med familieterapeutsik 

uddannelse sker foreløbigt i en 2-årig stilling 2017-2019, idet 

omlægningerne forudsættes at bidrage til budgettilpasning som beskrevet 

ovenfor og alternativt som personalereduktioner fra 2019.

Afprøvning af afrusningsture sker på projektbasis i budgetåret 2017.

Afskedigelser vil skulle effektueres så hurtigt som muligt efter politisk 

godkendelse i 2016.
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Dagsordenpunkt  

 

Handleplan for budgetoverholdelse i Center for Familie 
Sags-ID: EMN-2016-01570  

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen 

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen 

  

Beslutningskompetence 

HR 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte den 29. juni 2016 Økonomiudvalgets anbefaling om, at give Børne- og Ungdomsudvalget 

mulighed for at skabe balance mellem forbrug og budgetramme i Center for Familie over en treårig periode. For 

at støtte denne proces bevilgede Byrådet 34 mio. kr. til Center for Familie fordelt over årene 2016-2019. Samlet 

set betyder det, at Center for Families budget efter tilførsel af 34 mio. kr. og inklusiv de vedtagne 

rammereguleringer, skal tilpasses med 20 mio. kr. i perioden 2016-2020.  

Børne- og Ungdomsudvalgets handleplan for budgetoverholdelse bliver fremlagt for Økonomiudvalget den 28. 

september 2016. Center for Familie har udarbejdet forslag til vedlagte handleplan, inklusiv beskrivelser af en 

række omlægningsaktiviteter afledt af handleplanen. Handleplanen samt de beskrevne omlægningsaktiviteter 

behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. september 2016. Inden da er materialet sendt til 

udtalelse i MED-systemet. Hermed fremsendes det også til Handicaprådets udtalelse omkring de elementer der 

berører handicapområdet.  

 

 

Indstilling 

Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Handicaprådet: 

- drøfter de elementer i handleplanen og omlægningsaktiviteterne, der berører 

Handicapområdet, og udarbejder en evt. udtalelse 

  

 

Beslutninger 

Udvalg: Handicaprådet Dato: 29-08-2016 

Handicaprådet tager Handleplanen til efterretning med den bemærkning, at man er dybt 

bekymret for beskæringen i det forebyggende arbejde – herunder aflastning. 

 

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 

Børge Bondeven Frederiksen. 

 

 

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet 

 

 



Medarbejdersiden i Center-MED Familie ønsker på mødet den 29. august at komme med følgende udtalelse 

i relation til handlingsplanen for budgetoverholdelse i Center for Familie: 

Medarbejdersiden i Center-MED ser med stor bekymring på økonomiudvalgets beslutning af den 22. juni 

2016 lydende på, at Center for Familie skal foretage en budgettilpasning svarende til20 mio. kr. i årene 

2016-2020. 

På det overordnede plan udtrykkes undren over de modsatrettede signaler i forhold til Byrådets beslutning 

om indførelse af ”Bæredygtigt Børneområde” (BBO), som ligger vægt på tidlig indsats og forebyggende 

arbejde og på den anden side et krav om en rammebesparelse i forhold til et allerede stramt budget. En 

budgetramme, som i forvejen og gennem en årrække har vist sig at være underbudgetteret.  

En budgetregulering svarende til det fremlagte vil medfører negativ opmærksomhed, klager og 

pressebevågenhed. Vi kan have en bekymring for hvad borgerne forventer, da det i pressen har set ud som 

om området er tilført midler med Økonomiudvalgets bevilling og de forventer derfor måske højere service 

– når der i realiteten er tale om en besparelse.  

Det er Center-MEDs opfattelse, at de forskellige udvalg, som er repræsenteret i Center for Familie har 

forskellige og modsatrettede indsatsområder. Med den ene hånd tilføres midler fra sundhedsudvalget til 

screening af alle børn på 1½ år og på 3 år og med den anden beskæres bevillingen på kommunens svageste 

børn kraftigt.  Ligeledes er det vores opfattelse at det vil blive vanskeligt at håndtere ”nye indsatsområder” 

som den aktuelle ungeproblematik med de 12-14 åriges kriminalitet. Medarbejdersiden ønsker at rette 

politikernes opmærksomhed på, at en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af 

udvalgsområder vil være hensigtsmæssig.   

 

Besparelsernes indflydelse på arbejdet med udsatte familier og børn: 

Medarbejdersiden i Center-MED ønsker at henlede opmærksomheden på, at besparelserne på den tidlige 

og forebyggende indsats, som for eksempel SiD, § 11, længere ventelister og mindsket mulighed for 

udredning i PPA regi med stor sandsynlighed vil medføre øgede omkostninger på længere sigt.  

En indskrænkning på forebyggelsesområdet vil betyde et øget pres på socialrådgiverne, da det kun er dem, 

der har kontakten til familierne, mens de står på venteliste. Derudover kan vi se, at familier der før kunne 

profitere at et kort § 11 forløb skal tilbydes ”tungere foranstaltningstyper”, som for eksempel familiehuset, 

kontaktperson osv. Dette medfører igen større arbejdsmængde, da disse foranstaltninger kræver en 

børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse).  

I overgangen fra forebyggende til reelle foranstaltninger indeholder planerne nytænkning på området med 

differentierede (korte og lange) anbringelsesformer og øget inddragelse af netværk. 

Men det er vanskeligt at forudse succesrigt udfald, når udgangspunktet er baseret på besparelser. 

Erfaringer fra andre kommuner (Herning) viser at succesen med korttids anbringelser hviler på et grundlag 

af massive ressourceinvesteringer. 

 



Dog skal det tilføjes, at forslagene om nedlæggelse af anbringelsespladser og nedskæring i personalet i 

vores optik vil medføre en øget omkostning ift. tilkøb af eksterne pladser, da børnenes trivsel og udvikling 

påvirkes af hinanden og at der således er børn/unge, som ikke kan rummes og/eller komme i trivsel på 

kommunens anbringelsessted. Jo flere unge med massive problemer samlet et sted, jo større smitteeffekt.  

 

Konsekvenser for medarbejderne, arbejdsmiljøet og trivsel: 

Flere kolleger er utrygge og bange for at miste deres job hvilket kan betyde, at de kolleger, som har 

mulighed for at søge tilsvarende jobs i andre kommuner, benytter sig af muligheden. Vi kan ligeledes også 

have svært ved at rekruttere nye medarbejder i en periode hvor der varsles nedskæringer.  

Al det nytænkning der er lagt op til, med nyt syn på anbringelser og netværk osv. kan være svært hvis der 

ikke er ressourcer til det og kan være svært at gøre parallelt med at medarbejdere afskediges. En 

omlægning af denne karakter, med både mind-set, nye tilbud, afskedigelser og nye kolleger i den hast er 

risikofyldt. Det kan være svært at bibeholde arbejdsglæden ved dem der er tilbage; de skal stå på mål 

overfor faldende serviceniveau ude ved borgerne og skal kunne arbejde med de lange ventelister mv. Man 

skal også have for øje, at det er svært for de medarbejdere, der er tilbage på grund af den større 

arbejdsbyrde.   

 Vi finder det mere etisk korrekt at opkvalificere allerede ansatte medarbejdere end at skulle ud og ansætte 

nye, som igen kræver oplæring i arbejdsstedets funktioner og kultur. Desuden forudser vi, at det vil 

afstedkomme meget dårligt arbejdsmiljø, når opsagte medarbejdere skal arbejde side om side med 

nyansatte medarbejder. Her kan vi frygte sygemeldinger. 

En anden problematik er vakancer efter barsel, da de øvrige kolleger belastes yderligere i denne periode.  

 



Udtalelse fra AMR-Netværket i Center for Familie i forhold til Børne – og ungdomsudvalgets 

handleplan for budgetoverholdelse i 2020. 

Vi tilslutter os i stor grad udtalelse af 29.08.16 fra medarbejdersiden i Center MED. 

 

Med denne udtalelse vil vi som arbejdsmiljørepræsentanter tage udgangspunkt i konsekvenserne for 

arbejdsmiljøet i Center for Familie. 

APV i foråret 2016 viste, at der er for mange arbejdsopgaver til for få hænder, dette arbejder vi meget på at 

få udbedret. Budgetbesparelserne hjælper os ikke i dette arbejde – tværtimod. 

Vi oplever allerede nu stor bekymring og frustrationer i samtlige afdelinger i Center for Familie. 

Flere kolleger er utrygge og bange for at miste deres job. Der er meget splitting i personalegrupperne. 

Vi oplever, at arbejdsglæden ligger på et meget lille sted. Der er netop sket forandring i forbindelse med 

etablering af BBO. Dette er kun lige landet, og nu varsles budgetbesparelser, hvor der ligger en reel trussel 

om nedskæringer i personalet, ligesom der efterfølgende fortsat er risiko for nedskæringer i personalet, 

såfremt omlægningsaktiviteterne viser sig utilstrækkelige. 

Dette vil påvirke den psykiske belastning over en meget lang periode, hvor der vil være høj risiko for 

langtidssygemeldinger og/eller personaleflugt, hvilket kan betyde yderligere belastning for de 

tilbageværende, – dette kan igen starte en ond cirkel af skiftende langtidssygemeldinger og/eller 

personaleflugt. 

Da der ikke er taget højde for vikarudgifter i budgetbesparelserne, kan der forventes øget pres og 

sygemeldinger på det tilbageværende personale. 

Gennemføres budgetbesparelserne, er det sandsynligt, at borgere i langt højere grad vil klage – ikke bare 

over de afgørelser der bliver truffet, men også over de lange vente- og sagsbehandlingstider. 

Kontakten og relationen med borgerne bliver yderligere belastet af borgerens vrede og frustrationer, som 

vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø i negativ retning. 

I institutionerne er der bekymring for øget risiko for optrapning af fysiske og psykiske konflikter. 

 

 

Vi opfordrer politikerne til at tænke sig godt om. 

 

AMR-Netværket i CFF, den 2. september 2016 

 



 

 

  
 

 

 

  BHS & SKP 
Telefon: 98 45 64 50 

BO HJEMME STØTTE & STØTTE KONTAKT PÆDAGOGER.                                          

Ørnevej 3B, 9900 Frederikshavn. Center for familie. 
 

Referat fra P-Møde med MED status den 22.08.16 

Omlægning i BHS og SKP 
 
På vores personalemøde med MED status den 22. august 2016 har vi drøftet ideer og 
konsekvenser af, hvad de påtænkte omlægning/organisering og nedskæring i budget vil betyde 
for både personale og indsatsen i fh.t., de unge. Vi ønsker at gøre opmærksom på følgende.  
 
Vi har pt. ansat 8 veludannet socialpædagoger som har store erfaringer med målgruppen.  
Den godkendte normeringen er max 5 unge pr. pædagog og 4 unge til TR/AMR, det giver max 
godkendt 39 unge.  
Vi har pt. 47 unge indskrevet, dvs. i forhold til normeringen er der 18 i overbelægning.  
Ud af de 47 er der 27 udredte psykologiske/psykiatriske diagnoser og ca. 8 med mere eller 
mindre misbrug af hash. Og 2 med mere, blandingsmisbrug. 
Alle har opvækstbetingelser imod sig, ellers var de ikke hos os. 
 
Vi kan ikke løbe hurtigere. Vi er pt. presset max. og den overbelægning holder ikke i længden, 
hvis ikke vi skal blive yderligere overbelastet, stresset og muligvis brænde ud.  
 
Udover relations arbejde, laver samtlige pædagoger familiebehandling med mange af forældrene 
samt netværksarbejde. Den mere direkte terapeutiske del tager vores familieterapeut sig af, i 
samarbejde med os pædagoger. 
 
Der er bagvagt og rådighedsvagt dækket ind alle døgn, hele året. 
Også SH dage. Vi har ingen vikardækning. 
Vi dækker på skift husets åbningstider. 
Vi koordinerer samarbejde med mange forskellige uddannelsessteder. Vi samarbejder også med 
psykiatrien, politi. Osv.  
Vi løber fra møde til møde og vi skal dokumenterer og skrive statusrapporter mv. 
 
Vi er ”brandslukkere” vi forebygger og vi forsøger at fremtidssikrer de unge, så de senere kan 
forsørge sig selv og bryde de mønstre, som mange har med i bagagen. 
 
Og så er vi i forvejen en relativt billig foranstaltning, alternativ til anbringelse.  
 
I omlægningen påtænkes der at skære personalet yderligere med 1 socialpædagog.  
I forvejen er der varslet afskedigelse af 1 pædagog pr. 1.10-16.  
Det vil betyde at normeringen falder til 6 pædagoger og derved til 29 unge og at 
overbelægningen må reduceres til 0, da vi bliver færre til at dække hinanden ind. Vi vil gerne 
undgå sygemeldinger. 
 
Så påtænker man at ansætte en pædagog med familieterapeutisk uddannelse, som også skal 
indgå som pædagog. Denne kan muligvis have 2 unge, udover familiearbejdet. Så lander vi på 
max. 31 unge i BHS. 
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Det betyder, at det er nødvendigt, at vores åbningstider i huset bliver reduceret. Vi bliver ikke 
personale nok til at dække nuværende åbningstider. 
 
Bagvagten overgår til hver 6 uge, i stedet for nuværende 8 uge. 
 
Vi bliver færre til at dække hinanden ind genereelt og ved sygdom samt dække bagvagten og 
rådighedstid. Vi får hurtigere opbrugt de 37 t om ugen. Vi dækker også hinanden i 
korterevarende sygdomsperioder. 
 
Indsatsen til de unge vil blive forringet. Kerneydelsen er kontakten til de unge, man kan ikke kun 
snakke sig ud af problematikkerne, opvæksten, miljøet, diagnoserne, misbruget osv.… Samtaler 
kan ikke stå alene. 
 
Kontakttiden til den unge og familierne må nødvendigvis reduceres, hvilket betyder, at 
frustrationerne hos de unge og hos familierne øges. Som igen kan betyde, at der kan blive mere 
udad reagerende adfærd. 

 
Kørsel må reduceres. Hvilket betyder, at morgenvækning/skolekørsel bliver minimalt.  
Det kan betyde færre i uddannelse og tiden til at følge op på fastholdelse i uddannelse reduceres. 
 
Det betyder også, at vi må bede samarbejdspartnere om, så vidt det er muligt, at køre til os i 
huset, når der skal afholdes møder. 
 
Osv.  
 
Der vil blive venteliste. Selvom vi skal arbejde ud fra helhedstrappen, mindst mulig indgriben. Vi 
skal arbejde endnu mere målrettet og vi skal udskrive de unge hurtigere. Det fordrer, at vi fra dag 
1, har fyldestgørende handleplaner. 
 
Disse kæmpe omlægninger i lige netop BHS giver ikke mening, når vi ser på målgruppen og når 
der påtænkes at tage unge hjem fra eksterne tilbud, for bl.a. at spare penge…  
Hvor skal de unge være?  
Og hvordan kan man spare penge på hjemtagelser, hvis ikke vi har et sted at anbringe dem? 
 
Nedlæggelse af kommunale døgnpladser giver øget pres på BHS, færre personaler, betyder færre 
pladser til unge. Venteliste – indsatstrappen, hurtig ud, til hvad?  
 
SKP korpset påtænkes at reduceres med 2 pædagoger og koordinator omlægges til 
pædagogtimer.  
Deres normering er på 8 unge pr. pædagog, men de har pt. også flere end normeringen, omkring 
12 unge. 
 
Så påtænker man at ansætte en misbrugskonsulent/pædagog, som også skal tage nogle 
ungeopgaver. Hvor mange unge kan den person tage? 
 
Og  
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Afrusningsture, hvordan effektueres det i praksis med 12 dage og personale i underskud?  
Hvilken effekt forventes det at få?  
Hvilke unge kan profitere af 12 dage?  
Pædagogisk opfølgning, hvordan udføres det, hvis personalet skal afspadsere efter afrusningstur?  

 
Ang. Familie arbejde, der har vi diskuteret frem og tilbage…  
 
Der er forslag om at ansætte en familieterapeut i Bo hjemmestøtte og så samtidig afskedig en 
pædagog. 
Vi mener det er en god ide at supplere behandlingsindsatsen i Bo hjemmestøtte med mere 
uddannet familieterapeutisk faglighed.  
 
Vi gør dog opmærksom på, at det kunne være fordelagtigt, at investerer i, at uddanne en af de 
allerede ansatte pædagoger fra Bo hjemmestøtte.  
 
Fordi Bo Hjemme støtte er en helhedsindsats, og derfor er pædagogerne i forvejen kompetente 
og klædt på til et udvidet og tæt forældre arbejde.  
 
Da der i forvejen er uddannet og erfarne terapeuter i Bo hjemmestøtte, (Familie terapeut og 
leder) er der mulighed for kvalificeret konsultativ bistand fra starten af et uddannelses forløb.  
 
Gennem de sidste år i Bo hjemmestøtte har vi arbejdet med forløb med meget tæt samarbejde 
mellem det pædagogisk og det terapeutiske behandlingsarbejde og derfor ville en pædagog, 
under uddannelse, forholdsvis hurtig kunne træde i karakter, også under uddannelse.  
 
Pædagogerne i Bo hjemme er alle erfarne pædagoger som kender Bo Hjemmes målgruppe 
særdeles godt. Her tænker vi i særdeleshed på alderen på vores målgruppe og de, ofte 
voldsomme, konflikter der er i familien i teenager årene. 
 
At ansætte en pædagogisk familieterapeut udefra, kan betyde, at fokus mest kommer til at ligge 
på det terapeutiske og at den pædagogiske måde vi arbejder på, først skal oplæres. Det vil også 
kræve tid. 
 
Så det er ud fra faglige perspektiver at vi anbefaler uddannelse til en af vores egne pædagoger. 
 
Trivsel: BHS startede i okt. 2010, de første 3 år under CFA, hvor vi endelig var ved at finde 
fodfæste. Derefter blev vi flyttet til CU og 2 år i kaos, for så at blive flyttet tilbage til CFA, hvor vi 
snart har været igen i et år. De turbulente skift påvirker både personalet og arbejdet med de 
unge. Belastningsgraden har været høj, belægningen har været høj, opgaverne er blevet tungere 
og tungere, alligevel har vi robuste medarbejdere, som har løst deres opgaver meget flot. Vi har 
brug for ro og opbakning til at løse opgaverne og sammen finde besparelser i forhold til 
kommunens budget, men vi anbefaler ikke at man nedskærer i personalet, tværtimod, vil et øget 
personale bidrage med at løse opgaver for hjemtagne unge og derved yde besparelse på dyre 
eksterne anbringelser.  
 
Så et andet forslag til besparelse kunne være: 
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I stedet for at reducerer i personalet, kan vi sorterer i anbringelserne med grov hånd. Vi har i BHS 
3 unge i §85 som kan overgå til UE og der er 2-3 mere som vi kan se, skal have støtte ud over det 
23 år og kan ændres til §85. 
  
Så er der nogle unge som kan flyttes til SKP og nogle som få er på vej ud. 
 
Hvis vi beholder det nuværende personale på de 8 pædagoger vil der være normeret plads til 39. 
+ periodevis overbelægning. 
 
Fx  
Så hjemtager man 5 unge fra ekstern anbringelse til gennemsnitlig 70.000kr månedlig 
Det giver 350.000kr om måneden minus de to ansættelser af pædagoger samt betaling for BHS, 
så er der omkring 240.000kr tilbage om måneden = 2.880.000kr årligt. 
 
Så ansætter man en pædagog med familieterapeutisk uddannelse og hjemtager 2 unge mere. 
Når løn og BHS er fraregnet giver det en besparelse på anbringelse på ca. 60.000kr om måneden 
= 720.000kr årligt  
 
=3.600.000kr minus udgifter/etablering til anbringelser i egen lejlighed mv. på hjemtagelserne = 
ca. 200.000kr  
og evt. ungeydelse, hvis alle skal have det = 580.000kr, beløbet reduceres hvis de kommer på SU 
eller uddannelsesydelse, så er det en anden kasse, ikke konto 5. 
 
Dvs. at i stedet for at reducerer så tilføjer man ressourcer og sparer alligevel 2.820.000kr det 
første år.  
 
Vi ved godt at det også kommer nye unge til som ikke er anbragt endnu, men der vil løbende 
være udskiftninger i ungegruppen, så der bliver pladser ledige. 
 
Venteliste vil der jo opstå under alle omstændigheder. 
 
Det er så planen at der efterfølgende skal hjemtages unge fra eksterne anbringelser løbende, så 
udgifterne fortsat kan nedbringes. 
 
Samtidig skal vi se på hvor der ellers kan spares i BHS ved hjælp af omlægning af arbejdsopgaver. 
 
Samtidig skal der rettes opmærksomhed på, at når målgruppen rykkes til de mere 
behandlingskrævende, som eks hjemtages fra opholdssteder, eller hvor der vurderes at være et 
anbringelsesgrundlag, så kan/vil der forekomme hyppigere forekomster af at skulle kunne rykke 
de unge ud i et Sommerhus/akutanbringelse eller lign., eller indlæggelser på hospital/psykiatriske 
skadestue, som vi har oplevet henover sommeren, og i særdeleshed i August måned. Her bliver 
det vigtigt at få organiseret og struktureret et Akutteam, som kan rykke ud med kort varsel og 
løse disse opgaver. Et sådant team har Bohjemmestøtte allerede beskrevet og været i 
forhandling med SL om. 
 

 



Ref fra p-møde med MED status d. 26.08.16, vedrørende omlægning i SKP som led i plan for 

budgettilpasning. 

 

 

På baggrund af fremlæggelse til mødet d. 19. august i Manegen – og det efterfølgende fremsendte 

materiale - ønsker SKP at fremhæve nogle af de konsekvenser denne omlægning kan have, samt at 

tilkendegive vores holdning til det fremsendte materiale.  

 

Vi mener, at denne omlægning, som bl.a. betyder at 2 medarbejder skal afskediges til fordel for 

ansættelse af en misbrugskonsulent - ikke nødvendigvis er den rette beslutning.  

 

Kerneopgaven i SKP består primært af støtteopgaver/pædagogiske opgaver, hvor misbruget ikke er 

det gennemgående. Pt. løser kontaktkorpset ca. 70 opgaver, hvoraf de ca. 10% kunne kategoriseres 

som misbrugsopgaver. Hovedvægten af vores opgaver handler om unge med store psykiske 

problemer – flere og flere med angst – borderline – aspergers – autisme – social angst – 

selvskadende adfærd etc. 

På baggrund af dette, er det ikke vores opfattelse at en misbrugskonsulent er repræsentativ ift. 

teamets opgaveløsninger. Da de primære opgaver SKP varetager, som nævnt, oftest er af anden 

pædagogisk karakter. 

 

I arbejdet med de unge med misbrugsproblematikker, har SKP et særdeles godt samarbejde med 

behandlingscenter Nordenfjords v/Lotte Nyholm. Denne konstellation fungerer meget 

tilfredsstillende. Vi oplever et godt og tæt samarbejde med Lotte, hvor vi i fællesskab arbejder med 

den unge omkring stop af misbrug. Vores bekymring i forhold til, at man ansætter en 

misbrugskonsulent går på, at det ikke vil være i vores team, at denne vil få sine primære 

opgaveløsninger. Vi oplever således, at behovet for en misbrugskonsulent ikke er virkeligheden i 

vores team. Vi siger ikke, at behovet ikke er der! Vi på peger dog, at der kan være et større behov for 

en sådan funktion i andet regi eller som samarbejdspartner. Er dette tilfældet, må det jo vurderes om 

en evt. omlægning skal ske andetsteds. Under alle omstændigheder vurderer vi det urealistisk og 

uhensigtsmæssigt, når man antager, at et for nuværende velfungerende team, vil kunne løfte opgaven 

i en så stækket udgave, som der lægges op til i planen. Vi kan frygte sygemeldinger, samt 

udbrændthed hvis teamet skal reduceres, og opgavemængden forblive den samme. 

 

Vores bekymring i forhold til, at man afskediger 2 medarbejder for at ansætte en misbrugskonsulent 

ligger også i, at man ikke nødvendigvis tager højde for, at når konsulenten er færdig med sine 

opgaver, vil der fortsat være brug for kontaktpersonsstøtte. Dette for at sikre, at den unge fortsætter 

den positive udvikling. Der ligger en stor socialfaglig opgave i, at få den unge veletableret i 

lokalsamfundet. Dette for, at den unge på sigt kan klare sig selv, og blive uafhængig af systemet i så 

vid udstrækning som muligt. Denne opgave vil blive meget svær at løfte, hvis vi ender med et team 

på kun 4 ansatte kontaktpersoner, idet den nuværende tendens virker til at være, at flere og flere børn 

og unge visiteres til støttekontaktperson. 

 

Vi anser det som problematisk, at et team på 4 personer skal løfte 70 opgaver, hvor også koordinator 

funktionen er forsvundet. Et sådant scenarie vil antageligt betyde ventelister og en væsentlig 

serviceforringelse, som på sigt vil medføre, at opgaveløsningen vil være utilstrækkelig og dermed, at 

succesraten er minimal. Da vi i teamet aldrig har modtaget supervision – af en uddannet supervisor, 

og nu også mister den kollegiale sparring, vi får gn. vores koordinator – er vi bekymret for 

konsekvenserne for det psykiske arbejdsmiljø. Vores arbejdsmiljø repræsentant Kim Riedel kan som 

resultat af dette frygte sygemeldinger, stress, udbrændthed eller lign. 



Såfremt man fortsat skal løse så mange opgaver, som på nuværende tidspunkt, vil det betyde, at hver 

medarbejder skal have ca. 18 opgaver fordelt på en uge på 37 timer. Den første konsekvens af dette 

vil være, at den unge måske kan forvente at have én times ugentlig kontakt. Et større antal sager pr. 

medarbejder vil ligeledes medføre et mere omfattende tidsforbrug ift. det administrative arbejde og 

til koordinering af arbejdstid, hvilket igen – antageligt – vil medføre et flaskehalsproblem. 

Her må det kraftigt påpeges, at det vil være problematisk at arbejde med de til tider omfattende 

handleplaner, der bliver udarbejdet af rådgiverne - og derfor vil det være svært at arbejde i forhold til 

kommunens børne og ungepolitik. Det er ikke fagligt forsvarligt at antage, at man kan løse 

pædagogisk arbejde ved at blive ved med at sætte timetallet ned - mens SKP samtidig modtager flere 

og flere ”tunge” opgaver, som kræver en større indsats og derved også flere timer.  

 
I dag bliver SKP i højere grad end tidligere anvendt som en overgang for de unge, der kommer fra 

Bo – Hjemmestøtte. Dette for, at de i huset på Ørnevej har mulighed for at få nye unge ind, samt 

hjemtage flere unge fra eksterne tilbud. Det kan blive problematisk fortsat at løse denne typer 

opgaver, såfremt to medarbejdere afskediges.  

 
Ligeledes må der forventes flere klager fra borgere/familier i takt med serviceforringelser. 
Dels på grund af længere ventelister til tilbuddet, ringere opgaveløsning, færre timer til den unge og 

færre handlemuligheder i forhold til tilrettelæggelse og samarbejde med eksempelvis skolen. Disse 

klager vil betyde flere opgaver til socialrådgiverne, idet klagerne ender på deres borde (og skal løses 

hos dem). Konsekvenser kan også være, at rådgiver vil opleve, at de får færre muligheder for 

foranstaltninger, idet at det vil blive sværere at få løst § 52.3.6. 

 

Der må forventes ventelister således der kan gå lang tid før en opgave kan blive igangsat. Vores 

bekymringer er her, at problemerne derfor er vokset, når opgaven kan startes op – og dermed 

eventuelt vil kræve en mere indgribende foranstaltning end først tiltænkte. 

Henholdsvis § 52.3.6 og § 76 er lovbestemte foranstaltninger. Såfremt dette behov vurderes, vil det 

skulle iværksættes. Er der ikke de nødvendige personalemæssige ressourcer i teamet til dette, vil man 

muligvis skulle ansætte eksterne kontaktpersoner. Dette har tidligere været anvendt, men med 

ringere opgaveløsning og større omkostninger. Sidst, men ikke mindst, er det to lovbestemte 

paragraffer, som kan ankes og betyde pålæg fra ankestyrelsen om at løse denne opgave.  

 
En ting som nok nævnes mange gange, men som vi synes er vigtigt at få sagt er; at såfremt der 

spares på det forebyggende arbejde - og en af de mindst indgribende foranstaltninger - vil det få 

betydning på det lange perspektiv. Dette vil medføre mere indgribende foranstaltninger på sigt, 

hvilket alt andet lige må være dyrere.  

 

Nyhederne er fyldt med, at der opleves flere og flere unge i kommunen, som har en meget 

uhensigtsmæssig adfærd, senest en artikel på Kanal Frederikshavn d. 23/8-2016, hvor det påpeges, at 

problemer med socialt ”marginaliserede” unge er voksende, og at der er tale om ret unge mennesker i 

meget belastende grupperinger. SKP kan kun være bekymret for, at de mange besparelser vil føre til 

flere af disse ”nyheder”. Vi tænker, at SKP må være relevant at tænke ind i forhold til denne 

problematik, i forhold til at løfte opgaven med de meget unge – altså igen den forebyggende del. 

Såfremt at man vælger at ”omlægge” teamet til at bestå af færre hænder, vil det være svært (læs: 

urealistisk) at løse de bestående, for ikke at tale om de akutte opgaver der kan – og vil – komme.  

 

SKP er også i stor udstrækning blevet anvendt som akut foranstaltning i sager, hvor det har krævet 

en hurtig indsats i forhold til et barn eller en ung. 

 



SKP fungerer i kraft af et meget fleksibelt team med en bred erfaring, samt mange forskellige faglige 

kompetencer, som vi gerne vil bidrage med. Dette betyder, at vi i det daglige er bredt repræsenteret i 

forhold til at arbejde med de børn og unge, der bliver visiteret til os. 

Vi vil ligeledes gerne anvendes i andre sammenhænge, og i projekter, hvilket kan være en fordel, da 

vi har et bredt kendskab til de unge der er i kommunen, samt et indgående kendskab til lokalmiljøet. 

Vi ved, hvad ”der rører sig”, har en god relation og kontakt til mange unge på tværs af kommunen. 

Vi har en stor samarbejdsflade hvilket med fordel kan anvendes. Vi opererer med forskellige 

samarbejdspartnere både kommunalt, men også i det private og det frivillige felt. Vi er vant til at 

komme ud i ”felten” og har derfor stor berøringsflade med mange mennesker, hvilket med fordel kan 

udnyttes i denne sammenhæng.  

 
Vi er af den overbevisning, at beslutningen om at ansætte en misbrugskonsulent og dermed afskedige 

2 medarbejdere i SKP team ikke er løsningen. Dette først og fremmest fordi: 

 Unge med misbrug ikke er den primære målgruppe i SKP. 

 Det vil give ”flaskehalse”, idet SKP vil bestå af færre hænder i praksis, til at løse flere 

opgaver, og tage over på de opgaver, der kommer fra Bo-Hjemmestøtte, psyk. samt fra en 

evt. misbrugskonsulent. 

 Der er i teamet flere med bred erfaring og kompetencer i forhold til at arbejde med unge med 

misbrug. Derfor bør man anvende disse ressourcer til de få unge vi har med disse 

problemstillinger. 

 Der vil blive ringere mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen. Dette kan betyde, at 

rådgivernes forventninger/handleplaner ikke vil kunne imødekommes tilfredsstillende. 

 Afskedigelserne vil betyde store ventelister, og på sigt flere klager til rådgiver, 

ankestyrelsen, borgmester osv. Kommunen vil, antageligt, i sidste ende blive pålagt at 

ansætte eksterne kontaktpersoner, da § 52.3.6 og §76 er lovbestemte (og der kan være 

bekymring for, at man omgås denne lovgivning). 

 Man sparer på en forebyggende indsats, som alt andet lige er væsentlig billigere for 

kommunen, og på sigt mindre indgribende for den unge/barnet og dennes familie. 

 Dynamikken, fleksibiliteten samt viften af forskellige personlige og faglige kompetencer i 

SKP team, vil ved en reduktion på 2 stillinger blive væsentligt forringet. 

 

 

 

Dette var kort vores udtryk for bekymringer, og konsekvenser, af de udmeldte omlægninger i center 

for familie. Afslutningsvis må også deles den betragtning, at når man taler så meget om 

”indsatstrappen”, så giver det simpelthen ikke mening at stække den mindst indgribende 

foranstaltning i sådant omfang, at den ikke længere vil kunne fungere som det forebyggende og 

udslusende organ den er tiltænkt som. Tanken om, at en stækket mindste-foranstaltning vil betyde en 

væsentligt ringere indsats i forhold til kommunens unge, stemmer mildest talt heller ikke overens 

med socialministeriets fokus på socialt udsatte unge eller regeringens nyeste ”10 mål for social 

mobilitet”. 

 

 

Med håb om kraftig genovervejelse, 

SKP, Frederikshavn kommune. 
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Følgende er en beskrivelse af de bekymringer, medarbejder på Døgncenter Frederikshavn har for de 

planlagte besparelser, samt de udarbejdede handleplan for besparelser i Center for Familie.  

Samlet udarbejdet af AMR og TR gruppen, på døgncenter Frederikshavn.  

Overordnet set har vi vanskelig ved at se succesen i korttidsanbringelser, når grundlaget bygger på 

besparelser. 

Ser man på Herning moddellen, som vi formoder ideen er født af, ved vi at Herning har prioriteret massive 

ressourcer, på de mange områder der skal arbejde tæt omkring de kortidsanbragte børn , for at sikre deres 

succes. Det mener vi ikke man peger på, når vi ser på i at spare forslaget fra Center for Familie. 

Har man evidensbasserede undersøgelser på hvordan det er gået med de børn og unge der har 

gennemgået en korttidsanbringelse. 

Der er stor bekymring for et så stort et antal (16 unge) på et lille sted, med tanke på at der også skal være 

plads til familie og netværk, som kommer i huset. Vi mener ikke at de fysiske rammer, kan håndtere den 

opgave. Der vil ikke blive mulighed for ro og skærmning, hvilket vores målgruppe har stort behov for.  

De stille børn frygter vi, vil blive på værelserne og ikke deltage i fællesrummet.. Nogle børn vil ikke kunne 

skærmes fra vold, som opstår i huset, hvilket han give retraumatisering.  

Huset er meget lydt og værelserne ligger direkte ud til fællesarealerne, så konflikter vil blive bragt direkte 

ud i stuen og fællesareal. Anbragte børn skal ikke fortsætte deres traumatisering, når de er anbragte.   

Vores bekymring er, at nednormeringen af pladser gør at, vi skal rumme alle unge, og det har vi gennem 

mange års arbejde erfaret, ikke er hensigtsmæssigt. 

At anbringe ”krænkere” tæt sammen med ”ofre”, stofmisbrugere sammen med yngre børn, og unge der er 

lykkes med at komme ud af deres misbrug.  Her viser vores erfaring, at der er en stor risiko, for at børn 

adfærdsmæssigt har en afsmittende virkning på hinanden – Og Suensons vej ligger midt i byen, hvilket 

forkorter vejen til fristelser. 

Granly er med sin placering ideel for at skabe et trygt og roligt miljø med masser ro og langt til fristelser i 

byen.  –  På sigt vil Granly kunne sikre fleksibilitet i behandlingen. Vi mener at Granly kan sikre børn og 

unges behov for ro og skærmning i et familielignende miljø. – Der kunne evt. tilbydes løsning af andre 

opgaver eksempelvis misbrugsbehandling. 

Vi har en stor bekymring for de børn og unge, der har brug for langtidsanbringelser, de som ingen familie 

eller netværk har (vores erfaring gennem mange år, er at det er mindst halvdelen), og som er for tunge for 

plejefamilie. Den gruppe vil have et stort behov for langtidsanbringelser i trygge rammer. 

Ved at bibeholde begge institutioner har vi mulighed for at differentiere vores tilbud. Hvis Granly lukker og 

der skal bo 16 børn på Suensons vej, kan Døgncenter Frederikshavn ikke længere tilbyde et lille miljø, hvor 

børn kan skærmes og med hjemlige rammer.  

Hvis Politikkerne beslutter sig for at tiltræde det forslag og handleplan for besparelser som Center for 

Familie fremlægger, vil vi tillade os, at komme med et forslag der går på at flytte Skansen ind i underetagen 
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på Suensons vej, sammen med evt. familiebehandlingen, og derved have de fysiske rammer for 

”korttidsanbringelser” på 1. sal. Ved at flytte Skansen til Suensons vej, vil der skabes et bedre naturligt 

samarbejde mellem tilbuddene. Derved undgår vi at have korttids- og langtidsanbrigelser på samme 

matrikel. 

Vi ser stort dilemma i, at ville arbejde med korttidsanbringe, og derefter sende unge hjem, som stadig har 

brug for massiv støtte. Men den støtte de derefter tilbydes bliver efter spareforslaget at dømme også 

beskåret. 

De børn som hverken kan rummes i plejefamilie, og er for unge til at bo i egen lejlighed, og som vores 

erfaringer viser har brug for et længerevarende anbringelse, de børn har vi ikke tilbud til. Vi frygter at de vil 

så blive sendt hjem til den familie, de blev fjernet fra. Den kortvarige anbringelse gør, at vi ikke kan nå at 

hjælpe dem.   

At vi ikke kan nå at hjælpe dem, før de bliver sendt hjem igen, og derved bliver omkostningerne meget 

dyrere, de har ikke et bæredygtigt netværk. Konsekvensen kan blive, at de dropper uddannelse, ryger på 

gaden, misbrug, kriminalitet eller prostitution. 

 

Arbejdsmiljø. 

Vi har talt meget om arbejdsmiljø – Hvad det gør ved personale, at der skal afskediges 6 pædagoger. Der er 

ikke forståelse for at personalet ikke bliver opkvalificeret i stedet for at ansætte nye. 

 Der er mange i personalegruppen der har 6 måneders opsigelse, og vi frygter, at der kan komme 

sygemeldinger i opsigelsesperioden – både blandt de opsagte men også de resterende, som vil skulle 

arbejde endnu hårdere, personalet på Suensons vej er i forvejen presset – og en sammenlægning har vi af 

erfaring set ,er et kæmpe stort projekt, som kræver rigtig meget planlæggelse, og forberedelser og tager 

lang tid at iværksætte, hvis det skal blive succes, og give det optimale for personalet. – Vi tænker at de 

penge sygemeldinger og opsigelser vil koste, kunne man uddanne døgncentrets eget personale. 

 

Økonomi: 

Hvis behovet for langtidsanbringelse ikke falder, vil vi blive nød til at anbringe børn i dyre eksterne tilbud. 

Dette vil give en merudgift i forhold til at beholde tilbuddet i Frederikshavn kommune. 

Eksempel: 

Døgncenter Frederikshavn: 2257 kr/dag 

Døgncenter Nibe: 3916 kr/dag 

Døgncenter Sulsted: 3289 kr/dag 

Bøgen Vodskov: 5601-7963 kr/dag 
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Behandlingscenter Nordenfjord: 4500 kr/dag. 

 

Venlig hilsen  

Amr/ Tr på Døgncenter Frederikshavn 



Udtalelse fra Familiehuset i forhold til Børne- og ungdomsudvalgets 

handleplan for budgetoverholdelse i 2020 

 

Vi vælger at tage udgangspunkt i den del af omlægningsbesparelserne, som omhandler Familiehuset og 

Skansen. 

Familiehuset tilslutter sig tankerne om strukturændring, og det mindset, der knytter sig til indsatstrappen. 

Set i lyset af implementeringen af Frederikshavns Kommunes indsatstrappe, hvor vi som Familiehus i 

forhold til vores kerneydelser indgår i mindst 3 søjler, virker det ugennemtænkt at gennemføre de 

påtænkte personalebesparelser. 

Familiehusets opgaveportefølje er følgende: 

 Familiebehandling 

 Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet 

 Støttet og overvåget samvær 

 Traumebehandling 

 Alkohol rådgivning 

 De Utrolige År(generelt tilbud til alle førstegangsfødende) 

 Derudover deltagelse i projekter såsom Projekt Skagen og Skansen 

 Konsulentfunktion i forhold til myndighedsafdelingen 

 Tidlig forebyggende indsats(§11) 

Familiehuset belægningsprocent bevæger sig konstant på kanten af venteliste. Vi skal ifølge handleplanen 

løse flere opgaver med færre hænder(minus 3 medarbejdere, samt en behandlingsansvarlig) og derudover 

lægger handleplanen op til, at vi tillige skal løse opgaver, som i dag varetages af eksterne leverandører. 

Dette vil som minimum medføre stærkt forøget venteliste, hvilket igen vil medføre et forøget pres på det 

tilbageværende personale. Samtidig kan det være vanskeligt at bevare den mangeartede specialfaglige 

kompetence, som hidtil har været kendetegnende for Familiehuset i Frederikshavns Kommune.  

Der er lagt op til, at den tidlige forebyggende indsats forsvinder. Dette vil medføre at 

behandlingsopgaverne bliver tungere, længerevarende og væsentligt dyrere. 

I forhold til samvær: vi er i forvejen stærkt udfordret på lokaler til samvær og handleplanen umuliggør, at vi 

fysisk kan varetage alle opgaver. Vi forslår derfor, at Skansen i forbindelse med overflytning til 

Døgncenteret, fysisk fraflytter Skansegade og at disse lokaler tildeles samværsopgaverne. 

Vi vil opfordre politikerne til besindighed og omtanke. 

 

Lokal MED Familiehuset 

 

 

 



Vi vælger at forholde os til den del af omstruktureringen den har direkte indflydelse på Skansen og Skansen 

arbejde. Overordnet vil vi udtrykke vores bekymring for konsekvenserne af besparelser på 34 mio kr og den 

markante forringelse af serviceniveauet som rammer udsatte børn og familier.   

Skansens personale er generelt positiv indstillet i forhold til de forslået ændringer, som efter vores 

opfattelse kan på sigt resulter i færre, mere succesfulde og anderledes anbringelser. 

Skansen har siden etablering i 2012 med gode resultater praktiseret en helhedsorienteret tænkning med 

fokus på netværks og familieinddragelse samt bred tværfagligt samarbejd. Skansens personale er fortsat 

parate til at fortsatte indsatsen med at undgår anbringelse samtidig med at skabe bedre trivsel for de 

berørte familier. 

Med en mulig omlægning af Skansen og DCF vil der være mulighed for, at arbejde med anbringelser på en 

ny måde. Vi tror at en anbringelse i mange tilfælde kan være midlertidig. En anbringelse vil først være 

fulkommet når man samtidig arbejde med resten af familien og forbereder barnets/ den unges hjemtagelse. 

Det vil selvfølgelig kræve,  

 ny mind set 

 andre arbejdsmetoder  

 Den nødvendige viden og ressourcer. 

Afslutningsvis vil vi udtrykke vores bekymring for besparelser omkring aflastningsfamilie tilbuddet.  

Aflastning tilbuddet har været en vigtig supplement til Skansen indsats og flere af vores børn og familier har 

haft behov for aflastning. det har skabt de nødvendige pusterum og overskuds til at være forældre og 

familie resten af ugen/ tiden. 

Vi har en vision og et ønske om etablering af et aflastningstilbud som har direkte forbindelse og tilknytning 

til Skansen/DCF et tilbud under Skansen/DCF med evt. placering i Granlys lokaler. 

Da familiehuset pt bruger to store lokaler på Skansen er vi mange dage udfordret ift at have plads til 

Skansens familier i huset. Set i lyset af den stigende tilgang af familier på Skansen, ser vi det nødvendigt at 

få råderum over hele Skansegade 2. Endvidere vurdere vi at med de nye samarbejdsflader og opgaver vil 

være nødvendigt med mulighed for fuld udnyttelse af Skansegade 2.  

 

   Skansen 1.9.2016 
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Personalemøde med MED-status d. 22/8 2016 

- udtalelse til handleplan for budgetoverholdelse. 
 

Besparelserne vil overordnet betyde, at færre børn, unge og familier får tilbud. Det er bekymrende 

i forhold til de konsekvenser det kan få fremadrettet. For os ser det ud til, at flere forebyggende 

tiltag reduceres personalemæssigt eller nedlægges. Derudover sker der en kraftig reducering i 

pladser på vores døgncentre. Handleplanen lægger op til, at der skal være et øget fokus på 

korttidsanbringelser og netværksanbringelser. Dette får indflydelse på arbejdsgangene og 

arbejdspresset i flere forskellige afdelinger/teams samt kræver en meget særlig og koordineret 

indsat på tværs af faggrupper. 

 

 Psykologområdet: Det er vores bekymring, at børn med udfordringer bliver undersøgt senere, 

hvilket kan afstedkomme at problemerne eskalerer. Når der skal laves indsats i forbindelse med 

korttidsanbringelser, er det vores vurdering, at psykologgruppen skal yde en større indsats. 

 

 Døgncenter Frederikshavn: Det er vores bekymring, at der ved nedlæggelse af pladser kan opstå 

venteliste og at vi ikke kan få løst akutte opgaver. Ved akut behov, vil vi blive nødsaget til, at 

bruge eksterne tilbud, som kan være væsentligt dyrere.  Det har været positivt, at døgncenteret har 

haft en akutplads, således, at der har været den fornødne tid til, at lave en faglig vurdering på det 

mest hensigtsmæssige pædagogiske tilbud for barnet/den unge. Det har i flere tilfælde vist sig 

meget hjælpsomt, at få løst akutte opgaver af døgncentret. Især efter forvaltningens lukketid, hvor 

den sociale døgnvagt har kunnet få løst akutte opgaver.  Endvidere er det vores bekymring, at 

samle 16 unge på en matrikel, hvor der tidligere har været færre antal unge på og mulighed for, at 

kunne sammensætte grupperne mest hensigtsmæssigt – denne mulighed forsvinder ved, at 

døgncenteret skal samles. 

Nedlæggelse af pladser på døgncenteret vil medføre et øget behov for projektplejefamilier. Disse er 

svære at finde, idet efterspørgsel generelt er større end udbud. Fremadrettet vil dette blive en 

endnu større udfordring, som kan blive vanskelig at løse. Det er i forvejen en ressourcekrævende 

proces, at opdyrke projektplejefamilier der har de fornødne faglige kvalifikationer og kompetencer. 

Dette vil medføre et forøget arbejdspres i familieplejeteamet 

 

 Forældrekompetenceundersøgelser: Det er vores bekymring, at grundlaget for et barns 

anbringelse, kommer til at hvile på et mindre fagligt grundlag, og derved øget risiko for 

sammenbrud i anbringelsen. Forældrekompetenceundersøgelser er en væsentlig del af grundlaget 

for, at kunne lave en kvalificeret matchning i anbringelsen, den giver et godt billede af såvel barnet 

som forældrenes kompetencer og udfordringer. Konsekvenserne kan være at beskrivelsen af børn 

og forældre bliver yderst mangelfuld og opgaven kan vise sig, at være væsentlig anderledes. 

 

 Aflastning: Det er vores bekymring, at en så stor generel reducering vil resultere i, at forældrene 

ikke får det fornødne pusterum, hvilket vil skabe behov for yderligere foranstaltninger i familien. 

Derudover er det vores bekymring om denne reduktion er i overensstemmelse med lovens 

intention. Det kan være svært at skabe gensidig tryghed og tillid mellem barn, biologiske forældre 



2 
 

og aflastningsfamilien ved, at der kun bevilliges 2 døgn om måneden. Ydermere vil det reducere 

antallet af plejefamilier, der ønsker at løse denne opgave 

 

 Kortere anbringelser: Det er vores bekymring, at der ikke vil være tilstrækkelige 

medarbejderressourcer til at løfte denne opgave, hverken i familieplejeteamet, eller i de 

faggrupper, der skal arbejde med familien, så denne hurtigere bliver i stand til at drage omsorg 

for deres børn. Ved opprioritering af kortere anbringelser vil familieplejekonsulent rollen være 

mere intensiv og det vil kræve hyppigere supervision. Der vil være et øget ressourceforbrug ift. at 

understøtte handleplanen, således at plejefamilien kan opfylde deres del af opgaven ved 

korttidsanbringelser. Desuden kræver det en intensiveret indsats i.f.t. familiebehandling, hvor der 

p.t. er venteliste. Rådgivergruppen vil også få et øget arbejdspres. 

 

 Netværksanbringelser: det er vores bekymring, at der ikke vil være ressourcer nok i 

familieplejeteamet, til at løfte denne opgave. Ved opprioritering af anbringelser i netværket, vil 

det betyde et øget forbrug af ressourcer i familieplejeteamet.  Dette skyldes flere parametre; Social 

tilsyn Nord laver den generelle godkendelse af ordinære plejefamilier, mens vi selv som kommune 

skal lave forundersøgelser og godkendelse af netværksplejefamilier. Det er vores erfaring, at 

netværksanbringelse kræver en særlig opmærksomhed i forhold til de problematikker der typisk 

opstår i denne form for anbringelse og ofte kræver en øget indsats i forhold til supervision, faglig 

råd og vejledning. Ydermere vil det medføre et særligt omfattende tværfagligt samarbejde i hele 

Center for Familie, en sikring af en fælles forståelse for tankerne bag netværksanbringelser. 

 

Konsekvenserne på besparelserne i planen vil også kunne ses i personalets arbejdsmiljø, da vi 

forudser, at det vil give et eskalerende arbejdspres i forhold til en stigning i arbejdsopgaver, uden at 

der vil medfølge de nødvendige ressourcer. P.t. er familieplejeteamet beskåret væsentligt i 

medarbejderressourcer. 

 

 

 

Familieplejeteamet 

Frederikshavn kommune 



Udtalelse fra distrikt Nord i forhold til forslag om budgetoverholdelse 

2020. 
 

Hermed en kort beskrivelse af de bekymringer medarbejderne i distrikt nord har for de besparelser samt 

den udarbejdede handleplan der foreligger for budgetoverholdelse 2020. 

Bekymringerne er funderet dels i vores faglige perspektiver samt i konkrete erfaring med de tilbud, der vil 

blive beskåret. 

Vi ser med stor bekymring på den kortsigtede samt langsigtede effekt af de foreslåede besparelser på de 

forebyggende indsatser. Det er kendt viden, at en tidlig indsats er godt givet ud på den lange bane. Det 

anses for at være en kortsigtet økonomisk løsning at foretage disse besparelser, da det må 

forventes, at besparelserne på de forebyggende foranstaltninger på sigt fører til behov for dyrere 

og mere indgribende foranstaltninger.  

Desuden mener vi ikke, at de foreslåede besparelser stemmer overens med intentionen bag Bæredygtigt 

Børneområde – jævnført folderen ”Bæredygtigt Børneområde – et samlet børne- og ungeområde”. Vi ser, 

at det bliver svært at forfølge målene. 

 §11 gennem Familiehuset opleves at have stor succes med at sætte ind overfor problemstillinger, 
som ellers ville udvikle sig til at kræve betydeligt mere omfattende indsatser. Derfor vil afskaffelse 
af denne indsats på langt sigt blive dyr. Dette vil selvfølgelig også få konsekvenser for det enkelte 
barn samt families trivsel på længere sigt.  

 

 Afskaffelse af Socialrådgiver i dagtilbud, som er udrullet til alle institutioner i forbindelse med BBO. 
Tilbuddet opleves at have god effekt i forhold til tidlig opsporing af sociale problemstillinger. Dette 
betyder mulighed for tidligere indsats og dermed på sigt en billigere løsning, samt en mindre 
indgriben i familiernes liv. I distrikt Nord har modtagelsen af denne foranstaltning været positiv og 
er blevet implementeret hurtigt, da alle har efterspurgt denne foranstaltning i flere år. Vi oplever 
mange positive tilbagemeldinger fra både familier og samarbejdspartnere. 

 

 Besparelse af 2 psykologstillinger samt en forøget ventetid fra 5 til 9 måneder vurderes at være 
urealistisk i forhold til at yde en meningsfuld indsats overfor de problemstillinger, der indstilles om 
hjælp til. Grundlæggende er det uforsvarligt at lade psykologiske problemstillinger forblive 
ubehandlet i 9 måneder og sandsynligheden for, at den oprindelige problemstilling udvikler sig i 
alvor og omfang er stor. Endvidere bør det understreges, at der altid går en konsultativ indsats 
forud for indstillingerne, og at de børn, der indstilles til psykologisk udredning, har vanskeligheder i 
et omfang, der således af psykologen allerede er vurderet indsatskrævende. Det må formodes, at 
en sådan forsømmelse af behandling af psykiske problemstillinger vil have både menneskelige og 
økonomiske konsekvenser i form af anden indsats. En mulig nedlæggelse af gruppetilbud – ex. Cool 
Kids, kan resultere i at børn i større omfang henvises til psykiatrisk udredning og behandling. 
 



En reduktion af Psykologsamtaler i Internt regi vil formindske muligheden for at handle hurtigt i 
akutte sager. Den umiddelbare mulighed for hurtig handling i form af konsultative forløb og 
udredninger, er en fordel både for børn, familier og samarbejdspartnere, og kan måske være med 
til at hindre at problemerne vokser sig større, end de behøver. 

 

 De utrolige år (DUÅ) er et tiltag, der understøtter målet om tidlig indsats. Projekt er med til at sikre 
en god start for børn og førstegangs forældre. Der er her mulighed for at tage hånd om mindre 
problemstillinger hos familier, og sikre fokus og indsats på trivsel i de afgørende første måneder af 
barnets liv. Problemstillinger, som hvis uberørt, kan udvikle sig til at have store konsekvenser for 
barnets udvikling og familiens trivsel. 

 

 Nedbringelse af anbringelsestallet ved styrket fokus på bevægelse ned af indsatstrappen giver 
mening, hvis man arbejder med ’Sverigesmodellen’. Afgørende for Sverigesmodellen er dog en 
betragtelig investering i den fremskudte sagsbehandling, tidlige indsats, inddragelse af netværk og 
familie samt betydeligt hyppigere opfølgning i sager. At arbejde med indsatstrappen uden 
ovennævnte investeringer, vil betyde en kunstig bevægelse ned ad trappen, idet der vil være tale 
om indsatser der ikke er tilstrækkeligt understøttet. Handleplanens forslag om revisitering af 
eksterne anbringelser med henblik på etablering af Bo- Hjemmestøtte i stedet, samt halvering af 
aflastningsdøgn for børn fra belastede familier, er eksempler på en bevægelse ned ad 
indsatstrappen, som på ingen måde er tilstrækkeligt understøttet af kompenserende indsatser. 

 

  Besparelse i form af nedlagte stillinger giver en generel bekymring på tværs af faggrupper for 
forringet arbejdsmiljø og øget belastning. Endvidere opleves det at bibringe stor utryghed i 
ansættelsen, at der i handleplanen lægges op til udskiftning af personale fremfor opkvalificering af 
allerede ansat personale. 

 

 Besparelse af læsekonsulentstilling og forøget ventetid fra 5 til 9 måneder er aldeles uholdbart i 

forhold til, at adskillige skoler sidder uden læsevejledere. Læsekonsulenter og specialpædagogiske 

konsulenter i Center for Familie spiller en afgørende rolle i forhold til at støtte op om og facilitere 

succes i inklusionsprojektet på skoleområdet. De yder en enormt vigtig indsats i forhold til 

vurdering af børns særlige behov og ikke mindst samarbejdet med skolens personale om, hvordan 

disse behov på dynamisk vis kan tilgodeses i klassens hverdag og på meningsfuld vis bidrage til 

klassen som helhed og skabe reel inklusion i det faglige og sociale fællesskab. 

 

Ud fra ovenstående beskrivelser håber vi at have belyst mulige samfundsmæssige og individuelle 

konsekvenser af handleplanen for budgetoverholdelse 2020. 

Med venlig hilsen 

Distrikt Nord, Center for Familie. 



26-08-2016 

Høringssvar fra Distrikt syd i forhold til Børne- og ungdomsudvalgets 

handleplan for budgetoverholdelse i 2020 
 

Følgende er en beskrivelse af de bekymringer, medarbejderne i Distrikt syd har for de planlagte besparelser 

samt den udarbejdede handleplan for besparelser i Center for Familie. Bekymringerne er funderet dels i 

vores faglige perspektiver ind i de konsekvenser, besparelserne vil have, og dels i en konkret erfaring med 

værdien af de tilbud, der vil blive ofret i de foreslåede besparelser. 

Der er en stor bekymring for den konsekvente besparelse på de forebyggende indsatser. Det anses for at 

være en kortsigtet økonomisk løsning at foretage disse besparelser, da det må forventes, at 

besparelserne på de forebyggende foranstaltninger på sigt fører til behov for dyrere og mere 

indgribende foranstaltninger.  

 Afskaffelse af §11 gennem Familiehuset, som er en forebyggende foranstaltning, der opleves at 

have stor succes med at sætte ind overfor problemstillinger, som ellers ville udvikle sig til at kræve 

betydeligt mere omfattende indsatser. Endvidere er det en meningsfuld indsats, idet problemerne 

behandles systemisk og indsatsen således rettes mod hele familien.  

 Afskaffelse af Socialrådgiver i dagtilbud, som er udrullet til alle institutioner i forbindelse med BBO. 

Tilbuddet opleves at have god effekt i forhold til tidlig opsporing af sociale problemstillinger. Dette 

betyder mulighed for tidligere indsats og dermed på sigt en billigere løsning, samt en mindre 

indgriben i borgernes liv.  

 Besparelse af læsekonsulentstilling og forøget ventetid fra 5 til 9 måneder er aldeles uholdbart i 

forhold til, at adskillige skoler sidder uden læsevejledere. Læsekonsulenter og specialpædagogiske 

konsulenter i Center for Familie spiller en afgørende rolle i forhold til at støtte op om og facilitere 

succes i inklusionsprojektet på skoleområdet. De yder en enormt vigtig indsats i forhold til 

vurdering af børns særlige behov og ikke mindst samarbejdet med skolens personale om, hvordan 

disse behov på dynamisk vis kan tilgodeses i klassens hverdag og på meningsfuld vis bidrage til 

klassen som helhed og skabe reel inklusion i det faglige og sociale fællesskab. 

 Besparelse af 2 psykologstillinger samt en forøget ventetid fra 5 til 9 måneder vurderes at være 

urealistisk i forhold til at yde en meningsfuld indsats overfor de problemstillinger, der indstilles om 

hjælp til. Grundlæggende er det uforsvarligt at lade psykologiske problemstillinger forblive 

ubehandlet i 9 måneder og sandsynligheden for, at den oprindelige problemstilling udvikler sig i 

alvor og omfang er uhyggeligt stor. Endvidere bør det understreges, at der altid går en konsultativ 

indsats forud for indstillingerne, og at de børn, der indstilles til psykologisk udredning, har 

vanskeligheder i et omfang, der således af psykologen allerede er vurderet indsatskrævende. Det 

må formodes, at en sådan forsømmelse af behandling af psykiske problemstillinger vil have 

økonomiske konsekvenser i form af anden indsats.  

 Socialrådgivernes barselsvikariater genbesættes ikke, hvilket vil sige, at sagerne hos de 

rådgivere, der skal på barsel, skal fordeles i teamet og dermed fører til et øget sagstal hos 

de resterende rådgivere. Dette foruden den øgede arbejdsbyrde, der vil udvikles som følge 
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af forlængede ventelister og beskæringer på forebyggende foranstaltninger, idet familier 

med behov for råd og vejledning, som ikke længere kan tilbydes § 11, familiebehandling 

eller kontaktpersoner, nu vil have socialrådgiver som eneste kontaktperson. 

 Besparelse af fuld udrulning af DUÅ, som er et projekt, der er brugt mange ressourcer på og som er 

med til at sikre en god start for børn og forældre hos førstegangsfødende familier. Der er her 

mulighed for at tage hånd om mindre problemstillinger hos familier, og sikre fokus og indsats på 

trivsel i de afgørende første måneder af barnets liv. Problemstillinger, som hvis uberørt, kan udvikle 

sig til at have store konsekvenser for barnets udvikling. 

  En fysisk sammenlægning af Granly og Suensonsvej vil betyde nedlæggelse af 8 pladser, der ikke 

aktuelt er ledige. Hvis det ikke lykkes at lave andre tiltag for disse børn, skal der købes pladser til 

anbringelse uden for kommunens regi, hvilket vil være en dyrere løsning. Alternativt vil der være 

tale om hjemsendelse, hvilket må vurderes fuldstændig uacceptabelt. Endvidere vil 

sammenlægningen betyde, at der kun er et anbringelsessted i Frederikshavn, og dermed mindre 

fleksibilitet i forhold til kunne flytte anbringelsessted, hvis dette behov opstår. 

 Nedbringelse af anbringelsestallet ved styrket fokus på bevægelse ned af indsatstrappen giver 

mening, hvis man arbejder med ’Sverigesmodellen’. Afgørende for Sverigesmodellen er dog en 

betragtelig investering i den fremskudte sagsbehandling, tidlige indsats, inddragelse af netværk og 

familie samt betydeligt hyppigere opfølgning i sager -alt dette faciliteret af flere socialrådgivere 

med færre sager samt en øgning af  normering på udførere med henblik på at kunne iværksætte 

intensive tiltag. At arbejde med indsatstrappen uden ovennævnte investeringer, vil betyde en 

kunstig bevægelse ned ad trappen, idet der vil være tale om indsatser der ikke er tilstrækkeligt 

understøttet. Handleplanens forslag om revisitering af eksterne anbringelser med henblik på 

etablering af Bo- Hjemmestøtte i stedet, samt halvering af aflastningsdøgn for børn fra belastede 

familier, er eksempler på en bevægelse ned ad indsatstrappen, som på ingen måde er tilstrækkeligt 

understøttet af kompenserende indsatser. 

 Besparelser på PPA’s kursusbudget vil betyde en forringelse af medarbejdernes faglighed, idet alle 

faggrupperne repræsenterer områder, som er i stadig udvikling og bevægelse, såvel i forhold til nye 

hjælpemidler og materialer som i forhold til grundlæggende teoretisk forståelse af fagene. 

Betydelig reduktion i kursusbudgettet vil således medføre, at personalet ikke vil være i stand til at 

rådgive og yde indsats på opdateret og korrekt vis, og vil komme til at have begrænset relevans for 

deres samarbejdsparter såvel internt som eksternt. 

 Besparelse i form af nedlagte stillinger giver en generel bekymring på tværs af faggrupper for 

forringet arbejdsmiljø og øget belastning. Endvidere opleves det at bibringe stor utryghed i 

ansættelsen, at der i handleplanen lægges op til udskiftning af personale fremfor opkvalificering af 

allerede ansat personale. 

 

Fra vores samlede faglige perspektiv er der fuldstændig enighed om, at der ikke gennem besparelser 

kan sikres færre anbringelser, medmindre disse holdes kunstigt nede. Endvidere er det også tydeligt, at 

sådanne besparelser vil betyde større udgifter alle andre steder, hvor borgeren er i berøring med 

systemet, herunder skoler og institutioner, men også videre i deres voksne liv.  

Det må formodes, at en stor del af udgiften til børn med adfærds- og indlæringsvanskeligheder i 

skolerne kunne nedbringes, hvis man mere konsekvent arbejdede på at undgå skadede børn og derfor 
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gik efter løsninger med størst chance for effekt, nemlig en tidlig anbringelse af børn hos forældre uden 

forældreevne. Hvis skaden skal undgås og arven af den dårlige forældreevne skal brydes, skal børn født 

ind i familier uden forældreevne fjernes langt tidligere og mere konsekvent end nu. 

Der er hos os stor bekymring for det uetiske i, gennem manglende anbringelse eller utilstrækkelig 

indsats, at bibringe børn følelsesmæssige og funktionsmæssige skader, som kommer til at betyde 

manglende kompetencer på områder som er grundlæggende for at kunne fungere og bidrage ind i 

samfundet.  

 

At spare på den forebyggende indsats, samt på de mere indgribende tiltag i de socialt svagest 

funderede familier, kan kun blive dyrere på sigt. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Center for Familie, Distrikt Syd 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Medarbejderudtalelse fra Distriktsteam Øst, Center for Familie d. 30. august 2016  

- med afsæt i fremlagt handleplan vedr. budgettilpasning 2016-2020 

 

Det er såre simpelt – jo mere vi sparer, jo mindre forebyggende og tidlig indsats får man på alle 

områderne. 

 

Der er så meget i vores kommune, der trænger til en indsats, så besparelserne er meningsløse! 

Sidste år omorganiserede vi til BBO – Bæredygtige Børneområder - og nu skal der spares. Hvor 

bliver bæredygtigheden af? Det hænger ikke sammen.  

Besparelser på nuværende tidspunkt vil medføre oplevelse af magtesløshed, usikkerhed og en 

ringe arbejdstilfredshed, fordi man ikke kan yde det nødvendige og konstant vil møde utilfredshed 

fra borgerne og vores samarbejdspartnere. 

 

Fys/ergo-gruppen kan allerede nu se nogle forandringer, idet nogle forældre får sygehuset til at 

lave en henvisning til genoptræning, hvor det umiddelbart kunne vurderes at være råd og 

vejledning, der var brug for. Det vil sige, at mange borgere vil finde omveje til at få den 

tilstrækkelige hjælp til deres børn, og vi vil få dem ind ad bagvejen - hvor lovgivninger giver dem 

rettigheder. Resten vil formentlig få sværere skader, som i sidste ende gør deres behov større og 

indsatsen dyrere. Det, vurderer vi, bliver konsekvensen af de mange ventelistedilemmaer, der 

kendetegner denne handleplan.  

 

I f.t. Bo Hjemme Støtte og Støttekontaktperson-opgaverne, så er det dybt bekymrende, at flere 

eksterne opgaver skal hjemtages hertil, samtidig med at man vil spare på stillinger i korpset.  

SKP er den mindst indgribende foranstaltning vi har, hvem skal løse de mange opgaver, vi 

hjemtager eller overfører internt – når de bliver færre? Alt i alt vil det betyde færre indsatstimer 

til de unge og til det socialpædagogiske arbejde, som primært vil komme til at bestå af 

”brandslukning” frem for forebyggelse. 

 

Generelt vil den enkelte medarbejder få et større arbejdspres, når der er færre til at løfte 

opgaverne. Vi tror, at den faglige tilfredshed over arbejdet vil kunne komme til at aftage 

væsentligt, og nogle vil formentlig søge væk fra området - i takt med oplevelsen af ikke at kunne 

løse opgaverne tilfredsstillende. 

Vi finder det urimeligt, at vores økonomi i de enkelte indsatsområder i BBO i den grad skal være 

afhængig af, at anbringelsesbudgettet er et svært styrbart område.  

Vi oplever det dybt frustrerende, at de gode intentioner og visionerne for BBO vedr. tidlig indsats, 

tværfagligt samarbejde og forebyggelse, nu skal spares væk. Hvor er den politiske og 

menneskelige VISION blevet af? 

 



Medarbejderudtalelse fra Distriktsteam Vest, Center for Familie d. 23. august 2016 

 

Materialet blev drøftet på personalemøde med MED-status, og det gav anledning til følgende 

kommentarer/opmærksomhedspunkter: 

- Bekymring for hvordan det bliver at være udsat barn, hvis besparelserne bliver effektueret – 

hvilke konsekvenser får det for børnene på kort og lang sigt? Bekymringer for at 

konsekvensen kan blive, at det i sidste ende vil komme til at kræve større og mere 

indgribende foranstaltninger, end behovet i dag tilsiger, hvis de forebyggende og tidlige 

indsatser forsvinder/begrænses – og hvad betyder det for et barns udvikling at stå på lange 

ventelister?  

- Bekymring for hvordan forældre/borgere, samt andre fagfolk vil reagere på et væsentligt 

forringet serviceniveau. Vi forudser, at der kan opstå frustrationer imellem faggrupperne 

såvel internt i CFA som eksternt (eks. skole og rådgiver/psykolog/fys-ergo/konsulenter) på 

FIC-møder/konsultative fora osv., hvor det bliver sværere at påtage sig ansvar i tide – 

grundet ventelister og øget arbejdsmængde.  

- Det er vigtigt, at besparelserne/budgettilpasningerne og konsekvenser heraf formidles ud til 

borgere og samarbejdspartnere fra det politiske niveau og direktionen, eks. via de sociale 

medier.  Mange bliver berørte af, at serviceniveauet daler – hvilket bliver vanskeligt som 

frontpersonale at stå på mål for uden ”rygdækningen”.  

- Bekymring for at der ikke kan gøres brug af Skansen på samme måde som hidtil, da de evt. 

får flere opgaver at løse via sammenlægning med Suensonsvej.  

- Vi undrer os over, at BBO med mange gode værdier om forebyggelse, tidlig indsats og 

tværfagligheden i spil – her 1 år henne i processen erstattes af ekstrem svære vilkår for 

netop disse værdier!! 

- Medarbejderne i Vest oplever en utryghed i f.t. bæredygtigheden og robustheden, i 

forbindelse med teamsammensætning og BBO, med udsigt til manglende sammenhæng. 

- At vente på hjælp, når man har behov, kan være svært, men derudover er der en risiko for, at 

disse forslag kan betyde ekstrem lange ventelister på eks. udredninger – idet nogle måske vil 

indstille børn, som ikke her og nu burde indstilles, men fordi der er udsigt til så lang ventetid, 

så laver man en indstilling – for ligesom at komme i gang med processen.  

- Mange socialrådgivere oplever i dag mange frustrationer omkring vores tilbudsvifte. Vi 

forudser, at når vi skærer på vores forbyggende indsats, så vil det blive dyrere 

foranstaltninger siden hen. Rådgiverne kommer til at blive yderligere begrænset i at kunne 

gøre noget. Hvordan kan man forestille sig, at vi kommer til at gå ”ned af indsatstrappen” – 

det er langt mere realistisk at vi kommer til at gå ”op ad indsatstrappen”, når vi har udskudt 

den tidlige og forebyggende del. 

- Med nedskæringer på psykologer – er vi med til at udskyde problemerne, hvilket koster for 

børnene. 

- Fordele og ulemper ved at fys/ergo skal være det samme sted, og borgerne skal køre efter 

tilbuddet. På mange måder kan det give god mening, dog ser pædagogerne så ikke, hvad der 

bliver lavet/kan arbejdes videre med. 

- Gode tanker i at knytte Skansen op på Suensonsvej, hvis Skansen fortsat kan bruges som 

alternativ til anbringelse som hidtil. 



- Hvordan får man opbygget en ”samarbejdsånd”, så alle arbejder samme vej og løfter 

opgaven sammen. Kræver meget samarbejde, og at vi mødes på tværs for at få indarbejdet 

det nye mindset og bakker hinanden op, når der er lange ventetider  

- Omkring aflastning: så giver det ikke megen mening at sende et barn afsted 1 gang om 

måneden. Familien kan ikke nå at skabe en relation til barnet, og omvendt.  Det vil ikke give 

en så værdifuld effekt for barnet at komme i aflastning, og svært at finde familier som vil 

stille op. For barnets biologiske familie, der hyppigt består af en enlig forælder, vil en 

reduceret aflastning betyde meget ringe mulighed for at samle energi til en ofte belastet og 

klemt hverdag. Ofte er der ikke kontakt til/samvær med den anden forælder. Der er ofte 

bekymringer fra samarbejdspartnere i forhold til forældrene, der er sårbare, stressede og 

socio-økonomiske udsatte. 

 



Specialteamets kommentarer til handleplan for budgetoverholdelse den 01.9.16: 

- Vi støtter fuldt op omkring høringsvar fra Center MED.  

 

- Vedr. Forældreevneundersøgelser forud for behandling i BørneUngeudvalget*/ i 

sagsbehandling i øvrigt 

Børn og Ungeudvalget vil have forældrenes forældrekompetencer afdækket via 

forældrekompetence undersøgelse, såfremt en sådan undersøgelse ikke er udarbejdet vil 

udvalget som oftest give en kort genbehandlingsfrist hvilket vil resultere i øget advokatudgifter 

mv.  

 

- Vedr. Besparelsesforslag: ”Brugen af aflastningsdøgn omlægges/revisiteres til 

barnepigetimer ved individuel vurdering. Et døgn koster det samme som 8 barnepigetimer”. 

(1/4 af 0,32 mio.)  

Forslaget bekymrer i høj grad, både i forhold til den forebyggende indsats døgnaflastning er, og 

i forhold til omkostninger ved administration af en afløsningsordning i hjemmet (kaldet 

barnepige i indstillingen).  

Specialteamet benytter barnepigeordning/afløsning som første skridt i en kompenserende 

indsats til familier med handicappede børn. Næste skridt, når barnets særlige behov øges, og 

familien og søskende i højere grad belastes, er døgnaflastning (evt. suppleret med 

barnepige/afløsning for at minimere døgnantal).  

Som udgangspunkt sker aflastningen, når det overhovedet er muligt, i aflastningsfamilie– 

alternativt på institution.  

Ved omlægning til barnepigetimer/afløsning i hjemmet vil familierne opleve en væsentlig 

serviceniveauforringelse. Det er tvivlsomt, at formålet med aflastningen opnås, idet der vil 

opleves markant forskel på 1-2 sammenhængende døgn med mulighed for ubrudt nattesøvn, 

omsorg for søskende og at få ”pustet ud”, og afløsning 4-6 timer over 1-2 dage, hvor barnet 

opholder sig i hjemmet, og forældrene varetager plejen, også om natten. 

Derudover må fremhæves den store administrative opgave, afløsning i eget hjem medfører. 

Center for Familie har arbejdsgiverforpligtelsen, bl.a. rekruttering og overholdelse af 

ansættelsesretlige vilkår; f.eks.  APV, vagtplaner, ansættelseskontrakter mv. 

Vi må pege på en stor bekymring for, om den berammede besparelsen er mulig at opnå samlet 

set. Her tænkes på både vores forpligtigelse på at give nødvendig afløsning/aflastning til de 

berørte familier med handicappede børn (Kan den opfyldes med yderligere timer fremfor døgn) 

og ift. den forebyggende indsats døgnaflastning skal betragtes som ift. en mere 

indgribende/dyrere  støtte/kompensation, som kommer på tale tidligere uden forebyggende 

indsats. 

 

- Besparelse på administrationen: der er en bekymring for at arbejdsopgaver, som bliver 

varetaget af administrationen nu skal varetages af den enkelte medarbejder.    

 

- Vedr. Ergo/fys tilbud:  



Der er en bekymring ift. ordet OPHØR af udgående kørsel, da der er opgaver, hvor der er behov 

for, at vi kommer ud til barnet.  

Vi skal desuden være obs. på, om lægerne i højere grad vil gå ind og bevillige vederlagsfri 

fysioterapi hos privat praktiserende fysioterapeuter, da de evt. giver en højere service ift. at 

køre ud og mængden af behandling. Vi skal også have en opmærksomhed på, at lægerne kan 

bevillige §44 forløb, som også skal løses på skoleområdet.  

Derudover er det værd at undersøge, om der, når vi centraliserer, kan blive tale om bevillinger 

til tabt arbejdsfortjeneste og evt. dækning af kørselsudgifter til forældre, som flere gange 

ugentligt vil skulle tage fri og køre selv til disse ydelser. Så kan besparelsen let sluges af andre 

typer udgifter.  

 

 

 



 

Den 2. september 2016 

 

Udtalelse fra Administration og Økonomi, Center for Familie 

På baggrund af den præsenterede handleplan har vi i administration og økonomi drøftet mulige 
konsekvenser. 

 

Handleplanen viser en helt konkret besparelse på budgettet svarende til 1 stilling i administrationen. Det 
efterlader os med en bemanding på 6 personer (hvoraf en har været sygemeldt gennem længere tid og 
forventes snarest at starte langsomt op) samt en teamleder.  

Det vil ikke være muligt fremover at løse de opgaver, som er placeret i vores afdeling. Vi dækker bredt alle 
funktioner i hele Center for Familie, både administrative og økonomi opgaver.  

Som vi læser handleplanen, vil der naturligt nok være øget fokus på opfølgning i økonomien, hvilket 
betyder en øget opgavemængde hos os med baggrund i månedlige kontroller på alle områder. Det er helt 
urealistisk at forvente, at denne opgave vil kunne løses med den nuværende normering. Arbejdstilsynet har 
været på besøg i Administration og Økonomi, og der er givet en vejledning (steppet inden påbud). 
Vejledningen er givet i forhold til arbejdsmængden/arbejdspresset. 

Vi har fået tilført nye opgaver den seneste tid. Det er blandt andet økonomisk bistand til Døgncenter 
Frederikshavn, Granly, Bo-hjemme og  Krisecentret ud fra en forventning om ansættelse af en 
medarbejder. Denne ansættelse er nu sparet væk i handleplanen, men opgaverne ligger stadig hos os. 
Herudover er der desuden tilført flere opgaver uden tilførsel af ressourcer. Det er blandt andet beregning 
af § 42. Kontrolfunktioner i § 41. Beregninger af arbejdsdusør til unge.  Administrativt arbejde i forbindelse 
med det forpligtende samarbejde med Læsø mm. 

De varslede besparelser generelt i Centret medfører givetvis større frustrationer hos både kolleger, borgere 
og samarbejdspartnere, hvorfor vi forventer flere klager/skæld-ud både på telefon og ved direkte 
fremmøde. Vi er ofte de første borgerne møder.  

I sommeren 2016 er der etableret en sluse på Sæby Rådhus. Dette medfører ekstra arbejde for os. Det har 
også medført mere uro i vores åbne kontorlandskab, hvor vi i forvejen har problemer ift. støj fra 
gangarealerne. Støjniveauet er yderligere forhøjet på grund dørklokke og højtaler-funktionen i slusen.  

Helt grundlæggende er vi alle bekymrede for vores psykiske arbejdsmiljø. Et dårligt arbejdsmiljø medfører 
flere sygedage, mindre effektivitet – muligvis opsigelser osv. 

 

/Den samlede medarbejdergruppe i Center for Familie – Administration og Økonomi 

 

 



Udtalelse vedr. budgettilpasning 

At spare 20 millioner over en periode på knap 3½ år, er en svær øvelse. Og det kan vise sig, at de 20 

millioner man sparer på den korte bane, kan blive langt dyrere på den lange bane. 

Når de forebyggende indsatser som §11 tilbud og SID (Socialrådgiver i Dagtilbud) nedlægges og 

tilbudsviften for borgerne dermed indskrænkes, vil det betyde, at der er familier, der enten ikke får en tidlig 

indsats, eller får en indsats der er større og dyrere end nødvendigt.  Hvor tanken er, at man skal gå ned ad 

indsatstrappen, kan man i situationer blive nødt til at gå op ad indsatstrappen for at tilbyde familierne 

hjælp. Eksempelvis hvor man vil tilbyde § 11 til en familie (3 samtaler anonymt fra Familiehuset) kan man 

være nødsaget til at lave BFU (Børnefaglig undersøgelse § 50) og dermed henvise familien til Familiehuset, 

hvilket er en dyrere, større og mere tidskrævende indsats. 

Når der spares på ”kan” opgaver (her tænkes på de forebyggende indsatser), så vil det betyde, at der bliver 

et øget behov for ”skal” opgaver, såsom specialtilbud i daginstitution og skole samt mere indgriben 

foranstaltninger som anbringelser. 

Hvor familier/børn står på venteliste til samtale/udredning ved psykolog/konsulent, kan man risikere at når 

ventetiden øges fra 5 måneder til 9 måneder, da vil foranstaltningen der skal iværksættes være større og 

mere omfattende. I ventetiden vil familien ”kun” have socialrådgiveren de kan henvende sig til, hvilket kan 

øget presset på deres skrivebord. 

Det er også væsentligt, at have for øje, at underretningerne over de sidste år er steget markant i 

Frederikshavn Kommune, hvilket betyder øget belastning på socialrådgivernes daglige arbejde. 

Derudover er der fornyeligt kommet frem, at der er drengebander, der huserer i Frederikshavn området i 

alderen 12-20 år. Selvom der er afsat midler til et gadeteam, vil det få en afsmittende effekt ved øget 

henvendelser i administrationen og øget sagstal ved socialrådgiverne. 

Der har været lavet trivselsundersøgelser i CFF, som alle steder peger på, at arbejdsmængden er for stor i 

forhold til den tid/de hænder, der er afsat til at udføre opgaverne. Ved den varslede besparelser, vil det 

betyde, at arbejdsmængden vil øges yderligere. Dette vil have en afsmittende virkning på arbejdsmiljøet, 

hvor risikoen for sygemeldinger vil stige samt medarbejdere vil have større tendens til at søge andet 

arbejde. Det kan desuden være svært at rekruttere ny arbejdskraft, når det er til en afdeling, hvor der er 

varslet besparelser. 

Den øgede belastning på arbejdsmængden vil komme til at betyde, flere klager, øget risiko for ikke at 

overholde lovgivningen, risiko for sager der ender i pressen og risiko for trusler og vold mod de ansatte. 

Den handleplan der er lagt frem, som en mulighed ift. at overholde budgettet, skal overholdes for at undgå 

yderligere budgettilpasninger. Dette vil give en usikkerhed blandt de ansatte, da risikoen for yderligere 

afskedigelser af medarbejdere, vil være en reel trussel. Dette vil uvilkårligt give et ringere arbejdsmiljø og 

en øget risiko for, at der kommer flere ledige stillinger, hvilket igen gør, at de tilbageblevne presses 

yderligere. 

Når økonomien i CFF er underlagt 2 udvalg, kan der ske en skævvridning i bevillingen af ressourcer. Der kan 

være en faggruppe i CFF, der får tilført midler, hvor en anden faggruppe skæres i midler, hvilket kan påvirke 



det daglige arbejde. At nogle faggrupper skal ”løbe” hurtigere og klare en større arbejdsmængde med færre 

midler end en anden faggruppe i samme afdeling. Dette kan også påvirke arbejdsmiljøet i CFF. 

Alt i alt vil besparelsen på 20 millioner over de næste 3½ år, kunne vise sig at få større konsekvenser, som 

kan blive meget dyrere at rette op på igen. Erfaringer fra andre kommuner (Herning) og forskning (James J. 

Heckman) viser, at der er økonomisk rationale ved at tilføre midler til forebyggelse. 

TR HK Kirsten Husted og TR DS Malene Torp 
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