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1. Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab 2014 

Sagsfremstilling
Det korrigerede budget for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde er på i 
alt 901,5 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 892,7 mio. kr. Årsresultatet er 
således et overskud på 8,8 mio. kr., der svarer til en budgetafvigelse på 0,9%. 
 
I budgetrevisionen pr. 31. august 2014 blev angivet et forventet overskud på 5,7 
mio. kr. og regnskabsoverskuddet for 2014 er således forøget med 3,1 mio. kr.
 
For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 
vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet kan ses 
på politikerportalen. Årsberetningerne omfatter:

 Kort præsentation af institutionen 
 Ressourceforbrug og regnskabsresultat
 Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2014 agtes 

anvendt/afviklet således?
 Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2014?

Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning 
samt en teknisk regnskabsforklaring, hvor årsresultatet forklares. Desuden har 
direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.
 
Anlæg
Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2014 haft et budget 
på 13,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 4 mio. kr. 
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. Godkender den forelagte årsberetning 2014 for Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde. Årsberetningen videresendes via 
Økonomiudvalget til byrådets behandling.

2. At ØKD-overskuddet (bankbogen) fra 2013 vedrørende Sundhedstjenesten 
og Tandplejen i alt 0,2 mio. kr., i forbindelse med Økonomiudvalgets 
behandling af regnskab 2014, overføres fra Børne- og Ungdomsudvalget til 
Sundhedsudvalget.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22039
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 

Bilag
Sammenfatning af regnskab 2014 for BUU (dok.nr.25910/15)
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2. Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i Thorshøj 
Børnehus

Sagsfremstilling
Administrationen i Børn og Kultur har modtaget en ansøgning fra Thorshøj 
Børnehus om, at forsætte som aldersintegreret institution for børn mellem 0-6 år.
 
Thorshøj Børnehus har fungeret som aldersintegreret puljeinstitution siden 1992. 
Institutionen har pt. 22 børnehavebørn. Huset fungerer desuden som en del af 
Torslev Skoles SFO med 20 elever tilknyttet børnehuset. Personalet består af 3 
uddannede pædagoger, 1 pædagogmedhjælper samt en medarbejder ansat i 
fleksjob. Thorshøj Børnehus er en idrætsinstitution hvor der er fokus på idræt, leg 
og bevægelse.
 
Thorshøj Børnehus ønsker at kunne modtage 8-10 vuggestuebørn i de 
eksisterende lokaler i Thorshøj Børnehus. Vuggestuen vil få eget grupperum til 
daglige aktiviteter med tilstødende badeværelse, hvor der er puslefaciliteter. 
 
Der vil blive opført et træskur (krybberum) med plads til barnevogne, så det er 
muligt for børnene at sove ude uanset vejret.
 
Ved vuggestuepladser indgår fuld forplejning til vuggestuebørn i kommunens 
serviceniveau. Thorshøj Børnehus har for få år siden investeret i et nyt køkken, der 
lever op til indretningskravene for det fødevareregionen betegner som smør-selv 
køkken. Køkkenet skal inden ibrugtagning godkendes og registreres af 
Fødevarestyrelsen til forplejning af vuggestuebørnene. Derudover skal de generelle 
lovmæssige krav til vuggestuer kunne imødekommes ved ændret drift. 
 
Thorshøj Børnehus har udarbejdet læreplaner for vuggestuebørnene ud fra de 6 
læreplanstemaer.
 
Center for Dag- og Fritidstilbud vurderer at ansøgningen kan imødekommes 
indenfor den nuværende aftale om drift af Thorshøj Børnehus som puljeinstitution.
 
Økonomiske konsekvenser
Thorshøj Børnehus vil selv finansiere implementeringen af vuggestuen, herunder 
forventede udgifter til:

 Brandsikringsanlæg (ABA-anlæg) svarende til 79.000 kr.
 Krybberum med plads til minimum 10 barnevogne svarende til 25.000 kr. 
 Diverse nyanskaffelser til vuggestuen, herunder barnevogne, 

barnevognsseler, højstole m.m. svarende til 80.000 kr.

Tilbuddet vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen udover 
driftstilskuddet, der følger barnet. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21956
 Forvaltning: CDF
 Sbh: trje
 Besl. komp: BUU
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Personalemæssige konsekvenser
En del af det nuværende personale i Thorshøj Børnehus vil blive tilknyttet 
vuggestuen. 
 
Tilbuddet vil omfordele efterspørgslen efter dagpleje- og vuggestuepladser i 
lokalområdet, og dermed også personalet.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter ansøgningen
2. tager stilling til, om Thorshøj Børnehus fremover skal modtage tilskud til 

vuggestuepladser efter bestemmelserne om puljeinstitution i 
Dagtilbudsloven

3. såfremt punkt 2 godkendes - at optaget af børn kan starte når lokaler og 
faciliteter er godkendt til vuggestuedrift

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1.     Drøftet.

2.     Et flertal bestående af V, Ø og DF godkender indstillingen.  A og F kan ikke 
imødekomme indstillingen.

3.     Godkendt.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 

Bilag
Ansøgning inkl. bilag fra Thorshøj Børnehus (dok.nr.57390/15)
Notat med overblik over 0-2 årige i området omkring Thorshøj (dok.nr.62204/15)
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3. Evaluering af Ungeenheden efter et års virke

Sagsfremstilling
Ungeenheden blev etableret ved politisk beslutning i Frederikshavn Byråd den 29. 
maj 2013. Ungeenheden blev etableret for målgruppen 15-25 år og med 
målsætning om at have ”fokus på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og 
ressourcer for unge mellem 15-25 år, for hvem, der er et progressionsperspektiv i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse”. I beslutningen om etableringen af 
Ungeenheden indgik krav om evaluering efter henholdsvis et og tre års virke.
 
Center for Unge har i første kvartal 2015 gennemført den politisk bestemte 1-
årsevaluering af Ungeenheden med baggrund i de politisk vedtagne målsætninger 
og fokusområder for Ungeenheden og for evalueringen; herunder spørgsmålet om 
målgruppen for Ungeenhedens arbejde bør udvides til også at rumme 
aldersgruppen mellem 25 og 30 år.
 
Indholdet i evalueringen er kvalificeret og godkendt af evalueringsgruppen, som i 
store træk er sammensat af samme personkreds, som havde sæde i den 
styregruppe, der blev nedsat ved etableringen af Ungeenheden.  
 
Evalueringen har været i høring i MED-udvalgene (CenterMED, FagMED og 
HovedMED), Integrationsrådet og Handicaprådet jf. høringssvarene.  Desuden 
behandles evalueringen i følgende politiske udvalg; Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget 
og Sundhedsudvalget, inden endelig behandling i byrådet den 29. april 2015.
 
Evalueringen viser, at Frederikshavn Kommune med oprettelse af Ungeenheden 
løser opgaven inden for både kommunale forventninger og ministerielle krav – 
dermed må oprettelsen af Ungeenheden betragtes som vellykket med positive 
resultater fra enhedens første års virke at udvikle Ungeenhedens fremadrettede 
virke på baggrund af. 
 
Evalueringens hovedanbefaling peger på potentialet i at skærpe Ungeenhedens 
målsætning til fremadrettet at have fokus på unge mellem 15 og 30 år, der har et 
progressionspotentiale rettet mod ordinær uddannelse og beskæftigelse. 
 
En sådan skærpelse af Ungeenhedens målsætning og opgave til fokus på ordinær 
uddannelse og beskæftigelse vil yderligere være en målrettet indsats i forhold til 
den kommunale målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang som minimum 
skal have en erhvervsuddannelse. 
 
Ved skærpelsen af målsætningen udvides Ungeenhedens målgruppe med 
aldersgruppen af de 25 til 30-årige.
 
Skærpelsen af målsætningen indebærer også, at en betjening af gruppen af 15-25 
årige unge borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/452
 Forvaltning: CU
 Sbh: arco
 Besl. 
komp: BUU/KFU/SOU/SUU/AMU/BYR
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sigtet med indsatsen ikke er ordinær uddannelse eller beskæftigelse, bør 
varetages i de oprindelige centre.
 
Ungeenheden forankres fortsat i Børne- og Ungdomsudvalget, men ved den 
foreslåede skærpelse af Ungeenhedens målsætning, vil der blive et markant øget 
fokus på uddannelse og beskæftigelse og dermed en udvidelse af den fælles 
opgave mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget bør derfor drøfte, 
hvordan den fælles målsætning sikres bedst – evt. via gennemførelse af fastlagte 
fælles møder. Det er Ungeenhedens hensigt at fortsætte og styrke fokus på 
enhedens målsætninger og gennemføre effektmålinger til brug for evaluering af 
enhedens arbejde.
 
Ungeenheden evalueres som aftalt ved oprettelsen efter i alt tre års virke til politisk 
behandling i første kvartal 2017.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Sundhedsudvalget, Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget 
samt byrådet, at

1.     evalueringen drøftes
2.     anbefalingerne godkendes
3.     Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes 

udvalgene vil sikre den fælles målsætning
 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 
Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1. Drøftet.

2. Anbefalingerne godkendt.

3. Børne-og Ungdomsudvalget indleder et samarbejde med
    Arbejdsmarkedsudvalget om en fælles målsætning.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
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Bilag
Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.40012/15)
Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.pdf (dok.nr.53839/15)
Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.pdf (dok.nr.40018/15)
Bilag 4- Høringssvar til 1-årsevalueringen.pdf (dok.nr.53833/15)
1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.53949/15)
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4. Evaluering af inklusionsindsatsen i Frederikshavn 
Kommune

Sagsfremstilling
KL’s Konsulentvirksomhed udarbejdede i foråret 2011 en ”Udvidet revision af 
specialundervisningen” i Frederikshavn Kommune. På den baggrund blev der 
udarbejdet en guideline, som udtrykker en overordnet fælles holdning til inklusion 
og som udtrykker konkrete mål for inklusion indtil 2020 for Frederikshavn 
Kommune.
 
Børne og Ungdomsudvalget behandlede ”Inklusion i folkeskolen – en guideline 
Frederikshavn Kommune” på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 6. oktober 2011. 
 
Specialområdet var på dette tidspunkt stærkt voksende på bekostning af 
almenområdet. Med inklusionsprojektet ønskede man at bringe ressourcerne 
tilbage til almenmiljøet, altså bringe specialpædagogikken ind i 
almenpædagogikken.
 
Der blev opstillet mål for inklusion på både nationalt og kommunalt plan. 
 
De nationale mål for inklusion er:

- 96 % af alle elever er inkluderede i 2015
- 97 % af alle elever er inkluderede i 2020

 
I Frederikshavn Kommune valgte vi at inkludere alle elever i et andet tempo, idet 
målet er, at 

- 95 % af alle elever er inkluderede i 2015
- 97 % af alle elever er inkluderede i 2020
  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at der skal ske en økonomisk udlægning 
af midlerne til skolerne. Skolerne får hermed økonomisk mulighed for at iværksætte 
inkluderende tilbud for børn med særlige behov, som en alternativ mulighed til at 
blive visiteret til et specialklassetilbud.
 
Skolerne er nu i gang med det tredje skoleår med den nye tænkning om 
specialtilbud og inklusion. I forbindelse med beslutningen om, at økonomien blev 
udlagt til skolerne, blev det besluttet, at der skulle gennemføres en evaluering af 
hele indsatsen i 2015.
 
Center for Skole har kontaktet et eksternt konsulentfirma med henblik på at få 
udarbejdet en evaluering af inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommune. 
 
Det vi ønsker at evaluere på er:
”Har vi de rigtige skoletilbud, er det de rigtige børn, der går der, og gør vi det på 
den rigtige måde?”
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5654
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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En evaluering skal derfor forholde sig til
- De kommunale og nationale mål for inklusion
- Den økonomiske model
- Den oplevede trivsel blandt elever og medarbejdere
- Inklusionsvejledernes arbejde

 
Midlerne, som skal bruges til at gennemføre evalueringen af inklusionsindsatsen, 
vil Center for Skole finde ved at foretage en omprioritering/omfordeling af de midler, 
der ligger i eget center.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at 
Center for Skole bærer den økonomiske udgift til evalueringen og finder midlerne 
ved en omprioritering indenfor eget budget.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
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5. Drøftelse af eventuel registrering af klager på 
myndighedsområdet

Sagsfremstilling
I forbindelse med at Center for Social- og Sundhedsmyndighed er begyndt at føre 
årlig klagestatistik anbefalede Handicaprådet, at der også udarbejdes klagestatistik 
på børne- og ungeområdet.
Center for Familie og Center for Unge har drøftet det principielle i at registrere 
klagerne og det konkrete resultat af statistikken på socialområdet.  Vi vurderer, at 
det er vigtigt nøje at overveje, hvad man vil bruge statistikken til, da vi forudser, at 
det kan blive en administrativ yderst ressourcekrævende opgave for 
socialrådgiverne i det daglige, med efterfølgende kontrol af, at alle klager så også 
bliver registreret. 

Ud fra vores kendskab til tilgængelige systemer i den daglige sagsbehandling, er 
det ikke muligt digitalt at trække informationer ud, der viser, hvor mange afgørelser 
der er truffet, samt hvor mange der er endt med en klage og følge dem løbende, 
som registreringen på voksenområdet giver anledning til. 
Det vil derfor blive en større manuel opgave at lave en tilsvarende registrering på 
børne- og ungeområdet.

Hvis der er politisk ønske om at få overblik over klagesager på børne- og 
ungeområdet anbefales det, at der i stedet én gang årligt laves en optælling af de 
klageafgørelser, der er truffet i Ankestyrelsen, med udgangspunkt i:

 Hvor mange klager er stadfæstet?
 Hvor mange klager er hjemvist, og hvilke overvejelser giver det fagligt 

anledning til?

Skemaet til registrering i Center for Social- og Sundhedsmyndighed vedlægges 
som bilag til orientering.

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

1. drøfter behovet for overblik over klagersager på udvalgets område.

2. tager stilling til form på en eventuel fremadrettet registrering på Center for 
Families og Center for Unges område.

 
 
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 15/12627
 Forvaltning: BK
 Sbh: loiv
 Besl. komp: BUU
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1.     Drøftet.

2.     Der foretages en optælling en gang årligt af de klageafgørelser, der er truffet i 
Ankestyrelsen, med udgangspunkt i hvor mange klager der er stadfæstet eller 
hjemvist. Optællingen påbegyndes den 1. maj 2015.

 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)

Bilag
Kopi af Klageskema 2014.pdf (dok.nr.52357/15)
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6. Orientering om kortlægning af indsatser vedr. unges 
uddannelsesvalg

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd var i november 2014 på seminar, hvor der blev sat politisk 
fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i Frederikshavn 
Kommune som lokalsamfund.
 
Drøftelserne fra seminaret er efterfølgende blevet fulgt op i fagudvalgene. Børne- 
og Ungdomsudvalget besluttede på møde i februar egne målsætninger for 
indsatsen i forhold til unges uddannelsesvalg frem mod 2020.
 
For at få et overblik over en status på området, har udvalget ønsket en orientering 
om eksisterende indsatser, der er relevante for unges uddannelsesvalg. 
 
Grundlæggende handler hele indsatsen om at gøre den unge i stand til at træffe et 
kvalificeret uddannelsesvalg. Det mål skal kobles med erhvervslivets udfordring 
med at skaffe tilstrækkeligt, kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder.
De fire vækstspor: Det maritime, Fødevarer, Energi og Oplevelser & Turisme 
fungerer derfor som en paraply for den samlede indsats.
 
Beslutningstemaer fra byrådets seminar. Temaet ”Uddannelse”
 
På tværs af udvalgene: For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er 

det vigtig at sætte fokus på synliggørelsen af 
karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv.
Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale 
uddannelsesinstitutioner, det lokale erhvervsliv og 
kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i 
samme retning om at sikre tilstrækkelig kompetent 
arbejdskraft.
 

I Børne- og 
Ungdomsudvalget:

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i 
kommunens folkeskoler, således at den bidrager til 
at dæmme op for det fremadrettede behov for 
erhvervsfaglig arbejdskraft i Frederikshavn 
Kommune?
Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i 
kommunens folkeskoler, således de bidrager til:

 større bevidsthed blandt de unge omkring 
karriere- og uddannelsesmuligheder i 
lokalområdet

 at motivere de unge til at tage en 
erhvervsfaglig uddannelse

 en stærkere kombination mellem praktik og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/11294
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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teori i undervisningen
 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i 

folkeskolerne

I 
Arbejdsmarkedsudvalget:

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at 
opkvalificere de ledige, således de kan indgå i 
arbejdsstyrken.
 

 
 
Som opfølgning på byrådsseminaret vedtog Børne- og Ungdomsudvalget på møde 
den 5. februar 2015, at:

 arbejde videre med målsætningen om at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 
vælger en erhvervsuddannelse

 arbejde med følgende overordnede målsætning: 
 de fire vækstspor
 at gøre skoleleverne mere erhvervsuddannelsesparate
 et dannelsesaspekt
 at sikre familien viden om, hvad der findes af erhvervsmuligheder i 

vores kommune

Skolepolitikken 2014-2017 fokuserer på skolens udvikling i lyset af 
folkeskolereformen. Skolepolitikkens mål og visioner peger i samme retning som 
byrådets strategiske mål i forhold til en tæt kobling mellem skole og erhvervsliv.
 
De politiske målsætninger i Skolepolitikken 2014-2017:

 Skolen bygger på evidens og lærerige samarbejder
 Skolen skaber verdensborgere, der har øje for mulighederne i 

Frederikshavn Kommune
 Vores skoler skal være ambitiøse for alle elever, og vi vil ligge over 

landsgennemsnittet i vores faglige resultater
 Vi vil skabe motiverende og udviklende lærings- og undervisningsmiljøer
 Skoledagen skal fremme elevens læringsudbytte

Af det vedlagte bilag ses kortlægningen af de eksisterende indsatser på skole- og 
ungeområdet, der skal være med til at opfylde de erhvervs- og 
uddannelsespolitiske målsætninger.
Kortlægning af arbejdsmarkedsområdet er endnu ikke afsluttet.
 
De politiske målsætninger fra byrådsseminaret og fra Børne- og Ungdomsudvalget 
samt kortlægningen af eksisterende indsatser skal sammen danne grundlaget for 
en strategi, der opsætter mål og handlinger for, hvordan de overordnede politiske 
målsætninger kan opfyldes. Arbejdet med strategien foregår hen over 
forsommeren.
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Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen om den igangværende kortlægning til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 

Bilag
Kortlægning af indsatser i Center for Skole (dok.nr.53169/15)
Kortlægning af indsatser i Center for Unge (dok.nr.57133/15)
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7. April 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 9. april 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen (A)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 09. april 2015 Side 19 af 19

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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