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1. Dialog med Thorshøj Børnehus

Sagsfremstilling
Thorshøj Børnehus har rettet henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget med 
henblik på at drøfte Thorshøj Børnehus fremtid efter beslutningen om et 
bæredygtigt børneområde. 
 
Thorshøj Børnehus ønsker i den forbindelse endvidere at drøfte muligheden for at 
etablere pasningstilbud til 0-3 årige børn i institutionen med udvalget. 
 
Thorshøj Børnehus inviteres til en dialog med udvalget kl. 15.00-15.45.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget har 
en dialog med Thorshøj Børnehus vedrørende deres henvendelse.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Dialogen er gennemført.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24251
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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2. Frigivelse af rådighedsbeløb på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2015

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten for 2015 er der optaget følgende rådighedsbeløb under
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.216.000 kr.   
Administration af anlægsprojekter – 
daginstitutionsområdet

401.000 kr.

Digitalisering af skoleområdet 3.480.000 kr.
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag  1.801.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution 522.000 kr.
Projekt Skagen – udvikling af specialiseret social indsats 1.022.000 kr.

I alt  8.442.000 kr.
 
                                                                                                      
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet at frigive rådighedsbeløbene på 8.442.000 kr. for 
2015.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BK
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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3. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste 
identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 
                                                      

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person 
 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret 

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres.
 
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.
 
Indstilling
Børne og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
oversigten over uddelegering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 
2015 til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)
 

Bilag
2015 identificerbare omkostningssteder BUU (dok.nr.214758/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/430
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU
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4. Regeringsmidler til dagtilbudsområdet i 2015-2016

Sagsfremstilling
I november 2014 blev der på socialområdet indgået en delaftale for finansloven 
2015.
 
Aftalen indeholder blandt andet flere penge til pædagogisk personale i dagtilbud. 
 
Der afsættes over de næste fire år en milliard kroner til dagtilbudsområdet, det vil 
sige 250 mio. kr. pr. år. Midlerne vil for 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en 
ansøgningspulje. Fra 2017 overgår de ekstra millioner permanent til kommunernes 
bloktilskud. 

Ansøgningspuljen betyder, at de ekstra midler i 2015 og 2016 fordeles til 
kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunen. Frederikshavn 
Kommunes andel svarer til ca. 2.2 mio. kr., på baggrund af antallet af 0-5 årige pr. 
1. januar 2014. 
 
Kommunerne er forpligtet til at anvende de ekstra midler til pædagogisk personale i 
daginstitutioner og dagpleje.
 
Det er vurderet, at de 250 mio. kr. vil betyde 600 ekstra pædagoger på landsplan, 
og dette oversat til Frederikshavn Kommune vil betyde ca. 5,2 pædagoger. 
 
Pengene er øremærket, så kommunen skal dokumentere, at de øger midlerne til 
mere pædagogisk personale for at få andel i puljen.
 
FOA Frederikshavn har i en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget den 15. 
december 2014 opfordret udvalget til at ansøge om at få del i puljen.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at det 
godkendes, at der ansøges om midler fra puljen til mere pædagogisk personale i 
dagtilbud.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

Bilag
Brev fra FOA til BUU - mere pædagogisk personale i dagtilbud.pdf (dok.nr.216721/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24221
 Forvaltning: BK
 Sbh: trje
 Besl. komp: BUU
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5. Ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet

Sagsfremstilling
På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2013 blev udvalget 
præsenteret for forskellige forslag til ressourcetildelingsmodeller. Modellerne var 
udarbejdet af BDO.
 
På daværende tidspunkt besluttede udvalget, at der ikke skulle arbejdes videre 
med sagen, da det i mellemtiden var blevet besluttet at indføre en ny reform på 
folkeskoleområdet. Reformen trådte i kraft den 01.08 2014.
 
I forbindelse med at Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 4. september 2014 
behandlede ”Bæredygtigt Børneområde”, vedtog et flertal i Børne- og 
Ungdomsudvalget, at de inden udgangen af 2014 vil tage beslutning om, hvorvidt 
der skal indføres en ny tildelingsmodel på skoleområdet.
Hensigten er, at en ny model skal rumme tildeling til undervisning i kommunens 
normalklasser og til SFO delen.
 
Som det ser ud nu, er der en tildelingsmodel der dækker SFO delen og en anden 
model, der dækker undervisningsdelen. 
 
Med reformen er der en større sammensmeltning mellem undervisning og fritid og 
det vil derfor forekomme naturligt, at modellerne rummer begge dele.
 
Kommunens specialklasser vil fortsat få en særskilt ressourcetildeling.
 
Vi vil fastholde, at tid til inklusionslærere, aldersreduktion, ledelsestid, sekretærtid 
ligger udenfor de foreslåede tildelingsmodeller.
 
Nuværende tildelingsmodel
Den nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er primært baseret på 
klassetal, hvilket betyder, at skolerne får tildelt ressourcer, efter hvor mange klasser 
der skal dannes. Dette tal justeres ved klasseudløsende ændringer helt frem til 
første skoledag i august. 
Det kan have store konsekvenser for den enkelte skole, da en enkelt elev kan være 
årsag til, at der enten skal nedlægges eller dannes en ny klasse på et tidspunkt, 
hvor den øvrige planlægning for skoleåret er på plads.
 
Foruden ressourcer til den faglige undervisning får skolerne også særskilte 
udmeldinger på timer til holddannelse, særlig støtte, tosprogede elever og 
understøttende undervisning. Disse timer meldes ud som en blanding af elevtals- 
og klassetals afhængige faktorer.
 

Nye tildelingsmodeller
Vi har udarbejdet to forskellige modeller
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/17981
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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Model 1
Model 1 er en ren elevtalstildelingsmodel.
Der gives tildeling pr. elev, som er afhængig af klassetrin. Forskelligheden er 
begrundet i, at eleverne har forskellige undervisningstimetal på de forskellige 
klassetrin
 
Model 2
Model 2 er en kombination af en grundtildeling pr. skole samt en elevtalsafhængig 
tildeling. Også her er tildelingen forskellig afhængig af elevens klassetrin
 
Der er arbejdet med en grundtildeling på 18.963 timer. 
Tallet er fremkommet ved at beregne, hvor mange timer en klasse skal undervises i 
fagene igennem et helt skoleforløb fra børnehaveklasse til 9. klasse. Hertil er tillagt 
timer til opgaver, der er tilknyttet undervisningen, forældresamarbejde, efter- og 
videreuddannelse, møder m.m.
 
Modellerne er udarbejdede så de er tilpasset budgetrammen for 2015, dvs. at 
besparelserne fra ”Bæredygtigt børneområde” er inkluderet i modellerne.
  
Flg. timer er taget med i den samlede timeoptælling, som danner grundlaget for 
timeudmeldingen:

-       Timer til den faglige undervisning
-       Timer til holddannelse
-       Timer til særlig støtte
-       Timer til den understøttende undervisning.

 
For at kunne lave et sammenligningsgrundlag mellem de nye tildelingsmodeller og 
den eksisterende model, har vi i begge tilfælde anvendt de klasse- og elevtal, som 
er anvendt i budgetgrundlaget.
 
Der er en besparelse på området på 7,5 %. Denne andel vil også slå igennem på 
de ressourcer, der er beregnet til timer til holddannelse, understøttende 
undervisning og særlig støtte.
 
I begge modeller er ressourcer til SFO indarbejdet – morgenmodul, 
eftermiddagsmodul, heldagsmodul.
  
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at

1.     de fremlagte modeller drøftes
2.     det videre forløb besluttes

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
1. Drøftet

2. Et flertal (A, SF, V, DF) i Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at anvende 
model 1 som fremadrettet tildelingsmodel med virkning fra 1. august 2015. 
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Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at få en model for tildeling for SFO området, 
der indeholder en grundtildeling samt en elevtildeling, som fremlægges på Børne- 
og Ungdomsudvalgets møde i januar 2015.

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om en ny 
ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet ønskede udvalget også, at der 
bliver udarbejdet forskellige tildelingsmodeller på SFO området.
Der er udarbejdet forslag til flg. modeller:
 
Model 1:
En tildelingsmodel hvor tildelingen udelukkende er baseret på en tildeling pr. barn.
 
Model 2:
En tildelingsmodel, som er en kombination af en grundtildeling samt en tildeling pr. 
barn.

a)    Der gives en grundtildeling pr. skole kombineret med en tildeling pr. barn 
b)    Der gives en grundtildeling pr. skoleafdeling kombineret med en tildeling 

pr. barn
 

For de omtalte modellers vedkommende, er der indenfor den givne ramme muligt 
for alle afdelingerne at opretholde de nuværende åbningstider.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget 

1. drøfter de fremlagte modeller
2. beslutter, hvilken model der skal anvendes

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
 
1. Drøftet.
 
2.  Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg beslutter at anvende model 2 A.
 
Der er opdaget en fejl i bilag 5.1. Bilaget vil blive tilrettet og tilføjet referatet i uge 3.
 

Fraværende Ida Skov (Ø)

Bilag
Sammenligning af resursen Ny model kontral nuværende (dok.nr.196487/14)
SFO-overblik sammenligning Ny model kontral nuværende til BUU.pdf (dok.nr.217763/14)
Ny prosa tilrettet jvf. BUU 8. januar 2015 (Ressourcetildelingsmodel) (dok.nr.9039/15)
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6. Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for 
Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter

Sagsfremstilling
Den gældende styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Frederikshavn 
Kommune trådte i kraft 1. januar 2013. Vedtægterne blev udarbejdet i forbindelse 
med omorganisering af dagtilbudsom-råderne, hvor man gik fra ni til seks 
dagtilbudsområder.
 
I budgetforliget for 2015 og overslagsårene blev det vedtaget, at oprette et 
Bæredygtigt Børneområde bestående af fire distrikter. For dagtilbudsområdet vil 
dette betyde, at de nuværende seks dagtilbudsområder samt dagplejen pr. 1. 
august 2015 bliver lagt sammen i fire dagtilbudsdistrikter med distriktslederen som 
leder. Den nye organisatoriske struktur gør, at der vil blive én samlet 
distriktsbestyrelse i hvert af de fire distrikter med forældrerepræsentanter fra såvel 
dagtilbuddene som dagplejen.
 
Center for Dag- og Fritidstilbud har udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for de 
kommunale dagtilbudsområder i Frederikshavn Kommune.
Forslaget indeholder få ændringer i forhold til kommunens nuværende 
styrelsesvedtægt, og ændrer ikke overordnet ved det udlagte kompetenceniveau 
for distriktsbestyrelsen på dagtilbudsområdet.
 
Ændringsforslagene er rettet mod følgende: 

 Det nuværende begreb ”dagtilbudsbestyrelse” betegnes fremover 
”distriktsbestyrelse”·

 Dagplejen og dagtilbuddene bliver én samlet enhed og får en fælles 
distriktsbestyrelse.

 Begrebet daglig pædagogisk leder betegnes fremover afdelingsleder 

Forslaget opfylder Dagtilbudslovens krav til styrelsesvedtægt. Forslaget skal ses 
som et samlet nyt forslag, hvor flere elementer i styrelsesvedtægten principielt kan 
ændres, hvis udtalelser fra høringen i de nuværende dagtilbudsbestyrelser giver 
anledning hertil. Det forudsættes, at eventuelle justeringer ligger inden for 
dagtilbudslovens rammer.
 
Dagtilbudsloven foreskriver, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter 
vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud, efter at have indhentet 
udtalelse fra dagtilbudsbestyrelserne. De nye styrelsesvedtægter skal i anvendelse 
pr. 1. august 2015, når Bæredygtigt Børneområde igangsættes.
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/14648
 Forvaltning: BK
 Sbh: piso
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget: 

1. godkender, at den nye styrelsesvedtægt sendes i høring hos de 
nuværende dagtilbudsbestyrelser i de kommunale dagtilbudsområder

2. behandler sagen igen efter høringsrundens udløb

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
1.     Indstillingen godkendt.  Styrelsesvedtægten sendes i høring med de ændringer 

der blev drøftet på mødet.
 
2.   Indstillingen godkendt
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
 

Bilag
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter - gældende fra 1. august 
2015 (dok.nr.214084/14)
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7. Ændring af Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 
skolevæsen

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af ”Bæredygtigt Børneområde”, som også inkluderer en 
strukturændring på folkeskoleområdet, skal ”Styrelsesvedtægten for Frederikshavn 
Kommunes skolevæsen” ændres i forhold til de vedtagne beslutninger.
 
Det fremgår af Folkeskolelovens § 41, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra 
Skolebestyrelserne skal fastsætte en styrelsesvedtægt for styrelsen af kommunens 
skolevæsen.
 
Vedtægten beskriver:

 Skolebestyrelsens sammensætning på de enkelte skoler, herunder

-         Valg af forældrerepræsentanter
-         Valg medarbejderrepræsentanter
-         Valg af elevrepræsentanter
-         Udpegning af eksterne repræsentanter

 

 Skolebestyrelsens mødevirksomhed, beføjelser m.m.
 Elevråd
 Dialogmøder

 
Center for Skole udarbejder desuden et bilag til styrelsesvedtægten. Bilaget har 
først og fremmest til formål at informere skolens brugere om forhold vedrørende 
folkeskolen. Bilaget skal indeholde de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har 
truffet vedrørende skolestrukturen mv. 
 
Det fremsendte materiale vedr. ”Bilag til styrelsesvedtægten” er et uddrag af det 
endelige bilagsmateriale. Uddraget er den del, der skønnes væsentligt for høringen. 
Det endelige bilagsmateriale drøftes på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i 
marts.
 
Indstilling
Børne og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 
 

1.     skolebestyrelsernes sammensætning ved de enkelte skoler
2.     at styrelsesvedtægten samt uddrag af bilag sendes i hørring i 

skolebestyrelserne i perioden den 9. februar - 20. februar 2015. 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/16614
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
 
1. Indstillingen godkendt.
 
2. Indstillingen godkendt. Styrelsesvedtægten sendes i høring med de ændringer 
der blev drøftet på
    mødet. 
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Bilag
Uddrag af "Bilag til Styrelsesvedtægt" (dok.nr.212838/14)
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen (dok.nr.155439/14)
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8. Oprettelse af et kombineret 10. klassetilbud

Sagsfremstilling
I forbindelse med oprettelse af erhvervsuddannelse for 10.klasse (EUD10) har der 
været afholdt møde mellem Frederikshavn Kommune og SOSU Nord, EUC Nord 
og Frederikshavn Handelsskole. I den henseende blev muligheden for at oprette et 
kombineret 10. klasseforløb drøftet. (Se bilag for beskrivelse af EUD10 og 
kombineret 10. klasse)
 
Ifølge Folkeskolelovens § 19 e kan Kommunalbestyrelsen, ”… ved indgåelse af 
overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-
klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb.” Undervisningen skal organiseres således, at eleverne efter skoleåret 
har afsluttet såvel 10. klasse som første del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb. 
 
I Frederikshavn Kommune vil et kombineret 10. klassetilbud udføres i et 
samarbejde mellem 10. klassecenter Frederikshavn, SOSU Nord, EUC Nord samt 
Frederikshavn Handelsskole. Tilbuddet, der er beskæftigelsesrettet, vil henvende 
sig til unge, som ønsker en kombination af teoretisk og praktisk undervisning. 
 
Det mere fleksible kombinerede 10. klassetilbud erstatter den tidligere 20/20 
ordning, som bestod af 20 ugers undervisning i folkeskolen og 20 ugers 
undervisning i en erhvervsuddannelses grundforløb.

Administrationen vil på et kommende møde fremlægge en sag om EUD10.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at 
Center for Unge undersøger muligheden for opstart af et kombineret 10. 
klassetilbud fra skoleåret 2015/16.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
 

Bilag
Notat vedr. kombineret 10. klassetilbud.docx (dok.nr.214228/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24147
 Forvaltning: BK
 Sbh: chst
 Besl. komp: BUU
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9. Ansøgning om tilladelse til at oprette privat 
pasningsordning for børn fra 6-11 år

Sagsfremstilling
Børn og Kultur har modtaget en ansøgning om oprettelse af privat pasningstilbud i 
Skagen.
 
Ansøgeren ønsker at etablere en privat pasningsordning for op til 5 skolebørn fra 
børnehaveklasse til og med 3. klasse. 
Den private pasningsordning etableres i ansøgers hjem. Den daglige åbningstid vil 
være kl. 14.00 – 19.00 på alle skoledage.  
 
Frederikshavn Kommune har ikke tidligere haft lignende tilbud.
Center for Skole ønsker derfor, at Børne- og Ungdomsudvalget tager en principiel 
drøftelse af, om der skal være en mulighed for at etablere private pasningstilbud 
som en pendant til Skolefritidsordningerne (SFO).
 
I Dagtilbudslovens §§ 78 og 79 er bestemmelserne for private pasningsordninger 
beskrevet

 Hvis man etablerer et privat pasningstilbud, der drives uden offentlige 
midler og finansieres helt eller delvist ved forældrebetaling, kræver det 
kommunalbestyrelsens tilladelse, hvis man modtager flere end to børn.

 Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private 
pasningsordning.

 Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til pasning af op 
til 5 børn

 Varetages pasningen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen give 
tilladelse til, at der modtages op til 10 børn.

Private pasningsordninger er, ligesom alle andre dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 
også omfattet af formålsbestemmelsens § 1 i dagtilbudsloven.
 
Frederikshavn Kommune vil ikke have udgifter i forbindelse med etableringen af et 
pasningstilbud, da der rent lovgivningsmæssigt kun skal ydes tilskud til privat 
pasning af børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, jf. Dagtilbudslovens § 
80.
 
Ved godkendelse af personer, der ønsker at udføre opgaven, vil der blive lagt vægt 
på de samme hensyn, som ved godkendelse af private børnepassere og 
kommunale dagplejere.
   
Afslår kommunalbestyrelsen at give tilladelse til etablering at et privat 
pasningstilbud kan afgørelsen efter § 97 indbringes for Det Sociale Ankenævn.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21372
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget  

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

2. beslutter om udvalget vil imødekomme ansøgningen

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
1. Drøftet.
 
2. Et flertalt bestående af SF, DF og A beslutter ikke at imødekomme ansøgningen. 
 
V ønsker at imødekomme ansøgningen. Mange forældre pendler til og fra job og 
har behov for et pasningstilbud, der strækker sig ud over det kommunale tilbud og 
forældre skal have mulighed for selv at vælge den bedst mulige pasningsmulighed 
for deres børn
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
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10. Orientering om ny styrelsesvedtægt og godkendelse af 
driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Fremtidens 
Fritidstilbud i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Pr. 1. januar 2015 fusionerer Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk og Kaj 
Bundvad Fritidscenter i et nyt selvejende fritidstilbud. Fusionen har baggrund i 
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 12. juni 2014 om ny struktur på 
fritidsområdet.
 
De tre fusionerede fritidstilbuds gældende styrelsesvedtægter og driftsaftaler 
ophører pr. 1. januar 2015 og skal erstattes af ny fælles styrelsesvedtægt og 
driftsaftale. 
 
Styrelsesvedtægt
Kommunalbestyrelsen bør ifølge dagtilbudsloven påse at det nye fritidstilbud har en 
styrelsesvedtægt, der sætter rammen for arbejdet i fritidstilbuddet, før 
Kommunalbestyrelsen kan indgå en driftsaftale med det selvejende fritidstilbud.
 
Bestyrelserne i de tre nuværende fritidstilbud har udarbejdet en ny 
styrelsesvedtægt, der opfylder Dagtilbudslovens krav til en styrelsesvedtægt.
 
Driftsaftale
Efter Dagtilbudsloven baseres driften af et selvejende fritidstilbud på en driftsaftale 
mellem kommunen og bestyrelsen for det selvejende fritidstilbud. Der er udarbejdet 
en ny driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Fremtidens Fritidstilbud i 
Frederikshavn med udgangspunkt i KL’s standard for en driftsoverenskomst med 
en selvejende institution.
 
Både styrelsesvedtægt og driftsoverenskomst er vedlagt som bilag.
 
Økonomiske konsekvenser
Budgettet til det nye fritidstilbud er tilsvarende budgettet, der er afsat til området i 
budget 2015 og i overslagsårene. 

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

1. tager orienteringen om ny styrelsesvedtægt som ramme for arbejdet i 
Fremtidens Fritidstilbud i Frederikshavn til efterretning. 

2. godkender udkast til driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune 
og Fremtidens Fritidstilbud.

 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11216
 Forvaltning: BK
 Sbh: elwi
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
1. Taget til efterretning.
 
2. Godkendt.  Børne- og Ungdomsudvalget opfordrer til hurtigst muligt at få valgt ny 
bestyrelse.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
 

Bilag
Styrelsesvedtægt for Fremtidens Fritidstilbud. - Styrelsesvedtægt for Fremtidens Fritidstilbud 8. 
december 2014.pdf (dok.nr.211338/14)
Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune og Fremtidens Fritidstilbud i 
Frederikshavn (dok.nr.211011/14)
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11. Orientering om kommunikations- og processtyring vedr. 
Bæredygtigt Børneområde

Sagsfremstilling
Implementeringen af Bæredygtigt Børneområde er en omfattende organisatorisk 
forandringsproces, som berører mange medarbejdere, borgere og brugere. 
For at give Børne- og Ungdomsudvalget et overblik over de processer, som til 
august 2015 skal resultere i den endelige organisatoriske implementering af planen 
Bæredygtigt Børneområde, orienteres her om de kommunikationsprincipper og 
proces- og styringsværktøjer, som ligger til grund for styring af processen. 
 
De tre involverede centre, Center for Familie, Center for Dag- og Fritidstilbud samt 
Center for Skole, koordinerer løbende tiltag og kommunikation i forbindelse med 
Bæredygtigt Børneområde. Dette sker for at give den bedst mulige information på 
det bedst mulige tidspunkt til de berørte medarbejdere, borgere og brugere. 
Samtidig sikrer et tæt samarbejde og løbende koordinering, at delelementerne i 
Bæredygtigt Børneområde er bedst muligt gennemarbejdede og tager højde for 
forskellige fagligheder og perspektiver.
 
Centerchefgruppen har besluttet en række overordnede principper for 
kommunikationen vedr. Bæredygtigt Børneområde:
 

·       Vi kommunikerer med høj kvalitet og høj frekvens
·       Vi kommunikerer samme viden og budskaber på tværs af centrene
·       Vi kommunikerer målrettet til interne og eksterne brugere
·       Vi kommunikerer, når der er noget at fortælle – både i forhold til 

processen og beslutninger 
 
Center for Familie, Center for Dag- og Fritidstilbud samt Center for Skole har 
udarbejdet et dynamisk proces- og styringsværktøj, som centrene hver især bruger 
i styringen af implementeringsprocessen. 
Proces- og styringsværktøjerne er eller vil blive præsenteret og drøftet i relevante 
medarbejdergrupper, lederfora og forældrebestyrelser. De er vedlagt som bilag.
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
kommunikationsprincipperne og proces- og styringsværkstøjerne til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/3547
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Bilag
Dynamisk proces- og styringsværktøj for Bæredygtigt Børneområde for Skole, Dagtilbud og Familie 
 (dok.nr.200824/14)
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12. Orientering om brug af reklame og sponsorater i Børne- og 
Ungdomsudvalget område

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vedtog i juni 2009 et regelsæt for brug af reklame og 
sponsorater i Frederikshavn Kommune. Ved evaluering af regelsættet i 2010 blev 
det besluttet, at regelsættet revideres i det første år af hver ny byrådsperiode.

Regelsættet blev udvidet lidt, gældende for børne- og ungeområdet. Se bilag.
 
I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af det udvidede 
regelsæt blev det også besluttet, at udvalget årligt får en orientering om praksis og 
erfaringer på området.
 
Administrationen har i oktober 2014 spurgt både kommunale og selvejende 
enheder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, om skolen/institutionen har indgået 
reklame- eller sponsoraftaler.
 
Hovedparten af de forespurgte enheder har meldt retur, at de ikke har indgået 
aftaler.
 
Dagplejen har modtaget 4 ladcykler med reklame på langsiden. Aftalen er indgået i 
sommeren 2013 og løber over 3 år. 
 
Sæby og Opland har modtaget 8.000 kr. fra Sparekassen Vendsyssels fond til 
anskaffelse af et legehus til Hørby Børnehus. Som modydelse er der monteret et 
lille skilt på legehuset med info om, at legehuset er skænket af Sparekassen 
Vendsyssel. Aftalen er indgået i maj 2014 og er et ”engangstilskud”.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Bilag
Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune - På Børne- og 
Ungdomsområdet.pdf (dok.nr.177422/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19091
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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13. Orientering om revideret bekendtgørelse og vejledning om 
genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og 
regioner

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget orienteres hermed om 
ændringerne efter revidering af bekendtgørelsen og vejledningen om genoptræning 
og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Herunder foretages en 
foreløbig vurdering af, hvilke konsekvenser ændringerne kan få for kommunernes 
visitation og finansiering af indsatserne. 
 
Baggrund: 
Den reviderede bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2015. Der er samtidig 
med bekendtgørelsen foretaget revision i vejledningen om genoptræning og 
vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. 
 
Baggrunden for revisionen af bekendtgørelsen og vejledningen angives af 
ministeriet til at være den politiske aftale om evalueringen af kommunalreformen, 
hvor det blev anbefalet, at sygehusenes beføjelser øges i forhold til 
genoptræningsplaner for patienter med meget komplekse rehabiliteringsbehov. De 
faglige miljøer styrkes, og kvaliteten af genoptræning- og rehabiliteringsindsatsen 
højnes generelt. 
 
Ministeriet fremhæver endvidere, at det fremgår af opfølgningen på evalueringen af 
kommunalreformen, at regeringen vil følge udviklingen på genoptræningsområdet 
nøje, blandt andet med fokus på ventetider, men også i forhold til udviklingen i 
andelen af genoptræningsplaner i hver gruppe af specialiseringsniveauer. 
 
Indhold 
Mange af intentionerne i den nye bekendtgørelse og vejledning er gode. Det hilses 
velkommen, at der er øgede krav til det faglige indhold i de genoptræningsplaner, 
som sygehusene udarbejder. Der er dog også områder, der giver anledning til øget 
opmærksomhed.
 
Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene nu mulighed for at 
fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette gælder 
ved henvisning til genoptræning efter sygehusbehandling via en 
genoptræningsplan. 
 
Med den nye vejledning fastlægges der 4 specialiseringsniveauer for genoptræning:

1. Almen basal genoptræning (kommunal)

2. Almen avanceret genoptræning (kommunal)

3. Specialiseret genoptræning (ambulant på sygehus) 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20869
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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4. Specialiseret rehabilitering (på højt specialiseret rehabiliteringssted)

 Genoptræningsplanen fra sygehuset skal angive:

 hvilket genoptræningsniveau patienten har behov for.

 en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis 
der er et sundhedsfagligt begrundet behov herfor. 

 anbefaling af brug af træningsmetoder og specielt udstyr, hvis der er behov 
herfor.

Hvis genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen genoptræning, 
skal kommunen selv - på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering - angive, 
hvorvidt patienten har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. 
Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens 
genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov. Herunder hører også, om patienten har 
behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller 
rehabilitering på specialiseret niveau. 
 
Finansiering: 
Revisionen af bekendtgørelsen medfører ikke ændringer i finansieringsansvaret i 
forhold til den hidtidige situation. Det er fortsat kommunerne, der har 
finansieringsansvaret for al ambulant genoptræning. 
Dette gælder også for de genoptræningsindsatser, som skal leveres af regionerne. 
Når en patient har behov for genoptræning på specialiseret niveau (på sygehus), er 
det således bopælskommunen, der har myndigheds- og finansieringsansvaret for 
opgaven, mens regionerne har driftsansvaret.

Vurdering af bekendtgørelsens konsekvenser 
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere de visitationsmæssige og 
økonomiske konsekvenser af den reviderede bekendtgørelse. 
Der kan dog anlægges en generel formodning om, at den reviderede 
bekendtgørelse vil føre til et øget udgiftspres i kommunerne som konsekvens af de 
4 nye niveauer for genoptræning.
 
Kommunernes Landsforening (KL) vurderede således i deres høringssvar til 
bekendtgørelsen, ”at de økonomiske konsekvenser af ændringerne er uklare, og 
præmissen om, at justeringerne skal kunne holdes inden for den eksisterende 
økonomi, virker helt urealistisk. Konkret savnes begrundelser for de forventede 
procentfordelinger i de fire specialiseringsniveauer. Det er afgørende for 
planlægning og styring af kommunernes økonomi, om den skønnede fordeling 
af patienterne i de fire niveauer skal efterleves af regionerne, eller om der alene 
er tale om bedste bud på fordelingen.
Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene mulighed for at 
fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette 
gælder såvel henvisning efter de 4 specialiseringsniveauer og anbefaling i 
brugen af træningsmetoder samt tidspunkt for igangsætning af genoptræningen.
Anbefalingerne kan komme til at få karakter af krav, da det vil være vanskeligt 
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for kommunen at argumentere for en anden indsats, end den der er anbefalet 
fra sygehuset. Dermed undergraves kommunernes myndighedsansvar og man 
svækker kommunernes mulighed for at tilrettelægge genoptræningsindsatsen 
med den bredere rehabiliteringsindsats.”
 
Kommunerne skal nu kunne levere genoptræning på såvel basalt, som avanceret 
niveau. Tidligere har der ikke været krav om, at kommunen skulle kunne levere 
træning på avanceret niveau. 

Frederikshavn Kommune Træningscentre har dog allerede etableret 
neurorehabiliteringsteams og kompetenceudviklet personalet til opgaven på 
avanceret niveau. 

Det ukendte omfang ved den specialiserede rehabilitering på niveau 4 vil kunne 
give øgede udgifter.

 
Den interesserede læser, kan se hele bekendtgørelsen og vejledningen på 
følgende link:
 
Bekendtgørelse nr. 1088 af 6/10/2014 Gældende, findes i højre side af dette link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976
 
Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990
 
Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, 
Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Indstilling
Social og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller at 
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 
efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 5. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen/stedfortræder, Rikke Bruus/stedfortræder, Irene 
Hjortshøj samt Helle Madsen, hvor Pia Karlsen mødte i stedet for.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990
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14. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt ligget på et 
ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over 
Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første, andet og tredje kvartal 2014 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent for første, andet og tredje kvartal 2014 samt til sammenligning også 
for år 2013 vist pr. måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 
medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, 
reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, 
elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob.
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

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

 Åben sag

 Sagsnr: 14/396
 Forvaltning: HR
 Sbh: pkod
 Besl. komp: BUU
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15. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 
 
Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.
 
Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Udsættes til næste møde.
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Temaet blev drøftet. Udvalget var enige om, at kommunikation i højere grad skal 
indtænkes i kommunens virke.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Drøftet.
 

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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16. Januar 2015 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Christina Lykke Eriksen

  

    

Mette Hardam

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Pia Karlsen

  

    

Ida Skov

  

    

Bent H. Pedersen

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Brian Kjær

  

    

Lars Oldager
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