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1. Indkaldelse af stedfortræder for medlem af Børne og 
Ungeudvalget

Sagsfremstilling
Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Christina Lykke Eriksen fra SF har 
meddelt, at hun på grund af barsel vil være forhindret i, at passe sit hverv som 
formand fra den 24. februar 2015. Orlovsperioden forventes at vare 9 måneder. 
 
SF’s gruppe har meddelt at, SF’s 1. stedfortræder Søren Visti Jensen indtræder i 
Børne- og Ungdomsudvalget som stedfortræder for Christina Lykke Eriksen. 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets næstformand Pia Karlsen vil under formandens 
fravær lede udvalgets møder. 
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 
 

1. Søren Visti Jensen indtræder i Børne- og Ungdomsudvalget som 
almindeligt medlem i Christina Lykke Eriksens fraværsperiode.

2. næstformand Pia Karlsen varetager formand Christina Lykke Eriksens 
opgaver under formandens fraværsperiode.     

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24238
 Forvaltning: LS
 Sbh: kajm
 Besl. komp: BUU
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2. Orientering om sikring af skoleveje v. Jane Olesen, PArk & 
Vej

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 8. januar, at der på 
næstkommende møde skulle gives en orientering om: 

 Status på de trafikanlægsprojekter til sikring af skolevejene, der er besluttet 
som følge af Bæredygtigt Børneområde 

 Skolevejsanalyser og trafikpolitik for folkeskolerne i Frederikshavn 
Kommune

 
Jane Olesen fra Park og Vej deltager i punktet og giver en status på ovennævnte 
punkter.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/15839
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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3. Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo 
december 2014

Sagsfremstilling
Dag- og Fritidsområdets belægningsstatistik pr. ultimo december 2014 er 
udarbejdet. 
Forelægges på mødet.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.  
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo aug 2014 (dok.nr.159369/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1353
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. februar 2015 Side 7 af 19

4. Orientering om godkendelse af ansøgning vedr. pulje til 
familieorienteret alkoholbehandling

Sagsfremstilling
I forbindelse med finansloven 2014 blev der afsat midler til styrkelse af 
alkoholbehandlingen i kommunerne. Midlerne er udbudt af Sundhedsstyrelsen som 
en pulje til familieorienteret alkoholbehandling, og Frederikshavn Kommune har i 
efteråret 2014 ansøgt om midler fra puljen. Sundhedsstyrelsen har nu givet tilsagn 
om, at Frederikshavn Kommune er bevilget midler.
 
Formålet med puljen er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem 
systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus 
på familieorienteret alkoholbehandling. Projektet vil således være en udvikling af 
det eksisterende misbrugsbehandlingstilbud gennem kompetenceudvikling af 
personale og øget koordinering mellem tilbud.

Frederikshavn Kommune er bevilget 1.138.500 kr. til anvendelse i 2015 og 2016.  
Midlerne er fordelt med 1.010.000 kr. til implementeringsstøtte og 128.500 kr. til 
kompetenceudvikling af frontpersonale. Der var ansøgt om 3.749.600 kr. over to år, 
da der også var et ønske om at opnormere behandlerressourcen, men dette er ikke 
bevilget.  
 
Projektet vil ikke kræve yderligere finansiering end puljemidlerne. I stedet tænkes 
de eksisterende tilbud ind på en mere sammenhængende måde, og der tænkes i 
en tværgående opgaveløsning på tværs af alkoholbehandlingsområdet, 
familieområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet.  
 
På børneområdet skal den familieorienterede alkoholbehandling ses i 
sammenhæng med bl.a. børnegrupperne i Sundhedstjenestens regi og det fælles 
finansierede tilbud i TUBA regi. Midlerne vil blive brugt til et forstærket fokus på 
opsporing, og skal ses i sammenhæng med bl.a. arbejdet i Familien i Centrum og 
investeringen i forebyggelse til nedbringelse af antallet af anbringelser. Den 
umiddelbare vurdering er, at det på sigt vil kunne give et pres på behovet for 
alkoholbehandling, men den reelle udvikling må følges og fremadrettet indgå i en 
samlet økonomisk prioritering.
 
På grund af det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandlingen i 
Behandlingscenter Nordenfjord, er ansøgningen koordineret med Hjørring 
Kommune. Hvis projektet gennemføres, tænkes der endvidere i en fælles 
projektorganisering, hvor projektlederne i Hjørring og Frederikshavn Kommune 
supplerer hinanden.
 
Det er forventningen, at projektet omkring familieorienteret alkoholbehandling vil 
medføre, at der sker en øget koordinering på tværs af tilbud, hvilket vil medvirke til 
at Frederikshavn Kommune kan tilbyde en helhedsorienteret og tværfaglig 
familieorienteret alkoholbehandling. Det vil endvidere medføre, at kommunen får et 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24097
 Forvaltning: CFA
 Sbh: juat
 Besl. komp: BUU



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. februar 2015 Side 8 af 19

bredere behandlingstilbud, hvor et familieorienteret fokus kommer i spil i flere dele 
af behandlingen.
Udover denne orientering forelægges et dagsordenspunkt for Socialudvalget, som 
har ansvaret for kommunens alkoholbehandling.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager sagen til 
orientering.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Taget til efterretning.
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5. Evaluering af efterårets og januars dialogmøder

Sagsfremstilling
Der er afholdt dialogmøder med bestyrelserne i efteråret 2014/januar 2015:

 den 6. november 2014 - Skole og SFO
 den 25. november 2014 – Ungdomsråd og Fritidstilbud
 den 8. januar 2015 - Dagtilbud

 
Dialogmøderne evalueres.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer 
dialogmøderne.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Dialogmøderne er evalueret.
 

Bilag
Invitation til dialogmøde d. 8. januar 2015 ml. BUU og bestyrelser i Dagtilbud og 
Dagplejen (dok.nr.216273/14)
Dagsorden til dialogmøde 06112014 (dok.nr.189841/14)
Dagsorden til dialogmøde mellem BUU og bestyrelser i fritidstilbud samt bestyrelsen for 
Ungdomsskolen/10. kl., UU og SSP d. 25. november 2014  (dok.nr.196901/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/23288
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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6. Fastlæggelse af tidspunkt og ramme for forårets 
dialogmøde i Børne- og Ungdomsudvalgets regi

Sagsfremstilling
Det er tid at fastlægge tidspunkt og ramme for forårets dialogmøde i Børne- og 
Ungdomsudvalgets regi.
I foråret 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en plan for organisering af 
dialogmøder i udvalgets regi, herunder blev besluttet, at der afholdes et årligt fælles 
dialogmøde med fokus på de budgetmæssige udfordringer og dilemmaer. Dette 
dialogmøde er for alle bestyrelsesformænd i skoler og dag- og fritidstilbud og 
foreslås afviklet i maj/juni.
 
Det blev samtidig besluttet, at der afholdes individuelle dialogmøder i efteråret, på 
hvert af de tre områder: Dagtilbud, skoler og SFO samt ungdomsråd og fritidstilbud.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 
tidspunkt og ramme for forårets dialogmøde med bestyrelser i udvalgets regi. 
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Forårets møde holdes tirsdag den 21. april kl. 19.00.
 

Bilag
Model for afvikling af kommende dialogmøder.pdf (dok.nr.12777/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/23288
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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7. 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.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Udvalget har, med udgangspunkt i notatet fra byrådsseminaret, besluttet at arbejde 
videre med målsætningen om, at 45 procent af en ungdomsårgang i 2020 vælger 
en erhvervsuddannelse, samt at der arbejdes med følgende overordnede 
målsætninger: de 4 vækstspor, at gøre skoleeleverne erhvervsuddannelsesparate, 
et dannelsesaspekt samt at sikre familien en viden om, hvad der findes af 
erhvervsmuligheder i vores kommune.

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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8. Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen

Sagsfremstilling
Ved møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015, drøftede udvalget, på 
baggrund af en konkret ansøgning, det principielle i at se på muligheden for at 
etablere privat pasningsordning for skolebørn i alderen 6-11 år i Frederikshavn 
Kommune.
 
Venstre ønskede at imødekomme den konkrete ansøgning, som udvalget havde 
modtaget, men et flertal bestående af A, SF og DF besluttede ikke at imødekomme 
ansøgningen.
 
Vi mener ikke, at Frederikshavn Kommune skal have eneret på pasningstilbud og 
pointerer, at en sådan ordningen kan etableres uden udgift for Frederikshavn 
Kommune. De private pasningsordninger, vil i henhold til Dagtilbudsloven, være 
under kommunalt tilsyn. 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.
 
Venstre er principielt meget positivt indstillet overfor muligheden for etableringen af 
private pasningstilbud. Forældrene bør kunne vælge et tilbud, der har den 
nødvendige fleksibilitet i forhold til deres individuelle familiære og jobmæssige 
behov samt vælge et "anderlededes" tilbud, hvis de skønner, at barnet vil kunne 
profitere af dette.
 
Af dagspressen har det bl.a. fra A og SF fremgået, at fleksible behov kan løses 
indenfor de kommunale pasningsordninger og man vil forsøge åbningstiderne 
tilpasset i de konkrete tilfælde.
 
Venstre ønsker på baggrund heraf fremlagt hvorledes A, SF og DF tænker dette 
realiseret samt de evt. økonomiske konsekvenser heraf for såvel Frederikshavn 
Kommune som for forældrene.
 

 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21372
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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9. Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen

Sagsfremstilling
På baggrund af en bekymret henvendelse fra en forælder, ønskes flg. punkt på 
dagsorden:
 
Henvendelsen vedrører ikke kørselsberettigede skolebørn og deres transport til og 
fra skole efter 1. august 2015. Børnene går i dag på Jerup skole og er bosiddende 
på Tuenvej. Forældrene skal 
træffe valg om, hvorvidt de ønsker, at deres børn skal tilknyttes Ålbæk eller 
Strandby skole pr. 1. august, når Jerup skole lukker. (Idet udvalget i 
overgangsperioden, har ønsket at give forældrene frit skolevalg, hvor der er flere 
muligheder i et nyt skoledistrikt)
 
Såfremt forældre vælger Strandby skole, som ligger tættest på, er børn fra 7. kl. og 
op ikke kørselsberettigede. Såfremt de vælger Ålbæk skole, længst væk, er børn 
fra 7. kl. og op kørselsberettigede.
 
Kultur- og Fritidsudvalget er udvalgs- og budgetmæssig ansvarlig for 
skolebuskørsel. Jeg mener dog, at vi som Børne- og Ungdomsudvalg er ansvarlig 
for at børn og deres forældre kan føle sig trygge, når de skal transportere sig til og 
fra skole - (i den forbindelse her på cykel).
 
Der er foretaget en trafiksikkerhedsvurdering af Tuen som flg.:
 
Trafiksikkerhedsvurdering
Politiet har efter ønske fra Frederikshavn Kommune vurderet skolevejene fra det 
nuværende skoledistrikt Jerup:

 Krydsning af Skagensvej vurderes som trafikfarligt for 0. kl. til og med 6.kl. 
Vejen kan krydses i tunellen ved Elling rundkørsel. 

 Hvis der cykles fra Jerup Skole og til Strandby skole er der ingen hindringer 
eller konfliktpunkter – der er cykelsti hele vejen og krydsning ved 
helleanlæg i Jerup og rundkørsel ved Elling rundkørslen 

 Kvisselvej og Tuenvej vurderes som trafikfarlig for 0. kl. til og med 6.kl., idet 
vejene på steder er snoede og smalle, hvilket gør, at børnene vil blive 
presset og kan nogle steder ikke komme fri af bilerne. 

 At en vej er trafikfarlig for en aldersgruppe, betyder eventuelle bosatte 
elever i aldersgruppen er kørselsberettiget. 

 Politiet har vurderet at vejene ikke er trafikfarlige for 7. klasse og op.

 
Kommunen skal sørge for transport til dit barn, hvis barnet går på distriktsskolen og 
skolevejen til distriktsskolen overstiger nedenstående afstande, eller at vejen er 
vurderet trafikfarlig.

0.-3. klasse: mere end 2,5 km til skole

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4277
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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4.-6. klasse: mere end 6 km til skole
7.-9. klasse: mere end 7 km til skole
  10. klasse: mere end 9 km til skole
 
Myndighederne har som det fremgår ovenfor, vurderet vejen trafikfarlig for børn fra 
0. kl til og med 6. kl. (da der på ruten er flere smalle og snoede veje, hvor der er 
risiko for, at børnene kan blive presset og nogle steder ikke kan komme fri af 
bilerne). Vejene skønnes sikker for børn fra 7. kl og op.
 
I den forbindelse ønskes oplyst:
 

 Antal skolebørn der bor på Tuenvej, som i dag går på Jerup skole - samt 
deres alder? 

 Planlagt skolebuskørsel - første afgang til skole og sidste afgang fra skole - 
for de kørselsberettigede børn til/fra Strandby skole til Tuenvej. 

Tænker, der kan være flere steder i kommunen dette problem kan opstå, hvorfor 
jeg foreslår en principiel drøftelse i udvalget, suppleret af forvaltningen ift. hvordan 
denne problemstilling håndteres lignende steder i kommunen.
 
Med henblik på at give forældre og børn en mulighed for snarlig afklaring i forhold 
til skolevalg, anmodes udvalget på baggrund af drøftelse om stillingstagen til 
ovenstående bekymring. 
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10. Anmodning fra byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen

Sagsfremstilling
På baggrund af mange henvendelser gennem længere tid ønskes en orientering 
eller en status på hvordan samarbejdet mellem Ejendomscentret, som udøver, og 
Børne- og Ungdomsudvalgets områder (skoler og institutioner) opleves. 
Hvordan er det pt. beskrevne serviceniveau i forhold til Ejendomscentrets ydelser?

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
På baggrund af den politiske drøftelse i udvalget, anmoder udvalget om at 
Økonomiudvalget igangsætter den planlagte undersøgelse af ejendomscentret 
snarest muligt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4531
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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11. Februar 2015 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder

 orientering om status på lederkabale på skolerne

 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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12. Beslutning vedrørende ressourcetildeling til undervisning 
for skoleår 2015-2016

Sagsfremstilling
Ressourcetildelingen til undervisning for skoleåret 2015/2016 i Frederikshavn 
Kommune er beregnet efter retningslinjerne i folkeskolereformen samt Børne- og 
Ungdomsudvalgets beslutning af 8. januar 2015 vedr. ændring af principper for 
tildeling af ressourcer (fra klassetildeling til elevtildeling). 
 
Skolernes ressourcetildeling til undervisning vedrører primært timer til 
normalundervisning, holddeling og specialundervisning. Herudover er der 
indarbejdet ressourcer til ledelse, aldersreduktion og inklusion herunder særlig 
støtte. 
 
Skoleåret 2015/2016 er beregnet ud fra 5.435 elever i normalklasser, 105 elever i 
Verdensklasser (modtagelsesklasser) og 323 elever i specialklasser. I forhold til det 
nuværende skoleår er det en stigning på 26 elever i normalklasserne, 39 elever 
flere i Verdensklasser og et fald på 10 specialklasseelever.
 
Stigningen i antallet af elever dækker over, at der i skoleåret 2015/16 
implementeres rullende skolestart på alle kommunens folkeskoler. I dette 
opstartsår begynder 1½ årgang i børnehaveklasse. Det er kun i dette første år, at 
dette vil være gældende.
 
Budgetrammen for 2015 (indregnet med 5/12 deles effekt) og 2016 (indregnet med 
7/12 deles effekt) indeholder en samlet besparelse på 13,5 mio. kr., hvilket 
medfører et fald på 28 stillinger.
 
Der er indregnet reduktionskrav for den demografiske udvikling på 3,3 mio. kr. i 
skoleårets planlægning med 5/12-deles virkning i 2015 og 7/12-deles virkning i 
2016.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 
ressourcetildeling til undervisning i Frederikshavn Kommune for skoleåret 
2015/2015.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. februar 2015
Indstillingen godkendes.
 
Bilag
Økonomiske forudsætninger for skoleårets planlægning 2015-2016 til BUU (dok.nr.16785/15)

 Åben sag
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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