
Referat Børne- og Ungdomsudvalget
Ordinært møde

Dato 7. maj 2015

Tid 14:30

Sted ML 0.23 (byrådslounge)

NB.

Fraværende Ingen 

Stedfortræder

Medlemmer Pia Karlsen (V) 

Kristina Lilly Frandsen (V) 

Mette Hardam (V) 

Ida Skov (Ø) 

Brian Kjær (A) 

Bahram Dehghan (A) 

Bent H. Pedersen (A) 

Lars Oldager (DF) 

Søren Visti Jensen (F) 

   



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. maj 2015 Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse

Side

1. Status på sikring af skoleveje v. Jane Olesen, Park & Vej ..........................................................................4

2. Dialogmøde med Handicaprådet .................................................................................................................5

3. Investering i tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud ..........................................................................................6

4. Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune ........................................................................................10

5. Udpegning af personer til valgbestyrelser i kommunale dagtilbudsdistrikter ...............................................13

6. Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland ............16

7. Maj 2015 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område...............................................................21

8. Budgetlægning 2016 og overslagsårene .....................................................................................................22

Underskrifter: ....................................................................................................................................................... 23



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. maj 2015 Side 3 af 19

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
3 70811/15 Åben KL´s udspil De udsatte børn - Fremtiden er deres PDF
4 62581/15 Åben Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 

2015.pdf
6 74850/15 Åben Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe 

vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet

8 70249/15 Åben Budgetramme 2016-2019 på BUU



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. maj 2015 Side 4 af 19

1. Status på sikring af skoleveje v. Jane Olesen, Park & Vej

Sagsfremstilling
Jane Olesen, Park & Vej, orienterer om status på anlægsprojekterne vedr. 
skoleveje som følge af Bæredygtigt Børneområde.
 
I Strandby er der ændret i forhold til det forslag, som blev præsenteret på Børne- 
og Ungdomsudvalgsmødet i februar. Det reviderede projekt vil blive præsenteret.
 
For de øvrige anlægsprojekter orienteres om status.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/15839
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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2. Dialogmøde med Handicaprådet

Sagsfremstilling
Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2016 afvikles dialogmøde 
mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde den 7. maj 2015 kl. 15.00.
 
Fra Handicaprådet deltager: 

 Aksel Jensen, formand
 Irene Hjorthøj
 Helle Madsen
 Susanne Jensen
 Jette Bruun Christensen

 
Handicaprådet har fremsendt en række konkrete spørgsmål til dialogmøde med 
Børne- og Ungdomsudvalget. Spørgsmålene er konkret karakter og ikke direkte 
relateret til en budgetdrøftelse. Udvalget vil fremsende svar på spørgsmålene 
skriftligt til Handicaprådet. 
 
Udvalget vil på mødet have en principiel drøftelse med Handicaprådet relateret 
til budget 2016.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget gennemfører 
dialogmøde med Handicaprådet.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
Dialogmødet er gennemført.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5859
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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3. Investering i tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud

Sagsfremstilling
KL´s udspil om udsatte børn og unge
KL afholdte den 10. marts 2015 en konference om udsatte børn og unge. 
Overskriften på konferencen var ”Sæt tidligt ind – investér i udsatte børn og unge”. 
KL præsenterede på konferencen et udspil om udsatte børn og unge under titlen: 
”De udsatte børn – fremtiden er deres”, se bilag.
 
Investering i tidlig indsats
På konferencen gav professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, 
Michael Rosholm, et oplæg med udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvad skal vi 
investere i på det udsatte børne- og ungeområde?”. Rosholm påpegede gevinster 
ved at investere tidligt i udsatte børn og unge. Hans pointe var, at forebyggelse og 
tidlig indsats generelt virker bedre, end indsatser der sætter ind, efter det er gået 
galt.  
 
Både Michael Rosholm og KL´s udspil om udsatte børn og unge henviser til en 
tidligere undersøgelse af økonomiprofessor og nobelpristager James Heckmann. 
Hans undersøgelse viser, hvordan økonomisk investering i de tidlige år er mere 
indbringende end investeringer senere i livet. Hans pointer illustreres i 
nedenstående figur kaldet ”Heckmanns kurve”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurven belyser, hvilken forrentning eller gevinst samfundet får ud af at sætte ind i 
en given alder hos børn og unge. Og som det fremgår tjener investeringer i den 
tidlige barndom sig mange gange ind sammenlignet med investeringer i indsatser 
senere i et livsforløb.
 
Kvalitet i dagtilbud
I Danmark er der aktuelt stort fokus på et engelsk forskningsprojekt kaldet 
EPPSE[1], som i over 17 år har fulgt 3.000 børn. Forskningsprojektet har undersøgt, 
hvordan kvaliteten af børnenes dagtilbud påvirker dem senere i livet. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15315
 Forvaltning: BK
 Sbh: elwi
 Besl. komp: BUU
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Centerchefgruppen i Børn og Kultur besøgte ledende forsker i EPPSE, Brenda 
Taggart, i London i januar 2015, og fik fremlagt resultaterne fra forskningsprojektet. 
 
Resultaterne i EPPSE viser, at dagtilbud af høj kvalitet kan gøre en stor og positiv 
forskel for et barns udvikling, trivsel og læring. Børn, der har gået i dagtilbud af høj 
kvalitet, klarer sig med andre ord bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og 
trives generelt bedre. Effekten er især stor hos udsatte børn.
 
Såvel KL´s udspil som Michael Rosholm og Brenda Taggarts forskningsresultater 
giver anledning til at kommunerne overvejer, hvordan der investeres på børne- og 
ungeområdet i de kommende år. 
 
Nøgletal for Frederikshavn Kommune
Nøgletal for Frederikshavn Kommune viser at den gennemsnitlige udgift til området 
for udsatte børn og unge pr. 0-17-årig ligger på 13.654 kr. (Danmarks statistik, 
regnskab 2013). Det svarer til en 67. plads på listen af danske kommuners 
gennemsnitlige udgifter, hvor top 1 har færrest udgifter.  
 
Indsatserne over for udsatte børn og unge dækker over en række forskellige 
foranstaltningstyper herunder både forebyggende indsatser og anbringelser. Der 
bruges i den sammenhæng 24 pct. på forebyggende foranstaltninger i 
Frederikshavn Kommune ud af de samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og 
unge (Danmarks Statistik, regnskab 2013). Det svarer til en 75. plads på listen over 
kommunerne i Danmark, hvor top 1 har den højeste anvendelse af midler til 
forebyggelse.
 
KORA (det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning) har 
lavet et overblik over kommunernes driftsudgifter pr. indskrevet barn. Frederikshavn 
Kommune har i KORAs rapport lavere enhedsudgifter end landsgennemsnittet på 
samtlige dagtilbudsområder (dagpleje, vuggestue, børnehave). Frederikshavn 
Kommune placerer sig dermed i bunden af kommunestatistikken over hvor mange 
midler, der bruges på at passe børn i dagtilbud.  
 
Nøgletallene sat op imod forskningen giver anledning til at overveje om indsatsen i 
dagtilbud samt indsatsen i forhold til udsatte børn og unge skal omlægges og 
prioriteres anderledes i Frederikshavn Kommune. Forvaltningen foreslår i den 
forbindelse, at der afholdes et byrådstemamøde i juni med fokus på investering i 
tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud.  
 
Konsulent Elsebeth Wiwe vil på mødet gennemgå nogle af de væsentligste 
resultater fra ovenstående forskningsprojekter set i forhold til Frederikshavn 
Kommunes nøgletal.
 
Der vil den 23. juni 2015 blive afholdt temamøde om investeringer i tidlig indsat og 
kvalitet i dagtilbud med bl.a. Michael Rosholm som oplægsholder. Børne- og 
Ungdomsudvalget inviteres til temamødet og Børne- og Ungdomsudvalget kan 
overveje hvorvidt udvalget ønsker at invitere byrådet til temamødet.
 



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. maj 2015 Side 8 af 19

[1] Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter oplægget og beslutter det videre forløb

  
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
Drøftet.  Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at fortsætte processen med at 
arbejde med de 3 pejlemærker fra KL. Sagen genoptages.
 
Børne- og Ungdomsudvalget deltager i temamødet den 23. juni 2015. Byrådet 
inviteres til temamødet.
 

Bilag
KL´s udspil De udsatte børn - Fremtiden er deres PDF (dok.nr.70811/15)
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4. Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune igangsatte i august 2014 projektet ”Kollektiv Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune. Trafikplanen er lavet som et tværgående projekt mellem 
Center for Teknik og Miljø og Center for Bibliotek og Borgerservice. Nordjyllands 
Trafikselskab er konsulent på opgaven.
 
Frederikshavn Byråd blev på et temamøde den 17. december 2014 orienteret om 
baggrundsrapport, der fastsætter de fremtidige planlægnings- og 
betjeningsprincipper samt valg af serviceniveau for den Kollektive Trafik i 
Frederikshavn.
 
Formålet med trafikplanen er at effektivisere og optimere den kollektive trafik i 
kommunen, og i højere grad tilpasse det eksisterende, kollektive trafiknet til 
brugeres behov.
 
I forbindelse med arbejdet med trafikplanen har der været en omfattende 
inddragelsesproces, hvor de største interessentgrupper løbende er blevet 
involveret og taget med i dialog omkring, hvordan den kollektive trafik i 
Frederikshavn Kommune planlægges og optimeres på bedst mulig vis. Planen skal 
sikre at det økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt, og den skal 
samtidig vise retning for hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i 
fremtiden. 
 
Den kollektive trafikplan for Frederikshavn Kommune skal:

 Implementere en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter
 Tage højde for skolestrukturændring
 Understøtte Frederikshavns Status som uddannelsesby via den kollektive 

trafik
 Forberede installation af internet i busser med størst kundepotentiale
 Give en analyse og nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn 
 Muliggøre at flextrafikken kan varetage en større del af de rejser, der ikke 

følger de store pendlerstrømme
 Muliggøre implementeringen af biogasbusser
 Sikre en økonomisk besparelse på den kollektive trafik i Frederikshavn
 Harmoniserer serviceniveauet på den kollektive trafik i kommune
 Gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for borgere i 

Frederikshavn Kommunen

I trafikplanen præsenteres resultatet af arbejdet med ovenstående ønsker og 
udfordringer.
 
Processen for den politiske beslutning/godkendelse er: 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9320
 Forvaltning: CTM
 Sbh: chlr
 Besl. komp: PMU
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 Plan- og Miljøudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan som 
vedrører de kollektive ruter, og iværksættes ved køreplanskiftet pr. 1. 
august 2015. 

 Kultur- og Fritidsudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan, 
som vedrører skolebusruterne og iværksættes til køreplanskiftet 1. august 
2015, og at de 9 lukkede ruter udbydes i et etårigt udbud fra den 17. april 
2015. 

 Trafikplanen sendes til orientering Børne- og Ungdomsudvalget.

 Efter denne proces er trafikplanen vedtaget, og den er et fremtidigt 
arbejdsredskab, som definerer det fremtidig serviceniveau og er med til at sikre, at 
det økonomiske råderum for den kollektive Trafik i Frederikshavn Kommune 
overholdes.
 
Indstilling
Teknik og Miljødirektøren samt Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 
1.     Plan- og Miljøudvalget godkender den del af den Kollektive Trafikplan som 

vedrører de kollektive ruter for Frederikshavn Kommune med køreplanstart den 
1. august 2015, som et arbejdsredskab, der definerer det fremdige 
serviceniveau og er med til at sikre, at det økonomiske råderum fremover

2.     Kultur- og Fritidsudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan, som 
vedrører skolebusruterne og iværksættes til køreplanskiftet 1. august 2015 

3.     Trafikplanen sendes til orientering Børne- og Ungdomsudvalget
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
Drøftet. Indstillingen godkendes.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 2015.pdf (dok.nr.62581/15)
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5. Udpegning af personer til valgbestyrelser i kommunale 
dagtilbudsdistrikter

Sagsfremstilling
I forbindelse med overgangen til Bæredygtigt Børneområde skal der vælges nye 
distriktsbestyrelser på dagtilbudsområdet.
 
På dagtilbudsområdet betyder den nye struktur, at de nuværende seks 
dagtilbudsområder samt Dagplejen pr. 1. august 2015 bliver lagt sammen i fire 
dagtilbudsdistrikter. 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.
 
De fire distrikter afholder jf. gældende styrelsesvedtægt valg til deres 
distriktsbestyrelser inden udgangen af juni måned og med tiltrædelse pr. 1. august 
2015. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege personer til de fire valgbestyrelser, som i 
øvrigt består af distriktslederen og et medlem af den siddende bestyrelse. 
Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling og at resultatet af valget meddeles 
til Center for Dag- og Fritidstilbud.
 
Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende fire valgbestyrelser:
 
Dagtilbudsdistrikt Nord Vuggestuen Regnbuen

Børnehaven Mattisborgen
Pilekrattet
Børnehuset Trindelvej
Børnehaven Fyrrekrat
Ålbæk Børnehave
Børnehuset Mariehønen
Børnehaven Havblik
Strandby Børnehave
Andedammen
Dagplejen

Dagtilbudsdistrikt Øst Børnehaven Tangloppen
Abildgård Børnehave
Børnehaven Spiloppen
Børnehaven Stjernen
Børnehuset Spiren
Børnehuset Mælkevejen
Landbørnehaven
Børnehaven Øster Dahl
Børnehaven Humlebien
Børnehuset Pilekvisten
Dagplejen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15560
 Forvaltning: CDF
 Sbh: trje
 Besl. komp: BUU
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Dagtilbudsdistrikt Vest Børnehuset Troldehøj
Børnehuset Hånbæk
Børnehuset Bangsbo/ Skovbørnehaven
Børnenes Hus Lærkereden
Kernehuset 
Dagplejen

Dagtilbudsdistrikt Syd Børnehuset Sæbygårdvej
Børnehuset Sættravej
Dybvad Børnehave
Hørby Børnehus
Børnehuset Brolæggervej
Børnegården
Voerså Børnehave
Dagplejen

 
Til sidste dagtilbudsbestyrelsesvalg blev følgende personer udpeget af Børne- og 
Ungdomsudvalget:
 
Dagtilbudsområde Fyrtårnet – Pia Karlsen
Dagtilbudsområde Frederikshavn Nord – Kristina Frandsen og Flemming 
Rasmussen
Dagtilbudsområde Børnekompasset – Brian Kjær og Bent Pedersen
Dagtilbudsområde Frederikshavn Syd – Christina Lykke Eriksen
Dagtilbudsområde Sæby og Opland – Mette Hardam og Bahram Dehghan
Dagplejen – Ida Skov
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger en 
person til hver af de fire valgbestyrelser til valget af nye distriktsbestyrelser på 
dagtilbudsområdet.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
Børne- og Ungdomsudvalget udpeger følgende:
 
Dagtilbudsdistrikt Nord: Pia Karlsen og Bent H. Pedersen
Dagtilbudsdistrikt Øst: Brian Kjær og Ida Skov
Dagtilbudsdistrikt Vest: Kristina Lilly Frandsen og Bahram Dehghan
Dagtilbudsdistrikt Syd: Mette Hardam og Lars Oldager
 
Søren Visti er suppleant.
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6. Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter Nordjylland

Sagsfremstilling
Sagsresume
Den 1. januar 2014 overtog Aalborg Kommune driften af det regionale Taleinstitut – nu 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet. For at sikre tilbuddets faglige 
bæredygtighed forpligtede de nordjyske kommuner sig i den sammenhæng til en 
finansiering på 21,1 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015. 
 
De nordjyske kommuner under ét har ikke efterspurgt ydelser svarende til det samlede 
forpligtigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Med henblik på 
at sikre tilbuddenes fremadrettede faglige bæredygtighed, og dermed opretholdelse af dette 
højt specialiserede tilbud til samtlige borgere i Nordjylland, er der derfor drøftet forskellige 
finansieringsmodeller, der kan understøtte centrenes fortsatte drift og dermed 
forsyningssikkerhed i forhold til specialiserede ydelser på området til borgerne i Nordjylland. 
 
Den nye finansieringsmodel giver kommunerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige 
abonnementer, hvor der i hver abonnementstype er indeholdt et antal timer, der kan leveres 
ydelser for.
 
Den valgte finansieringsmodel tager afsæt i en tværkommunal faglig afdækning af, hvilke 
højt specialiserede ydelser, de nordjyske kommuner efterspørger på Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter Nordjylland. Det er en forudsætning for finansieringsmodellen, at 
tilbuddene formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel, herunder 
også at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i borgerens nærmiljø.
 
I nedenstående redegøres nærmere for det abonnement – og dermed forbrug – som 
Frederikshavn Kommune fremadrettet forventer at have på det specialiserede område for 
borgere med erhvervet hjerneskade og området for tale/sprogvanskeligheder.
 
Udviklingen efter Aalborg Kommunes overtagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland

Opgørelsen over kommunernes forbrug i 2014 viser store forskelle på de enkelte 
kommuners forbrug af ydelser fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Flere 
kommuner (Vesthimmerland, Mariagerfjord, Thisted, Morsø, Hjørring og Frederikshavn) har 
selv været i stand til at varetage dele af de højt specialiserede opgaver på området (pga. 
kompetenceudvikling og/eller i samarbejde med enkelte andre kommuner). Øvrige 
kommuner (Brønderslev, Jammerbugt og Rebild) har købt ydelser på tilbuddene 
nogenlunde svarende til det forventede forbrug i 2014 og 2015.     

 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/1388
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: SOU/BUU
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På grund af det vigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har 
Aalborg Kommune i december 2014 afholdt møde med de nordjyske kommuner. Formålet 
med møderne har været at føre en dialog om, hvorledes driften af tilbuddene skal 
tilrettelægges fra 2016, når den gældende aftale udløber. Dialogen har taget udgangspunkt 
i de enkelte kommuners aktuelle forbrug i 2014 og forventninger til det fremtidige forbrug.
 
Tilbagemeldingerne vedrørende det fremtidige samarbejde har fra kommunernes side været 
forskellige. Men samlet har der dog været enighed om, at der på de højt specialiserede 
ydelser, herunder de små specialer, hvor antallet af borgerforløb på et år er begrænset, er 
behov for at opretholde et forpligtende samarbejde.  
 
Med henblik på at få en nærmere beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på området, 
har der desuden været nedsat en tværkommunal faglig arbejdsgruppe, som har kortlagt og 
beskrevet de højt specialiserede ydelser på henholdsvis området for erhvervet hjerneskade 
og tale-/sprogområdet (Se bilag) 
 
Frederikshavn Kommune har også iværksat egen arbejdsgruppe, som har udredt behovet 
for højt specialiserede ydelser på området. Den interne afdækning af behovet for ydelser på 
området er i overensstemmelse med konklusionerne i den tværkommunale afrapportering.
 
Ny finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Som nævnt giver den nye finansieringsmodel kommunerne mulighed for, at der kan vælges 
mellem tre forskellige abonnementer. Abonnementerne dimensioneres efter kommunernes 
befolkningstal pr. 1. januar 2015, og svarer til henholdsvis 75 %, 50 % og 25 % af 
kommunens andel af takstberegningsgrundlaget. Hver abonnementstype indeholder et antal 
timer, der kan leveres ydelser for. Modellen er opbygget på den måde, at jo højere 
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abonnement en kommune forpligter sig på, jo lavere timepris ligger til grund for udmålingen 
af de indeholdte timer. Kommuner, der ikke ønsker at indgå en abonnementsforpligtelse, vil 
få mulighed for at købe enkeltydelser i det omfang, tilbuddet har kapacitet til at varetage 
opgaven.
 
For at sikre, at kapaciteten i de højt specialiserede enheder kan tilpasses inden den 1. 
januar 2016, er det aftalt, at kommunerne inden 1. maj 2015 giver en administrativ 
indmelding om, hvilket abonnement kommunen ønsker. Indmeldingerne gives under 
forudsætning af den politiske godkendelse, som skal foreligge inden 1. juni 2015.
 
Med den godkendte finansieringsmodel for 2016 kan de nordjyske kommuner selv 
fastlægge et serviceniveau, når det kommer til højt specialiserede ydelser indenfor området 
for erhvervet hjerneskade og på tale-/sprogområdet. 
 
Model: Udgifter pr. kommune ved forskellige abonnementer:
 

  
Frederikshavn Kommunes fremadrettede forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland
 
Frederikshavn Kommunes forventede fremadrettede forbrug på området svarer nogenlunde 
til abonnement B, hvor kommunen kan få ydelser i 1.016 timer til en samlet pris af 
1.123.999 kr. 
 
Det forbrug er væsentligt over Frederikshavn Kommunes nuværende aktuelle forbrug i 
2014. Forventninger til det fremadrettede forbrug skal derfor ses i forhold til 
finansieringsmodellens forudsætning om, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
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Nordjylland formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel.
 
Det gælder særligt i forhold til at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i 
borgerens nærmiljø. Det er ydelser, som Frederikshavn Kommune tidligere forgæves har 
efterspurgt, men som der samtidigt vurderes at være et behov for af hensyn til at give 
borgerne det mest kvalificerede tilbud. Det gælder eksempelvis i forhold til, at kommunens 
træningsteams fremadrettet skal have mulighed for at inddrage neuropsykologiske 
kompetencer fra Hjerneskadecenter Nordjylland i forbindelse med genoptræning og 
rehabilitering af borgere med sammensatte og særligt komplekse funktionsnedsættelser. 
Bedre mulighed for supervision og sparring i disse komplekse sager vil være med til at 
understøtte, at borgerne bedst muligt kan genvinde og opretholde deres funktionsniveau – 
og dermed understøtte at borgeren kan blive mest muligt selvhjulpen og evt. kan genoptage 
sit arbejdsliv mv. 
 
Det valgte abonnement fordrer også, at der internt i kommunen er fokus på at sikre 
sammenhængende forløb og indsatser på området, så kommunen kan få mest muligt ud af 
det valgte abonnement. I den forbindelse bør det således fremadrettet tilstræbes, at særlige 
rehabiliterende udredningsforløb og neuropsykologiske undersøgelser til borgere med 
erhvervet hjerneskade skal leveres af Hjerneskadecenter Nordjylland med mindre andre 
hensyn i borgerens udredningsforløb taler væsentligt imod det. 
  
Sagen sendes til høring i Handicaprådet og til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget
 
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller:

1. At Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Frederikshavn 
Kommune vælger abonnement B i den skitserede finansieringsmodel for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, som medfører, at kommunen kan 
få leveret ydelser på området svarende til 1.016 timer til en samlet pris af 1.123.999 
kr.

2. At kommunen har et fortsat blik for at udvikle det interne samarbejde med henblik 
på at sikre sammenhængende forløb og indsatser af høj kvalitet på området for 
borgere med erhvervet hjerneskade og tale/sprog vanskeligheder.

 
Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
 
1.         Indstillingen godkendt.
2.         Indstillingen godkendt.

Bilag
Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet (dok.nr.74850/15)
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7. Maj 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 7. maj 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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8. Budgetlægning 2016 og overslagsårene

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og 
budgetproces for budgetlægningen 2016 - 2019. Økonomiudvalget har i forhold til 
budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 
henholdsvis 1% produktivitetsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er 
budgettet reduceret med en lønpulje på 0,5%. 
 
På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt 
budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
Drøftet.  
 
Der holdes et budgettemamøde den 26. maj 2015 kl. 14.30 – 16.30.
 
Bilag
Budgetramme 2016-2019 på BUU  (dok.nr.70249/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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Vejen frem

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. De 
fleste danske børn og unge trives, men der er fortsat for 
mange, som har en kaotisk opvækst og har svært ved 
at stå på egne ben som voksne. Disse børn og unge 
fortjener en god fremtid. Det kan og skal lykkes, at flere 
udsatte børn og unge får et hverdagsliv, som ligner alle 
andres. Det forudsætter, at indsatsen nytænkes. Det 
kræver, at vi sætter vores børn og unge i centrum.

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. De fleste danske børn 
og unge trives, men der er fortsat for mange, som har en kaotisk opvækst 
og har svært ved at stå på egne ben som voksne. Sammenlignet med de 
øvrige nordiske lande er Danmark det land, som er dårligst til at sikre børn 
og unges sociale mobilitet. 

Det er et faktum, at de mest udsatte børn kommer fra familier, hvor foræl-
drene har et markant lavere uddannelsesniveau og en markant svagere 
tilknytning til arbejdsmarkedet end den generelle befolkning. Samtidig er 
forældrene ofte kendetegnet af psykisk sygdom, misbrug eller kriminalitet. 

De sociale forhold viser sig desværre også hos de udsatte børn og unge, 
hvor færre som voksne vil få en erhvervskompetencegivende uddannelse 
end deres jævnaldrende, færre vil være i beskæftigelse og flere vil ende i 
kriminalitet og misbrug og udvikle psykiske lidelser.

Disse børn og unge fortjener en god fremtid. Det kan og skal lykkes, at 
flere udsatte børn og unge får et hverdagsliv, som ligner alle andres. Det 
forudsætter, at indsatsen nytænkes. Det kræver, at vi sætter vores børn og 
unge i centrum.
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I kommunerne skal vi derfor bruge vores tid og kræfter på indsatser, der 
virker. Vi står midt i et paradigmeskifte; fra at have henvist børn og unge 
med særlige behov til specialiserede tilbud, er kommunerne godt i gang 
med en omstilling, der sikrer, at hovedparten af alle børn og unge kan 
være i et almindeligt dagtilbud, gå i skole, få en ungdomsuddannelse og 
have et fritidsliv på lige vilkår.

Den vej skal vi fortsætte ad. Frem for ukritisk at tage fat i de foranstaltnin-
ger, som er på hylderne, skal der fokuseres på, hvordan vi rent faktisk støt-
ter det enkelte barn og den unge i en positiv udvikling i eget liv.

Vi har desværre set eksempler på, at udsatte børn og unge ikke er blevet 
opdaget i tide og ikke har fået den nødvendige hjælp. Det ansvar tager vi 
på os.

Paradigmeskiftet handler i høj grad om ledelse – både fagligt og kommu-
nalpolitisk. Skal vi for alvor lykkes med at give alle vores børn og unge en 
chance i livet, kræver det, at vi bygger bro mellem styring og ledelse, og at 
vi udøver konsekvent og professionel ledelse, der tager livtag på sagsbe-
handlingen, udviklingen – og de trælse sager. 

KL har tre pejlemærker for indsatsen for udsatte børn og unge:

•	 	Tidlig	og	forebyggende	indsats. 
 Det tværprofessionelle samarbejde skal styrkes.

•	 	Helhedsorienteret	indsats. 
  Børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med  

én kommune.

•	 Målrettet	indsats. 
 Der skal fokus på effekt i foranstaltningerne.

Vi skal huske på, at kommunerne ikke kan løfte opgaven alene. Børnene 
selv skal være en del af løsningen, ligesom også forældrene har en helt af-
gørende rolle. Men lige så vigtigt er, at det nære netværk omkring børnene 
og de unge samt det omgivende samfund har et stort ansvar for at invol-
vere sig, når de oplever, at et barn eller en ung er i problemer. 

Samtidig skal vi i langt højere grad kvalitetssikre og dokumentere vores 
indsatser. Der er rigtig meget i gang i kommunerne, men vi skal turde for-
lade de vante rammer, vi skal turde basere os på forskning og kvalitative 
løsninger, og vi skal turde dokumentere vores sejre såvel som nederlag. 
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I dette udspil kommer KL med en række konkrete anbefalinger til en styr-
ket indsats, der tager udgangspunktet i barnet og de unge og deres mu-
ligheder for et godt liv. Anbefalingerne bygger på forskning og er udviklet i 
samarbejde med en række kommuner. 

Realisering af anbefalingerne hviler på en grundlæggende præmis om, 
at vi ser sociale indsatser som sociale investeringer i stedet for alene at 
opfatte dem som udgiftsposter. Det handler ikke om flere penge, men om 
klogere og prioriterede investeringer, der gavner og understøtter området 
fagligt såvel som økonomisk.

Det kan betale sig at investere i vores børn og unges fremtid. Det kræver 
kommunalpolitisk mod, knofedt og handlekraft!

God læselyst og god arbejdslyst!

Martin Damm
Formand

Kristian Wendelboe 
Adm. Direktør



KL-udspil om udsatte børn og unge6 Resume

Det følgende er et kort resume af udspillets 
hovedpointer.

01 
Tilfør	kompetencer	 
tidligt i livet

Jo tidligere vi griber ind, desto mere effek-
tive er vi i forhold til at sikre en positiv livs-
bane for udsatte børn og unge. Det er der 
både god livskvalitet og samfundsøkonomi 
i. Det indebærer, at der helt tidligt i et barns 
liv tilføres ressourcer til dets udvikling. 
Mange kommuner har taget stafetten op i 
form af bl.a. forældrekurser og en styrket 
sundhedspleje; men der ligger et stort 
samfundsmæssigt potentiale i, at vi tidligt 
i et barns liv styrker udsatte forældres 
kompetencer i et samspil med forældrene 
selv, sundhedssektoren og civilsamfundet 
i øvrigt. Deri ligger også en økonomisk pri-
oritering og en eventuel omlægning af det 
kommunale budget. 

Resume
’De udsatte børn – Fremtiden er deres’ kommer med 
en række anbefalinger, der skal fungere som afsæt 
for en politisk drøftelse af mål for og organisering 
af arbejdet med udsatte børn og unge i den enkelte 
kommune. Anbefalingerne er inddelt i fire afsnit, hvor 
fokus er at tilføre kompetencer tidligt i livet, at styrke 
det tværprofessionelle samarbejde, at nytænke de 
specialiserede indsatser og styrke sagsbehandlingen 
samt at have ambitioner for alle børn og unges læring.

Det rejser spørgsmålene om, hvordan den 
enkelte kommune vælger at foretage priori-
terede investeringer tidligt i et udsat barns 
liv, og hvor gevinsten skal hentes på kort 
og lang sigt? Det kan kræve en genover-
vejelse af økonomien på området. Samtidig 
skal vi spørge os selv, hvordan vi bedst får 
spillet forældrene og andre ressourceper-
soner fra barnets netværk eller lokalsam-
fund på banen?

02 
Styrk det  
tværprofessionelle  
samarbejde

Hvis vi skal lykkes med forebyggelse blandt 
børn og unge i udsatte positioner, er der 
behov for et fælles sprog, en fælles for-
ståelse og et fælles begrebsapparat. Det 
skal stå lysende klart for alle involverede 
medarbejdere, hvad de skal gøre, når der 
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opstår en bekymring, og hvad de kan for-
vente af de øvrige fagprofessionelle, de 
samarbejder med. Det tværprofessionelle 
samarbejde skal understøtte en inklu-
derende tilgang, hvor udsatte børn og unge 
kan blive i deres nærmiljø og bevare deres 
sociale netværk. Det øger deres livsmulig-
heder på sigt. Men det tværprofessionelle 
samarbejde skal ikke kun gå på tværs af 
børne- og ungeområdet, men også på 
tværs af børne- og voksenområdet. Der 
skal være én fælles plan for udsatte familier, 
så børnenes trivsel ses i sammenhæng 
med forældrenes sociale problemstillinger. 

Det rejser spørgsmålet om, hvordan den en-
kelte kommune får etableret de nødvendige 
samarbejdsmodeller og indsatser, så der er 
ledelsesmæssigt fokus og et fælles sprog 
blandt medarbejderne i forhold til at op-
spore og forebygge blandt udsatte familier?

03 
Nytænk de specialiserede 
indsatser og styrk  
sagsbehandlingen

De mest virksomme indsatser over for ud-
satte børn og unge er dem, der er tættest 
på en opvækst i en almindelig familie. Der-
for bør kommunerne tilrettelægge de soci-
ale indsatser som tidsafgrænsede ’pit stop’ 
på vej tilbage i almenområdet og i større 
udstrækning benytte anbringelse i slægt og 
netværk som alternativ til de traditionelle 
anbringelsesformer. Erfaringer fra Sverige 
og Norge viser, at en sådan omlægning af 
indsatserne både giver bedre resultater 
for de udsatte børn og deres familier og er 
mere omkostningseffektivt. 

Myndighedsarbejdet er et helt centralt 
element i den nødvendige omstilling af ind-
satserne og skal bidrage til, at der er fokus 
på virksomme metoder samt mål, effekt og 
resultater af indsatsen. Fokus i myndig-
hedsarbejdet bør være, om indsatserne bi-
drager til progression i barnets, den unges 

og familiens liv. For at kunne lykkes med 
myndighedsarbejdet er det helt centralt, at 
barnet, den unge og familien involveres og 
opnår ejerskab til ’egen sag’. 

Det rejser spørgsmålene om, hvorvidt den 
enkelte kommunes tilbudsvifte er skruet 
sammen, så den bedst understøtter en om-
stilling fra indgribende indsatser til forebyg-
gelse? Og hvilke krav der skal stilles til myn-
dighedsarbejdet for, at det understøtter den 
nødvendige omstilling med tæt inddragelse 
af barnet, familien og netværket i øvrigt?

04 
Hav	ambitioner	for	 
alle børn og unges læring

Hvis der sættes målrettet ind i forhold til 
børn og unges læring og uddannelse, vil 
det være muligt at mindske betydningen 
af den sociale baggrund. Kommunerne er 
i kontakt med stort set alle børn, fra de er 
helt små, til de går ud af folkeskolen. Det 
giver en særlig mulighed og forpligtelse til 
at arbejde med alle børns læring. Men vi 
står i dag med den udfordring, at omkring 
7-8 pct. af en årgang forlader folkeskolen 
uden 9. klassesprøve, og at knap en fem-
tedel af en ungdomsårgang som 25-årige 
står uden en ungdomsuddannelse. Den 
nyeste forskning viser, at fokus på læring 
allerede i dagtilbud er af afgørende betyd-
ning for udsatte børns livschancer, og det 
skal følges op i skolen, hvor kommunerne 
allerede nu er i fuld gang med at implemen-
tere folkeskolereformen, som netop skal 
mindske betydningen af social baggrund. 

Det rejser spørgsmålene om, hvilke po-
litiske mål den enkelte kommune stiller 
for udsatte børns læring og udvikling i 
dagtilbud og skole, herunder hvordan børn 
og forældre inddrages og styrkes? Og 
hvordan den enkelte kommune gennem 
mere forpligtende partnerskaber med ung-
domsuddannelser kan støtte udsatte unge i 
at gennemføre en ungdomsuddannelse?
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01
Tilfør  
kompetencer  
tidligt i livet

Et barns adfærd og personlighed grundlægges allerede 
ved livets start, hvor det tidlige samspil mellem børn og 
forældre spiller en afgørende rolle for barnets udvikling. 
Der skal derfor sættes ind, allerede inden barnet bliver 
født. Der skal fokus på tidlig opsporing og forebyggelse 
både internt i kommunen og på tværs af sektorer. 
Kommunerne anvender godt 14 mia. kr. årligt på det 
udsatte børne- og ungeområde. Men spørgsmålet er, om 
vi bruger pengene rigtigt.
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Et barns adfærd og personlighed grund-
lægges allerede ved livets start, hvor det 
tidlige samspil mellem børn og forældre 
spiller en afgørende rolle for barnets udvik-
ling. Der skal derfor sættes ind, allerede 
inden barnet bliver født. Der skal fokus 
på tidlig opsporing og forebyggelse både 
internt i kommunen og på tværs af sektorer. 
Mange kommuner har taget stafetten op 
i form af bl.a. forældrekurser til vordende 
forældre, men der ligger et stort samfunds-
mæssigt potentiale i en yderligere styrkelse 
af området bl.a. ved en styrket sundheds-
pleje og øget inddragelse af tandplejen. 
Forældrenes adfærd har stor betydning for 
børnenes udvikling både fysisk, kognitivt 
og socialt. Forældrene skal derfor så vidt 
muligt ses som en ressource i deres børns 
udvikling. Samtidig skal det være en inte-
greret del af de sociale indsatser, at der 
bygges bro mellem barnet og det omgi-
vende samfund så tidligt som muligt.

Kommunerne anvender godt 14 mia. kr. år-
ligt på det udsatte børne- og ungeområde. 
Men spørgsmålet er, om vi bruger pengene 
rigtigt. Det er naturligvis ikke gratis at tilføre 
kompetencer tidligere i barnets liv. Men 
det skal ses som en investering, der på 
lidt længere sigt giver en gevinst. Der er 
kommuner, som har valgt at tilføre ekstra 
ressourcer til et prioriteret indsatsområde 
under forudsætning af, at der efter en be-
stemt årrække kommer en varig besparelse. 
Der er i dag også flere eksempler på, at en 
omstilling fra indgribende til forebyggende 
foranstaltninger medfører egentlige bespa-
relser her og nu, og så er det naturligvis 
også muligt at foretage en prioritering 
inden for det eksisterende budget, så 
ressourcerne bruges der, hvor den største 
effekt forventes. 

Invester i tidlig støtte til forældrene 
Fra udenlandsk forskning ved man, at det 
er godt at sætte ind med indsatser allerede 
inden barnet bliver født – og lige efter. 
Det er væsentligt, at både jordemoder og 
sundhedsplejerske retter fokus mod tilknyt-
ningen mellem barn og forældre allerede 

fra første kontakt – og helst allerede under 
graviditeten. Ved at sørge for, at nybagte 
forældre modtager både viden og træning 
i, hvad de skal gøre for at være gode for-
ældre, kan det have store positive effekter 
for barnets udvikling. Arbejdet med at få 
forældrene til at forstå deres barn, med at 
give dem selvtillid som far og mor og med 
at lære dem at løse konflikter hensigts-
mæssigt er helt centralt, når kommunerne 
skal hjælpe udsatte småbørn til en god 
start på livet.

Den amerikanske økonom, nobelpristager 
og formand for bestyrelsen af Trygfondens 
Børneforskningscenter på Aarhus Univer-
sitet James J. Heckman har vist, at det er 
en langt bedre forrentning for samfundet 
at investere i de helt små børns udvikling, 
end at vente til de kommer i skole. Her er 
det nærmest for sent at genoprette en so-
cialt skæv livsbane. Heckman viser med en 
række konkrete eksempler, at jo tidligere vi 
griber ind, des mere effektive er vi i forhold 
til at sikre en positiv livsbane for udsatte 
børn. I stedet for omfordeling eller “re-di-
stribution” af de økonomiske ressourcer i 
voksenlivet, taler Heckman om “præ-distri-
bution”. Det indebærer, at der helt tidligt i 
et barns liv tilføres ressourcer til dets udvik-
ling. På figur 1 ses Heckman-kurven, som 
viser, hvilken forrentning eller gevinst som 
samfundet får ud af at sætte ind i en given 
alder hos børn og unge.

Brug forældrekurser til  
førstegangsfødende forældre 
Vi ser allerede i dag en udvikling, hvor 
mange kommuner arbejder målrettet 
med de vordende forældre bl.a. i form 
af forældrekurser, som er et tilbud til alle 
kommende førstegangsforældre. Her sam-
arbejder den offentlige, den private og den 
frivillige sektor (herunder sundhedsplejer-
sker, familierådgivere, jordemødre, jurister, 
sagsbehandlere, psykologer, bankrådgi-
vere, læger, jobkonsulenter, fagforeninger, 
børneudstyrsforhandlere osv.) om at forbe-
rede forældrene på den store omvæltning, 
det er at få et barn. 

Sårbare forældre
 
3-5 pct. af en forældreårgang er forældre, der 
er sårbare, og hvis børn udvikler tilknytnings-
problemer/forstyrrelser. Sårbarhed ses typisk 
hos forældre, der:
•	 	Selv	har	oplevet	omsorgssvigt/

traumatiserende begivenheder
•	 	Har	alkoholproblemer	og/eller	problemer	med	

indtagelse af stoffer
•	 	Har	oplevet	en	svær	akut	krise	såsom	

dødsfald, ulykker osv.
•	 	Ikke	har	noget	netværk
•	 	Lider	af	psykisk	sygdom	

Ved flere faktorer øges risikoen for manglende 
omsorgsevne radikalt.

Kilde: Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og 
unge, Sundhedsstyrelsen, 2011
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1 CEBR (2012): Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af 
Leksand-modellen i Danmark

Forældrekurserne bygger på Leksand-mo-
dellen, som er et svensk koncept. Ifølge 
beregninger fra CBS kan man i Danmark 
på landsplan spare én milliard om året pr. 
årgang, hvis alle forældre kommer på kur-
sus1. Besparelserne ses især som følge af 
færre anbringelser af børn, færre udgifter 
til overførselsindkomster og højere skatte-
indbetalinger, fordi mødrene i højere grad 
bliver på arbejdsmarkedet. Konkret har man 
set, at modellen kan føre til et markant fald i 
antal skilsmisser, langt færre socialt udsatte 
børn og unge og bedre udnyttelse af de 
offentlige budgetter. 

Styrk sundhedsplejens rolle
Sundhedsplejen kommer i alle familier 
og vejleder om børns trivsel. Sundheds-
plejen har således en unik mulighed for at 
opspore udsatte børn og familier og give 
børn, som mistrives, en særlig opmærksom-
hed. Langt de fleste spædbørn trives og 
udvikler sig, som de skal, men en mindre 
gruppe har et problematisk forældre-barn 
samspil og kan vise andre tegn på mistrivsel. 

Det er helt centralt, at der kommunalt sker 
en opsporing og prioritering af, hvilke for-
ældre der har særlige behov for støtte fra 
sundhedsplejen, og at disse dermed får 
hyppigere besøg. 

Sundhedsplejerskens arbejde med familien 
ophører normalt, når barnet er et år, og 
sundhedsplejersken vil herefter først se 
børnene, når de starter i skolen. Der synes 
at være behov for at styrke sundhedsple-
jens rolle i førskolealderen, ikke mindst i re-
lation til børn og familier med særlige behov 
for støtte og vejledning. Der er positive er-
faringer fra kommuner, der har gennemført 
forsøg med ekstra besøg i førskolealderen. 

Det er desuden vigtigt, at der sker en styr-
kelse af sundhedsplejens dialog med det 
øvrige børneområde. Det er afgørende, at 
den viden som sundhedsplejen får om fa-
milien og det lille barn viderebringes til øv-
rige medarbejdere i det tværprofessionelle 
samarbejde om udsatte børn.

Endvidere er der behov for at styrke samar-
bejdet mellem den kommunale sundheds-
pleje og andre sektorer. Svangeromsorgen 
har de senere år været gennem ændrin-
ger med blandt andet stærkt reducerede 
indlæggelsestider, hvilket har betydet en 
markant stigning af genindlæggelser af ny-
fødte. Sundhedsaftalen, som indgås mellem 
kommuner og regioner, er det redskab, som 
kommunerne kan bringe i anvendelse, hvis 
området skal koordineres. Det er i denne for-
bindelse væsentligt, at kommunikationen og 
arbejdsgangen mellem de regionalt ansatte 
jordemødre og kommunalt ansatte sund-
hedsplejesker styrkes, så der sikres viden-
deling og samarbejde ved mistanke om et 
udsat spædbarn. Samarbejdet kan fx styrkes 
ved lokalefællesskaber mellem sundheds-
plejesker og jordemødre eller ved fælles fød-
sels- og familieforberedelseskurser. Endelig 
bør kommunen sikre, at almen praksis ind-
drages tættere i arbejdet med de børn, som 
er socialt udsatte, så den viden den prakti-
serende læge får deles med sundhedsplejen 
og andre relevante fagpersoner i kommunen. 

FIgur 1. 

Forrentning af social  
indsats i forhold til alder  
og målgruppe

0–3 år 4–5 år Efter skoleSkole

Kilde: James Heckman (2008): Return of investment

Indsats i 
barnets  
første leveår

Førskole
programer Skolegang Jobtræning

Spædbørns trivsel 

Lang de fleste spædbørn trives og udvikler sig, 
som de skal. Men ifølge data fra sundhedsple-
jersker for børn i 8–10 måneders alderen vil der 
være: 

•	 	4,6 pct., der har et problematisk  
forældre-barn samspil 

•	 	9,1 pct. forældre, der har problemer med 
barnets signaler og reaktioner 

•	 	19,6 pct. børn, der har regulatoriske 
problemer i form af gråd, uro, spisning  
og søvn 

Kilde: Johansen & Holstein (2014)



CASE #1
Familie	med	Hjerte	i	 
Holstebro	Kommune
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’Familie med Hjerte’ er et familieforberedelseskursus, der siden 2011 
tilbydes til alle førstegangsforældre i Holstebro Kommune. Fra midt i 
graviditeten til barnet er 15 mdr., støttes og styrkes forældrene i de 
udfordringer, de møder i den nye livssituation som børnefamilie. 

Forældre præsenteres for undervisere fra kommune, region, det private 
erhvervsliv og frivillige organisationer. Den tværsektorielle indsats giver en 
oplevelse af sammenhæng og koordinering mellem de forskellige tilbud. 
Den tidlige støtte til forældrene sker gennem tre forbundne initiativer:

•	 	Formel	forældreuddannelse,	hvor	alle	førstegangsforældre	i	kommunen	
tilbydes et kursusforløb rettet mod at forberede dem på deres nye rolle 
og ansvar som forældre. 

•	 	Etablering	af	forældrenetværk,	der	kan	åbne	for	gensidig	støtte	og	
erfaringsudveksling. Hensigten er at motivere forældrene til at hjælpe og 
trække på hinanden og dermed øge effekten af kommunens indsats.

•	 	Information	om	kommunens	øvrige	tilbud	rettet	mod	forældre.	
Kursusforløbet fungerer også som en indgang til kommunens øvrige 
tilbud, hvilket kan medvirke til at sikre en bedre koordination mellem de 
forskellige indsatser.

98 pct. af de nye familier takker ja til ’Familie med Hjerte’. Holstebro 
Kommune har ikke gennemført en egentlig effektmåling, men erfarer, at 
kommunen med ’Familie med Hjerte’ kommer tidligere på banen i forhold 
til sårbare familier bl.a. som følge af et langt større kendskab mellem 
de fagprofessionelle både tværfagligt og tværsektorielt. Samarbejdet 
med forældrene opleves også som forbedret. ’Familie med hjerte’ er 
implementeret ved omlægninger inden for det eksisterende budget.
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Viborg Kommune har omlagt indsatsen for de helt små børn og deres 
familier ved at sætte særligt fokus på den tidlige og forebyggende indsats 
sammen med sundhedsplejerskerne. Alle børn i alderen 0-3 år screenes 
nu tre gange årligt, så der tidligt kan gribes ind i forhold til mistrivsel. 
Fremadrettet tilbyder sundhedsplejersken således flere besøg til børn af 
flergangsfødende, samt til børn, som enten ikke kommer i pasningstilbud 
og/eller børn, der kommer i privat pasning. Viborg Kommune har samtidig 
styrket sundhedsplejen i skolerne, hvor man har indført undersøgelse/
konsultation af folkeskolens 3. klasser. 

Viborg Kommune deltog i 2010-2012 i forskningsprojektet ”Opkvalificering 
af den tidlige indsats” i samarbejde med KORA, som førte til udvikling og 
implementering af en opsporingsmodel (modellen er beskrevet på side 
16). Det er baggrunden for, at Viborg Kommune har igangsat, at alle børn 
fra 0–16 år er omfattet af det, der i Viborg kaldes TOPI (Tidlig opsporing 
og indsats). Omlægningen sker med undtagelse af en enkelt stilling inden 
for den eksisterende ramme. Den generelle styrkelse af sundhedsplejen 
er sket, selvom fødselstallet i Viborg Kommune i 2013 og 14 forventes at 
ligge ca. 10 pct. lavere end de foregående år. 

CASE #2
Investering i sundhedsplejen  
styrker tidlig opsporing på 0-3 års 
området i Viborg Kommune
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Tænk	tandplejen	ind	i	det	 
tværsektorielle arbejde 
En anden væsentlig aktør i den kommunale 
sundhedstjeneste er tandplejen. Hele 60 
pct. af fysiske overgreb på børn kan ses i 
hoved- og halsregionen. Det er netop disse 
områder, som tandplejepersonalet har frit 
udsyn til under et tandeftersyn. Samtidig 
viser undersøgelser, at alt for få tandlæger 
underretter de sociale myndigheder, hvis 
de har mistanke om, at et barn bliver udsat 
for overgreb eller omsorgssvigt. 

Den kommunale tandpleje er forpligtet til at 
være opsøgende og skal sikre, at alle børn 
modtager et kommunalt tandplejetilbud. De 
fleste børn er derfor i kontakt med tand-
lægen fra 2-3 års-alderen, frem til de fylder 
18 år. Tandplejepersonalet har en unik 
adgang til at opdage tegn på omsorgssvigt 
og overgreb, som andre faggrupper ikke 
ser, og er derfor vigtige samarbejdspart-
nere. Der er derfor behov for uddannelse 
og klare retningslinjer fra kommunal side til 
tandplejen, herunder information om hånd-
tering af udsatte børn og unge. 

Styrk børn og unges trivsel gennem  
fællesskaber og relationer 
Familien er en vigtig base for børn, men 
jo ældre børn bliver, jo større rolle spiller 
venner, skole og fritid for selvforståelsen. 
Stærke venskaber kan understøtte en 
positiv udvikling, mens dårlige venskaber 
kan introducere børn og unge til en risiko-
adfærd i form af misbrug, kriminalitet og 
fravær fra skolen2. Udsatte børn og unge 
har ofte vanskelige relationer. Manglende 
positive relationer skyldes ofte, at mange 
udsatte børn og unge har afbrudte skole-
forløb, de får ikke taget en ungdomsuddan-
nelse, og de har ikke nogen aktiv fritid med 
sport eller andre fritidsinteresser. 

Det skal derfor være en integreret del af de 
sociale indsatser, at der bygges bro mellem 
barnet/den unge og det samfund barnet/
den unge bevæger sig i – og gerne så tidligt 
som det kan lade sig gøre. Det kræver et 
stærkt fokus på tilknytning til almenområdet 
gennem fx dagtilbud, skoler, fritidsaktiviteter 

2 Socialstyrelsen (2013): Dialoggruppe for kommuner. 
Forebyggelse som alternativ til anbringelse af børn og unge

og lokalt netværk, så en social foranstaltning 
ikke resulterer i en eksklusion fra det almene 
liv, men er en hjælp til at forblive der, hvor 
barnet eller den unge har sit netværk.

Fritidstilbud har stor effekt for udsatte børn og 
unge. De skaber ikke alene gode relationer, 
de gør også børnene aktive, uanset om det 
er sport eller en skakklub. Aktiviteten sætter 
gang i fællesskabet, som er en vigtig forud-
sætning for udsatte børns udvikling og trivsel. 

Undersøgelser viser desuden, at fritidsjob 
øger sandsynligheden for, at udsatte unge 
tager en uddannelse og kommer i beskæfti-
gelse senere i livet3. 

Kommunerne kan ikke stå alene med disse 
indsatser. Der er behov for et bredt sam-
arbejde med civilsamfundet forstået som 
frivilligforeninger, sportsforeninger, bolig-
foreninger, lokale virksomheder mv., og det 
kræver, at kommunen har en strategisk og 
systematisk tilgang til, hvordan lokale kræf-
ter kan bidrage til at skabe positive fælles-
skaber og relationer for udsatte børn, unge 
og deres forældre. 

Fritidsjobindsats og  
lommepengeprojekt for  
udsatte unge
Flere kommuner har indgået et sam-
arbejde med boligorganisationer om 
en todelt fritidsjobindsats for unge. 
Medarbejdere fra boligorganisationen 
har ansvaret for at rekruttere, støtte og 
motivere de unge til at få og fastholde 
et fritidsjob gennem fx jobsøgningskur-
ser, vejledning, opfølgning og forældre-
kontakt. Kommunens beskæftigelses-
medarbejdere står for at opsøge private 
og offentlige arbejdssteder med henblik 
på at skaffe fritidsjob, og UU-vejledere 
har ansvar for uddannelsesvejledningen 
i forløbet. Flere boligorganisationer har 
også etableret lommepengeprojekter 
for særligt udsatte unge, der ikke er klar 
til at tage et fritidsjob.

Læs mere: www.cfbu.dk

3 Center for Boligsocial Udvikling (2012): Godt på vej - 
Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder



CASE #3
Styrket samarbejde mellem  
tandplejen og socialforvaltningen  
i Aarhus Kommune
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Klare ambitioner har i dag ændret tandplejens rolle i arbejdet med de 
udsatte børn i kommunen. Fra 2011 har kommunen sat særligt fokus på, 
hvordan tandplejens medarbejdere i samarbejde med socialforvaltningen 
skal bidrage til og understøtte, at børn og unge, der oplever omsorgssvigt 
eller overgreb, sikres hjælp. 

Der er blevet igangsat en række indsatser:
•	 	Alle	nye	medarbejdere	i	tandplejen	gennemgår	obligatoriske	temadage	

om underretningspligt og tegn på omsorgssvigt. Ledelsen gennemgår 
ekstra uddannelse.

•	 	Etablering	af	formaliserede	netværksmøder,	hvor	en	koordinerende	
person fra det specialiserede børneområde deltager på tandplejens 
netværksmøder. Det har betydet, at tandplejen nu kender til de 
muligheder, der er for at hjælpe et udsat barn og handle på signalerne.

•	 	Udvikling	af	et	rådgivende	team	bestående	af	en	tandlæge,	tandplejer	
og klinikassistent, som skal bistå med rådgivning og støtte, når 
mistanken om omsorgssvigt melder sig hos en medarbejder. 

•	 	Tandplejen	arbejder	med	standardbreve,	som	har	fået	flere	forældre	til	
at møde op med deres børn.

•	 	Aarhus	Kommune	er	i	gang	med	at	etablere	en	samarbejdsaftale	med	
dagtilbuddene om de børn, som spottes i tandplejen. 

Den nye indsats har betydet, at der spores en anderledes adfærd hos 
medarbejderne i tandplejen. Der er et skærpet blik for alle udsatte børn i 
tandplejen, og medarbejderne er blevet langt bedre til at gå i dialog med 
øvrige fagprofessionelle om konkrete bekymringer for udsatte børn og 
unge. Med andre ord er der en tættere sammenhæng mellem tandplejen 
og socialforvaltningen. Endelig oplever kommunen en stigning i antallet 
underretninger fra tandplejen.



Når børn og unge ikke deltager i foreningslivet, skyldes det ofte, at de ikke 
føler sig trygge ved at dyrke idræt, og at kulturelle, sociale eller økonomiske 
vilkår forhindrer dem i det. DBU har i et partnerskab med Høje-Taastrup 
Kommune og tre lokale fodboldklubber udviklet et projekt, som løber frem 
til udgangen af 2015 og har til formål at styrke foreningsløse børn og unges 
deltagelse i foreningslivet. Projektet har særligt fokus på de tre boligområder 
Gadehavegården, Taastrupgård og Charlottekvarteret, som står på regeringens 
liste over udsatte boligområder. 

Med projektet uddannes unge (15-19-årige) til at fungere som 
foreningsvejledere for børn i alderen 6-9 år. De unge får tilknyttet en voksen 
mentor fra fodboldklubben og gennemfører et uddannelsesforløb, der strækker 
sig over 14 måneder indeholdende 10 moduler. I uddannelsesforløbet arbejdes 
med områder som coaching, kommunikation, ung og træner for første gang, at 
være en god rollemodel, førstehjælp, ATK kursus og sportsmanagement. 

Projektet er finansieret af Høje-Taastrup Kommune og DBU’s pulje for 
partnerskaber med kommuner og evalueres løbende. Der er afsat ressourcer til 
vidensdeling med to til fire kommuner/fodboldklubber, som får mulighed for at 
deltage og blive inspireret.

CASE #4
unge Coaches og Mentorer  
i idrætsforeninger i  
Høje-Taastrup	Kommune
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At kommunerne styrker sundhedsplejens rolle 
i forhold til de udsatte familier. Det kan bl.a. ske 
gennem flere hjemmebesøg, familiekurser mm. samt 
et tættere samarbejde med dagtilbud og skoler, som 
sikrer tidlig opsporing. 

At kommunerne bidrager til formaliserede 
arbejds og kommunikationsgange mellem 
jordemoderen og sundhedsplejersken 
i regi af sundhedsaftalerne, eksempelvis 
via lokalefællesskaber, fælles fødsels- og 
familieforberedelseskurser samt fælles praksis 
omkring underretninger.

At kommunerne udarbejder en formaliseret 
handleplan for, hvordan tandplejen inddrages 
og bliver en fast del af det tværprofessionelle 
samarbejde omkring udsatte børn og deres familier. 

At kommunerne udarbejder en strategi for, 
hvordan civilsamfundet, frivilligorganisa
tioner, sportsforeninger, boligforeninger, lokale 
virksomheder mv. inddrages i barnets og den unges 
opvækst – så tidligt som muligt.

At kommunerne tager budgettet på børne og 
ungeområdet op til overvejelse og laver en klar 
strategi for, hvor de prioriterede investeringer skal 
ske, samt hvor gevinsterne hentes på kort og lang 
sigt. Det er væsentligt at forholde sig strategisk til, 
om pengene prioriteres på de rette indsatser.

KL anbefaler
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02
Styrk det  
tværprofessionelle  
samarbejde

Forudsætningen for at kunne hjælpe udsatte børn og unge 
er, at de voksne omkring dem opdager selv små signaler 
på, at de ikke trives og udvikler sig, som de skal. Men 
meget tyder på, at indsatsen på trods af tidlige signaler 
mange gange først starter, når problemerne har vokset 
sig store. Med øget viden og et fælles begrebsapparat kan 
alle fagprofessionelle, der arbejder omkring barnet og den 
unge, give dem en meget bedre chance for et godt liv. 
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Forudsætningen for at kunne hjælpe ud-
satte børn og unge er, at de voksne om-
kring dem opdager selv små signaler på, at 
de ikke trives og udvikler sig, som de skal. 
Men meget tyder på, at indsatsen på trods 
af tidlige signaler mange gange først star-
ter, når problemerne har vokset sig store. 

En hindring kan være usikkerhed om, hvor-
når det giver mening at forebygge. Og en 
tendens til at fokusere på det håndgribelige 
og presserende gør, at indsatsen over for 
udsatte børn og unge oftest kommer til at 
fokusere på det akutte. En anden hindring 
for tidlige indsatser kan være, at dem, der 
arbejder med børnene og de unge har 
en ”vent og se”- holdning. En tredje hin-
dring er, at ikke alle fagpersoner rundt om 
børnene har et fælles begrebsapparat og 
en fælles forståelse af, hvornår man bør 
være bekymret for et barn, samt hvilke ken-
detegn en udsat familie udviser. 

Med øget viden kan alle fagprofessionelle, 
der arbejder omkring barnet og den unge, 
give dem en meget bedre chance for et 
godt liv. Alle fagprofessionelle har som led 
i den forebyggende indsats en opgave i at 
medvirke til, at udsatte børn og unge får 
den nødvendige opmærksomhed. Det ska-
ber et behov for et fælles sprog, en fælles 
forståelse og et fælles begrebsapparat. 

Det behov skal der også tages hånd om 
allerede i uddannelsessystemet, så der 
skabes bedre sammenhæng mellem sund-
hedsplejerske-, pædagog-, lærer-, psyko-
log- og socialrådgiveruddannelserne fx i 
form af fælles moduler i uddannelserne. Det 
sikrer en fælles forståelse af betydningen af 
tidlig indsats og et positivt udviklingsmiljø til 
gavn for alle børn og deres familier.

Arbejd med systematisk opsporing på 
tværs for at fremme tidlig indsats
Kommunerne arbejder i dag med flere 
forskellige former for opsporing af udsatte 
børn og unge. Formålet med at arbejde 
med opsporingsmodeller som fx børne-
linealen er at sikre bedre trivsel for børn 

i en udsat position – enten ved, at der 
gives en tidlig støtte og opmærksomhed i 
almensystemet (sundhedspleje, dagpleje, 
daginstitution og skole) eller ved, at barnet 
får en tidlig indsats i specialsystemet. Der 
er en forventning om, at opsporingen på 
længere sigt vil sikre, at der handles hurti-
gere i forhold til børn i en udsat position, at 
flere børn får den rigtige indsats med det 
samme, hvormed nogle af de indgribende 
foranstaltninger i specialsystemet, fx an-
bringelser, kan undgås.

I Helsingør Kommune er der gode er-
faringer med at anvende Børnelinealen, 
som indeholder en beskrivelse af et barns 
udvikling og forældrenes forældreevne 
på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er optimal 
trivsel. De fagprofessionelle måler deres 
bekymringer i forhold til barnets adfærd og 
forældrenes forældreevne. I Børnelinealen 
kan den fagprofessionelle se de indsatser, 
kommunen har at tilbyde inden for hvert 
skalleringspunkt. Fx kan der opnås støtte 
fra Familierådgivningen, såfremt bekymrin-
ger er på 6 og derunder. Såfremt bekym-
ringen er på 6 og derover, henvises der til 
åben anonym rådgivning.

Nuværende erfaringer med at arbejde med 
opsporingsmodeller viser, at indsatsen sæt-
tes i gang op til 1½ år tidligere end før, bl.a. 
fordi frontpersonalet i almensystemet får styr-
ket deres handlekompetencer i forhold til at 
reagere på en bekymring for et barns trivsel4.

Arbejdet med tidlig opsporing kræver, at det 
står lysende klart for alle involverede medar-
bejdere, hvad de præcist skal gøre, når der 
opstår en bekymring, og hvad de kan for-
vente af de øvrige fagprofessionelle, som de 
samarbejder med. Denne klarhed har de bl.a. 
skabt i Aalborg Kommune ved at udarbejde 
en fælles håndbog, ’På tværs’, som fælles af-
sæt for arbejdet med udsatte børn og unge.

Samtidig kræver det stærke fagligheder 
blandt de involverede medarbejdere. 
Medarbejderne i almenområdet skal have 
faglighed til at inkludere sårbare børn og 

4  Rambøll (2013): Evaluering af projektet Opkvalificering 
af den tidlige indsats i kommunerne. Slutrapport. 
Opsporingsmodellens implementering og effekter.
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unge, mens de social- og sundhedsfaglige 
medarbejdere skal have styrkede kompe-
tencer til at arbejde ind i almenområderne 
og understøtte tidlig opsporing og fore-
byggelse. Det handler om at styrke det 
tværprofessionelle samarbejde.

Brug målrettede  
opsporingsmodeller  
Der kan også være behov for at anvende 
specifikke opsporingsmodeller i forhold til 
særlige problemstillinger. Det kan fx være i 
forhold til forebyggelse af kriminalitet, mis-
brug eller psykisk mistrivsel blandt særlige 
grupper af udsatte børn og unge. Eksem-
pelvis har Socialstyrelsen og SFI udviklet 
redskabet ’Systematisk Risikovurdering’, 
som kan anvendes til at afdække risiko- og 
beskyttelsesfaktorer i forhold til kriminalitet.

En central pointe er, at den tidlige forebyg-
gende indsats ofte går på tværs af sektorer, 
hvilket kræver en særlig indsats fra kommu-
nal side5, men når det lykkes, kan det give 
flotte resultater.

Styrk de fremskudte  
indsatser i nærmiljøet
Tidlig opsporing spiller tæt sammen med 

en udvikling, hvor specialviden bringes i 
spil i almenområdet. Det er ofte bedre at få 
eksperterne ind i dagtilbud, skoler og ung-
domsuddannelser, end at sende barnet eller 
den unge ud til eksperterne. Det understøt-
ter en inkluderende tilgang, hvor barnet og 
den unge bliver i nærmiljøet og her tilbydes 
den hjælp og støtte, det har behov for. 

I disse år arbejdes ihærdigt med frem-
skudte indsatser på børne- og ungeom-
rådet. De nye muligheder, der ligger i at 
arbejde med fremskudte indsatser er, at 
den opsøgende funktion og den fysiske 
tilstedeværelse i børnene og de unges 
dagligdag vil give mulighed for en tidligere 
indsats. En indsats, der kan forhindre en 
problemstilling i at blive en egentlig sag. 
Flere kommuner afprøver i dag nye meto-
der, hvor fx socialrådgivere fungerer i en 
fremskudt funktion i kommunens dagtilbud 
og skoler. Antagelsen er, at et tættere sam-
arbejde mellem socialrådgivere og lærere, 
pædagoger, pædagogisk personale og 
PPR kan være med til at sikre mindst mulig 
indgriben i børnenes og de unges liv.  

Den hyppige kontakt mellem socialrådgiver 
og dagtilbuddets- og skolens personale 

5  Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet (2009): 
Indsatsen mod ungdomskriminalitet, betænkning nr. 1508, 
Justitsministeriet.

Risiko og  
beskyttelsesfaktorer 
betyder noget  
i indsatsen

I den tidlige forebyggende og 
foregribende indsats er det helt 
afgørende, at de fagprofessionelle 
omkring barnet har en fælles 
forståelse og viden om, hvad 
der fremmer og hæmmer et 
barns udvikling, samt hvad der 
kendetegner en udsat familie. Det 
kan kommunerne finde vejledning 
til i forskningen, som peger på, 
at der er en række risiko- og 
beskyttelsesfaktorer, når det 
handler om børns opvækst.

Risikofaktorer i udsatte familier 
er fx svækket forældreevne, 
forældrenes misbrug, ustabile 
familiestrukturer, vold, en 
fraværende far, social isolation, 
somatisk og psykisk sygdom og 
arbejdsløshed. Risikofaktorernes 
betydning for barnets udvikling, 
læring og trivsel afhænger af 
barnets egen modstandskraft, og 
hvordan risikofaktorerne håndteres 
i barnets nærmiljø, herunder både 
af forældrene, af barnets netværk 
og af de fagprofessionelle rundt 
om barnet. Beskyttelsesfaktorer 
bør altid indgå i forebyggelsen og 
overvejelserne om, hvordan barnet 
kan afhjælpes og styrkes på sin 
modstandskraft.

Individuelle beskyttelsesfaktorer:
 
•	 Gode	kognitive	evner
•	 Afbalanceret	temperament
•	 Selvtillid
•	 Empati
•	 Prosociale	færdigheder
•	 	Fleksibilitet	i	håndteringen	af	vanskeligheder

Kontekstuelle beskyttelsesfaktorer:
 
•	 	En	god	emotionel	tilknytning	til	mindst	én	af	forældrene	(eller	anden	

central omsorgsperson)
•	 	Omsorgsfuld	og	konsekvent	opdragelse
•	 	Forældres	evner	til	at	formidle	klare	normer	for	acceptabel	og	

uacceptabel opførelse
•	 	Positive	relationer	til	lærere	(rollemodeller)

Kilde: SFI og Socialstyrelsen



CASE #5
Opsporingsmodel giver  
fælles sprog, fælles værktøj  
og fælles indsats
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En række kommuner – Vordingborg, Assens, Haderslev, Norddjurs 
og Viborg – har sammen med KORA udviklet og implementeret en 
opsporingsmodel. Modellen giver de professionelle omkring børnene, 
dvs. sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere, et redskab, 
der hjælper med at opspore børn i problemer og kan sikre dem et 
godt og solidt grundlag for handling. Modellen hjælper personalet til at 
kvalificere samarbejdet med forældrene og andre faggrupper, herunder 
socialrådgivere. Modellen tager udgangspunkt i eksisterende forskning. 

Fokus i opsporingsmodellen er:

•	 Barnets	adfærd	ses	i	den	sociale	kontekst,	hvori	barnet	indgår

•	 Barnets	ressourcer	og	ikke	dets	mangler

•	 Forældrene	skal	ses	som	en	ressource

•	 	Det	tværfaglige	professionelle	samarbejde	og	de	tværfaglige	ressourcer	
vægtes højt

•	 Der	skal	skabes	fælles	begreber	og	forståelse	af	hinandens	praksis

Evalueringen af opsporingsmodellen viser, at den har en positiv effekt i 
forhold til tidlig opsporing af børn i udsatte positioner, har ført til en styrket 
tidlig indsats i både normal- og specialsystemet, og at der oftere sker en 
reel involvering af forældrene, når der opstår en bekymring. 

Læs mere: Rambøll (2013): Evaluering af projektet Opkvalificering af den tidlige indsats i 
kommunerne. Slutrapport. Opsporingsmodellens implementering og effekter.
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I Ishøj Kommune er kriminalitetsforebyggelsen samlet i en stabsenhed 
”Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse” med reference til direktionen. 
Målet er at sikre koordination og hurtig reaktion, når behovet opstår. 
Enheden inddrager andre relevante kommunale og eksterne aktører. 
Det er alt fra skoler, familiecenteret, politiet, Kriminalforsorgen, bolig- 
organisationer, frivillige foreninger, beboergrupper m.v. 

Centralt i strategien er den såkaldte PRIK-model, der sigter på 
forebyggelse af kriminalitet blandt alle kommunens borgere mellem 
6-25 år. Modellen sikrer, at Ishøj Kommune arbejder med både 
proaktive og reaktive indsatser i kriminalitetsforebyggelsen. Der 
arbejdes med rusmiddelundervisning, temadage, forældremøder osv. 
og med exit-tiltag, ugentlige møder med lokalpolitiet osv. 

Der er ikke foretaget en samlet effektevaluering af Ishøj 
Kommunes arbejde med opprioritering og reorganisering af det 
kriminalitetsforebyggende arbejde i perioden 2008-2014. Men der 
kan konstateres et markant fald i den registrerede kriminalitet i Ishøj 
Kommune over den årrække, hvor indsatsen har stået på. Antallet af 
straffelovsanmeldelser i Ishøj er således faldet med mere end 35 pct. 
siden 2008.

CASE #6
Styrket kriminalitetsforebyggelse  
i Ishøj Kommune
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øger muligheden for at drøfte bekymringer 
om et barn, herunder om bekymringen skal 
give anledning til en underretning til social-
forvaltningen. Samtidig vil det tætte tværfag-
lige samarbejde øge fokus på at agere, inden 
problemet har nået et underretningsniveau.

Flere evalueringer af ordningerne har vist, at 
man ved at løse flere problemstillinger i al-
menområdet giver de udsatte børn og unge 
mulighed for at blive i deres nærmiljø og 
dermed undgå at blive ekskluderet til særlige 
tilbud. Det øger deres chance for at bevare 
og udbygge deres sociale netværk og rela-
tioner til jævnaldrende, hvilket kan øge deres 
livsmuligheder på sigt. Evalueringer viser 
videre, at ressourceforbruget mindskes, da 
fremskudte indsatser med socialrådgivere i 
dagtilbud og på skoler medvirker til, at færre 
sager udvikler sig til egentlige sociale sager6. 

Styrk forældrene og hjælp  
dermed børnene
Forældre er rollemodeller for deres børn, 
og statistikkerne viser tydeligt, hvilken be-
tydning familiebaggrunden har for børns 
udviklingsmuligheder. Fx er risikoen for at 
komme på kontanthjælp markant forhøjet 
for unge, der kommer fra en udsat familie7. 
Ses der på forældrene til nogle af de mest 
udsatte børn, som anbringes uden for hjem-
met, er de generelt væsentligt dårligere stil-
let socialt end andre forældre. De er dårligt 
uddannet, har en lavere indkomst og ringere 
tilknytning til arbejdsmarkedet. De er oftere 
enlige, flere er teenagemødre, og flere har 
selv været anbragt uden for hjemmet som 
børn. Flere har misbrugsproblemer, flere har 
en kriminel baggrund og forældrenes fysi-
ske og især psykiske helbred er dårligere 
end blandt andre forældre8.

KL har udarbejdet en analyse i efteråret 
2014, der belyser sociale og helbredsmæs-
sige forhold blandt forældre til anbragte 
børn op til fem år forud for børnenes an-
bringelse uden for hjemmet. Den viser bl.a. 
et væsentligt lavere uddannelsesniveau og 
ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end 
blandt andre forældre jf. figur 2 og 3.

6  NIRAS (2012): Socialrådgivere i dagtilbud. Afsluttende evaluering, København Kommunes Socialforvaltning (2013): Socialrådgivere i 
dagsinstitutioner og Københavns Kommunes Socialforvaltning (2013): Evaluering af udvidelsen af skolesocialrådgiverordningen.

7 Ugebrevet A4 (26. februar 2013): Unge bliver født til kontanthjælp
8 SFI (2008): Anbragte børns udvikling og helbred. Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelse af årgang 1995.

FIgur 2. 

Uddannelsesniveau  
blandt forældre til 
anbragte børn og unge i 
anbringelsesåret

FIgur 3. 

Tilknytning til 
arbejdsmarkedet blandt 
forældre til anbragte børn 
og unge i anbringelsesåret

*Uddannelsesniveauet er opgjort som højest fuldførte uddannelse 
pr. 1/1 i anbringelsesåret blandt forældre til børn og unge  
(0-17 år), som er blevet anbragt uden for hjemmet i perioden 
2008-2012, samt alle forældre til 0-17 årige pr 1/1 2012.  
’Ingen kompetencegivende uddannelse’ omfatter personer med 
højst grundskole eller gymnasial uddannelse.

Kilde: KL-analyser baseret på data fra  
Danmarks Statistik og DREAM.

*Tilknytning til arbejdsmarkedet er opgjort i anbringelsesåret 
for forældre til børn anbragt i perioden 2008-2012 og 
for alle forældre i 2012.. Kategorien ’Beskæftigede/ 
uddannelsessøgende’ omfatter lønmodtagere, selvstændige, 
uddannelsessøgende og personer på orlov (barsels-, 
uddannelses- m.m.) samt øvrige selvforsørgende, 
som ikke modtager nogen offentlige ydelser. Ledige 
omfatter dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Øvrige omfatter sygedagpenge, 
revalidering, ledighedsydelse, fleksjob, efterløn m.m Gruppen af 
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere omfatter 
også personer i for-revalidering. 

Kilde: KL-analyser baseret på data fra  
Danmarks Statistik og DREAM.

Ikke-kompetencegivende 
uddannelse*

Erhvervsfaglig 
uddannelse

Videregående  
uddannelse

Forældre til anbragte 
børn og unge

54%

34%

12%

Alle forældre til  
0–17 årige

27%

Forældre til anbragte 
børn og unge

10%

12%

20%

8%

50%

Alle forældre til  
0–17 årige

35%

38%

Øvrige

Førtidspension

Kontanthjælp (ikke-
arbejdsmarkedsparate)

Ledige

Beskæftigede/
uddannelsessøgende

5%

4%
5%
83%

3%
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Københavns Kommune gennemførte fra 2007-2010 ’Projekt Socialrådgivere 
på Skolerne’ på i alt 29 skoler. Skolerne blev udvalgt på baggrund af antallet 
af elever, der har forældre som modtager kontanthjælp eller førtidspension. På 
baggrund af positive resultater fra pilotprojektet blev ordningen videreført og 
udvidet til at dække alle 56 distriktsskoler, en privatskole og to specialskoler i 
København. Ordningen er nu gjort permanent med budget 2015. 

Evalueringen af ordningen viser, at den har en positiv indflydelse på elevernes 
trivsel. Der er sket et fald på 10 pct. i andelen af elever, hvor der er bekymring 
for fravær og et fald på 22 pct. i andelen af elever, der i mindre grad evner 
at håndtere konflikter. Samtidig er der sket en stigning på 6 pct. i andelen af 
familier, der støtter op om deres barns skolegang. Endelig har ordningen en 
positiv virkning i forhold til elevers deltagelse i organiseret fritidsliv, idet der er 
sket en stigning på 14 pct. i andelen af elever, der har et aktivt fritidsliv. 

Der er bred enighed om, at samarbejdet mellem skoler, børnefamilieenheder 
og familierne er forbedret, da ordningen fremmer kommunikation og 
forståelse. 99 pct. af skolelederne, skolesocialrådgiverne og afdelingslederne 
i Børnefamiliecenter København vurderer, at ordningen forebygger, at 
elevers vanskeligheder udvikler sig. Kvaliteten af skolernes underretninger til 
børnefamilieenhederne er samtidig øget, fordi socialrådgiveren kan vejlede 
lærerne i forhold til den enkelte underretning.

Læs mere: Københavns Kommune (2013):  
Evaluering af udvidelsen af skolesocialrådgiverordningen.

CASE #7
Socialrådgivere  
på skolerne i  
Københavns Kommune
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Det, som særligt bør bemærkes i KL’s 
analyse er, at forældrene til anbragte børn 
får en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet 
i årene op til anbringelsen af deres barn. 
Andelen af forældre i beskæftigelse falder 
frem til året før anbringelsen. Samtidig stiger 
andelen af forældre på førtidspension, kon-
tanthjælp og dagpenge jf. figur 4.

Det understreger behovet for et langt mere 
integreret samspil mellem børne- og vok-
senområdet. Et samspil, som skal sikre, at 
der også i voksenområdet sker en opspor-
ing af udsatte familier, og at de indsatser, 
som sættes i værk i begge områder, skal 
spille sammen. 

Helt centralt står beskæftigelsesindsatsen, 
idet tallene peger på, at forældrenes ar-
bejdsmarkedsstatus spiller en afgørende 
faktor for deres børns trivsel og udvikling. 
Forældrene skal støttes til at blive selvfor-
sørgende, så de kan forsørge deres børn 
og fungere som rollemodeller for dem. Hvis 
ikke ordinær beskæftigelse er et realistisk 
perspektiv, kan der arbejdes med andre for-
mer for meningsfuldt arbejde fx i socioøko-
nomiske virksomheder eller frivilligt arbejde, 
der sørger for, at forældrene har noget at 
stå op til og synliggør for deres børn, at de 
har en meningsfuld plads i samfundet.

Det er myndighedsområdet inden for de 
forskellige forvaltninger, som har bolden i for-
hold til at møde familien på en sammenhæn-
gende og ensartet måde. Der kan være flere 
måder at sikre sammenhæng i indsatserne 
på tværs af børne- og voksenområdet, og 
flere kommuner har høstet erfaringer med at 
samle indsatsen for de mest udsatte familier. 
Senest har 10 kommuner (Furesø, Kolding, 
Silkeborg, Skive, Randers, Lolland, Assens, 
Hedensted, Brøndby og Thisted) i foråret 
2014 fået midler til at deltage i et forsøg, som 
skal hjælpe særligt udsatte familier med at 
sikre bedre trivsel blandt børnene og under-
støtte, at forældrene får en større tilknytning 
til arbejdsmarkedet eller uddannelsessyste-
met. Fokus er på, at der skal være én familie-
plan og én koordinerende sagsbehandler.

FIgur 4 

Udvikling i forældrenes  
tilknytning til arbejdsmarkedet  
op til 5 år før anbringelsen

’Beskæftigede/uddannelsessøgende’ omfatter lønmodtagere, selvstændige, uddannelsessøgende og personer på orlov (barsels-, 
uddannelses- m.m.) samt øvrige selvforsørgende, som ikke modtager nogen offentlige ydelser. Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere omfatter også personer i for-revalidering. Ledige omfatter dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Øvrige omfatter sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob, efterløn m.m.

Kilde: KL-analyser baseret på data fra Danmarks Statistik og DREAM.

4 år før 3 år før 2 år før 1 år før Anbringelses-
året

Øvrige

Førtidspension

Kontanthjælp (ikke-
arbejdsmarkedsparate)

Ledige

Beskæftigede og 
uddannelsessøgende

57%58% 58%

10%

10%

10%

11% 13%

17%
17%

18%

7%

8%

8%

8% 8%
8%

51%
55%

16% 16%

9% 9% 9%

9%
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Vordingborg Kommune har et projekt for unge sårbare mødre/gravide 
i alderen 15-25 år. Ca. 50 mødre benytter tilbuddet. Projektets mål er, 
at mødrene får en uddannelse, forbedret forældreevne, positive sociale 
netværk, trivsel og opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet 
består af forløb for unge mødre af min. 18 måneders varighed, heraf 
seks måneder på et ambulant kursuscenter og min. 12 måneder på en 
kompetencegivende uddannelse. Der indgår desuden et afklarings- og 
motivationsforløb af op til 8 ugers varighed. 

Aktiviteter er indsatser i forhold til børnenes institutioner, tilbud om 
”mødrepraktik”, særlige forløb for gravide, fædresamtaler, 12 ugers 
øvelsespraktik og jobtræning samt gennemførsel af en erhvervsrettet 
uddannelse, en telefon hotline samt tilbud om udslusningsforløb.

Projektet evalueres sammen med en række andre projekter i programmet 
Lige Muligheder. Evalueringen, som er både kvantitativ og kvalitativ, 
foreligger ultimo 2015.

CASE #8
En helhedsløsning for  
enlige mødre og deres børn  
i Vordingborg Kommune
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De mest komplekse og kriminelle familier i Odense får støtte af et 
team bestående af en børne- og ungerådgiver, en socialrådgiver 
fra beskæftigelsesområdet samt en case-manager. Det kan være 
familiens teenager, som er på vej ud i kriminalitet, eller det kan være, 
at forældrenes jobsituation halter så voldsomt, at der skal ske noget. 
Familierne er selv med til at træffe beslutning om, hvad der skal ske. Det 
er en del af Odenses nye satsning på familieområdet, Center for Familier 
og Unge, som nu har kørt i et lille år. Her har man samlet en del af børne- 
og ungeforvaltningen med en del af beskæftigelsesforvaltningen, så 
familierne får en samlet indsats, der koordineres af en case-manager.

Der arbejdes med én samlet plan for hele familien, og det vægtes højt, at 
planen for familien bliver lagt sammen med familien. Samtidig sikrer man, 
at det er den samme socialrådgiver, der er til alle familiens børn og den 
samme voksenrådgiver, der er til de voksne, så familien skal forholde sig 
til så få personer som muligt. 

CASE #9
Case-manager  
samler familien  
i Odense Kommune



02 

At alle medarbejdere arbejder efter én 
fælles model for opsporing og forebyggelse 
på tværs af børne- og ungeområdet i den enkelte 
kommune, så der er enighed om, hvornår der skal 
udvises bekymring for et barn eller en ung, og ikke 
mindst hvordan, der handles på bekymringen. Det 
er nødvendigt med et stærkt ledelsesmæssigt 
fokus på, at alle arbejder efter den fælles model 
og har en fælles forståelse af opgaven.

At kommunerne arbejder med fremskudte 
indsatser i dagtilbud og skoler fx ved at have 
socialrådgivere og PPR tilknyttet i fremskudte 
funktioner. 

At alle medarbejdere på tværs af børne 
og voksenområdet, som er i kontakt med 
den samme udsatte familie, arbejder 
med én samlet plan, så børnenes trivsel 
ses i sammenhæng med forældrenes sociale 
problemstillinger og manglende selvforsørgelse. 
Et tættere samarbejde mellem børne- og 
voksenområdet kan samtidig understøtte 
opsporingen af udsatte børn, så der kommer fokus 
på, om der er børn i hjemmet, når voksenområdet 
møder en borger med misbrug, psykisk lidelser 
eller andre sociale problemstillinger.

KL anbefaler
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03 
Nytænk de  
specialiserede 
indsatser og styrk 
sagsbehandlingen 

Det har et betydeligt potentiale for udsatte 
børn og unge og dermed også et væsentligt 
samfundsøkonomisk potentiale, hvis vi i kommunerne 
tager afsæt i den nyeste forskning. Den peger på, at de 
mest virksomme indsatser er dem, der er tættest på 
en opvækst i en almindelig familie. 

Myndighedsarbejdet er en forudsætning for, at barnet 
eller den unge får den rigtige indsats og er et helt 
centralt element i den omstilling, som er i gang på det 
udsatte børne- og ungeområde. 
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Det har et betydeligt potentiale for udsatte 
børn og unge og dermed også et væsent-
ligt samfundsøkonomisk potentiale9, hvis 
vi i kommunerne tager afsæt i den nyeste 
forskning. Den peger på, at de mest virk-
somme indsatser er dem, der er tættest 
på en opvækst i en almindelig familie. Det 
kræver, at kommunerne tilrettelægger de 
sociale indsatser som tidsafgrænsede ’pit 
stop’ på vej tilbage i almenområdet og i 
større udstrækning benytter anbringelse i 
slægt og netværk som alternativ til de  
traditionelle anbringelsesformer.

Myndighedsarbejdet er en forudsætning 
for, at barnet eller den unge får den rigtige 
indsats og er et helt centralt element i den 
omstilling, som er i gang på det udsatte 
børne- og ungeområde. Samtidig kan god 
sagsbehandling bidrage til økonomisk  
bæredygtighed på området. 

For at den omstilling skal lykkes, skal 
kommunerne styrke deres arbejde med 
virksomme metoder og have fokus på mo-
nitorering, evaluering og opfølgning. Fokus 
for alle indsatser bør være, om de bidrager 
til progression i barnets, den unges og fa-
miliens liv – hvis ikke, skal de standses og 
erstattes af andre indsatser.

Den svenske model viser vejen
Vi taler i Danmark ofte om den ’svenske 
model’, når vi skal beskrive udviklingen for 
de indgribende indsatser. Her er indsats- 
trappen et af kerneprincipperne.

Indsatstrappen anvendes i bl.a. Borås 
Kommune og understreger fokus på to ting: 
1) at forebyggelse og intervention i eget 
miljø altid er målet, og 2) at indsatser over 
for børn og unge altid sker ud fra et for-
løbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrap-
ning af indsatsen med henblik på at komme 
tilbage til almenmiljøet.

Udgangspunktet er, at foranstaltningerne 
til udsatte børn og unge skal være så 
tæt på en opvækst i en almindelig familie 
som muligt. Det betyder eksempelvis, at 
plejefamilier altid vælges frem for institu-
tionsanbringelser, når det er muligt. Hvis 
det er nødvendigt at anbringe et barn på 
en institution, så er forløbet kort, målrettet 
og intensivt med det formål, at barnet 
skal tilbage til plejefamilien, egen familie 
eller et andet mindre indgribende tilbud.

Det er væsentligt at understrege, at indsats- 
trappen ikke afspejler økonomien på de en-
kelte trin. Pointen er, at en intensiv målrettet 

9 Rambøll (marts 2012): Analyse af de økonomiske 
konsekvenser på området for udsatte børn og unge.

De svenske og norske 
kommuner er et økonomisk 
skridt foran dansk praksis
 
Sverige og Norge har betydeligt færre udgifter til 
anbringelsesområdet end Danmark.

•	 	Det	skyldes,	at	de	svenske	og	norske	
kommuner i langt højere grad arbejder med 
forebyggelse blandt udsatte familier og har 
en langt mere udbredt brug af plejefamilier og 
mindre brug af institutionsanbringelser. 

•	 	Samtidig	med,	at	udgifterne	på	
anbringelsesområdet er lavere i Sverige end 
i Danmark, så er antallet af udsatte unge, 
der gennemfører en ungdomsuddannelse 
i Sverige større. 67 pct. af de unge, der er 
anbragt, før de er ti år i Sverige gennemfører 
en ungdomsuddannelse mod tilsvarende 57 
pct. i Danmark.

•	 	I	Danmark	er	andelen	af	0-17-årige	i	
forebyggende foranstaltninger stærkt 
stigende, og der ses en tydelig stigning 
i kommunernes brug af plejefamilier og 
netværkspleje.

Kilde: KREVI (nu KORA) (2011): Kortlægning af kommunernes 
udgifter til anbringelse, og (2010): Tilbud og udgifter til børn og 
unge. Danmark i forhold til Sverige og Norge;  
Herning Kommune (2012): Projektbeskrivelse for 
Sverigesprojektet og Ankestyrelsens Anbringelses-statistik.

FIgur 5 

Indsatstrappen

Forebyggelse

Hjemme
baserede indsatser, 
inkl. anbringelse på 

eget værelse

Anbringelse
Slægt/netværk

Anbringelse
Familiepleje

Anbringelse
Institutions 

tilbud
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De anbragte børn havde taget magten på døgninstitutionen BUC 
i Nakskov. Institutionen blev lukket, og i stedet fik de samme børn 
et dagtilbud ved navn Toftegård. I dag er Toftegård et tilbud, hvor 
magtanvendelser er undtagelsen, hvor det er let at rekruttere 
medarbejdere, og hvor elevernes karakter på den interne skole er 
steget betydeligt.

Ambitionen med Toftegård var at skabe et forebyggelsestilbud frem 
for et anbringelsestilbud. Omlægningen tog udgangspunkt i, at 
mange af de unge efter en anbringelse søger tilbage til det miljø, 
de kommer fra. Derfor var det nærliggende at etablere et dagtilbud, 
hvor børnene ikke bliver fjernet om natten, men sover hjemme hos 
forældrene. Dagtilbuddets medarbejdere støtter så barnet eller 
den unge i dagtimerne. Børnenes forældre er typisk i behandling 
for misbrug, periodevis psykisk ustabile og har svært ved at få 
hverdagen til at fungere.  

Det har samtidig været en ambition at udskifte mavefornemmelser i 
det socialpædagogiske arbejde med faglig viden og dokumentation 
for, hvad der virker. Toftegård har derfor indført dokumentations- 
og journaliseringssystemet Journal Digital, der sikrer, at 
handleplansarbejdet tager afsæt i konkrete mål for barnet og dets 
familie, hvordan der arbejdes med målet og ikke mindst følges 
op på målet. Journal Digital understøtter samtidig, at forældrene 
involveres i handleplansarbejdet, idet der i metoden er indarbejdet 
et undersøgelsesarbejde, som tager afsæt i inddragelse af 
forældrene. Derudover indgår også barnets pædagog og lærere i 
handleplansarbejdet.

Læs mere: www.socialpaedagogen.dk/Arkiv/2014/10-2014.aspx

CASE #10
Fra anbringelse  
til forebyggelse  
i Lolland Kommune 
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CASE #11
DuBu understøtter  
kvalitet i sagsbehandlingen  
i	Thisted	Kommune	

I Thisted Kommune anvendes DUBU som del af ledelsestilsynet. Der 
trækkes ledelsesinformation fra DUBU, som dels giver et overblik 
over antal sager, antal gennemførte undersøgelser, antal sager, der er 
anbringelsessager og tvangsanbringelser, overholdelse af lovmedholdelig 
mv. og dels et overblik over, hvorledes arbejdet prioriteres helt ned på 
sagsbehandlerniveau.  
 
I Thisted anvendes DUBU desuden til opfølgning på, om tidsfrister er 
overholdt, og hvornår der skal følges op på handleplanerne. Ledelsen i 
Thisted kan således følge med i udviklingen og på den baggrund drøfte 
med sagsbehandlerne, hvordan det går på hele området og herudfra 
prioritere ressourcerne i afdelingen.

DUBU (Digitalisering – udsatte børn og unge) er et IT-system, som 
er med til at understøtte en systematisk sagsbehandling, der sikrer, 
at kommunen kommer igennem alle lovpligtige led i forbindelse med 
sagsbehandlingen.
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indsats på den korte bane kan føre til, at 
barnet, den unge og deres familie på sigt 
klarer sig med så lidt støtte som muligt.

I Danmark er særligt Herning langt med at 
afprøve de svenske erfaringer, men også 
andre kommuner som fx Esbjerg Kommune 
er slået ind på ’den svenske vej’. Herning 
Kommune har i 2013 igangsat et fireårigt 
projekt ’Sverigesprojektet’ i tre geografiske 
områder, som er repræsentative for kom-
munen. I disse tre områder er antallet af 
børnesager 20 pr. rådgiver, og indsatsen 
læner sig tæt op ad den svenske model, 
herunder kortvarige anbringelser og tæt 
opfølgning. Projektet er tilført to mio. kr., 
og der er beregnet en nettobesparelse på 
2,5 mio. kr. i 2016. Erfaringerne med resul-
taterne efter de to første år er yderst posi-
tive. Der foreligger en midtvejsevaluering i 
foråret 2015.

Sagsbehandlingen skal være 
fundament for den gode indsats
Når kommunerne skal basere deres indsat-
ser på et forløbsperspektiv, stiller det nye 
krav til myndighedsarbejdet. Hvis der skal 
ske progression i barnets, den unges og/
eller familiens udvikling og trivsel, kræver 
det, at de bevilligede indsatser baserer sig 
på virksomme metoder.

Myndighedsområdet skal have kendskab 
til en bred pallette af indsatser til udsatte 
børn og unge og i dialog med udfører-
leddet kunne vurdere, om barnet eller den 
unge forventes at kunne profitere af ind-
satsen. Myndighedsområdet er afgørende 
i forhold til at sikre fokus på mål, effekt og 
resultater i arbejdet med udsatte børn  
og unge. 

Det er centralt, at myndighedsområdet 
arbejder målrettet og systematisk med den 
aktuelt bedste viden. Det er afgørende, at 
kommunen opsøger og anvender ny viden 
i arbejdet. Samtidig skal ledelsen og den 
enkelte sagsbehandler have modet til at 
stoppe de indsatser, der viser sig ikke at 
have den forventede effekt. 

Det kan kræve nye arbejdsformer i forhold 
til ledelsessparring, kollegial sparring og 
specialisering. Samtidig kan der være be-
hov for en lokal dialog om, hvad der giver 
en passende balance mellem arbejds-
mængden og de medarbejderressourcer, 
som er til rådighed, hvis der skal ske en 
tættere opfølgning i den enkelte sag.  

Som et led i kvalitetsarbejdet er der 
eksempler på kommuner, herunder Aalborg 
Kommune, som har opsat målepunkter for 
den gode sagsbehandling. Der måles fx på, 
hvorvidt der foreligger en børnefaglig un-
dersøgelse, og om den er gennemført inden 
for fristen, om kravene til børnesamtalen er 
opfyldt, og om handleplanen er udarbejdet 
og opdateres. Og sidst, men ikke mindst, 
om der sker den nødvendige opfølgning. 

Syv opmærksomhedspunkter  
for en styrket sagsbehandling 
KL nedsatte i foråret 2014 en aktions-
gruppe bestående af 20 kommunale 
direktører og fagchefer, som skulle 
komme med forslag til, hvordan kvalite-
ten i sagsbehandlingen på det udsatte 
børne- og ungeområde kan styrkes. 
Aktionsgruppens arbejde er mundet 
ud i syv opmærksomhedspunkter med 
tilhørende konkrete anbefalinger:

•	 	Få	politikerne	tættere	på	udfordrin-
gerne og målene i arbejdet med 
udsatte børn og unge

•	 	Formuler	strategi	og	rammer	og	skab	
ejerskab hos medarbejderne

•	 	Skab	faglig	udvikling	og	motivation	
hos medarbejderne 

•	 	Styrk	kvaliteten	i	sagsbehandlingen	
med et veltilrettelagt ledelsestilsyn

•	 	Følg	systematisk	op	på	effekten	og	
kvaliteten i egen praksis

•	 	Skab	en	passende	balance	mellem	
medarbejdernes arbejdsmængde og 
de ressourcer og den tid, der er til 
rådighed

•	 	Sørg	for	at	understøtte	implemente-
ring hele vejen



CASE #12
Tæt	på	Familien	–	en	omstilling	 
af ungeområdet i  
Københavns Kommune 
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Københavns Kommune har sat gang i en ny tænkning i arbejdet med 
de udsatte børn og unge og deres familier. Ved hjælp af den unges og 
familiens egen motivation for forandring, og ved at aktivere og understøtte 
de ressourcer, der allerede findes i familien og i familiens omgangskreds, 
kan den unge og familien bygges op til selv at tage hånd om deres 
problemer. Målet er at øge den sociale mobilitet hos udsatte børn og unge 
og deres familier, så de på sigt bliver i stand til at drage omsorg for sig 
selv og leve et selvstændigt liv med et job, en bolig og tro på fremtiden.  

Omstillingen skal gøre en forskel for de unge og familierne, så de konkret 
vil opleve:

•	 	At	der	bliver	en	tættere	kontakt	og	en	øget	dialog	med	deres	
sagsbehandler

•	 	At	der	opbygges	og	fastholdes	støttende	relationer	mellem	den	unge,	
familien og personer i familiens omgangskreds

•	 	At	den	unge	integreres	i	det	almindelige	samfund	gennem	skole,	
fritidsjob og en aktiv fritid

•	 	At	indsatsen	er	sammenhængende	og	passer	til	de	behov,	som	den	
unge og familien har

Omstillingen iværksættes fra 2015. De økonomiske investeringer vil de tre 
første år medføre øgede driftsomkostninger i form af flere sagsbehandlere 
til færre sager samt kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af 
myndigheds- og tilbudssiden. Omstillingen forventes at udgøre en øget 
driftsomkostning på 4.5 mio. kr. i 2015, men vil være omkostningsneutral 
i 2018, og i 2019 vil driftsomkostningerne være genetableret, således at 
der fra 2019 er en varig besparelse på 4,4 mio. kr.

03 — Nytænk de specialiserede indsatser og  
styrk sagsbehandlingen
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Andre kommuner har taget dialogredskaber 
som Feedback Informed Treatment (FIT) til 
sig. Bl.a. Gladsaxe Kommune benytter FIT 
til at sætte fokus på progression hos barnet 
eller den unge. Dialogredskabet FIT bi-
drager til mere effektive støtte- og behand-
lingsforløb, idet både barnet, forældrene, 
sagsbehandleren/behandleren og fx skole-
læreren er med til at klarlægge, hvordan et 
barn eller ung har det på et givent tidspunkt 
og over tid. Dermed står sagsbehandleren/
behandleren ikke alene med sin vurdering af 
barnet, men kan støtte sig til flere synsvink-
ler i sin vurdering af, hvorvidt den igangsatte 
indsats virker efter hensigten.

Styrk netværksrelationerne
Når de sociale indsatser skal tænkes i et 
normaliseringsperspektiv, er der to helt 
centrale elementer, som kommunerne skal 
fokusere på: at støtte familien i at få det 
bedst mulige fællesskab på trods af pro-
blemerne og at hjælpe både familie og barn 
med at få opbygget et netværk og de nød-
vendige sociale kompetencer10.

Der skal være fokus på at bygge bro, 
hvad enten det drejer sig om at udvikle 
forældrenes handlekompetencer og gøre 
dem mere bevidste om egen adfærd og 
egne ressourcer eller om at udvikle de 
unges faglige kompetencer og sociale 
færdigheder. Der skal være fokus på 
forældrenes, børnenes og de unges 
netværk og sociale kompetencer. 

Trygge og stabile relationer til forældre, 
andre betydningsfulde voksne som 
bedsteforældre, onkler og tanter samt 
gode venner er afgørende, hvis udsatte 
børn og unge skal komme godt på vej i 
livet. Det er disse relationer, som kommu-
nerne kan arbejde med. Der er en tendens 
til at fratage barnet, den unge, familien og 
netværket ansvaret for den progression, 
der skal arbejdes med. Hvis barnet, den 
unge, familien og netværket får viden om, 
at de selv er helt afgørende og nødvendige 
for den udvikling, der skal ske, vil barnet og 
den unge kunne udvikle sig.

Tæt på en  
svensk kommune
 
KREVI (nu KORA) peger på, at Borås 
Kommunes arbejde med udsatte børn og unge 
bl.a. karakteriseres ved følgende:

•	 	Indsatserne	tænkes	i	et	
normaliseringsperspektiv. 44 pct. af Borås 
Kommunes udgifter på området går til 
forebyggelse. Der anvendes en bred palet 
af forebyggende foranstaltninger, der skal 
bidrage til at fastholde barnet eller den unge i 
en så normal tilværelse som muligt.

 
•	 	Ca.	75	pct.	af	de	anbragte	børn	og	unge	er	

placeret i plejefamilier, mens kun 25 pct. af 
anbringelserne er på institution. I Danmark er 
fordelingen mere 60/40.   

•	 	Familie-	og	netværksinddragelse.	Kommunen	
arbejder systematisk med at inddrage barnets 
familie og netværk i hele sagsforløbet og på 
alle indsatstrin. 

•	 	Udbredt	viden	om	forskning	inden	for	
området; og udstrakt grad af konsensus om 
Borås’ indsatstrappe, som beskriver, hvilke 
typer af foranstaltninger kommunen bør 
anvende og i hvilken rækkefølge.

•	 	Det	politiske	niveau	følger	op	på	alle	
anbringelser hver 6. måned. 

•	 	Konkrete	mål	for	de	visiterede	indsatser,	og	fra	
forvaltningens side følges hyppigt op på, om 
målene opfyldes.

•	 	Der	er	tæt	opfølgning	på	sagerne.	Som	en	
konsekvens heraf har hver sagsbehandler 15-
20 børn og unge ad gangen. 

•	 	Internt	arbejdes	med	tæt	ledelsessparring,	
kollegial sparring, specialisering og begrænset 
kompetence til nyuddannede.

Kilde: KREVI (nu KORA) (2012):  
Tæt på en svensk kommune – inspiration fra Borås Kommunes 
praksis på området for udsatte børn og unge.
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Øg brugen af slægts- og 
netværksanbringelser 
Der vil fortsat være børn og unge, som 
har behov for en anbringelse i en kortere 
eller længere periode. KL og regeringen 
satte med Økonomiaftalen for 2013 fokus 
på, at brugen af plejefamilier, herunder 
netværkspleje, skal øges til fordel for andre 
anbringelsesformer. 

Tallene viser, at udviklingen går i den rigtige 
retning. Ifølge Ankestyrelsens seneste an-
bringelsesstatistik (2013) ses en stigning i 
kommunernes brug af plejefamilier, herun-
der netværkspleje, fra 47 pct. i 2007 til 57 
pct. i 2013. 

Der er en udfordring i forhold til at holde 
et tilstrækkeligt fokus på forældrene, når 
et barn eller en ung anbringes uden for 
hjemmet. Forældrene hjælpes ikke altid 
til at arbejde med de problematikker, der 
i første omgang førte til, at barnet eller 
den unge blev anbragt. Denne tilgang bør 
kommunerne arbejde med, så alle fagpro-
fessionelle rundt om barnet eller den unge 
arbejder med at opbygge og fastholde 
den unges bånd til forældrene, søskende, 
andre nære familiemedlemmer og den 
unges øvrige netværk. Når forældrenes 
kompetencer styrkes, styrker det barnet 
og den unges mulighed for at få en mindre 
indgribende indsats.

Et andet væsentligt udviklingsområde 
for kommunerne er i langt højere grad at 
udnytte ressourcerne i familiens netværk, 
når et barn eller ung anbringes. Det der 
kendetegner en netværksanbringelse er, at 
der ofte er tale om en anbringelse i barnets 
egen biologiske familie fx hos bedsteforæl-
dre, tanter eller onkler. Det kan dog også 
ske hos en nabo, barnets kammerats foræl-
dre, en pædagog fra barnets daginstitution 
eller lignende. Det centrale er, at der er en 
tilknytning mellem barnet og plejeforæl-
drene. Slægts- og netværksplejefamiliernes 
vigtigste kompetence er, at de er en familie. 
Barnet oplever et så almindeligt familieliv 
som muligt og har ikke særstatus.

10 SFI (2013): God praksis i det forebyggende arbejde
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Forskningen viser, at en stor del af de børn 
og unge, der er anbragt hos bedsteforæl-
dre, tanter og onkler eller andre i slægten 
trives godt. Sammenlignet med børn an-
bragt i plejefamilier oplever slægtsplejefor-
ældrene oftere barnet som en fuldstændig 
integreret del af familien, ligesom de ople-
ver færre konflikter med barnet. Samtidig 
har børnene et bedre helbred, færre har 
psykosociale problemer, og færre af dem 
har begået småkriminalitet sammenlignet 
med andre plejebørn11. 

gå systematisk og metodisk til værks i 
inddragelsen af netværkets ressourcer 
Inddragelse og kortlægning af netværkets 
ressourcer kræver en systematisk og me-
todisk tilgang fra myndighedsområdet. Det 
er helt afgørende, at myndighedsområdet 
arbejder systematisk med at inddrage bar-
nets familie og netværk i hele sagsforløbet 
og på alle indsatstrin. 

Det kan ske ved hjælp af metoder som 
familierådslagning, Signs of Safety, net-
værkskort og netværksmøder. 
En undersøgelse fra Ankestyrelsen fra 
2013 om kommunernes erfaringer med 
at inddrage familie og netværk i børne-
sager viser, at kommunerne generelt er 
opmærksomme på systematisk at afdække 
ressourcer og inddrage familie og netværk 
i børnesager. Størstedelen af kommunerne 
har politisk taget stilling til, at kommunen 
arbejder med systematisk at inddrage fami-
lie og netværk. Dog har kun ca. halvdelen 
af kommunerne skriftlige retningslinjer for, 
at der sker afdækning og inddragelse af 
familie og netværk. 

Døgninstitutionerne skal  
udvikles og omstilles 
Kommunernes satsning på familiepleje og 
forebyggende tilbud i hjemkommunerne 
har de senere år medført, at færre børn 
og unge anbringes i døgntilbud. Det er 
en positiv udvikling, idet den afspejler, at 
flere børn og unge får en indsats, som er 
tættere på en almindelig opvækst. Samtidig 
viser de nyeste tal, at antallet af døgnan-

bringelser nu er ved at stabilisere sig. Det 
afspejler en udvikling, hvor mange af insti-
tutionerne har formået at etablere nye typer 
af ydelser udover døgnanbringelser12.

Der vil også fremover være behov for 
døgnanbringelser af udsatte børn og unge, 
men tilbuddene skal fungere mere fleksi-
belt end de traditionelt har gjort og kunne 
indgå i samspil med kommunens øvrige 
tilbud. Der er behov for, at døgninstitutio-
nerne i højere grad tilbyder intensive og 
tidsafgrænsede løsninger samt udgående 
behandling som et led i at sikre gradvis 
nedtrapning af indsatsen. 

International forskning peger på fire forhold, 
der er vigtige for, at kortvarige anbringelser 
på institutioner skal opnå succes. For det 
første skal anbringelsesindsatsen sammen-
tænkes og integreres med andre parallelle 
indsatser, der gennemføres i barnets familie 
og netværk under anbringelse. Det vil sige, 
at problemstillinger vedrørende barnets 
familieliv eller skolegang skal adresseres, 
mens barnet er anbragt. For det andet skal 
indsatsen være familiecentreret og skal kon-
sekvent involvere barnets familie i behand-
lingsarbejdet på institutionen. For det tredje 
skal indsatsen være realistisk målrettet, og 
endelig for det fjerde skal der være konti-
nuitet i behandlingen i overgangen fra en 
institutionsanbringelse til de tiltag, som sker 
efter anbringelsens afslutning13. 

Rammeaftalesamarbejdet kan udgøre en 
platform for, at kommunerne i fællesskab 
sætter fokus på, hvordan døgninstitutionerne 
fremadrettet skal indgå i tilbudsviften på 
børne- og ungeområdet. I denne drøftelse 
kan indgå erfaringerne fra de fem Socialtilsyn. 

13 Christiane Bundegaard Pedersen og Simon 
Østergaard Møller, Metodecentret (oktober 2014): 
Intensive anbringelser. Socialpædagogen.

11 SFI (2009): Børn og unge anbragt i slægten. En sammenligning af 
slægtsanbringelser og anbringelser i traditionel familiepleje og Jill Mehlbye 
(2005): Slægtsanbringelse – det bedste for barnet?
12 FADD — Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (2014)



CASE #13
Slægts- og netværksanbringelser  
i Aalborg Kommune



Aalborg Kommune tog i 2012 konsekvensen af forskningen på 
anbringelsesområdet. Der blev opstillet et resultatmål om, at antallet af 
netværksanbringelser efter en to-årig forsøgsperiode ultimo 2013 skulle 
udgøre 7,5 pct. af de samlede anbringelser på området.

Der blev som led i projektet ansat medarbejdere til at styrke indsatsen 
og afprøve inddragende metoder i sagsbehandlingen. De valgte metoder 
er netværkskort, Signs of Safety og det inddragende netværksmøde. 
Det øgede fokus på inddragelse af netværket i sagsbehandlingen har 
resulteret i en stigning i netværksanbringelser fra 6,34 pct. til 9,14 pct. 
ved udgangen af projektperioden. 

Den eksterne evaluering af projektet dokumenterer, at 
netværksanbringelser er en god socialfaglig løsning for nogle udsatte 
børn og deres familier og samtidig en omkostningseffektiv løsningen for 
kommunen. Det afspejler sig bl.a. i, at der kun er sket ét sammenbrud 
ud af 38 netværksanbringelser i projektperioden, og at de børn, som er 
anbragt, er i positiv trivsel og udvikling. Som en ekstra gevinst er brugen 
af netværksindsatser i de forebyggende foranstaltninger også steget. 
Spændvidden i netværksløsninger går fra aftaler om, at barnet opholder 
sig fuld tid eller på weekendbasis i netværket til sager, hvor der er indgået 
aftale om afhentning i daginstitutioner og støtte til madlavning mv.  

Aalborg Kommunes investering i form af fire netværksrådgivere og en 
familieplejekonsulent
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CASE #14
Større inddragelse giver  
hurtigere og bedre børnefaglige 
undersøgelser i Varde Kommune
 

Varde Kommune ønskede en ny og mere inddragende tilgang til 
de børnefaglige undersøgelser samt rettidighed og momentum i 
sagsbehandlingen. 

Praksis i Varde Kommune i dag kan sammenfattes i følgende kendetegn:

•	 	Arbejdsgangen,	fra	Modtagelsen	vurderer	en	underretning	til	
overlevering i Rådgiverteamet, er stærkt systematiseret efter ICS-
metoden. Målet er fokuserede undersøgelser, der tør prioritere det 
væsentligste for barnet. 

•	 	De	første,	der	inviteres,	er	forældrene.	I	forlængelse	af	selve	
underretningssamtalen inviteres forældrene, barnet/den unge, lærere/
pædagoger og andre relevante aktører i barnets netværk til dialogmøde.

•	 	Rådgiver	har	”kuglepennen”	på	dialogmødet	–	og	er	processtyrer.	
Rådgiverens rolle på dialogmødet er at interviewe netværket og sikre 
en tidlig og effektiv inddragelse af netværket. Det betyder bl.a., at 
pædagoger og lærere ikke skal bruge deres energi på at udfylde 
skriftlige status-skabeloner. De skal i tidlig og konkret dialog med 
familierne. Rådgiveren står for dokumentation og proces.

Målet er, at 80 pct. af de børnefaglige undersøgelser i Varde Kommune 
gennemføres på højst to mdr. På nuværende tidspunkt gennemføres 61 
pct. inden for to mdr. og de resterende 39 pct. inden for de lovpligtige fire 
mdr. Det har i sig selv en stor betydning for momentum i sagsbehandlingen. 
Erfaringen i Varde Kommune er, at reel inddragelse fremmes af, at børn, 
forældre, lærere/pædagoger og andre væsentlige aktører samles hurtigt – 
og sammen drøfter det, der giver anledning til bekymring.
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To døgninstitutioner i Herning Kommune afprøver i perioden 2013-
2105 tidsbegrænsede anbringelser for børn og unge. Anbringelserne 
er begrænsede til mellem 6 og 12 måneder afhængig af målgruppen. 
Gennem en mere intensiv og systematisk tilrettelagt indsats med øget 
inddragelse af familien skal de anbragte hurtigere kunne udskrives til 
mindre indgribende tilbud. 

De to anbringelsestilbud er bl.a. kendetegnet ved følgende 
nyskabende elementer:

•	 	Sikring	af	kontinuitet	i	behandlingen	af	de	anbragte,	så	et	effektivt,	
stabilt støttesystem kan fortsættes efter anbringelsens afslutning.

•	 	Tæt	inddragelse	og	ansvarliggørelse	af	de	anbragtes	forældre	og	
netværk

•	 	Hurtig	og	effektiv	udredning	og	fastlæggelse	af	behandlingsmål	for	
de anbragte børn og unge.

•	 Struktureret,	løbende	målstyring	og	evaluering	af	indsatsen.

•	 En	tidsbegrænset	anbringelsestid.

Omstillingen betyder, at indsatsen bliver mere intensiv, og det 
indebærer, at døgntaksten for de nye tilbud er højere. Der er dog 
samtidig tale om en betydelig reduktion i den gennemsnitlige 
anbringelsestid for de to døgninstitutioner, hvilket betyder, 
at der samlet kan realiseres en økonomisk gevinst. Det er på 
denne baggrund forventningen, at der for et gennemsnitligt 
anbringelsesforløb kan spares 500.000 kr. og 725.000 kr. pr.  
forløb på de to involverede døgninstitutioner.

CASE #15
Tidsbegrænsede	 
anbringelser  
i	Herning	Kommune
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At kommunerne skal tage udgangspunkt i principperne 
i indsatstrappen, når de tilrettelægger den kommunale 
tilbudsvifte for udsatte børn og unge. Deri ligger også en 
økonomisk og strategisk prioritering, som kan medføre et behov 
for en eventuel omlægning af budgettet.

At myndighedsarbejdet med udgangspunkt i indsatstrappen skal 
understøtte et systematisk fokus på virksomme metoder 
samt korte og mere fleksible indsatser, der bidrager til et liv med 
så almindelige opvækstvilkår som muligt. Myndighedsarbejdet 
skal sikre, at der måles på effekt/resultater af indsatsen, og at 
resultaterne dokumenteres. Der skal således være vilje til at 
standse de indsatser, som ikke giver resultater for barnet og  
den unge.

At kommunerne systematisk inddrager børn, unge og deres 
netværk og familie under hele sagsforløbet. Der er allerede 
i dag en række velegnede metoder til systematisk inddragelse, fx 
netværksmøder, dialogredskabet FIT og familierådslagning, som 
kommunerne med fordel kan benytte. Kommunerne skal sikre, at 
dette understøttes af kompetenceudvikling af medarbejderne.

At børn og unge som udgangspunkt støttes af netværk 
og familie. I tilfælde, hvor en anbringelse er nødvendig, skal 
det primært ske som slægts- eller netværksanbringelse eller 
anbringelse i en plejefamilie. Når et barn er anbragt, er det vigtigt 
at yde støtte til forældrene, så de støttes i at løse egne problemer 
og så vidt muligt fastholder relationen til barnet.

At døgninstitutioner i højere grad indgår i samspil med 
kommunens øvrige tilbud, og at specialviden herfra skal ud at 
virke i kommunerne. 

At kommunerne selv bidrager til udviklingen af 
metodepraksis ved at stille sig til rådighed for forskning og 
selv afprøver og udvikler programmer. Dette kan naturligt ske i 
samarbejde mellem flere kommuner eller i regi af KKR.

KL anbefaler
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04 
Hav  
ambitioner  
for alle børn og 
unges læring

Alle børn skal lære og udvikle sig – også udsatte børn 
og	unge.	Hvis	vi	i	kommunerne	sætter	målrettet	ind	i	
forhold til børn og unges læring og uddannelse, vil det 
være muligt at mindske betydningen af den sociale 
baggrund. Vi skal derfor have ambitioner på alle børn 
og unges vegne og understøtte deres læring lige fra 
dagtilbud til ungdomsuddannelse.
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CASE #16
Familiestuen har fokus  
på tidlig og aktiv 
forældreinddragelse 
 

I Frederikshavn Kommune er mottoet, at det giver gevinst at lave en 
indsats tidligt for at hjælpe udsatte børn. 

Familiestuen er et tilbud til børn i alderen 2-6 år og deres familier. Det 
kan være børn, der er urolige, eller som har svært ved at begå sig i 
fællesskaber. De kan blandt andet forstyrre de andre børn, have svært 
ved at koncentrere sig, følge regler og planlægge. Men det kan også 
være de stille og indadvendte børn. Generelt henvender familiestuen 
sig til børn, der ikke udnytter deres potentialer og kompetencer. I 
Familiestuen inddrages forældrene aktivt i de problemer, som børnene 
har med hjemmefra. Forældrene deltager i to halve børnehavedage, 
hvor de laver aktiviteter sammen med børn og andre forældre under 
pædagogers opsyn. Et forløb i familiestuen varer ca. 12 uger. Barnet 
og dets familie kommer i familiestuen to halve dage om ugen. Der er 
plads til fire til otte familier ad gangen. 

Ideen med Familiestuen er at forsøge at skabe en bedre trivsel i 
hverdagen for det enkelte barn. Målet med arbejdet er, at barnet lærer 
nye færdigheder og handlemuligheder, og at barnet gøres bevidst om 
egne handlinger og forandringer. Familiestuen har særligt fokus på, at 
forældrene tager medansvar for deres barns udvikling og forandring.
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Alle børn skal lære og udvikle sig – også 
udsatte børn og unge. Hvis vi i kommu-
nerne sætter målrettet ind i forhold til børn 
og unges læring og uddannelse, vil det 
være muligt at mindske betydningen af den 
sociale baggrund. Forskning peger nemlig 
på, at skolegang og uddannelse er en af 
de væsentligste faktorer, hvis udsatte børn 
og unge skal kunne klare sig godt senere 
i livet14.

Kommunerne er i kontakt med stort set 
alle børn, fra de er helt små, til de går ud af 
folkeskolen. Det giver en særlig mulighed 
for at arbejde med alle børns læring – også 
hos de udsatte – så de udvikler sig og op-
når en ungdomsuddannelse. Men vi står i 
dag med den udfordring, at omkring 7 pct. 
af en årgang forlader folkeskolen uden 9. 
klassesprøven15, og at knap en femtedel af 
en ungdomsårgang som 25-årig står uden 
en ungdomsuddannelse16 – blandt disse er 
en klar overvægt af børn fra socialt svage 
familier og børn af anden etnisk herkomst. 

Børns læring starter ved fødslen, og den 
nyeste forskning viser, at fokus på læ-
ring allerede i dagtilbud er af afgørende 
betydning for udsatte børns livschancer. 
Desværre oplever vi, at fagfolk har en ten-
dens til at stille færre krav til børn og unge, 
hvis de er udsatte. I stedet rettes fokus 
mod de sociale problematikker, og lærings-
mulighederne sættes i baggrunden17. Vi 
skal derfor have ambitioner på alle børn og 
unges vegne og understøtte deres læring 
lige fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Kvalitetsdagtilbud gavner  
udsatte børn – resten af livet 
90 pct. af de 1-2-årige og 97 pct. af de 
4-5-årige går i dagtilbud. Således tilbringer 
næsten alle børn i Danmark en stor del af 
deres tidlige liv i offentlige dagtilbud.

Forskning peger på, at kvalitetsdagtilbud 
har en gavnlig effekt på børns udvikling 
og trivsel, og at tidlig start i dagtilbud kan 
påvirke barnet i en positiv retning både 
sprogligt, kognitivt, adfærdsmæssigt og 
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14 SFI: Introduktion til dialogprojektet – om forebyggelse som 
alternativ til anbringelse, 10:02; Bo Vinnerljung, Erfaringer fra 
svensk forskning om socialt udsatte børns skolegang.  
15 KL analyse, nov. 2014 og Ugebrevet A4, 20. feb. 2006.  

Udsatte børns skæbne er 
afgjort før 1. klasse
 
Økonom og nobelpristager James J. Heckman 
sætter fokus på, hvordan sociale færdigheder 
grundlægges allerede i 3-4 års alderen. Ifølge 
Heckman handler læring og udvikling i de 
tidlige år om at fremme børnenes ikke-kognitive 
færdigheder. Med ikke-kognitive færdigheder 
forstås, at børnene gennem leg lærer at 
planlægge, udføre og evaluere deres aktiviteter. 
Det kræver koncentration og selvkontrol. Disse 
færdigheder viser sig at give markante resultater 
for de børn, som deltog i projektet. De tjener som 
voksne mere, ejer oftere deres egen bolig og 
har ikke i samme grad modtaget overførsler fra 
det offentlige i løbet af deres liv. I det endelige 
regnestykke er det også særligt afgørende, at 
deltagerne i langt mindre grad begår kriminalitet 
end personerne i kontrolgruppen.

Der er to centrale pointer i relation til Heckman’s 
forskningsprojekt. Børnene, som deltog, gik til 
“træning” 2,5 time om dagen – langt kortere 
tid, end danske børn på tre eller fire år hver dag 
bruger i deres børnehave. En anden central 
pointe er, at når udsatte børn mangler væsentlige 
sociale færdigheder, er det fordi deres forældre 
ikke selv har færdighederne. Derfor skal støtte 
til udsatte børn ske i et tæt samarbejde med 
forældrene, så de trænes til at støtte op om 
deres børns udvikling og læring.

Læs mere: Mandag Morgen (8. september 2014):  
Nobelpristager: Udsatte børns skæbne er afgjort 
før 1. klasse.

følelsesmæssigt. Børnenes intelligens, 
nysgerrighed og motivation øges i kvalitets-
dagtilbud, og de udvikler et mere positivt 
syn på sig selv og egne fremtidsmulighe-
der, hvilket viser sig ved, at de får en bedre 
uddannelse og klarer sig bedre på arbejds-
markedet18. 

Dagtilbud med et udviklende pædago-
gisk miljø er et vigtigt omdrejningspunkt 
for udsatte børn, der har brug for at blive 
kompenseret for manglede stimulering og 
læring i hjemmet. Det handler om at se 
børnene og deres familier med de ressour-
cer, som de har, og hjælpe med at kom-
pensere for de risikofaktorer, der sætter en 
stopper for barnets læring og udvikling. 

Kvalitetsdagtilbud giver udsatte børn en 
større motivation til at lære, hvilket vil smitte 
af på deres fremtidige skolegang, hvor 
lærere også vil reagere med højere forvent-
ninger til børnenes formåen.

Der findes i dag flere metoder og 
programmer, fx De Utrolige År, som kan 
understøtte udsatte børns læring i dagtil-
bud, hvor fokus er på de fællesskaber, 
som barnet indgår i, og på de voksnes 
muligheder for at strukturere og målrette 
pædagogikken til gavn for alle børn – og 
dermed også børn med særlige behov – i 
stedet for alene at fokusere på det enkelte 
barn og de vanskeligheder, som barnet 
befinder sig i.

Styrk udsatte  
børns sprogudvikling
At stimulere små børns sprogudvikling er 
en af de beskyttelsesfaktorer, der har stor 
betydning for, om udsatte børn udvikler sig 
positivt. Der skal allerede i dagtilbud være 
et skarpt fokus på, hvordan børns sprog 
stimuleres og udvikles. Men ikke alene det, 
der skal også sættes fokus på, hvordan 
forældrene kan understøttes i at stimulere 
deres børn gennem leg og læring19. 

En undersøgelse fra Danmarks Evalue-
ringsinstitut (EVA) viser, at over halvdelen 

16 Undervisningsministeriet.  
17 Bo Vinnerljung: Erfaringer fra svensk forskning om socialt 
udsatte børns skolegang.  

18 SFI (2014): Daginstitutionens betydning for børns udvikling.  
19 Professor Michael Rosholm, Trygfondens Børneforskningsenhed, 
Børn og unges trivsel
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De Utrolige År 
 
De Utrolige År = DUÅ består af 
forældreprogrammer, børneprogrammer og ét 
program til personalet i skole og børnehave. 
Programmerne er gruppebaserede og anvender 
videomodellering, rollespil, praktiske aktiviteter 
og gruppedrøftelser. De Utrolige År har både et 
forebyggende og et behandlende sigte.

DUÅ-dagtilbud har til formål at udvikle 
redskaber, der kan fremme personalets 
positive relationer til børnene. Målet er at 
styrke personalets kompetencer i at forebygge 
og håndtere adfærdsproblemer i dagtilbud 
samt styrke samarbejdet mellem dagtilbud og 
hjem. Programmet arbejder med personalets 
kompetence i gruppeledelse, inklusiv forskellige 
proaktive læringstiltag. 

Læs mere: http://www.socialstyrelsen.dk/born-
og-unge/programmer-med-evidens/de-utrolige-ar

af landets 0. klasseledere konstaterer børn 
med sprogvanskeligheder, når de skifter fra 
børnehave til 0. klasse. 55 pct. af 0. klas-
selederne i undersøgelsen var overraskede 
over, at de fandt fra et til seks børn i deres 
klasse med sproglige vanskeligheder20.

Det tyder på, at daginstitutionerne ikke altid 
er gode nok til at opfange de børn, som 
har sprogvanskeligheder. Det kalder på en 
forstærket indsats blandt det pædagogiske 
personale samt et forstærket samarbejde 
med specialerne på tale- og høreområdet 
i PPR-regi, som kan bidrage til sprogscre-
ening og sprogstimulering og ikke mindst 
et langt stærkere fokus på, hvordan foræl-
drene kan understøttes i at styrke deres 
børns sprog.

Folkeskolen skal mindske  
betydningen af social baggrund
Med den nye folkeskolereform er der sat 
fokus på, at flere børn og unge skal trives, 
blive dygtige og klare sig godt i skolen. 
Konkret er der sat mål for, at flere børn og 
unge skal aflægge folkeskolens afgangs-
prøve og videre i en ungdomsuddannelse. 
Skolereformen lægger op til, at langt flere 
børn og unge skal undervises i den lokale 
folkeskole og dermed, at langt færre børn 
udskilles til specialskoler eller interne sko-
ler på et døgntilbud. Der lægges samtidig 
op til, at flere fagprofessionelle skal kunne 
arbejde i skoleregi og understøtte barnets 
udvikling og læring. 

Forskning i Danmark og Sverige har vist, at 
skolen kan være med til at gøre en forskel 
for udsatte børn og unge21. Omvendt viser 
forskningen også, at de børn og unge, som 
mislykkes i skolen, er i en fremtidig høj- 
risikogruppe. Vellykket skolegang er så-
ledes helt afgørende for udsatte børn og 
unges fremtidsperspektiver. 

Der findes allerede i dag en række metoder 
og programmer, der understøtter udvikling 
og fokus på udsatte børn og unges behov 
i forbindelse med deres skolegang. En 
af metoderne er PALS (Positiv Adfærd i 

20 EVA (2014): Sprogvurdering af skolestartere
21 Bo Vinnerljung, Erfaringer fra svensk forskning om socialt udsatte 
børns skolegang og Anders Holm, SFI, skolen og social mobilitet

Læring og Samspil), der i sin grundform 
er en inklusionsmodel, hvor der både ar-
bejdes forebyggende, foregribende og 
indgribende. Der er fokus på at skabe en 
positiv social kultur i skolemiljøet for alle 
elever, samtidig med at sårbare elever kan 
få støtte til at træne sociale kompetencer 
og mestringsstrategier; mens elever, som 
udviser en uhensigtsmæssig adfærd, og 
som ikke fungerer i skolen, får en mere 
indgribende indsats. Samtidig arbejdes 
der på et positivt skole-hjem-samarbejde. 
Resultaterne med metoden viser, at der 
udskilles færre børn fra folkeskolen, når den 
tages i brug.

De fleste forældre vil gerne tage ansvar, 
men det kan være en udfordring for nogle 
at støtte op om barnets skolegang, fx hvis 
forældre selv har haft en dårlig skolegang. 
Der er mange måder at støtte forældre i at 
bidrage til deres børns læring. Det kan ske 
i form af en familievejleder, der kommer i 
hjemmet, støttekontaktpersoner, mentorer 
eller ved særligt tilrettelagte familiekurser 
og familieprogrammer, der er lagt an på 
barnets udvikling både kognitivt og socialt 
ved at udvikle forældres kompetencer. 

Folkeskolen skal med den nye folkeskolelov 
udarbejde individuelle elevplaner med kon-
krete mål for barnets læring, status og følge 
op på barnets eller den unges resultater. 
Familieområdet skal i barnets og den unges 
handleplan sætte konkrete mål for barnets 
udvikling i skolen og følge op på resultatet 
af indsatsen. Der er således et klart inci-
tament til, at elevplan og handleplan sup-
plerer hinanden for at opnå fælles mål om 
fx gennemførelse af en afgangseksamen, 
som de fagprofessionelle kan samarbejde 
om i barnets interesse. Det vil samtidig 
signalere, at der er fælles forståelse for de 
indsatser, som er nødvendige for at under-
støtte barnets læring i skolen

Fokus på læring og  
udvikling frem for problemer
Svenske og danske studier viser, at ud-
satte børn og unge får lavere karakterer 
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CASE #17
gladsaxe Kommune har gode  
resultater med Positiv Adfærd  
i Læring og Samspil (PALS)  
 

I Gladsaxe Kommune arbejder tre skoler på tredje år med PALS. 

Skolerne har oplevet, at den positive psykologis fokus på barnets 
styrker og det, der fungerer, har været en god indgangsvinkel til 
arbejdet med det inkluderende fællesskab. 

Som et konkret eksempel har skolerne haft stor succes med at arbejde 
med tydelige regler og forventninger i indskolingen. 

Gennem rollespil med børnene i indskolingen har man arbejdet med 
de udfordringer, der kan være ved at deltage i det sociale fællesskab 
på en skole. Særligt børn med sproglige eller adfærdsmæssige 
udfordringer har stor gavn af at ”gøre og prøve” frem for kun at snakke 
om tingene, hvilket ofte foregår på de voksnes præmisser. 

Den kropslige læring, der ligger i at øve sig i eksempelvis at stå i kø 
ved kantinen, gå på gangen samt at øve, hvad man gør, når man skal 
være undervisningsparat ved timens start, sikrer, at alle elever forstår, 
hvad der forventes af dem. Dermed højnes muligheden for at deltage 
med succes – til glæde for alle parter. 

Der foreligger endnu ikke data for Gladsaxe Kommunes brug af PALS, 
men der er udarbejdet en designmanual, der skal måle på børnenes 
udvikling. Gladsaxe Kommune forventer at kunne fremvise resultaterne 
ultimo 2015.
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CASE #18
Den gode overgang  
til voksenlivet i  
Hedensted	Kommune	

Hedensted Kommune har etableret et mødeforum med faste 
deltagere og fast mødestruktur med det formål at afklare den unges 
muligheder ud fra et helhedsperspektiv og koordinere overgangen fra 
’børneparagrafferne’ til livet som voksen.
 
Der er udarbejdet procedure og tjekliste som forberedelse til mødet, 
hvoraf formål, deltagere og struktur fremgår. Målgruppen er unge både 
fra familie- og handicapområdet, hvor der er iværksat en foranstaltning, 
og hvor der er behov for støtte efter det 18. år – heriblandt anbragte. 

Det er naturligvis forskelligt, hvilken støtte der tilrettelægges i 
beskæftigelsesdelen, og er det nødvendigt, kan der samtidig 
tilrettelægges støtte fra voksenhandicap eller psykiatriområdet.

04 — Hav ambitioner for alle børn og unges læring
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sammenlignet med børn med samme bega-
velse. Professor Bo Vinnerljung peger i den 
sammenhæng på, at fagfolk har en tendens 
til at stille færre krav til børn og unge i sko-
len, hvis de er udsatte.
 
Sociale problematikker, som kan være en 
diagnose eller problemer i familien, fylder 
naturligt hos barnet eller den unge, og det 
kan have som konsekvens, at fokus fra de 
fagprofessionelle i vid udstrækning retter 
sig mod disse problematikker og glemmer 
at fokusere på børnenes læringsmuligheder. 

Dette faktum afspejler sig i de udsatte 
børns karakterer. Særligt anbragte børn kla-
rer sig markant dårligere i skolen end deres 
jævnaldrende.

Hvis udsatte børn og unge underpræsterer 
i skolen set i lyset af deres begavelse, så er 
det realistisk at forvente positive resultater 
ved intervention hos disse børn og unge. 
Konklusionen er derfor, at ønsker man at 

forbedre udsatte børns fremtidsudsigter, er 
man nødt til at have faglige ambitioner på 
deres vegne og hjælpe dem til at klare sig 
bedre i skolen.

Det er blandt andet også baggrunden for, 
at regeringen og KL har sat et mål for, at 
flere børn og unge gennemfører folkesko-
lens afgangsprøve. Det kræver et langt 
større fokus fra både skole og familieom-
rådet på, hvordan der sker den bedste 
udnyttelse af folkeskolens muligheder for 
at understøtte det enkelte barn i under-
visningssammenhængen og familieområ-
dets mulighed for at bidrage med under-
støttende foranstaltninger. 

Styrk børn og unges  
skolegang under anbringelse
Anbragte børn og unge skal have samme 
mulighed for skolegang som andre børn 
og unge, men desværre viser tallene en 
anden virkelighed. Anbragte børn og unge 
modtager i mindre grad undervisning på en 

Lær for Livet 
 
Lær for Livet er et landsdækkende 
læringsprogram for anbragte børn, som 
Egmont Fonden har iværksat i perioden 2013 
til 2019. Formålet er at sikre omsorgsfuld 
læring til mere end 1.000 anbragte børn i tæt 
samarbejde med de danske kommuner gennem 
en helhedsorienteret indsats. Øget selvværd, 
faglige successer og et stærkere tilhørsforhold 
til skolen skal skabe fundamentet for, at børnene 
kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på 
længere sigt skabe et godt liv for sig selv.

Det skal sikres gennem Lær for Livets tre ben:

•	 		Learning	Camp.	Her	får	børnene	et	fagligt	og	
personligt boost på hhv. en sommercamp, en 
efterårscamp og en kort forårscamp i løbet af 
det første år i Lær for Livet

•	 		Lær	for	Livet	Mentor.	Barnet	tilknyttes	en	
voksen med en videregående uddannelse, 
som skal hjælpe med lektier og andre 
skolerelaterede udfordringer. Barnet støttes 
af en mentor gennem hele det seksårige 
forløb i Lær for Livet.

•	 		Lær	for	Livet	Viden.	Viden	om	anbragte	
børns læring skal gøres tilgængelig for de 
mennesker, der arbejder med anbragte 
børn. Derfor oprettes i 2014 et webbaseret 
dialog- og kompetencecenter, hvis formål er 
at indsamle, udveksle og formidle viden om 
anbragte børns læring og inklusion i almen 
undervisning. 

Evalueringen fra 2014 viser, at: 89 pct. af 
børnene blev bedre til matematik, 66 pct. blev 
bedre til dansk, 89 pct. har lært noget, de kan 
bruge i egen skole, 70 pct. fik større selvtillid og 
100 pct. fik nye venner.

FIgur 6 

Karaktergennemsnit ved  
folkeskolens afgangsprøve  
(9. klasse) i 2013  
(ny karakterskala)

Ikke-anbragte  
børn

Anbragte 
børn

6.7

4.5

17%

FIgur 7 

Andel afgangselever  
med karaktergennemsnit  
over middel

Ikke-anbragte  
børn

Anbragte 
børn

48%

Kilde: KL-analyser baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.
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almindelig folkeskole, og anbragte børn og 
unge modtager oftere undervisning på et 
lavere klassetrin, end deres alder tilsiger. 
En rapport22 om anbragte børn og unges 
undervisning på interne skoler viser, at 3,2 
pct. af de tidligere anbragte 17-20-årige 
unge har gennemført en uddannelse efter 
folkeskolen i sammenligning med 17,8 pct. 
af gruppen af alle unge på samme alder. 

Det peger på et behov for, at børn og unge, 
der undervises på interne skoler får en 
undervisning, der opfylder kravene i folke-
skoleloven, og at de i videst muligt omfang 
får undervisning inden for rammerne af den 
almindelige folkeskole. Det er et ansvar, 
som anbringelsesstedet og myndigheds-
kommunen skal løfte i fællesskab.

Færre anbragte børn tager folkeskolens 
afgangsprøve. Blandt børn, som var anbragt 
uden for hjemmet mindst én gang i løbet af 
deres barndom og ungdom, havde 40 pct. 
ikke aflagt folkeskolens afgangsprøve, da de 
var 16-17 år. Til sammenligning gjaldt det 
kun 6 pct. blandt børn og unge, som ikke 
havde været anbragt23.

Støt de udsatte unge  
i overgangen til voksenlivet
Flere tidligere anbragte unge oplever  
udfordringer i forbindelse med overgangen 
fra anbringelse til en selvstændig ung-
doms- og voksentilværelse. Det handler fx 
om dårlige boligforhold, svagt eller mang-
lende netværk, ensomhed, dårligere fysisk 
sundhed end deres jævnaldrende, højere ri-
siko for misbrug, psykiske problemstillinger 
og ikke mindst signifikant ringere chance 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Dertil kommer udfordringer i forhold til at 
mestre dagligdags beslutninger. 

Der er derfor behov for at støtte de unge 
i overgangen til voksenlivet. Efterværn er 
ikke altid svaret. I stedet er der i flere kom-
muner positive erfaringer med at bruge 
16+ handleplaner, hvor børne- og unge-
området samarbejder med voksenområdet 
ved at bruge de muligheder, som ligger i 

beskæftigelseslovgivningen. Fx har Lolland 
Kommune udarbejdet en håndbog for det 
tværgående samarbejde mellem Arbejds-
marked, Social og Sundhed samt Børn og 
Unge om procedurer og samarbejde for 
gruppen af unge i alderen 12 til 22 år. Det 
bidrager til, at ingen tabes i overgangen fra 
barn til voksen.

Skab rummelige ungdomsuddannelser 
Folkeskolereformen har fokus på inklusion 
af sårbare elever i folkeskolen. Der er be-
hov for et tilsvarende fokus på inklusion i 
ungdomsuddannelserne. Det kan fx ske 
ved nationalt at sætte fokus på mål og re-
sultater på samme måde, som det er sket i 
folkeskolen. 95 pct.-målsætningen for ung-
domsuddannelserne har været gældende i 
flere år, og i kontanthjælpsreformen er må-
let også, at de unge skal i uddannelse. Det 
lægger et særligt pres på erhvervsskolerne 
om rummelighed. Samtidig skærper refor-
men af erhvervsuddannelserne adgangs-
kravene, så det fremover vil være vanskeli-
gere for en del unge at blive optaget på og 
gennemføre en erhvervsuddannelse.

En del af ansvaret ligger dog også ude på 
de enkelte ungdomsuddannelser. En nylig 
analyse fra Rockwool-fonden viser, at den 
gennemsnitlige erhvervsskole har et 30 
pct. højere frafald blandt eleverne end de 
erhvervsskoler, der klarer sig bedst. Resul-
tatet er korrigeret for effekten af elevens 
folkeskole og familiebaggrund. 

De udsatte unge er den gruppe blandt børn 
og unge, som kommunen har de dårligste 
forudsætninger for at hjælpe. Det skyldes, at 
de unge, når de har forladt folkeskolen også 
har forladt det kommunale regi. Det kræver 
derfor en særlig indsats fra kommunal hånd 
at forebygge og håndtere udsathed blandt 
unge. Og der er god grund til at have øje 
på, hvordan kommunerne bedst kan støtte 
de unge, for andelen af unge, der havner 
uden for arbejdsmarkedet, er stigende. 

Der er derfor behov for, at kommunerne ind-
går i et sammenhængende og tværsektorielt 

Anbragte unge set i forhold 
til deres jævnaldrende 
 
•	 	70	pct.	af	unge,	som	har	været	anbragt	

uden for hjemmet, har ikke fuldført en 
ungdomsuddannelse som 25-årig, mens det 
kun gælder 21 pct. blandt øvrige unge.

•	 	65	pct.	af	30-årige,	som	har	været	anbragt	
uden for hjemmet som barn, har ikke fuldført 
en kompetencegivende uddannelse, mens det 
kun gælder 23 pct. blandt øvrige 30-årige.

•	 	Mens	tre	ud	af	fire	30-årige	er	i	beskæftigelse,	
gælder det kun 43 pct. af 30-årige, som har 
været anbragt uden for hjemmet som barn 
eller ung.  

•	 	Hver	sjette	af	tidligere	anbragte	er	på	
førtidspension som 30-årig, og mere end 
hver femte er på kontanthjælp. Blandt andre 
30-årige er kun 3 pct. på førtidspension og 6 
pct. på kontanthjælp.

•	 	Anbragte	og	tidligere	anbragte	har	en	
overhyppighed i forhold til kriminalitet, 
misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed.

Kilde: KL-analyse, november 2014 samt Rambøll (2011): 
Særtoget til uddannelse og beskæftigelse.

22 Undervisningsministeriet(2012). Afrapportering fra den tværministerielle 
arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler
23 KL-analyse, nov. 2014 baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.



KL-udspil om udsatte børn og unge 5904 — Hav ambitioner for alle børn og unges læring

CASE #19
ungeenhed skal øge  
andelen af unge, der  
gennemfører en uddannelse 

Ringsted Kommune oprettede i 2010 en ungeenhed for at samle og 
styrke indsatsen for unge, fra de forlader folkeskolen til de fylder 25 år. 
Formålet med enheden er at opnå en væsentlig stigning i andelen af unge, 
der gennemfører en ungdomsuddannelse, mindske andelen på offentlig 
overførselsindkomst samt give de unge en god start på voksenlivet. 
Det kræver en helhedsorienteret indsats, hvor indsatserne i Jobcentret, 
Ydelsesafdelingen, Myndighedsenheden for voksne, Børnecentret, 
Skolecentret og UU-vejledningen koordineres og tænkes sammen.

Fire år efter, at Ungeenheden blev oprettet, ses følgende resultater:

•	 	Andelen	af	unge	på	offentlig	forsørgelse	er	faldende	fra	14,2	pct.	i	
2013 til 12,2 pct. i 2014.

•	 	Andelen	af	unge	i	ordinær	uddannelse	er	stigende	fra	20	pct.	i	2009	til	
32 pct. i 2013.

•	 	Høj	brugertilfredshed	blandt	de	unge,	som	oplever,	at	deres	sag	
koordineres mellem de forskellige fagområder på et tidligt tidspunkt.



CASE #20
Vejen til uddannelse  
 og beskæftigelse 
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Med projekt ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”, som fire kommuner 
– Fredericia, Gentofte, Roskilde og Københavns Kommune – arbejder 
med, er der udviklet en samarbejdsmodel for anbragte mellem 15 og 
23 år, der bidrager til, at flere anbragte unge kommer i uddannelse og 
beskæftigelse.

Samarbejdsmodellen: 
•	 	sikrer,	at	den	unge	får	en	fast	koordinator,	som	er	ansvarlig	for	at	

koordinere og skabe sammenhæng i den unges forløb 

•	 		skaber	et	tværfagligt	samarbejde	med	en	klar	ansvarsfordeling	og	
koordination af indsatser over for unge. Der udarbejdes en kontrakt på 
opstillede delmål og mål for den unges udvikling

•	 	giver	en	mere	målrettet	indsats	for	unge	inden	for	den	eksisterende	
økonomiske ramme 

•	 	sikrer,	at	flere	unge	kommer	i	uddannelse	og	beskæftigelse.

Erfaringer fra de fire deltagende kommuner viser, at alle fagpersonerne 
arbejder efter samme mål og tager ansvar for den unge. Samtidig 
er koordineringen mellem indsatser blevet lettere og tydeligere. 
Fagpersonerne får sat ansigt på hinanden, og kendskabet til hinandens 
roller og funktioner øges. Fagpersonerne har fået den nødvendige viden 
til at kunne ramme præcist med deres indsats, og der skabes overblik 
over, hvor mange tilbud kommunen i virkeligheden har. Samtidig er et 
helt centralt element, at den unge får mulighed for at tage ejerskab for 
sin egen plan.
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Holbæk Kommune har oprettet et tilbud, hvor fokus er på tidlig 
opsporing af blandt andet misbrug og fastholdelse af unge i skolegang 
og uddannelse. Det betyder, at kommunes ungebehandler besøger 
erhvervsskoler på bestemte tider i ugen, hvor de yder rådgivning og 
vejledning til de unge.

Den fremskudte indsats har været en succes målt på flere områder. Fx 
ses der hurtigt efter kontakten med den unge, at den unges misbrug 
reduceres kraftigt. Det har blandt andet medvirket til, at 70 pct. af de 
unge, der har modtaget hjælp og støtte i den fremskudte indsats, har 
gennemført en uddannelse.

CASE #21
Fremskudt indsats målrettet misbrug 
blandt unge på erhvervsskolerne i 
Holbæk	Kommune	
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samarbejde med uddannelsesaktørerne og 
andre relevante parter, som kan bidrage til 
at udsatte unge påbegynder og fastholder 
en ungdomsuddannelse.

Støt de unge i at mestre  
en uddannelse 
For gruppen af sårbare unge er det altafgø-
rende, at der arbejdes med at understøtte 
deres mulighed for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse, og der er allerede 
en lang række erfaringer at trække på med 
fremskudte indsatser og mentorordninger. 

Mange unge har problemer med fx koncen-
tration, opmærksomhed og kommunikation i 
en sådan grad, at de i kortere eller længere 
perioder har brug for støtte i hverdagen, hvis 
de skal gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. En stigende andel af børn og unge får 
identificeret opmærksomheds- eller udvik-
lingsforstyrrelser, men også for unge med 
misbrugsproblemer er det afgørende, at de 
får hjælp til at komme tilbage på sporet og 
videre i en ungdomsuddannelse. 

Psykisk mistrivsel og misbrug af rusmid-
ler er de væsentligste årsager til unges 
frafald fra uddannelsessystemet. Det 
vurderes, at ca. hvert andet frafald fra 
ungdomsuddannelserne skyldes forbrug 
af hash. For gruppen af sårbare unge kan 
det være afgørende, at der arbejdes med 
fremskudte indsatser på uddannelses-

institutionerne, hvor de unge færdes og 
i en form, der appellerer til de unge.

Flere kommuner har erfaringer med, at rus-
middelkonsulenter besøger uddannelses- 
institutionen 1-2 gange om ugen i et be-
stemt tidsrum. Denne synlighed gør det 
lettere for de unge at tage imod rådgivning, 
vejledning og evt. behandling, end når de 
unge skal opsøge et behandlingssted på 
en anden beliggenhed.

Mentorordninger kan også bidrage til at 
skabe bedre forløb for udsatte unge. Der 
kan dog være behov for at differentiere 
mentorstøtten, så nogle unge fx får en mere 
intensiv støtte end andre. Her kan mento-
rerne fx være frivillige unge, der har været 
i lignende forløb som de udsatte unge og 
er kommet ud på den anden side. Formålet 
med at tilbyde frivillige mentorer er typisk, 
at de unge dermed kan tilbydes noget  
andet end det kommunale tilbud. 

Psykologbistand til udsatte unge med 
trivselsproblemer på grund af. fx forældres 
skilsmisse, dødsfald, traumer efter mob-
ning, manglende netværk m.v. har på flere 
uddannelsesinstitutioner, bl.a. i Odense 
Kommune, skabt gode resultater i forhold til 
at få unge til at gennemføre deres uddan-
nelsesforløb24. Men der mangler en afkla-
ring af, hvem der har ansvaret for at iværk-
sætte og finansiere disse støttende tilbud.

Hashmisbrug  
blandt unge 
 
•	 	Antallet	af	hashmisbrugere	er	steget	fra	7.000	

i 2006 til 11.000 i 2010
•	 	Der	er	sket	en	stigning	i	antallet	af	unge	under	

25 år, der har et aktuelt forbrug af hash fra 19 
pct. i 2010 til 24 pct. i 2013

•	 	Der	er	også	sket	en	stigning	i	antallet	af	
registrerede forgiftninger blandt unge fra 348 i 
2012 til 439 i 2013 

•	 	79,5	pct.	af	de	unge,	som	er	i	
behandlingssystemet, er i behandling for hash 
som hovedstof

•	 	Otte	til	ti	pct.	af	eleverne	i	9.	klasse	har	
røget hash inden for den sidste måned, og 
hash er det mest anvendte illegale rusmiddel 
blandt unge, idet kun under fem procent har 
prøvet stoffer som amfetamin, ecstasy og 
beroligende piller 

•	 	Det	vurderes,	at	ca.	hvert	andet	frafald	fra	
ungdomsuddannelser skyldes forbrug af hash.

Kilde: Center for Rusmiddelforskning

24 Projekt PUST, www.odense.dk
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CASE #22
gruppetilbud til unge med  
ADHD,	angst	eller	depression	 
i Slagelse Kommune 

Slagelse Kommune har for perioden 2013 og 2014 iværksat et 
gruppetilbud målrettet unge med ADHD, angst eller depression, 
som har behov for støtte til at blive parate til uddannelse eller job. 
Tilbuddet er et 22 ugers forløb med fokus på undervisning og træning 
af kognitive funktioner, udvikling af kompenserende strategier, social 
færdighedstræning og brug af kognitive adfærdsterapeutiske redskaber. 

Det første gennemførte hold har sendt 42 pct. i praktikforløb, 17 pct. har 
påbegyndt uddannelse, 12 pct. er i yderligere udredning og 12 pct. er 
i opkvalificering til uddannelse. Slagelse Kommune arbejder aktuelt på, 
hvordan initiativet kan permanentgøres.
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At kommunerne sikrer dagtilbud med et pædagogisk miljø, 
der så vidt muligt kan kompensere for den manglende stimulering i 
hjemmet for udsatte børn. Det kan fx gøres ved brug af metoder og 
programmer som De Utrolige År, der styrker personalets forskellige 
proaktive læringstiltag, og ved øget fokus på forældrestøtte eller 
børns sprogudvikling, fx ved at inddrage tale- og hørepædagoger. 

At det pædagogiske personale i skolen bruger de 
muligheder, der er i den nye folkeskolereform til at 
understøtte udsatte børn og unges læring og trivsel. Det er fx at 
sætte individuelle læringsmål, at følge tæt op på den enkelte elevs 
læring, at bruge den understøttende undervisning til mere alsidige 
læringsformer, at få mere bevægelse ind i skoledagen og at etablere 
et samarbejde med skolens omverden. 

At kommunerne arbejder tværprofessionelt med udsatte 
børns læring i skolen bl.a. med afsæt i fælles mål i elevplan og 
den sociale handleplan, hvor det er væsentligt, at børn og unge – i 
fællesskab med deres forældre – inddrages.

At anbragte børn så vidt muligt deltager i 
bopælskommunens folkeskole på lige vilkår med andre børn. 
De få børn, der undervises på interne skoler på et døgntilbud 
skal i videst muligt omfang undervises inden for rammerne af den 
almindelige folkeskole, så de med tiden kan vende tilbage hertil.

At kommunerne øger fokus på unges overgang til 
voksentilværelsen, fx ved at udarbejde 16+ handleplaner på 
tværs af børne- og voksenområdet, som skaber sammenhæng i 
unges forløb og sætter handling på overgangen. 

At ungdomsuddannelserne og kommunerne etablerer tættere 
partnerskaber, hvor begge parter tydeligt løfter deres 
forpligtelse i forhold til at støtte udsatte unge i at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Kommunerne kan bistå med mentorer og 
fremskudte indsatser i form af eksempelvis socialrådgivere eller 
særlige ungerådgivere, der kan henvise eller handle direkte på 
unges sociale problemer eller misbrugsproblemer.

KL anbefaler
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Forord

Vi skal kunne komme i skole og på arbejde – vi skal kunne 
bruge kultur- og fritidstilbud, når vi har fri. Helt basale 
krav for at vælge det sted, hvor vi gerne vil bo. Vores in-
frastruktur og den kollektive trafik har stor afsmitning på 
vores bosætningsmønster, og derfor har Frederikshavn 
Kommune i april 2014 truffet beslutning om at udarbejde 
en kollektiv trafikplan.

Formålet med planen er at udvikle det kollektive trafik-
tilbud med de konkrete udfordringer, vi står overfor. 
Frederikshavn Kommune har et økonomisk råderum, som 
skal overholdes og udnyttes bedst muligt til størst mulig 
gavn for de borgere, der er afhængige af den kollektive 
trafik. 

Den kollektive trafikplan er ikke en færdig plan. Tanken er, 
at borgere og brugere af den kollektive trafik løbende skal 
inddrages. Frederikshavn Kommune vil lægge op til dialog 
om, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges og 
optimeres på bedst mulig vis.

Inden den kollektive trafikplan blev udarbejdet, har 
Frederikshavn Kommune i samarbejde med NT lavet en 
tilbundsgående gennemgang og analyse af det nuværen-
de kollektive trafiktilbud. Vi har således et præcist billede 
af serviceniveau, kørselsmønstre og kan således også 
pege på flere muligheder for at optimere den kollektive 
trafik. 

Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune er 
udarbejdet som et tværgående projekt mellem Center for 
Teknik og Miljø og Center for Bibliotek og Borgerservice i 
Frederikshavn Kommune. Nordjyllands Trafikselskab har 
været konsulent på opgaven

Den nye trafikplan sættes i drift fra NTs køreplanskifte i 
sommeren 2015.

Birgit Hansen
Borgmester
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I dag stilles der højere krav til mobilitet end nogensinde 
før. Høj mobilitet er nødvendig for at sikre udvikling på 
arbejdsmarkedet og vækst i lokalområderne, og for de 
fleste mennesker er det svært at forestille sig en hver-
dag, der ikke i høj grad er præget af mobilitet. Mobilitet 
binder individets hverdagsliv sammen, og størstedelen af 
befolkningen er afhængige af forskellige former for trans-
port for eksempelvis at komme på arbejde, i skole, til bu-
tikker og til fritidsaktiviteter.  

Et tiltagende transportomfang har resulteret i et behov 
for forøget mobilitet for befolkningen. Konsekvenserne 
heraf er en øget mængde trængsel på vejene og belast-
ning på miljøet. Der er derfor nu i endnu højere grad end 
før brug for at satse på kollektiv trafik som et alternativ til 
privatkørsel i bil.

I landdistrikterne er det ikke trængsel, der er et problem. 
Her ligger udfordringen i stedet i at sikre, at de, der ikke 
kan eller ønsker at bruge bil, har adgang til et alternativt 
tilbud. Den relativt lave befolkningstæthed i disse om-
råder kan dog besværliggøre planlægningen af den kollek-
tive trafik. Der er hverken økonomi eller hensyn til miljøet i 
busruter, der dagligt kun har få passagerer. Således er der 
her et særligt behov for at tænke i alternative kørselsord-
ninger.

Kollektiv transport udgør en væsentlig del af borgernes 
adgang til mobilitet, og derfor har Frederikshavn Kom-
mune valgt at udarbejde en kollektiv trafikplan i sam- 
arbejde med NT. Trafikplanen skal sikre, at kommu- 
nens ønsker og visioner bliver beskrevet og indfriet, sam-
tidig med at de konkrete udfordringer på området behand- 
les. Formålet med planen er at effektivisere og optimere 
den kollektive trafik i kommunen, samt i højere grad at til-
passe det eksisterende, kollektive trafiknet til brugernes 
behov. 

Med udarbejdelsen af trafikplanen bliver det samtidig 
muligt at nytænke den kollektive trafik, og dermed at 
gøre den mere effektiv og vedkommende for brugerne. 
Det bliver muligt at prioritere og fokusere kørslen, så de 
største brugergrupper, der dagligt er afhængige af kollek-
tiv transport, tilgodeses, og at alle borgere i kommunen 
har adgang til et kollektivt trafiktilbud. Ligeledes mulig-
gøres en øget koordinering med øvrige trafikformer og en 
ensartning af serviceniveauet i hele kommunen. 

Trafikplanen skal yderligere imødekomme Frederikshavn 
Kommunes behov for at finde besparelser på den kollek-
tive trafik. Derfor er planen et væsentligt værktøj til at ud-
nytte det økonomiske råderum bedst muligt.

Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafik-
plan i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab. Planen skal sikre, at 
kommunens ønsker og visioner til den kollektive trafik indfries. 

Indledning
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Frederikshavn Kommune har en række konkrete ønsker og udfordringer, 
som skal imødekommes gennem udarbejdelsen af Den Kollektive Trafik-
plan.  

Trafikplanens formål

Formålet med udarbejdelsen af Den Kollektive Trafik-
plan er at imødekomme kommunens ønsker til kollektiv 
trafik, samt at behandle de konkrete udfordringer kom-
munen har på området. I trafikplanen beskrives retnings- 
linjer for, hvordan kommunens kollektive trafik planlæg- 
ges i fremtiden og fastlægge et niveau for den lovpligtige 
skolekørsel. Med trafikplanen bliver det muligt at effek-
tivisere og optimere det nuværende, kollektive trafik-
tilbud, og herigennem at øge koordineringen mellem de 
forskellige trafikformer. 

Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune skal:

Implementere en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter
Frederikshavn Kommune står overfor en række geografiske og demografiske udfordringer. Den relativt lave befolkningstæthed i 
Frederikshavn Kommune gør desuden, at kollektiv trafik til alle bliver en vanskelig opgave og økonomisk udfordring. Der er derfor i 
højere grad et behov for at fokusere på den interne kørsel i kommunen og at tilpasse det overordnede trafiknet til de største brug- 
ergrupper.

Give en analyse og nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn
Nogle linjer på bybusnettet i og omkring Frederikshavn by benyttes kun i et begrænset omfang, særligt i weekend- og aftentimerne. 
Der er hverken økonomi eller hensyn til miljøet i busruter, der dagligt kun har få passagerer, og der er derfor et behov for at identifi-
cere disse ruter og at optimere og effektivisere den pågældende kørsel.

Tage højde for skolestrukturændringen
Byrådet i Frederikshavn Kommune besluttede den 14. maj 2014 at indføre en ny struktur på skoleområdet, der træder i kraft fra 
skolestart 2015. Den nye skolestruktur betyder at to skoler nedlægges og at udskolingen på to skoler flyttes til andre afdelinger. 
Skolestrukturændringen medfører således et behov for at finde en ny struktur på skolebuskørslen i kommunen. 

Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik 
Frederikshavn Kommune har en række uddannelsestilbud til kommunens unge. Ikke desto mindre viser statistikker, at en stor del af 
de unge fra den sydlige og østlige del af kommunen søger til uddannelsesinstitutioner i nabokommunerne. Den kollektive trafik er en 
vigtig faktor for unges valg af uddannelsessted, idet køre- og ventetider i nogle tilfælde kan være længere internt i kommunen end 
til de omkringliggende kommuner.

Forberede installation af internet i busser med størst kundepotentiale
Som et led i at understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby, ønsker Frederikshavn Kommune at installere internet i busser 
på de største ruter, og herigennem at gøre trafiktilbuddet mere attraktivt for de største brugergrupper. 

@

@

@

@

@
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Muliggøre implementeringen af biogasbusser 
Energibyen Frederikshavn er et kommunalt udviklingsprojekt, hvis mål er at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune 
til 100 % vedvarende energi på el-, varme- og transportområdet inden udgangen af 2030. Som led i dette projekt ønsker Frederiks-
havn Kommune at implementere biogasbusser på det kollektive trafiknet.

Muliggøre at flextrafikken kan varetage en del af de rejser, der ikke følger de store pendlerstrømme
I Frederikshavn Kommune varetages al specialkørsel via NT Flextrafik, der består af både åbne og lukkede ordninger. Der er fortsat 
et behov for at koordinere og sammentænke flextrafikken med den øvrige, kollektive trafik i kommunen, således at de borgere, der 
ikke har mulighed for at benytte sig af den ordinære, kollektive trafik, sikres et alternativt tilbud. 

Sikre en økonomisk besparelse på den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune er blevet pålagt en besparelse på 1 mio. kr. på årsbasis på den kollektive trafik. Trafikplanen skal sikre at 
det økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt. Besparelsen skal hovedsagligt findes på de fælleskommunale ruter 
og på bybusnettet i og omkring Frederikshavn. 

 
Ensarte serviceniveauet på den kollektive trafik i kommunen

Frederikshavn Kommune består af de tre tidligere kommuner gl. Skagen Kommune, gl. Sæby Komune og gl. Frederikshavn Kom-
mune. Efter kommunesamlægningen i 2007 er der er et uens serviceniveau på kørslen i Frederikshavn Kommune. Der er derfor 
fortsat et behov for at koordinere og ensrette den kollektive trafik i hele kommunen.

Gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for borgerene i Frederikshavn Kommune
Der skal være et kollektivt trafiktilbud til borgerene i Frederikshavn Kommune. Trafiknettet skal tilpasses de forskellige brugergrup-
pers behov, og således være et attraktivt og vedkommende tilbud indenfor kommunens økonomiske råderum. 

@

@

@@

@





Trafikplanens baggrund
Dette afsnit opsummerer de væsentligste 

pointer fra baggrundsrapporten samt opstil- 
ler forudsætningerne for trafikplanen.  Afsnit-

tet indeholder desuden de væsentligste ana- 
lyser, der ligger til grund for udarbejdelsen 

af et nyt, kollektivt trafiknet i Frederikshavn 
Kommune.
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Frederikshavn Kommune Læsø

Frederikshavn

Ålbæk

Jerup

Hulsig 

Strandby

Göteborg

Læsø

Oslo

Gærum

Åsted
Ravnshøj

Kvissel
Øster Holmen Elling

Nielstrup

Skærum

ThorshøjØstervrå

Brønden
Dybvad

Syvsten

Præstbro

Voerså

Lyngså

Hørby

Skagen

Sæby

Understed

Halbjerg

Brønderslev Kommune

Hjørring Kommune

Jammerbugt Kommune

Fakta om Frederikshavn Kommune

Areal:   649,2 km2

Indbyggertal:  60.458 
Befolkningstæthed:  93 indb./km2

Kommunens største byer over 1000 indb. 
(2014)
Frederikshavn:  23.156
Sæby:   8.803
Skagen:   8.198 
Strandby:   2.337
Ålbæk:   1.519
Øster Vrå:   1.343
Elling:   1.195

Hovedby
Lokalby i byzone

Lokalby i landzone
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Geografi
Frederikshavn Kommune er Danmarks nordligste kom-
mune og strækker sig fra Grenen ved Skagen i Nord til 
Jyske Ås i syd. Kommunen blev dannet ved kommune- 
samlægningen i 2007 og består af gl. Skagen Kommune, 
gl. Sæby Kommune og gl. Frederikshavn Kommune i det 
tidligere Nordjyllands Amt. 

Det kommunale byperspektiv
I Frederikshavn Kommune defineres en byinddeling på 
baggrund af byernes størrelse, funktion, zonestatus og 
profil. Byerne inddeles i hovedbyer, lokalbyer i byzone og 
lokalbyer i landzone. 

Hovedbyerne
Hovedbyerne omfatter de vigtigste byområder, hvor ar-
bejdspladser, uddannelsesinstitutioner, handel og ser-
vicefunktioner er placeret. Hovedbyerne er de områder, 
hvor størstedelen af kommunens by- og erhvervsud-
vikling vil finde sted. 

Frederikshavn er kommunens administrative centrum og 
største by, og rummer således et aktivt byliv med han-
del- og servicefunktioner, uddannelsessteder, arbejds- 
pladser og oplevelsestilbud for byens borgere og turis-
ter. Frederikshavn er desuden et vigtigt, infrastrukturelt 

knudepunkt i kommunen, med motorvejsforbindelse til 
Aalborg, togstation med forbindelse til Skagen og Hjør-
ring samt en stor erhvervshavn med forbindelse til Læsø, 
Sverige og Norge.   

Kommunens øvrige hovedbyer er Sæby og Skagen. Ska-
gen er en udpræget turistby, der er kendt både natio- 
nalt og internationalt. Skagen rummer et historisk bymiljø 
samt  en stor del kulturelle seværdigheder, og er omgivet 
af badestrande og enestående natur. Grundet den store 
andel af turister i sommermånederne øges byens indbyg-
gertal drastisk fra 8.198 til over 50.000. I Skagen findes 
ligeledes en krydstogtkaj samt en af Danmarks store er-
hvervshavne, hvor der varetages en stor del landing og 
behandling af fisk. 

Sæby er i høj grad en bosætningsby, men er dog ligeledes 
præget af turisme om sommeren. Byen indeholder arbejds- 
pladser, strand, camping, sommerhusområder, havneliv 
og shoppingmiljø. Fra Sæby foregår en del pendling til de 
omkringliggende kommuner i forbindelse med arbejde og 
uddannelse. 

Lokalbyer i byzone
Lokalbyer i byzone er bysamfund med butikker, erhverv, 
arbejdspladser, fritidstilbud samt offentlig og privat ser-

Dette afsnit opsummerer de forudsætninger og retningslinjer, der dan-
ner baggrund for udarbejdelsen af Den Kollektive Trafikplan for Frede- 
rikshavn Kommune.

Baggrund og byperspektiv

vice i en vis udstrækning. I disse byer er der basis for en 
udvikling til bolig- og erhvervsformål. Lokalbyerne i by- 
zone i Frederikshavn Kommune er Ålbæk, Jerup, Strand-
by, Elling, Kvissel, Ravnshøj, Skærum, Gærum, Haldbjerg, 
Vangen, Østervrå, Hørby, Syvsten, Dybvad, Præstbro og 
Voerså.

Lokalbyer i landzone
Lokalbyer i landzoner er bysamfund, hvor der enten fin- 
des private og offentlige servicetilbud i et varieret omfang 
eller slet ingen servicefunktioner. I nogle af disse byer 
kan der være et potentiale for byudvikling, alt efter byens 
størrelse og placering. Kommunens lokalbyer i landzone 
er Hulsig, Nielstrup, Øster Holmen, Åsted, Understed, 
Thorshøj, Brønden og Lyngså. 

Kobling til planlægningen
Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 
skal understøtte det kommunale byperspektiv. Trafik-
nettet skal dermed binde hovedbyerne sammen og un-
derstøtte  udviklingen heri. Ved at planlægge trafikken ud 
fra byperspektivet sikres det, at de største brugergrupper 
af den kollektive trafik tilgodeses. 
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specialklasser. Frederikshavn Kommune har et ønske om 
at træne de specialelever, der er i stand til det, i at be-
nytte kollektiv transport som led i deres udvikling. Kom-
munens specialklasser er beliggende på Sæbygårdskolen, 
Nordstjerneskolen, Frydenstrandskolen, Skagen Skole og 
Heldagsskolen.

Den Kollektive Trafikplan skal tage højde for den nye 
skolestruktur og sikre at kommunens niveau for den 
lovpligtige skolekørsel overholdes. Folkeskoleelever er 
befordringsberettigede, hvis de går på den skoleafde- 
ling i distriktet, der er tættest på deres bopæl, og hvis de 
har længere til skole end de foreskrevne afstandskrite- 
rier (se s. 23). Yderligere kan en elev være befordringsbe-
rettiget på grund af sygdom/handicap eller hvis eleven 
skal færdes ad en vej, der af politiet er klassificeret som 
“trafikfarlig skolevej” (se ill. 15.2).

Skolekørslen i Frederikshavn Kommune varetages i dag 
hovedsagligt af kommunale kørselstilbud, der planlæg- 
ges ud fra de befordringsberettigede skoleelevers behov. 
Skolekørslen i  og omkring Frederikshavn by varetages af 
bybuslinjer.  

Pendlere

SkoleeleverUddannelsessøgende

Turister

Borgere

Ill. 14.1: Diagrammet illustrerer de forskellige brugere af den kollektive trafik 
i Frederikshavn Kommune. 

Der skal være et kollektivt trafiktilbud til alle borgere i Frederikshavn 
Kommune. Samtidig skal det kollektive trafiknet målrettes og tilpasses 
de største brugergruppers behov.

Målgrupper

Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune benyttes 
af mange forskellige brugere. De tre største brugergrup-
per, der dagligt er afhængige af kollektiv transport, er 
folkeskoleelever, uddannelsessøgende og pendlere. Der- 
udover har kommunens øvrige borgere og turister et 
mere sporadisk behov for at benytte kollektiv transport.  

Det kollektive trafiknet skal være tilgængeligt for alle 
borgere i kommunen, men skal dog primært planlægges 
ud fra og tilgodese de tre største brugergrupper. Dermed 
skal det kollektive trafiktilbud i Frederikshavn Kommune  
favne alle men indrettes efter de, der benytter den kollek-
tive trafik mest.  

Folkeskoleelever
Fra skolestart 2015 træder en ny skolestruktur i kraft i 
Frederikshavn Kommune, og betyder at kommunen op-
deles i fire nye skoledistrikter med én skole i hver, imens 
hver skole har flere fysiske afdelinger. Konkret betyder 
skolestrukturændringen i Frederikshavn Kommune at 
to skoler (Jerup Skole og Elling Skole) nedlægges imens 
udskolingen fra to skoler (Gærum Skole og Stensnæs- 
skolen) flyttes til andre afdelinger. Skolestrukturændring- 
en medfører således et ændret antal befordringsbe- 
rettigede folkeskoleelever, og gør dermed at der er behov 
for en ny struktur på skolebuskøreplanerne. 

Yderligere har Frederikshavn Kommune en række elever, 
der modtager specialundervisning i en af kommunens 
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Distrikt nord: 
Skagen Skole, 0.-9. klasse 
Aalbæk Skole, 0.-9. klasse
Strandby Skole, 0.-9. klasse

Distrikt øst:
Frydenstrandskolen, afd. Abildvej, 0.-4. klasse
Frydenstrandskolen, afd. Buhlsvej, 5.-9. klasse
Nordstjerneskolen, 0.-9. klasse 
Heldagsskolen

Distrikt vest:
Bangsbostrand Skole, 0.-9. klasse 
Gærum Skole, 0.-6. klasse
Ravnshøj Skole, 0.-9. klasse

Distrikt syd:
Sæby Skole, afd. Brolæggervej, 0.-4. klasse
Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej, 5.-9. klasse
Torslev Skole, 0.-9. klasse
Hørby Skole, 0.-3. klasse
Dybvad Skole, 4.-9. klasse
Stensnæsskolen, 0.-6. klasse

Ill. 15.1: Diagrammet viser den nye skoledistriktsinddeling og de enkelte sko-
leafdelingers placering i kommunen. 
Ill. 15.2: Diagrammet viser Frederikshavn Kommunes trafikfarlige skoleveje.

Strandby Skole

Stensnæsskolen

Dybvad skole

Hørby skole
Torslev skole

Sæby Skole, afd. Brolæggervej
Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej

Bangsbostrand Skole
Gærum Skole

Ravnshøj Skole
Nordstjerneskolen

Frydenstrandskolen, afd. Abildvej
Frydenstrandskolen, afd. Buhlsvej

Ålbæk Skole

Skagen Skole

Skolestruktur 2015
Distrikt nord
Distrikt øst
Distrikt vest
Distrikt syd
Skoleafdeling

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Ravnshøj

Aalbæk

Jerup

Hulsig

Strandby

Elling

Haldbjerg
Gærum

Hørby
Syvsten

ThorshøjØstervrå

Brønden
Dybvad

Præstbro

Voerså

Lyngså

Trafikfarlige veje
Trafikfarlig for 0.-6. kl.
Trafikfarlig for 0.-9. kl.
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Ill. 16.1: Kortet viser uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn by. 
Frederikshavn Produktionsskole har desuden to adresser i Elling, nord for 
Frederikshavn.

Ill. 16.2: Det er traditionelt set i den syd- og sydvestlige del af kommunen 
(i gl. Sæby Kommune), at unge søger mod nabokommunerne ved valg af 
uddannelse. Det er således også i disse områder, at der er størst potentiale 
for at hente nye elever til uddannelserne i Frederikshavn. 

i gl. Sæby Kommune traditionelt søger til en nabokom-
mune ved valg af uddannelse. Fra Sæby by søger ca. 50% 
af de unge mod Frederikshavn imens den anden halvdel 
søger mod uddannelserne i Dronninglund. De unge i Dyb- 
vad og Voerså søger traditionelt mod Dronninglund, og ca. 
70 % af de uddannelsessøgende fra Østervrå og omegn 
søger mod Hjørring. Fra småbyerne i gl. Sindal Kommune, 
øst for Sindal, henter gymnasiet knap 10 uddannelsessøg- 
ende. 

Pendlertal til Frederikshavn Gymnasium viser desuden, 
at strømmen af gymnasieelever fra gl. Skagen Kommune 
er aftagende, da området oplever en befolkningstilbage-
gang, og da der bliver færre unge. Samtidig ses det, at 
strømmen af gymnasieelever fra gl. Sæby kommune til- 
tager i takt med at den nye kommunestruktur sætter sig, 
og det bliver mere naturligt at søge mod egen hovedby. 

Uddannelsessøgende 
I Frederikshavn Kommune findes der en række uddanel- 
sestilbud til kommunens unge:

• EUC Nord, 400 elever 
• Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus,725 elever 
• Frederikshavn Handelsskole , 650 elever
• Martec, 400 elever
• Frederikshavn Produktionsskole i Elling, 50 elever
• 10. klassecenter, 200 elever

De anførte elevtal er estimater for skoleår 2014/2015, 
baseret på data leveret fra de enkelte uddannelsesinsti-
tutioner i kommunen.

Til uddannelsesstederne i Frederikshavn er der dels in-
tern pendling og dels en stor del indpendling fra områder 
udenfor Frederikshavn by. Kollektiv transport til uddan-
nelsesstederne er derfor et centralt element i køreplan-
lægningen, og i unges valg af uddannelse.

Pendling til uddannelsesinstitutionerne
Ved hjælp af pendlerstatistikker, er det muligt at ana- 
lysere hvor de uddannelsessøgende til institutionerne 
i Frederikshavn er bosiddende, og fra hvilke områder i 
kommunen de unge i højere grad søger mod andre kom-
muner i forbindelse med valg af uddannelse. 

Frederikshavn Handelsskole har uddannelsespendlere fra  
hele Frederikshavn Kommune, Hjallerup, Hjørring, Sindal 
og Tårs.

EUC Nord og Martec har elever fra det meste af Vendsys-
sel. EUC tilbyder en del forløb kun i Frederikshavn og en del 
forløb kun i Hjørring, og har således uddannelsespendling 
begge veje mellem Frederikshavn og Hjørring. 

Frederikshavn Gymnasium henter primært elever fra gl. 
Frederikshavn og gl. Skagen kommuner, imens de unge 

Martec

EUC Nord

10. klassecenter

Frederikshavn Gymnasium
Frederikshavn Handelsskole

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Mod Dronninglund

Mod Hjørring

Gl. Sæby Kommune

Gl. Frederikshavn Kommune

Gl. Skagen Kommune
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Pendlere 
I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan for Nord- 
jylland 2013-16, har NT kortlagt det nordjyske pend- 
lermønster. Kortlægningen er blandt andet brugt til at 
afdække, om pendlerstrømmene i tilstrækkelig grad un-
derstøttes af kollektiv trafik. Kortlægningen er baseret 
på oplysninger om, hvor folk bor og hhv. arbejder og ud-
danner sig. Denne information er indhentet fra Danmarks 
Statistik. Analysen indeholder ikke fritidsrejser og rejser 
til skole (0.-10. klasse).

Det kan læses, hvor mange potentielle rejser mellem 
bopæl og arbejds- eller uddannelsessted, der foretages 
mellem de forskellige områder. For overskuelighedens 
skyld vises kun de pendlingsstrømme, hvor der er mere 
end 100 potentielt rejsende dagligt. Analysen giver et 
overblik over, hvor der er mange, der rejser. Dernæst er 
det muligt at detailanalysere de enkelte strækninger og 
kortlægge, om der er grundlag for en øget kollektiv trafik-
betjening. 

Pendlerstrømmene er beregnet ud fra de tidligere kom-
munegrænser og rejserne omfatter arbejds- og uddan-
nelsespendling mellem de pågældende zoner. Alle rejser 
frem og tilbage mellem zonerne er medtaget. De interne 
pendlinger er ikke medtaget, hvilket betyder, at de største 
pendlerstrømme, som findes i byerne, ikke er vist i fig-
uren. (Kilde: NT’s rejsestrømsanalyse er udarbejdet på 
baggrund af data fra Danmarks Statistik og Transport-
vaneundersøgelse)

Pendleranalysen viser, hvor kundegrundlaget i Frederiks-
havn Kommune er størst. Trafikplanen skal underbygge 
og tilgodese de største pendlerstrømme og dermed de 
ruter, hvor der dagligt er flest brugere, for at gøre det 
mere attraktivt for kommunens borgere at benytte  den 
kollektive trafik. 
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Hjørring
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Aalborg
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Ill. 17.1: Diagrammet viser de største pendlingsstrømme, der er i Frederiks- 
havn Kommune. 
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Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune kan inddeles i tre net; et stamnet, der består af tog, X Bus, 
regionale ruter, store lokalruter og bybusnettet i og omkring Frederikshavn, et lokalnet, der består af 
lukkede skolebusruter samt et flexnet, der rummer kommunens flextrafikordninger.

Kollektiv trafik i tre lag
Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune kan ind-
deles i tre overordnede net; et stamnet, et lokalnet og et 
flexnet.

Stamnettet henvender sig til de største brugergrupper, 
pendlere og uddannelsessøgende. Nettet indeholder by-
busnettet i og omkring Frederikshavn samt de store, re-
gionale forbindelser, hvor der er mange bindinger (tog, X 
Bus og regionalbus). Lokalnettet favner hovedsagligt de 
befordringsberettigede skoleelever med lokale skolebus-
ruter, og flexnettet tager sig af de behovsstyrede kørsler 
via NT Flextrafik. 

Stamnettet
Stamnettet er bygget op omkring de byer i kommunen, 
der har flest indbyggere, og dermed størst kundepoten-
tiale, og skaber gode forbindelser til interne og eksterne 
hovedbyer. Stamnettet er planlagt ud fra de kommunalt 
bestemte bymønstre og konkrete pendlingsstrømme. 

Stamnettet i Frederikshavn Kommune består af tog, X 
Bus, de største busruter i kommunen samt bybusnettet 

i og omkring Frederikshavn. Skagensbanen, der betjenes 
af Nordjyske Jernbaner, servicerer strækningen mellem 
Frederikshavn og Skagen, og DSB servicerer strækning-
en mellem Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. Der er 
forbindelse med X Bus, rute 973X, mellem Frederikshavn, 
Sæby og Aalborg. Yderligere indeholder stamnettet en 
række fælleskommunale ruter, der typisk kører på tværs 
af kommunegrænserne og sikrer forbindelse mellem ho- 
vedbyerne i regionen.

Lokalnettet
Lokalnettet består af lokal bustrafik og skolekørsel.

Lokalnettet er hovedsagligt tilrettelagt efter kommunens 
befordringsberettigede folkeskoleelever, og fastlægger 
derved et niveau for kommunens lovpligtige skolekørsel. 
Frederikshavn Kommune har i alt 10 lukkede skoleruter i 
drift, der udbydes og administreres af Nordjyllands Trafik-
selskab. 

Lokalnettet skal desuden nå bredt ud til kommunens 
øvrige, potentielle brugere, ved at sikre sammenhæng 
med stamnettet. 

Stamnet

Lokalnet

Flexnet

Ill. 18.1: Kollektiv trafik i tre lag. 

Kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune
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Ill. 19.1: Trafikkort for hhv. stamnet og lukket 
skolekørsel i lokalnettet i Frederikshavn Kom-
mune 2014/2015.

Flexnettet
Flexnettet dækker hele Frederikshavn Kommune, og 
har de borgere, der ingen eller begrænset adgang har til 
kollektiv trafik og/eller som er brugere i den kommunale 
specialbefordring, som primær målgruppe. I Frederiks- 
havn Kommune varetages al kommunens specialkørsel 
via NT Flextrafik. Flextrafik er kørsel styret efter kundernes 
behov, hvor en stor del af kørslen er visiteret kørsel, hvor 
brugeren skal godkendes af Frederikshavn Kommune til 
at benytte ordningen. De lukkede flextrafikordninger i 
Frederikshavn Kommune, hvor brugeren skal være visit-
eret til kørslen, er Flexsygehus (betales af regionen), Flex-
handicap, Flexlæge, Flexskole og Flexaktivitet. 

De åbne flextrafikordninger, der kan benyttes af alle 
borgere, er Flextur og Teletaxa (del af Flexlinje). Flextur 
er kollektiv trafik fra adresse til adresse, hvor kunden 
selv skal bestille og betale kørslen. Taksten for Flextur i 
Frederikshavn Kommune er 5 kr./km udenfor Frederiks-
havn by og 12 kr./km internt i Frederikshavn by. Teletaxa 
er kørsel fra stoppested til stoppested, på tidspunkter, 
hvor den ordinære, kollektive trafik ikke kører. Der fin- 
des Teletaxa i Frederikshavn by. Ordningen skal bestilles 
af brugeren og taksten følger taksten for den almindelige, 
kollektive trafik. 

Tog- og bustrafik 2014/15

Tog
X Busser
Regionalruter
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For at kunne optimere og effektivisere det samlede, kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune an-
vendes konkrete passagertællinger for samtlige ruter i kommunen. Herved bliver det muligt at optimere 
ruter med få passagerer, og at udvide serviceniveauet på de ruter, der benyttes mest. 

Passagertællinger

Påstigere på den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Lokalruter i Frederikshavn Kommune
Det fælleskommunale net
Det regionale net
Bybusnettet i og omkring Frederikshavn

I alt

18.000
142.000
916.000 
402.000

1.478.000

Påstigere på lokalruter i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 21: Ravnshøj
Rute 808: Dybvad - Skæve - Brønden

I alt
* Tallet for rute 21 er et estimat, da ruten er oprettet pr. august 2014

7.000*
11.000

18.000

Påstigere på det fælleskommunale net i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 75: Sæby - Præstbro - Dronninglund
Rute 77: Frederikshavn - Østervrå - Brønderslev
Rute 215: Sæby - Præstbro - Dronninglund
Rute 225: Frederikshavn - Lendum - Sindal
Rute 228: Frederikshavn - Mosbjerg - Sindal

I alt

13.000
81.000
15.000
24.000
9.000

142.000

Tabellerne viser påstigere i Frederikshavn Kommune. Ved 
ruter, der strækker sig ud over kommunegrænsen, vises 
således kun de påstigninger, der blev foretaget internt i 
Frederikshavn kommune. Alle tal, pånær DSB-tal, er op-
gjort på 2013-niveau. DSB-tal er hentet fra Vesttællingen 
i 2011, da 2012 var et meget atypisk år, og da DSB’s 
2013-tælling endnu ikke er opgjort. 

Af tabellerne ses det, at nogle ruter benyttes mere spar-
somt end andre. Da Frederikshavn Kommune har et be-
hov for at finde en økonomisk besparelse på det samlede, 
kollektive trafiknet, er det nærliggende at benytte passa- 
gertællinger, for at afgøre, hvor det er mest hensigtsmæs-
sigt at optimere ruter, og ligeså, hvor det giver mening at 
udvide servicen. Den økonomiske besparelse skal primært 
findes på de fælleskommunale ruter samt på bybusnettet 
i og omkring Frederikshavn by. 

På det fælleskommunale net er særligt rute 215, der 
kører mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, 
samt rute 225 og 228, der begge kører mellem Hjørring 
og Frederikshavn Kommuner, sparsomt benyttet. 

På bybusnettet i Frederikshavn har særligt linje 1, 2, 4, og 
5 lave passagertal. 
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Påstigere på det regionale net i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 73: Frederikshavn - Sæby - Aalborg
Rute 74: Sæby - Dronninglund - Aalborg
Rute 78: Sæby - Østervrå - Hjørring
Rute 216: Hørby - Dybvad - Dronninglund
Rute 973X: Frederikshavn - Sæby - Aalborg
Rute 79: Frederikshavn - Skagen
DSB: Frederikshavn - Hjørring - Aalborg - København

I alt

161.000
26.000
62.000
3.000

135.000
389.000
140.000

916.000

Påstigere på bybusnettet i og omkring Frederikshavn (årsbasis - 2013)

Linje 1: Gudekvarteret
Linje 2: Engparken
Linje 3: Møllehuset
Linje 4: Sindallund
Linje 5: Frydenstrand
Linje 11: Skærum
Linje 12: Strandby
Linje 13: Hørby
Linje 14: Frydenstrandskolen
Linje 15: Nordstjerneskolen

I alt

22.000
28.000
98.000
22.000
27.000

112.000
46.000
29.000
14.000
4.000

402.000
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Retningslinjer for serviceniveau

Forud for Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune blev en baggrundsrapport med planlægningsprincipper og retningslinjer for ser-
viceniveau udarbejdet. Følgende er uddrag for baggrundsrapporten og beskriver hvilket serviceniveau kørslen i hhv. stamnettet, lokalnettet og 
flexnettet planlægges ud fra. 

Stamnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

Tog og X Bus
Stamnettet tilstræbes tilpasset ankomst- og afgangstider 
for tog, primært i Frederikshavn, for at sikre gode forbind-
elser til hovedbyerne i Region Nordjylland og i nabokom-
munerne.

Øvrige eksterne forbindelser
Stamnettet skal indeholde forbindelser til de omkringlig-
gende kommuners byer.

Interne forbindelser
Stamnettet skal som min. indeholde forbindelser (enten 
via tog eller bus) mellem kommunernes hovedbyer. 

Koblingspunkter
Det er i stamnettet tilladt at etablere skift mellem bus/tog 
og bus/bus for at opnå størst mulig udnyttelse og koor-
dinering, og der skal integreres stoppesteder, der under-
støtter dette.

Antal afgange og frekvens
Stamnettet skal som minimum betjene uddannelsesin-
stitutionernes mødetidspunkter samt de tre hovedbyer i 
nettet til normale arbejdstidspunkter.

Koordinering
For at opnå bedst mulig koordinering og optimering i 
stamnettet, er det tilladt at justere på ringe- og mødetider 
på kommunens folkeskoler, hvor det giver mening ift. 
planlægningen (indenfor intervallet 7:45-8:15). Der tages 
i processen kontakt til de skoler/uddannelsessteder, der 
potentielt vil blive berørt af ændrede ringetider.

Køre- og ventetider
Køretiden mellem skole og hjem (nærmeste stoppested, 
mødested eller vinkestrækning) tilstræbes ikke at over-
stige 1 time for 10. klassecentre og uddannelsesinstitu-
tioner. 

Betjening i hovedbyerne
Der foretages en analyse af bybuskørslen i Frederikshavn, 
hvor der vurderes på bl.a. passagertal, brug over dagen og 
benyttede/ikke benyttede stoppesteder i byen. Her vur-
deres også på om der i bybussystemet kan benyttes an-
dre og mere fleksible løsninger, eventuelt suppleret med 
kørselsordninger fra flexnettet, og om stamnettet i højere 
grad kan benyttes af bybuskunderne. 

Ill. 22.1: Stamnettet.
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Lokalnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

standen ad nærmeste offentligt tilgængelige vej eller sti, 
som eleven kan færdes på til fods, på cykel eller på knal-
lert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og 
den nærmeste indgang til skolens område.  

Frederikshavn Kommune tilbyder ikke kørsel til/fra ung-
domsskoler, foreninger, friskoler, privatskoler og efterskol-
er, med mindre det kan indpasses i planlægningen uden at 
tilføre væsentlige ekstra omkostninger. 

Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunal-
bestyrelsen etableret befordring må normalt ikke over-
stige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Dog 
tilstræbes i Frederikshavn Kommune en ventetid på 10 
minutter inden indringning og 10 minutter efter endt sko-
letid på folkeskolerne.

Trafikfarlige veje
Elever bosiddende på en trafikfarlig vej eller som skal 
krydse en trafikfarlig vej på vejen mellem skole og hjem 
tilbydes kørsel, hvis de går på den skoleafdeling i distrik-
tet, der er tættest på barnets bopæl. 

Der er pt. et arbejde i gang i kommunen, der kigger på de 

Grundlag for planlægningen af lokal-nettet
Lokalnettet planlægges primært ud fra kørselsberettigede 
elever. Dette for at opfylde Frederikshavn Kommunes 
lovmæssige forpligtelser om befordring af kørselsbe- 
rettigede elever. 

Der tilbydes kørsel fra barnets folkeregisteradresse/
opsamlingsplads og til skole, i så fald eleven er tilknyttet  
den skoleafdeling i distriktet, der er tættest på barnets 
bopæl. Der tilbydes kørsel efter endt undervisning på 
skoledage. Der tilbydes kun kørsel mellem skolefritids- 
ordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af sær-
skilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen. 

En elev er kørselsberettiget og tilbydes kørsel på skole-
dage, hvis eleven går på den skoleafdeling i distriktet, der 
er tættest på barnets bopæl, og hvis afstanden mellem 
hjem, og skole er mere end:
- 0-3 klasse: 2,5 km
- 4-6 klasse: 6,0 km
- 7-9 klasse: 7,0 km
- 10. klasse: 9,0 km

Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun af-Ill. 23.1: Lokalnettet.
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trafikfarlige skoleveje, og som løbende genvurderer kom-
munens trafikfarlige veje.

Åben eller lukket kørsel
Der skal politisk tages stilling til, om det er hensigtsmæs-
sigt at åbne de kommunale kørselstilbud fra skoleåret 
2016, med mulighed for en yderligere indarbejdelse i den 
åbne kollektive trafik. 

Planlægning af den enkelte rute
Ruterne tilstræbes som udgangspunkt planlagt ud fra at 
de kørselsberettigede elever må gå/cykle følgende af-
stande (halvdelen af afstandskravene) mellem hjem og 
stoppested, mødeplads og vinkestrækning:
- 0-3 klasse: 1,25 km
- 4-6 klasse: 3,0 km
- 7-9 klasse: 3,5 km
- 10. klasse: 4,5 km

Der vil i projektarbejdet og planlægningen i projektet blive 
taget udgangspunkt i skolestrukturen i Frederikshavn 
Kommune fra 2015/2016. Der er i forbindelse med en 
tidligere skolestrukturændring lavet en særordning for 

elever i Volstrup om transport til valgfri skole. Denne ord-
ning fastholdes til ordningens udløb. Det anbefales, at der 
ikke etableres nye særordninger i forbindelse med imple-
mentering af en ny skolestruktur. 

Der laves en analyse af mulighederne for at benytte en 
mere fleksibel betjeningsform på lokalnettet, eksempelvis 
telebusser, fast rutekørsel eller flextrafik.

Frekvens på lokalnettet
Der er som minimum 1 morgenafgang og 2 eftermiddags- 
afgange for skoler med 0-9. klassetrin, såfremt der er kør-
selsberrettigede elever.

Skolerne skal tilpasse mødetider til bustiderne (indenfor 
intervallet 7:45 – 8:15), hvis der herved kan opnås en 
større koordinering af ruterne i lokalnettet.

Køre- og ventetider
Køretiden mellem skole og hjem inkl. skift (nærmeste 
stoppested, mødested eller vinkestrækning) må ikke over-
stige 1 time for folkeskoleelever.
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Flexnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

Flextur
Der laves en vurdering af, om Flextur i højere grad kan 
bruges som et element i planlægningen af det samlede, 
kollektive trafiknet og af fordele og ulemper ved en evt. 
takstjustering. 

Flexlinje
Det vurderes, om Flexlinje som kørselsordning med fordel 
kan implementeres i Frederikshavn Kommune, evt. som 
erstatning for bybustrafik eller lokalbustrafik, eller evt. ud-
vikles til et produkt, der kan tilgodese pendlere i de tyndt 
befolkede områder af kommunen. 

Flexskole
I planlægningen af lokalnettet skal potentialet ved sam-
kørsels- og koordineringsmulighederne mellem primært 
lokalnettet og Flexskoleordningen undersøges.

Ill. 25.1: Flexnettet.





Resultat
Dette afsnit beskriver de ændringer, som Den 
Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kom-

mune medfører. Afsnittet besvarer desuden 
den anførte liste i trafikplanens formål.
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På baggrund af passagertællinger og pendlerstatistikker optimeres det regionale og fælleskommunale net, så det til-
passes de største rejsestrømme. Der implementeres en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter, der imøde-
kommer Frederikshavn Kommunes behov for i højere grad at fokusere på kørsel internt i kommunen.

Det regionale og fælleskommunale net

Resultat:
Stamnettet i Frederikshavn Kommune tilpasses efter de 
største rejsestrømme, så nettet udvides, der hvor der er 
et behov og passagergrundlag for det, imens ruter, der 
kun er sparsomt benyttet, optimeres. 

Den Kollektive Trafikplan implementerer således en ræk-
ke ændringer, hvilket medfører et øget kørselsomfang på 
kommunens mest benyttede strækninger, imens kør-
selsomfanget på andre ruter enten ligger på samme eller 
et lavere niveau end hidtil.

Det nye stamnet består af tog samt regionale, fælles-
kommunale og store lokale ruter. Frederikshavn Kom-
mune serviceres fortsat med togforbindelse af DSB på 
strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn samt af 
Skagensbanen, der administreres af Nordjyske Jernbaner, 
på strækningen mellem Skagen og Frederikshavn. 

Frederikshavn Kommune betjenes desuden af X Busrute 
973X, der forbinder Aalborg, Sæby og Frederikshavn, de 
regionale ruter 73, 74, 78 og 216 de fælleskommunale 
ruter 75, 77, 215, og 225 samt lokalrute 808. 

Konkrete ændringer på stamnettet:

• DSB optimerer rejsetiderne mellem landsdelene, 
hvilket medfører ændrede togkøreplaner fra decem-
ber 2015. De ændrede togtider bevirker, at relevante 
busruter justeres, så X Bussen, 973X, korresponde- 
rer med IC-Lyn i Aalborg og regionalruterne 73 og 74 
korresponderer med det almindelige IC-tog i Aalborg. 

• Der arbejdes på at foretage en serviceudvidelse på 
Skagensbanen fra august 2015, der vil resultere i, 
at der indsættes halvtimedrift på hverdage mellem 
Frederikshavn og Skagen fra kl. 13.00. 

• X Bus, 973X, udvides til tre afgange i timen i 
myldretiden uden for skoleferier. Der tilbydes således 
20 min. drift mellem Aalborg og Frederikshavn og 
halvtimedrift ind over Sæby. Weekendkørslen på 
973X udvides ligeledes til otte afgange pr. dag. 

• Rute 75 fortsætter uændret.

• Rute 77 udvides mellem Frederikshavn og Østervrå 
med en morgenekspresbus på skoledage. Om efter-
middagen tilrettelægges rute 77, så den varetager de 
nye kørselsbehov mellem Gærum og Bangsbostrand 
Skole. 

• Rute 215 flyttes til de regionale ruters hovedforløb i 
Sæby, og afkortes til ikke at servicere Sæby på de tids- 
punkter, hvor relationen mellem Sæby og Dronning- 
lund kan varetages af rute 74, eller hvor Dronning- 
lund Gymnasium ikke har ringetid.  

• Rute 225 kører fremover med én bus mellem Hjørring 
og Frederikshavn Kommune og køreplanen udvides 
til at servicere byerne Tolne og Mosbjerg, som før blev 
varetaget af rute 228. 

• Rute 228 nedlægges.

@
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Ill. 29.1: Kort over stamnet 2015/16

Tog- og bustrafik 2015/16
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Konkrete ændringer på bybusnettet:

• Linje 1, 2, 4 og 5, der kører i de vestlige og nordlige 
bydele i Frederikshavn by, lægges sammen til frem-
tidig linje 5.

• Linje 3, 13 og 15 fortsætter stort set uændrede og 
servicerer de syd- og sydvestlige bydele med uddan-
nelserne på Hånbækvej samt strækningen ud mod 
Haldbjerg og Hørby. 

• Linje 11, 12 og 21 ’devalueres’ med 10, og kommer 
dermed fremover til at hedde linje 1, 2 og 11. Linjerne 
servicerer de vestlige og nordlige bydele i Frederiks-
havn by samt strækningerne ud mod sattelitbyerne 
Ravnshøj, Lendum og Strandby. 

• Linje 14 kommer fremover til at hedde linje 4, og ser-
vicerer Frydenstrandskolen og industriområdet ved 
Knivholtvej.

• Linje 14 indsættes som en sommerbybuslinje, der 
kører mellem Stena Line, Frederikshavn Busterminal 
og Palmestranden i den nordlige del af Frederikshavn 
by, hvor der også er campingplads, marina og som-
merhusområde.

Resultat:
Passagertællingen for bybuslinjerne samt en analyse af 
stoppestedsbenyttelsen i Frederikshavn by ligger til 
grund for en optimering af det samlede bybusnet. 

Linjer med lave passagertal optimeres, og udvalgte linjer 
justeres og planlægges i forhold til at kunne varetage  en 
større del af skolekørslen i Frederikshavn by med opland.

Frederikshavn Handelsskole er beliggende ved Frederiks-
havn St./Busterminal og både EUC Nord, 10. klasse-
centeret og Martec er beliggende på Hånbækvej, som er 
blandt de mest populære stoppesteder i Frederikshavn 
by. Derudover er stoppene ved Rådhuspladsen samt 
Frederikshavn Gymnasium flittigt benyttet. Disse stop er 
således fortsat prioriteret højt i planlægningen.

Foruden bybuslinjerne kører der en teletaxa i Frederiks-
havn by. Teletaxaen kører til og fra bybusstoppestederne 
i de tidsrum, hvor der ikke tilbydes anden bybuskørsel, og 
skal bestilles minimum en time inden ønsket afhentning. 

Det nye bybusnet i og omkring Frederikshavn implemen-
teres fra d. 28. juni 2015.  

Bybusnettet i og omkring Frederikshavn

På baggrund af passagertællinger og statistik for stoppestedsbenyttelse, 
omlægges og optimeres bybusnettet i frederikshavn by. Udvalgte bybuslin-
jer planlægges desuden, så de servicerer skolerne i distrikt øst og vest. 

@

Ill. 30.1: Kort over Frederikshavn bybus 2015/16
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Skolekørsel

Skolestrukturændringen, der træder i kraft i Frederikshavn Kommune fra 
skolestart 2015, medfører et ændret antal befordringsberettigede elever, og 
medfører derfor et behov for at finde en ny struktur på skolebuskøreplanerne. 

Resultat:
Skolekørslen planlægges udfra de befordringsberettigede 
folkeskoleelevers bopæl og klassetrin samt eventuelle 
trafikfarlige veje i området. Planlægningen tager desuden 
afsæt i det i baggrundsrapporten fastsatte serviceniveau.

Skolekørslen i Frederikshavn Kommune varetages af en 
række kommunale kørselstilbud, bybuslinjer i distrikt vest 
og øst samt enkelte fælleskommunale og lokale ruter. 

Hvor det er muligt kører skoleruterne samme vej rundt 
om eftermiddagen som om morgenen, så de elever, der 
har længst transporttid om morgenen, har kortest trans-
port om eftermiddagen.

Distrikt nord

• Skagen Skole serviceres af det kommunale kørselstil-
bud, rute 25. 

• Aalbæk Skole serviceres fremover af de kommunale 
kørselstilbud, rute 6 og rute 16. Rute 6 varetager 
kørsel af befordringsberettigede elever, der er bo-
siddende nord for Aalbæk, imens rute 16 varetager 
området syd for Aalbæk og Jerup. 

@

• Kørsel til Strandby Skole varetages af bybuslinje 2 og 
12 samt 2E, der indsættes som ekstrakørsel til Elling 
og Strandbys vestre opland. 

Distrikt øst

• Frydenstrandskolens to afdelinger, Abildvej og Buhls-
vej, serviceres begge af bybuslinje 4, der kører som 
ringlinje i Frederikshavn. 

• Nordstjerneskolens elever befordres med bybuslinje 
15. 

Distrikt vest

• Kørselsberettigede elever til Bangsbostrand Skole 
serviceres primært af bybuslinje 13, der kører til 
Hørby og rute 77, der forbinder Frederikshavn med 
Gærum og Brønderslev. Yderligere kan elever benytte 
bybuslinje 3, der kører som ringlinje i Frederikshavn 
og rute 73, der kører mellem Aalborg, Hjallerup, Sæby 
og Frederikshavn. 

• Kørsel til Ravnshøj Skole sker fremover med by-
buslinje 1, der kører til Lendum, og bybuslinje 11. 

• Gærum Skole serviceres fremover af rute 77.

Distrikt syd

• Torslev Skole serviceres af de kommunale kørselstil-
bud, rute 9 og 19. 

• Kørsel til Stensnæsskolen varetages af det kommu-
nale kørselstilbud, rute 21. Overbygningselever fra 
Stensnæsdistriktet til Sæbygårdskolen transporteres 
med de kommunale kørselstilbud, rute 20 og 30. 

• Sæby Skole og Sæbygårdskolen serviceres af rute 10, 
20 og 30, der ligeledes fungerer som intern kørsel i 
Sæby by, og dermed leverer elever til begge skoler.

• Området omkring Hørby og Dybvad Skoler serviceres 
af de kommunale kørselstilbud, rute 7 og 17, samt lo-
kalrute 808, der kører til Skæve og Brønden.  
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Koordinering af skole- og uddannelseskørsel

Frederikshavn Kommune har et stort ønske om i højere 
grad at påvirke kommunens unge til at vælge en uddan-
nelse i Frederikshavn i stedet for i en nabokommune. 
Den kollektive trafik er en væsentlig faktor for unges valg 
af uddannelsessted, og kørslen til uddannelsesinstitu-
tionerne i Frederikshavn er således et centralt element i 
planlægningen af det fremtidige, kollektive trafiknet. 

Nye optagelsesområder
Traditionelt set vælger 50 % af Sæbys unge og hovedpar-
ten af de unge i den sydlige og sydvestlige del af kom-
munen (gl. Sæby Kommune) at søge til en nabokommune 
i forbindelse med valg af uddannelse. Unge i Sæby og 
syd for Sæby søger i stor stil mod Dronninglund, imens 
de unge omkring Østervrå søger mod Hjørring. Uddan-
nelsesinstitutionerne i Frederikshavn har derfor en stor 
interesse i og en stor mulighed for at hente flere elever 
fra netop disse områder. Samtidig ses en ændring i be-
folkningssammensætningen i gl. Skagen Kommune, hvor 
andelen af unge er faldende. Frederikshavn Kommune og 
uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn er hermed 
nødt til at fokusere og prioritere nye optagelsesområder 
højt for at fastholde og understøtte Frederikshavns sta-
tus som uddannelsesby.

Koordinering af skole- og uddannelseskørsel
Der blev i juni 2014 vedtaget en ændring til Lov om Trafik-
selskaber, der betyder, at der må medtages ikke-kørsels-
berettigede elever og andre kundegrupper på lukkede 
skoleruter, men at der ikke må opkræves betaling fra 
passagerer på disse ruter. Skoleruterne planlægges dog 
fortsat ud fra de kørselsberettigede skoleelevers behov. 

Skolebusruterne betegnes kommunale kørselstilbud og 
forsøges planlagt, så de korresponderer med kørslen til 
uddannelsesstederne i Frederikshavn. Hvor det er muligt 
søges busruter optimerede, så samme bus kan bruges til 
flere formål, både til skole- og uddannelseskørsel. Herved 
skabes en mere tydelig og effektiv transport til uddan-
nelsesinstitutionerne i Frederikshavn og der sikres en 
mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer til 
kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune. 
 
Koordinering af ringetider
For at kunne koordinere skole- og uddannelseskørsel, så 
samme busser optimeres og kører til flere formål, er det 
nødvendigt at koordinere ringetider på samtlige folke-
skoler og uddannelsessteder i Frederikshavn Kommune. 
Ifølge retningslinjerne for serviceniveau (gengivet på side 

Koordinering af hhv. skole- og uddannelseskørsel i Frederikshavn Kommune er et vigtigt virkemiddel for at gøre det 
mere attraktivt for kommunens unge at vælge en uddannelse i Frederikshavn og hermed understøtte byens status som 
uddannelsesby. Samtidig sikrer koordineringen en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. 

22) er det tilladt at justere ringetider på folkeskoler inden-
for intervallet 7.45 – 8.15. For på bedst mulig måde at 
koordinere kørslen er det ligeledes nødvendigt at justere 
ringetiderne på kommunens uddannelsesinstitutioner. 
Ringetiden på enkelte uddannelsesinstitutioner angivet 
til 8.20. 

Folkeskoler i Sæby, Østervrå, Ravnshøj og Strandby vil 
som udgangspunkt få ringetider omkring kl. 7.45 / 7.50 
for at de samme busser skal kunne levere uddannel-
sessøgende til uddannelsesstederne i Frederikshavn til kl. 
8.15 / 8.20. 

Ringetider er vendt i tæt dialog med berørte folkeskoler 
og uddannelsessteder.

Installation af internet i busser
For yderligere at understøtte Frederikshavns status som 
uddannelsesby og gøre det mere attraktivt at være ud-
dannelsespendler til en uddannelse i Frederikshavn, 
installeres internet i de største busruter i kommunen. 
Installation af internet er ligeledes til gavn for øvrige pend- 
lergrupper. 

@
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Ringetider på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner fra august 2015

L:   Der indsættes hjemkørsel max to dage om ugen for de 0.-3. klasseelever, der fravælger lektiecafé
*:   Oplæg til ringetider gælder kun til og med 3. klasse, da ældre elever ikke er kørselsberettigede
**:  Mulighed for skolen at give ældre elever senere fri, da der kører flere busafgange fra skolen på det åbne busnet

Folkeskole: Ringetid:

Ravnshøj Skole
Strandby Skole
Sæby Skole
Sæbygårdskolen
Torslev Skole
Bangsbostrand Skole
Skagen Skole
Dybvad Skole
Frydenstrandskolen
Gærum Skole
Hørby Skole
Nordstjerneskolen
Aalbæk Skole
Stensnæsskolen

7.45
7.45
7.50
7.50
7.50
8.00
8.00
8.00
8.05
8.05
8.10
8.10
8.15
8.15

(12.45)L

-
(12.50)L

13.50
(12.50)L

(13.00)L

-
14.00

(13.25)L

(13.05)L

(13.10)L

(13.10)L

-
(13.15)L

13.45
13.45
13.50
15.20
13.50
14.00
14.00
15.00
14.05
14.05
14.10
14.10
14.15
14.15

14.45**
15.15
15.20

-
15.50

15.00**
*

(16.00)
*

14.45
*
*

14.45
15.45

Uddannelsesinstitution: Ringetid:

EUC Nord
10. klassecenter
Martec
Frederikshavn Handelsskole
Frederikshavn Gymnasium
Produktionsskolen i Elling

8.00
8.00
8.05
8.15
8.20
8.20

12.55
12.55

-
13.05
13.45
12.20

14.00
14.00
14.05
14.10
14.35

-

15.05
15.05
16.05
15.20
15.25
15.20

Skolekørsel
Skole- og uddannelseskørsel

Uddannelseskørsel
Skoleafdeling

Strandby Skole

Stensnæsskolen 

Dybvad skole 

Hørby skole 
Torslev skole Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej

Bangsbostrand Skole
Gærum Skole

Ravnshøj Skole

Nordstjerneskolen
Frydenstrandskolen

Ålbæk Skole 

Skagen Skole

Sæby Skole, afd. Brolæggervej 

Skolekørsel
Skole- og uddannelseskørsel

Uddannelseskørsel
Skoleafdeling

Strandby Skole

Stensnæsskolen 

Dybvad skole 

Hørby skole 
Torslev skole Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej

Bangsbostrand Skole
Gærum Skole

Ravnshøj Skole

Nordstjerneskolen
Frydenstrandskolen

Ålbæk Skole 

Skagen Skole

Sæby Skole, afd. Brolæggervej 

Ill. 35.1: Figuren illustrerer, hvordan skolekørsel og kørsel til uddannelsesinstitutionerne i Frederik-
shavn sammentænkes og koordineres. 
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Eksempel
Illustrationen på modstående side viser et eksempel på, 
hvordan skole- og uddannelseskørsel i Frederikshavn 
Kommune fremover koordineres.

I det pågældende eksempel starter bussen i Sørå kl. 7.08 
som et kommunalt kørselstilbud på rute 20, hvorefter 
der opsamles folkeskoleelever i Sæbys sydlige opland. 
Grundet skolestrukturændringen i Frederikshavn Kom-
mune nedlægges overbygningen på Stensnæsskolen i 
Voerså, hvilket betyder at overbygningselever fra au-
gust 2015 skal transporteres til Sæbygårdskolen i Sæby. 
Rute 20 varetager ligeledes dette behov. Efterfølgende 
sættes folkeskoleelever af ved hhv. Sæbygårdskolen og 
Sæby Skole i Sæby og efter et kort stop ved Sæby Bus-
terminal fortsætter samme bus som forstærkning på X 
Busruten 973X, ekspres til Frederikshavn Busterminal, 
Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasi-

um. Rute 20 planlægges efter de befordringsberettigede 
elevers behov, men det er ligeledes muligt for andre borg-
ere, heriblandt uddannelsessøgende, at stige på bussen. 
Hermed forbedres kørslen bl.a. for de uddannelsessøgen-
de, der bor i den sydlige del af kommunen og går på en 
uddannelse i Frederikshavn, idet de fremover kan blive 
transporteret til Frederikshavn uden skift af bus.  

Hjemkørslen om eftermiddagen planlægges efter samme 
princip, hvor bussen fra Frederikshavn med uddannel-
sessøgende efterfølgende fortsætter som et kommunalt 
kørselstilbud til Sæby med opland. 
 
Så vidt muligt søges denne koordinering af skole- og ud-
dannelseskørsel gennemført på flere ruter. Hermed gør 
samme princip sig gældende fra områder omkring Øster-
vrå, Ravnshøj og Strandby.   
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Lyngså
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Ill. 37.1: Eksempel på skole- og uddannelseskørsel fra Sæby med opland til Frederikshavn. 
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Frederikshavn Kommune ønsker at satse på vedvaren-
de energi, og i den forbindelse implementere biogas-
busser på kommunens kollektive trafiknet. 

Implementering af biogasbusser

Frederikshavn Energiby er et kommunalt erhvervsud-
viklingsprojekt, hvor visionen er at Frederikshavn Kom-
mune skal være uafhængig af fossilt brændstof, som kul 
og olie, inden udgangen af år 2030. Med projektet ønsker 
Frederikshavn Kommune således at være 100 % drevet af 
vedvarende energi på hhv. el-, varme- og transportom-
rådet.

Som led i at opnå denne vision tog Frederikshavn Kom-
mune i 2012 initiativ til at etablere en gas til trans-
port-gruppe med repræsentanter fra Aalborg og Frede- 
rikshavn kommuner, Region Nordjylland, HMN-Naturgas 
og NT. Formålet med etableringen af gruppen var bl.a.:

• At opnå miljø- og forsyningssikkerhedsmæssige 
gevinster ved at udskifte de eksisterende busser på 
by- og oplandsruter i Frederikshavn Kommune med 
busser, der kører på alternative drivmidler (biogas). 

• At projektet skulle tiltrække flere brugere til den 
kollektive trafik i Nordjylland. 

@ Indsættelsen af biogasbusser i Frederikshavn Kommune 
er således en del af en fælles nordjysk indsats for at skabe 
en mere miljørigtig, kollektiv trafikbetjening i Nordjylland. 

Som en del af projektets første etape blev der i efteråret 
2014, som det første sted i Danmark, indsat biogasbusser 
på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn, og samtidig 
åbnede en naturgastankstation i begge byer. 

Fra NTs køreplanskifte, sommer 2015, indsættes yder-
ligere to biogasbusser på bybusnettet i og omkring 
Frederikshavn, og fra sommer 2019, når kontrakterne på 
de resterende bybusser  i Frederikshavn udløber, er målet 
at også de erstattes af biogasbusser. 

Implementeringen af biogasbusser i Frederikshavn Kom-
mune er medvirkende til at nedsætte kommunes CO2-ud-
slip på transportområdet samt at udsende et mere mil-
jøbevidst signal, der givetvis kan generere flere brugere til 
den kollektive trafik i kommunen.  



39



40

Flextrafikken i Frederikshavn Kommune skal varetage de rejser, der ikke 
følger de største pendlerstrømme, og sikre at alle borgere har adgang til et 
kollektivt trafiktilbud. 

Flextrafik

I Frederikshavn Kommune køres al specialkørsel via NT 
Flextrafik. Flextrafik består dels af åbne ordninger, der 
er tilgængelige for alle, dels af lukkede ordninger, hvor 
brugeren skal visiteres af kommunen. Flexnettet dækker 
hele Frederikshavn Kommune, og har de borgere, der in-
gen eller begrænset adgang har til den øvrige, kollektive 
trafik, som primær målgruppe. 

I forbindelse med den optimering, som Den Kollektive 
Trafikplan for Frederikshavn Kommune medfører, er det 
essentielt, at kommunens flextrafikordninger koordineres 
og sammentænkes med det øvrige, kollektive trafiknet, 
således at alle borgere i Frederikshavn Kommune har 
adgang til et kollektivt trafiktilbud. 

Det eksisterende tilbud om Teletaxa i Frederikshavn by 
bevares, så der fortsat er et trafiktilbud i byen på tids- 
punkter, hvor den ordinære, kollektive trafik ikke kører. 

Der er i arbejdet med Den Kollektive Trafikplan ikke fundet 
grundlag for at regulere brugerbetalingen på Flextur. Takst- 
en er således fortsat 5 kr./km uden for Frederikshavn by, 
og 12 kr./km internt i Frederikshavn by. 

@
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Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune skal imødekomme kommunens be-
hov for at finde en økonomisk besparelse på den kollektive trafik. Trafikplanen er således et 
værktøj, der skal sikre, at kommunens økonomiske råderum udnyttes på bedst mulig vis. 

Økonomi

@

Gennem Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn 
Kommune gennemføres en række større og mindre æn-
dringer, der tilsammen optimerer kørslen i Frederiks-
havn Kommune indenfor den økonomiske ramme og det 
besluttede serviceniveau. Disse ændringer og effekti- 
viseringer sikrer således, at den ønskede, årlige bespa- 
relse på 1 mio. kr. på det samlede, kollektive trafiknet 
opnås. 

Den Kollektive Trafikplan medfører et ændret kørselstil-
bud i kommunen, hvilket betyder at kørselsomfanget på 
nogle ruter stiger, imens det på andre falder eller er på 
samme niveau som hidtil. 

Besparelsen på den kollektive trafik i Frederikshavn Kom-
mune findes hovedsagligt ved at optimere de fælleskom-
munale ruter samt bybusnettet i og omkring Frederiks-
havn. Den pågældende optimering bunder i konkrete 
passagertællinger og statistik for rejsestrømme, hvilket 
sikrer, at de største strækninger understøttes, imens de 

strækninger, hvor ruter kun er sparsomt benyttet, opti-
meres. 

Optimeringen på de fælleskommunale ruter tager højde 
for de brugere, der er afhængige af at pendle på tværs 
af kommunegrænsen, men gør det samtidig muligt for 
Frederikshavn Kommune fremadrettet at prioritere og 
fokusere på intern kørsel i kommunen. 

Den kommende skolestrukturændring i Frederikshavn 
Kommune medfører desuden et øget kørselsomfang 
på skolebusruterne, og dermed en øget økonomi. Den 
Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune tager 
højde for denne ændring og sikrer, at det beløb til øget 
skolekørsel, som Frederikshavn Kommune har budgette- 
ret med, overholdes. 

I projektet findes der desuden økonomi til at implemen- 
tere to biogasbusser, der fra sommer 2015 skal køre på 
Frederikshavn bybusnet.
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Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 
skal koordinere og ensarte den kollektive trafik i hele 
kommunen.

Ensartning af serviceniveau@

Frederikshavn Kommune består af de tre tidligere kom-
muner: gl. Sæby Kommune, gl. Frederikshavn Kommune 
og gl. Skagen Kommune. Da hver af de tidligere kommuner 
havde egne niveauer for kørslen, er der efter kommune- 
samlægningen i 2007 et uens niveau på kørslen i Frede- 
rikshavn Kommune. Den Kollektive Trafikplan søger 
således at koordinere og harmonisere serviceniveauet i 
hele kommunen, jævnfør retningslinjerne s. 22-24. 

Kørslen på kommunens største ruter i stamnettet er har-
moniset ved at tilpasse serviceringen efter de pågældende 
behov. Herved er serviceringen på de mest benyttede ru-
ter i kommunen øget, imens ruter med få passagerer er 

optimeret i forhold til behovet. Ligeledes er bybusnettet i 
og omkring Frederikshavn optimeret og ensartet i forhold 
til kørselsbehovet på de enkelte linjer. 

Skolekørslen er harmoniseret i forhold til antallet af 
morgen- og eftermiddagskørsler fra de enkelte skoleaf-
delinger samt i forhold til vente- og køretider. Der skal 
dog fortsat tages politisk beslutning om, hvorvidt de 
kommunale kørselstilbud skal overgå til kollektiv trafik fra 
skoleåret 2016. Ved at overføre de kommunale kørselstil-
bud til åben, kollektiv trafik muliggøres en yderligere ind- 
arbejdelse i det kollektive trafiknet samt en yderligere 
harmonisering af serviceniveauet.  
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Det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune skal fremstå som et 
attraktivt og vedkommende tilbud indenfor kommunens økonomiske 
råderum.

Et attraktivt trafiknet

@

Det samlede mål med Den Kollektive Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune er at skabe et attraktivt og ved-
kommende, kollektivt trafiknet for kommunens borgere, 
inden for de økonomiske rammer i projektet. 

Det kollektive trafiknet er tilpasset de konkrete behov, der 
findes i kommunen, for herigennem at gøre er det mere 
nærværende for den enkelte bruger. De største bruger-
grupper, der dagligt er afhængige af kollektiv transport, 
vil således fremover blive tilbudt en udvidet service- 
ring, imens en mindre del vil opleve en dårligere service 
end hidtil, grundet optimerede ruter. Effektiviseringen af 
det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune søger 
således at gavne flest og at ramme færrest med de 
pågældende ændringer.

Udover at optimere ruter og at tilpasse serviceringen til 
behovet, er det kollektive trafiknet gjort mere attraktivt 
for særligt uddannelsessøgende og pendlere. Installa-
tion af internet i busser på kommunens mest benyttede 
strækninger skal give en merværdi til transportople- 
velsen, og gøre det muligt for brugerne at benytte trans-
porttiden til f.eks. arbejde eller lektier.

Som led i at gennemføre Den Kollektive Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune er markedsføring af nye tiltag 
og information om ændringer en vigtig faktor. Borgerne 
i Frederikshavn Kommune informeres derfor online på 
kommunens hjemmeside samt i lokalaviser om de foran-
dringer, som Den Kollektive Trafikplan medfører. 
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Bilag: 6.1. Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe
vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 07. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 74850/15













Bilag: 8.1. Budgetramme 2016-2019 på BUU

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 07. maj 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 70249/15



BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET - REDUKTIONER 2016 2017 2018 2019

A Digitaliseringspulje 1.077 1.079 1.080 1.080

B 1% produktivitetsstigning, 3% reduktionspulje, andel 25 mio. efter Eco nøgletal og demografi 8.408 15.542 23.243 37.303

C Lønpulje på 0,5% (i alt 2,0% i årene 2015, 2016, 2017 og 2018) 3.197 6.394 9.591 0

I alt 12.682 23.015 33.914 38.383

D Demografi (2016) -2.046 0 0 0

I alt -2.046 0 0 0

Dok 70249-15v/2 Sag 14/21293


	01. Status på sikring af skoleveje v. Jane Olesen, Park & Vej
	02. Dialogmøde med Handicaprådet
	03. Investering i tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud
	03.01 Bilag KL´s udspil De udsatte børn - Fremtiden er deres PDF
	04. Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune
	04.01 Bilag Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 2015.pdf
	05. Udpegning af personer til valgbestyrelser i kommunale dagtilbudsdistrikter
	06. Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
	06.01 Bilag Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet
	07. Maj 2015 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område
	08. Budgetlægning 2016 og overslagsårene
	08.01 Bilag Budgetramme 2016-2019 på BUU 
	Underskrifter:

