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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.
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[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)



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 07. maj 2015 Side 17 af 19

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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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Pia Karlsen

  

    

Mette Hardam

  

    

Bent H. Pedersen

  

    

Brian Kjær

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Oldager

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Søren Visti Jensen
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