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1. Evaluering af inklusionsindsatsen i 

Frederikshavn Kommune 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Handicapudvalget deltager i gennemgangen af evalueringen kl. 15.00, som aftalt på 

dialogmødet den 7. maj 2015.   

Irene Hjortshøj, Dorte Svendsen, Betina Hansen, Jette Bruun Christensen, Helle 

Madsen, Aksel Jensen, Susanne Jensen og Helle Bruun Andersen fra Handicapudvalget 

deltager. 

 

Den 27. oktober 2011 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget ”Inklusion i folkeskolen – en 

guideline, Frederikshavn Kommune.  

Guidelinen udtrykker en overordnet fælles holdning til inklusion og udtrykker konkrete 

mål for inklusion indtil 2020. Det konkrete mål er, at nedbringe antallet af elever i 

specialklasser fra ca. 400 til ca. 200.  

Frederikshavn Kommune skal have fokus på at inkludere flere elever, især elever med 

generelle indlæringsvanskeligheder.  

 

Den 12. oktober 2012 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, en ny model for en 

økonomisk omlægning, hvor de økonomiske specialundervisningsmidler lægges ud til 

skolerne. 

Den økonomiske model var beregnet dels på baggrund af elevtal (60 % af ressourcen) 

og dels på baggrund af skolernes sociale profil (40 % af ressourcen). 

Ressourceomlægningen skulle foregå i to tempi: 

 

1. De frigivne specialundervisningsressourcer der pr. august 2012 fremkom ved, at 

elever gik ud af 9. og 10. specialklasse, blev anvendt til en inklusionsperson på 

alle skoler. 

2. Yderligere frigivne midler pr. august 2013 blev udlagt til skolerne i en 

indfasningsperiode over to år. I indfasningsperioden skete en solidarisk 

finansiering således, at den enkelte skole ikke kunne overstige 10 % over- eller 

underskud af eksklusionstaksten.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at inklusionsstrategien skulle evalueres efter 2 

år.  

 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tidligere beslutning om, at der skulle 

foretages en evaluering af inklusionsstrategien, iværksatte Center for Børn og Skole i 

foråret 2015 et samarbejde med konsulenter fra EPINION om en ”Evaluering af 

inklusionsindsatsen” i Frederikshavn Kommune. 

 

Fokus i evalueringen er at: 

1. Vurdere hvordan og i hvilket omfang de opstillede målsætninger forfølges. 

2. Analysere hvordan og om hensigtsmæssige inklusionsprocesser og metoder er 

iværksat. 

3. Skabe et oplyst grundlag for den fremtidige indsats. 

 

Sagsnr: 

Forvaltning: Børn og 

Kultur 

Sbh: 

Besl. komp: BUU 
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Evalueringen har haft bred inddragelse af alle interessenter i og omkring folkeskolen.  

Der har været afholdt interview med repræsentanter fra elever, forældre, 

skolebestyrelser, lærere, pædagoger, afdelingsledere, skoleledere, repræsentanter fra 

de faglige organisationer(DLF, BUPL, FOA) og repræsentanter fra forvaltningen.  

Desuden har alt pædagogisk personale på skolerne deltaget i en 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

Resultaterne af den gennemførte evaluering er beskrevet i Rapporten ”Evaluering af 

inklusionsindsatsen”. 

Rapportens resultater fremlægges på mødet af en konsulent fra EPINION. 

  

Indstilling  

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter rapporten. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Drøftet. Udvalget anmoder forvaltningen om, at udarbejde et oplæg til hvordan 

evalueringens anbefalinger kan indarbejdes i skolerne for at sikre den bedste inklusion 

for alle. Herunder anmodes forvaltningen om, at lave et eftersyn på den økonomiske 

fordelingsmodel, herunder om der er forhold der bør ændres. 

 

 
Bilag 

Evaluering af inklusionsindsatsen 
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2. Kollektiv trafikplan - åbning af 

”lukkede ruter” (kommunale 

kørselstilbud) i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafikplan 

for kommunen, hvori der indgår en effektivisering af det nuværende 

rutenet.  Den kollektive trafikplan skal tage højde for den nye skolestruktur 

og sikre, at den lovpligtige skolekørsel overholdes. Kommunen har pligt til 

at befordre folkeskoleelever, der går på distriktsskolen og har længere til 

skole end de foreskrevne afstandskriterier. Ydermere kan en elev være 

befordringsberettiget grundet trafikfarlige veje eller på grund af 

sygdom/handicap. 

  

Frederikshavn Kommune har hidtil anvendt ”lukkede” skolebusruter som et 

supplement til de åbne, offentlige ruter til befordring til kommunens 

folkeskoler. KFU besluttede i efteråret 2014, at andre end 

kørselsberettigede skoleelever kan benytte disse ”lukkede” skolebusruter. 

Kommunen må ifølge Lov om Trafikselskaber ikke opkræve betaling for 

benyttelsen af de ”lukkede” skolebusruter, som alene er planlagt i forhold 

til skoleeleverne, og befordringen på ”lukkede” skolebusruter har derfor 

været gratis. Det har betydet uens serviceniveau for kommunens borgere, 

idet borgerne på steder med ”lukkede” skolebusruter kan køre gratis med, 

mens man skal betale NTs takster på det åbne offentlige rutenet. 

  

For at opnå den størst mulige samlede effektiviseringsgevinst for hele 

Frederikshavn Kommune vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde de 

”lukkede” skolebusruter i det åbne offentlige rutenet. Samtidig vil det 

betyde, at vilkårene for borgere, der benytter bustransport, ensrettes i hele 

kommunen.  

  

En konsekvens ved at åbne ruterne vil være, at alle ikke-

kørselsberettigede passagerer skal betale for at benytte bussen.  Elever, 

som på grund af afstand, sygdom eller trafikale forhold er berettiget til 

kørsel, visiteres som hidtil til kørsel uden betaling efter kommunens 

vedtagne serviceniveau, og der udstedes buskort til disse elever.  

  

Styregruppen for Kollektiv Trafikplan foreslår med afsæt i gruppens 

arbejde i 2014-2015 samt NTs notater om fordele og ulemper, at man 

ensarter vilkårene for at benytte den kollektive trafik i kommunen. 

Styregruppen og kommunens Kørselskontor foreslår, at ”de lukkede 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 14/9320 

 Forvaltning: Center for Bibliotek &  

Borgerservice 

 Sbh: anrv 

 Besl. komp: PMU/KFU/BUU 
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skolebusruter” åbnes som del af den kollektive trafikplan for kommunen. 

  

Fakturering for de yderligere åbne ruter håndteres fortsat på samme måde 

som i dag, hvor Center for Teknik og Miljø fakturerer Center for Bibliotek 

og Borgerservice for de åbne ruter, der benyttes til skolekørsel. Der sker 

ikke overførsel af budget fra KFU til PMU. 

 

Indstilling 

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren samt Kommunaldirektøren 

indstiller forslaget om at åbne de ”lukkede” skolebusruter til Kultur- og 

Fritidsudvalgets samt Plan og Miljøudvalgets godkendelse og til Børne- og 

Ungdomsudvalgets orientering. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015 

Indstillingen følges. 

  

Fraværende: Karsten Drastrup 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Tidsplan 22. sep. 2014.pdf (dok.nr.169199/14) 

Baggrundsrapport vers 3 - 24092014.pdf (dok.nr.169203/14) 

Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx (dok.nr.169204/14) 

Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014 (dok.nr.185135/14) 
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3. Ny tildeling af ressourcer til dagpleje 

 

Sagsfremstilling 

Med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde 1. august 2015 er 

Frederikshavn Kommunale Dagpleje blevet til 4 dagplejeafdelinger i de fire 

dagtilbudsdistrikter. Fra budgetåret 2016 skal hver distriktsleder have tildelt 

budgetmidler til drift af dagplejepladserne i distriktet. Den hidtidige samlede 

budgettildeling kan derfor ikke bruges mere. Driften af dagplejepladser 

indebærer udgifter til:  

 løn og uddannelse for distriktets ansatte dagplejere, gæsteplejere 

og afdelingsledere,  

 børnerelaterede udgifter til aktiviteter og beskæftigelse   

 udgifter til leje af ”legestuelokaler” til nogle af dagplejernes 

legestuegrupper. 

Center for Børn og Skole har sammen med Økonomicenteret arbejdet med 

et forslag til en ny tildelingsmodel for dagplejedriften, som er enklere og 

ligner den indekserede tildelingsmodel, som er indført i forhold til 

budgetteringen for vuggestuer og børnehaver. Overordnet er eneste 

forskel, at lønudgifter til afdelingsledere for dagpleje holdes ude af 

tildelingsbeløbet pr. dagplejeplads og i stedet tildeles fra central pulje. 

  

Det samlede dagplejebudget 2016 er baseret på flg. budgetforudsætninger: 

 485 dagplejepladser - skønnet pladsbehov i hele kommunen 

 Dækningsgrad på 3,7 børn pr. dagplejer 

 Gennemsnitslønninger til 132 dagplejere/gæsteplejere og 7 

afdelingsledere (6 årsværk - tidl. tilsynsførende 

dagplejepædagoger) 

 Budget til uddannelse, i alt 400.000 kr.  

 Distriktslederne er ledere for dagplejepladserne på lige fod med 

vuggestue og børnehavepladser (Dagplejeleder og souschefstilling 

er udgået). 

Ud fra budgetrammen for 2016 betyder det, at dagplejeafdelingerne i de 4 

distrikter kan modtage et fast årligt budgetbeløb på 98.832 kr. pr. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32299 

 Forvaltning: Børn og Kultur 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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dagplejeplads, inklusiv forældrebetaling. Ved færre eller flere børn end 

forudsat, reguleres budgettildelingen til den faktiske belægning. 

  

Det faste budgetbeløb pr. barn skal dække distriktets udgifter til løn og 

uddannelse til dagplejere, gæsteplejere samt 1000 kr. årligt pr. dagplejer til 

børnerelaterede udgifter. 

  

Der friholdes to mindre puljer til fortsat central fordeling, så 

legestuegruppernes husleje og arbejdsmiljørepræsentantens koordinering 

af køb af barnevogne/klapvogne og hygiejneartikler kan fortsætte som en 

fælles kommunal opgave. Pulje til huslejer er 350.000 kr. og pulje til fælles 

indkøb 325.000 kr. 

Forslaget ændrer ikke på serviceniveau og forbrug, men betyder at hvert af 

de 4 distrikter får en let tilgængelig beregningsmodel for driften af deres 

dagplejepladser. 

  

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. drøfter modellens principper  

2. godkender at tildelingsmodellen træder i kraft fra 1. januar 2016  

 

 

 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Drøftet. 
2. Indstillingen godkendt. 
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4. Specialbørnehavepladser samles i et 

tilbud 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har siden 2007 haft i alt 15 specialpladser til børn 

mellem 0-5 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling (Serviceloven § 

32). I budget 2016 blev forslaget om at samle specialgrupperne i et tilbud 

vedtaget, for at opnå en besparelse på 600.000 kr. (Forslag BUU15/2016 er 

vedlagt som bilag).  

  

Pladserne har hidtil været samlet i to daginstitutioner; 8 pladser i 

Bødkergården i Østervrå og 7 pladser i Abildgård Børnehave i Distrikt Øst i 

Frederikshavn. Begge steder har lokaler, der er særligt indrettet til formålet. 

 

Pt. er belægningen kun 7 pladser i alt, 1 i Bødkergården og 6 i Abildgård 

Børnehave. De nuværende 7 børn i specialgrupperne kommer alle på nær 

en fra Frederikshavn. Den ene har bopæl i Skagen. 

 

Med baggrund i børnenes bopæl, og dermed forventede udgifter til transport 

foreslår Center for Børn og Skole, at specialpladserne fremover samles i 

Abildgård Børnehave. Det foreslås desuden, at de allerede indskrevne børn 

forbliver i deres tilbud. Sammenlægningen skal dermed ske fremadrettet 

ved visitation af nye børn til specialgruppe. I anlægsbudgettet for 

byggeprojekter i Bæredygtigt Børneområde er der disponeret midler til ny 

større institution på Abildvej i Frederikshavn i 2017-2018. Heri indgår nye 

rammer til specialgruppen. Det vurderes at behovet for specialpladser indtil 

nybygningen er klar, kan opfyldes i eksisterende bygningsrammer i Distrikt 

Øst. 

 

Distriktsbestyrelsen i Distrikt Øst har i mail af 19. november 2015 fremsat 

deres bekymring for sammenlægningen og de konsekvenser som forældre 

med børn i specialgruppen kan opleve. Bestyrelsen opfordrer til, at 

forældrene inddrages i beslutningen om placeringen af den sammenlagte 

specialgruppe. Mailen er vedlagt sagen som bilag. 

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. drøfter sagen 

2. beslutter fremtidig placering af den sammenlagte specialgruppe 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32314 

 Forvaltning: Center Børn og 

Skole 

 Sbh:vimd 

 Besl. komp: BUU 
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 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Drøftet.  
2. Sagen udsættes til januar, hvor Børnehaven Abildvej og 

Bødkergården inviteres til møde med udvalget. 
 

Bilag 

BUU 15/2016 - Specialbørnehavepladser samles i et tilbud (kopi)  (dok.nr.187231/15) 
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5. Ferielukning i Skolefritidsordninger 

(SFO) 

 

Sagsfremstilling 

På efterårets dialogmøder med skoledistriktsbestyrelserne fik Børne- og 

Ungdomsudvalget flere reaktioner på beslutningen i budget 2015 om 

fremover at holde 2 ugers ferielukning i skolefritidsordningerne (SFO) i uge 

28 og 29. Nogle forældre fandt det meget vanskeligt at holde ferie i den 

pågældende periode. Der var desuden et stort ønske om mulighed for 

nødpasning.  

  

Besparelsen blev i budgetlægningen 2015 beregnet til en nettobesparelse i 

2016 på 585.000 kr. Reduktionen er fratrukket rammen for skolernes 2016-

budgetter. 

  

På baggrund af dialogmøderne har Center for Børn og Skole arbejdet med 

nogle muligheder for, at Børne- og Ungdomsudvalget kan justere 

konsekvenserne af beslutningen ved at holde ”nødåbent” i en enkelt SFO-

afdeling i distriktet: 

  

1. Indføre nødåbent i en af hvert distrikts SFO-afdelinger i de to 

ferielukningsuger. Center for Økonomi har beregnet, at 2 ugers 

nødåbent i hvert af de 4 distrikter koster i alt 190.000 kr./år. 

Beregningen bygger på udgiften til 2,5 medarbejder og 45 børn i 

hver af de 4 nødåbne SFO’er. 

2. Indføre 3 ugers ferielukning i stedet for 2, men lade besparelsen 

ved den ekstra ferielukkede uge være med til at ”betale” for 

nødåbent af en af hvert distrikts SFO-afdelinger i de 3 

ferielukningsuger. Den ekstra uges besparelse betyder, at 3 ugers 

nødåbent i 4 skoleafdelinger i alt giver en kommunal mindreudgift 

på 14.000 kr./år.  

  

Nødåbent i SFO betyder, at der afsættes penge til at holde 1 SFO åbent, 

mens de øvrige SFO-afdelinger i distriktet er lukket i 2 eller 3 uger. Hvis et 

barn har brug for SFO i ferielukningsperioden, men går i en ferielukket 

SFO, tilbydes barnet i stedet at komme i den skoleafdelings SFO, som 

holder nødåbent. Forældre skal selv sørge for transport til og fra den 

nødåbne SFO.  

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/18228 

 Forvaltning: CBS 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

   

1. drøfter om beslutningen om 2 ugers ferielukning skal justeres 

2. tager stilling til mulighed for nødåbning i en SFO-afdeling under 

ferielukning og finansiering af en ny model 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Drøftet.  

2. Der indføres nødåbent i en af hvert distrikts SFO-afdelinger i de 

to ferielukningsuger, jf. forslag 1.  

Modellen finasieres af 1 mio. kr. afsat til Bæredygtigt Børneområde 

i budget 2016. 

 



 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 15. december 2015  Side 13 af 30 
 

6. Ændring af lukkedage i dagtilbud 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte 6. november 2008, at vuggestuer 

og børnehaver kan afholde ”lukkedage”, når fremmødet i et hus er under 

25 % (se bilag). Lukkedage må efter dagtilbudsloven kun afholdes på dage 

med lavt fremmøde og der skal tilbydes alternativ pasning på alle 

hverdage, dog undtaget 24. december og Grundlovsdag. Det er den 

enkelte kommune, som definerer grænsen for lavt fremmøde.  

  

I budget 2016 er det besluttet at indføre en uges yderligere ferielukning i 

dagtilbuddene 0 – 6 år. For at efterkomme beslutningen er der behov for at 

ændre den hidtidige definition af ”lavt fremmøde”, som er den, der 

bestemmer om et givent hus kan holdes lukket. Det foreslås derfor at hæve 

definitionen af ”lavt fremmøde” fra 25 % til 50 %, for at øge distrikternes 

mulighed for at holde en uges yderligere ferielukning i løbet af året.  

 

Tidligere beslutning om, at det er delegeret til distriktsbestyrelserne at 

fastlægge rammerne for eventuelle lukkedage i distriktets huse 

videreføres, da det er erfaringen at der er store lokale forskelle i behov og 

muligheder for at benytte lukkedage. 

 

Indstilling 

Børne-, Kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. godkender at definitionen af lavt fremmøde hæves til 50 % 

 

2. fastholder at kompetencen til at fastlægge rammerne for eventuelle 

lukkedage i distriktets huse er delegeret til distriktsbestyrelserne 

  

 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

 

1. Godkendt 

2. Godkendt. 

 

Bilag 

Dagsordenspunkt fra møde den 06-11-2008 i Børne- og 

Ungdomsudvalget (dok.nr.189126/15) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32481 

 Forvaltning: Center for Børn og 

Skole 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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7. Godkendelse af nyt navn til børnehus i 

Elling  

 

Sagsfremstilling 
I Elling er ombygningen af Børnehuset Andedammen i Elling ved at være 

overstået og klar til etapevis indflytning. Børnene i Strandby Børnehave, 

Børnehaven Havblik (Strandby) og Andedammen i Elling flytter ind i det 

nye fælles hus omkring 1. december 2015. Dertil kommer et antal nye 

vuggestuepladser i løbet af 2016. 

 

Leder af Dagtilbudsdistrikt Nord har på vegne af forældre og medarbejdere 

i de tre fusionerende børnehaver indsendt ønske om, at det nye børnehus 

får navnet ”Børnehuset Molevitten”. 

  

Det foreslåede navn er valgt ud fra ønsket om at få et navn, der kunne 

opsummere de to lokalsamfund og de tre tidligere børnehaver. Et navn, der 

skulle rumme ”hele molevitten”, og et sjovt navn, som ikke havde 

referencer til nogle af de eksisterende børnehaver. Forældre, børn og 

medarbejdere i de tre børnehaver har kunnet komme med forslag til deres 

nye fælles navn. Derefter har medarbejderne på en pædagogisk dag 

skullet udvælge navnet blandt de mange indkomne forslag. I slutspurten 

blev det ”Børnehuset Molevitten”, som blev valgt med overvældende flertal. 

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender, at børnehuset i Elling får navnet Børnehuset 

Molevitten. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Godkendt. 

 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: Børn og Skole 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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8. Henvendelse fra distriktsbestyrelse om 

Tangloppens pladser 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsbestyrelsen i Distrikt Øst har den 19. november 2015 indsendt brev 

til Børne- og Ungdomsudvalget om deres overvejelser vedr. fremtiden for 

pladserne i Børnehaven Tangloppen, som bliver for lille, når Obs-gruppens 

pladser flyttes til et andet distrikt. I brevet appellerer bestyrelsen til, at der 

bliver truffet en hurtig beslutning om flytning af børnene.  

 

Center for Børn og Skole kan understøtte bestyrelsens fakta og 

argumenter, og kan anbefale at processen sættes i gang med henblik på, 

at Tangloppens børn pr. 1. maj 2016 flytter til anden afdeling i distriktet. 

Erfaringerne fra tidligere har vist, at netop tæt dialog og fælles planlægning 

er vejen til at give børn og forældre den bedst mulige overgang fra en 

børnehave til en anden. 

 

Børnehaven Tangloppens lokaler er et af de steder, som var tænkt ind i en 

ny større institution på Abildvej, som der er afsat anlægsmidler til i 2017-

2018.  

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. drøfter henvendelsen 

2. godkender at pladserne i Tangloppen flytter ud med udgangen 

af april 2016 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

 

1. Drøftet. 
2. Godkendt. 
 

Bilag 

Henvendelse fra distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: Børn og Kultur 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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9. Investeringsplan for forebyggelse og 

nedbringelse af antallet af anbringelser i 2016 og 

overslagsårene  

 

 

 Åben 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2014 at igangsætte en 

proces, der skal forebygge anbringelser og nedbringe antallet af anbringelser med 46 

helårspladser frem til og med 2018. 

 

Den 6. november 2014 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget tids-og 

investeringsplanen for 2015 og overslagsårene (jf. bilag 1). I tids-og investeringsplanen 

var der tre bærende indsatser, som det blev besluttet at investere i:  

 

• Den netværksskabende helhedsplan 

• Udvidelse af Skansen 

• Forældreuddannelser i ” De Utrolige År- Baby” 

 

 

Tids-og investeringsplanen for 2016 og overslagsårene 

Der er flere tiltag, der kan være med til at forebygge og nedbringe anbringelsesantallet i 

Frederikshavn Kommune. Forvaltningen har blandt andet været undersøgende på tiltag, 

der omhandler en yderligere udvidelse af Skansen og en større grad af 

netværksinddragelse i anbringelser af Frederikshavn Kommune. 

 

Et vigtigt grundelement i at kunne forebygge og nedbringe anbringelsesantallet ligger i 

det arbejde sagsbehandlerne udfører med det enkelte barn og dets familie. Der er dog 

flere udfordringer, der vanskeliggør sagsbehandlerenes forebyggende arbejde på 

nuværende tidspunkt. En af disse udfordringer er øget arbejdspres på sagsbehandlerne, 

et arbejdspres der øges yderligere af, at familieafdelingen og Ungeenheden har vakante 

sagsbehandlerstillinger, som har vist sig vanskelige at besætte. I sammenligning med 

omkringliggende kommuner har sagsbehandlere i familieafdelingen og Ungeenheden i 

Frederikshavn Kommune et højere sagstal.  

 

Pr. 1.1. 2016 overdrages børnesager på børn mellem 15-17 år fra Ungeenheden til 

familieafdelingen. Forløbelige beregninger viser, at gennemsnittet for sagsstammerne 

efter 1.1 2016 vil være på 39 børnesager pr. sagsbehandler. Til sammenligning 

investerer andre nordjyske kommuner i sagsbehandlerstillinger, hvilket betyder, at 

udvalgte sagsbehandlere i eksempelvis Brønderslev Kommune har en sagsstamme på 

20 børnesager. Ved at investere i to sagsbehandlerstillinger til familieafdelingen, vil 

sagsstammen pr. sagsbehandler kunne reduceres til 37 børnesager, og med mulighed 

Sagsnr: 15/21245 

Forvaltning: bk 

Sbh: groj 

Besl. komp: BUU 
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for at udvide med yderlig en stilling i kraft af opgaver på integrationsområdet vil sagstallet 

blive 36.  

 

I budget 2013 blev det tilsvarende foreslået og besluttet at investere i flere 

sagsbehandlerstillinger i familieafdelingen. Det kan konstateres, at denne investering i 

medarbejderressourcer har haft en positiv betydning for udgiftsniveauet til 

foranstaltninger. 

 

Ud fra ovenstående betragtninger forslås derfor, at der investeres i sagsbehandler-

stillinger. Fordelene ved at investere i sagsbehandlerstillinger er, at sagsbehandlingen på 

bedst muligt vis kan understøttes. Hermed kan sagsbehandlerne have bedre betingelser 

for at yde en mere forebyggende indsats og en investering i sags-behandlingsstillinger vil 

formentlig være med til at sikre, at vi kan fastholde medarbejdere og i mindre grad være 

udfordret på at rekruttere medarbejdere.     

 

Derudover anbefales det, at der foretages en udvidelse af målgruppen for Projekt 

Skagen. Målgruppeudvidelsen vil kunne ske indenfor de nuværende økonomiske 

rammer. 

              

Målgruppeudvidelse for Projekt Skagen 

Målgruppen for Projekt Skagen er familier med børn, hvor det efter en forudgående 

børnefaglig undersøgelse (jf. Lov om social service § 50) er vurderet, at børnene og 

familiens behov kan imødekommes indenfor projektets rammer. Da der er tale om et 

ambulant tilbud, som kan målrettes den enkelte families individuelle behov, er der tale 

om en bred gruppe af børn med særlige behov, der primært er begrundet i børnenes og 

familiernes psykosociale situation. 

 

En udvidelse af målgruppen for Projekt Skagen udspringer dels af et lokalt ønske dels af 

et ønske fra styregruppen bag Projekt Skagen.  Det forslås, at målgruppen for Projekt 

Skagen udvides, så der undtagelsesvist kan visiteres tidligere, enten ved start eller 

undervejs i undersøgelsesforløbet, hvis de implicerede parter er enige med familien om, 

at indsatsen kan stabilisere barnet/den unges situation.  

Visiteringen til Projekt Skagen behøves således ikke nødvendigvis at ske, når der først 

foreligger en § 50, men kan allerede ske, når overvejelserne går på, at en indsats kan 

iværksættes eller imens en § 50 færdiggøres. Ved at ændre målgruppen for visitation til 

Projekt Skagen kan der ydes en tidligere indsats, hvilket i endnu højere grad kan virke 

forebyggende for anbringelser.  

 

Da Projekt Skagen har kapacitet til, at flere børn kan visiteres, vurderes det, at 

målgruppeudvidelsen kan foretages indenfor eksisterende økonomiske rammer.  
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Investeringsoversigt  

 2015 2016 2017 2018 

Budget i alt 1.951.501  3.810.073  5.668.645  7.217.455  

Disponeret beløb 

 

1.951.501  2.761.000  2.993.000  3.297.000 

Sagsbehandlere 

 

- 1.049.073 1.049.073 1.049.073 

Målgruppeudvidelse 

af Projekt Skagen -  0  0  0 

Ikke disponeret beløb 0 0 1.079.572 2.324.382 

 

 

Indstilling  

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 

1. drøfter tids-og investeringsplanen for 2016 og overslagsårene 
2. godkender tids-og investeringsplanen for 2016 og overslagsårene 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

 

1. Drøftet 
2. Godkendt. 

 

 

Bilag 

171622/15_v1_tids-og investeringsplan for 2015 og overslagsårene.pdf.PDF 
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10. Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen – 

Præsentation af forløbet EUD10 for kommunens 

unge 

 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Jeg anmoder om en redegørelse for, hvordan UU præsenterer mulighederne i EUD10 for 

vores unge, der er på vej ud af skolen, men ikke kan finde sig selv i forhold til valg af 

erhverv - og måske mangler (har begrænsede) boglige kvalifikationer. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Sagen genoptages på næste møde. 

 

 

 

 

Sagsnr: 

Forvaltning: BK 

Sbh: elwi 

Besl. komp: BUU 
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11. Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen – 

Status på uddannelsesstrategien og 2020 delmål 

 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Jeg anmoder om at få en redegørelse for, hvorledes den netop vedtagne 

uddannelsesstrategi ”Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere” er blevet 

præsenteret for skoler, erhvervsliv og erhvervsuddannelser samt andre relevante aktører 

og samarbejdspartnere. 

 

Det ønskes belyst, hvorledes der er taget initiativ til at få strategien indarbejdet og taget i 

brug hos såvel de kommunale som private skoler samt hos de eksterne partnere. 

 

Der anmodes om en status på ansættelsen af erhvervsplaymaker samt jobbeskrivelsen 

af stillingen. 

 

Der ønskes en drøftelse af delmål for uddannelsesstrategien frem mod 2020. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Sagen genoptages på næste møde. 

 

Fraværende: Bahram Dehghan, Christina Lykke Eriksen 

Sagsnr:  

Forvaltning: BK 

Sbh: elwi 

Besl. komp: BUU 
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12. Årsrapport - Socialtilsyn Nord 2014 

 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Som konsekvens af tilsynsreformen blev der med virkning fra 2014 etableret 5 

tilsynsmyndigheder i Danmark. Tilsynsmyndighederne har blandt andet til opgave at føre 

tilsyn med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, botilbud til 

voksne samt stofmisbrugsbehandlingstilbud. Tilsynsmyndighederne har således 

overtaget en del af tilsynsopgaverne fra kommunerne, ligesom de har overtaget en del af 

godkendelsesopgaven i forhold til plejefamilier.  

Formålet med de nye socialtilsyn er at understøtte et kvalitetsløft i de sociale tilbud og 

plejefamilier, der skaber en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne. Det 

skal ske ved at tilsynet er fagligt kompetent og arbejder professionelt, uvildigt og 

systematisk. For at kunne leve op til lovens formål, er selve tilsynet sat i faste rammer, i 

det Socialtilsynet har udarbejdet en kvalitetsmodel på henholdsvis familieplejeområdet 

og tilbudsområdet, som benyttes i tilsynet.  

I Nordjylland varetages opgaverne af Socialtilsyn Nord, som er placeret i Hjørring 

Kommune. Socialtilsyn Nord har udarbejdet en årsrapport for 2014, som præsenteres for 

Børne- og Ungdomsudvalget. Årsrapporten samler data fra alle nordjyske kommuner og 

for både voksenområdet og børne- og ungeområdet. 

 

Opsummering af resultaterne fra tilsynene i 2014 

Ved årets udgang udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 378 og 

antallet af plejefamilier 1038. Socialtilsyn Nord beretter i rapporten, at alle tilbud har haft 

mindst et fysisk besøg i løbet af 2014. 

I årsrapporten er tilbuddenes arbejde belyst med følgende fire fokuspunkter: 

1. Indsatsmål 

2. Magtanvendelse 

3. Fysiske rammer for plejebørn 

4. Det juridiske grundlag for de sociale tilbud 

 

Det er Socialtilsyn Nords oplevelse, at de fleste tilbud har en god kvalitet, når det 

kommer til de udvalgte fokuspunkter. Det beskrives endvidere, at de mangler, som 

Socialtilsyn Nord har fundet, for de flestes vedkommende er rettet op i dialog med 

tilbuddene eller ved brug af vilkår eller påbud.  

 

I Frederikshavn Kommune er der i 2014, indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets regi, 

udarbejdet tilsynsrapporter for Frederikshavn Krisecenter, Bo-Hjemme-Støtte, 

Døgncentret samt Birketoften.  

Fælles for alle tilsyn er, at de samlet set vurderes som tilbud af god kvalitet. Der er ikke 

givet påbud, men enkelte vilkår som alle siden er imødekommet ved tilsyn 2015. 

  

Sagsnr: 15/32319 

Forvaltning: BK 

Sbh: lemt 

Besl. komp: BUU 
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Som nævnt har Socialtilsyn Nord også overtaget en del af godkendelsesopgaven i 

forhold til plejefamilier. Af årsrapporten fremgår at Socialtilsyn Nord i 2014 har foretaget 

29 nygodkendelser af plejefamilier ud af 165 ansøgninger om nygodkendelse. Der er 

foretaget 268 regodkendelser af plejefamilier. Der har generelt været en lang 

sagsbehandlingstid i 2014. Socialtilsyn Nord påpeger, at den lange sagsbehandlingstid 

har været under indflydelse af flere faktorer, såsom indarbejdelse af nye 

kvalitetsmodeller, nye regler og rammer for tilsynsopgaven, indkøring af nye IT-systemer 

mv. Der har fx i forhold til nygodkendelser på familieplejeområdet været en gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid i 2014 på 157 dage. 

 

Dialog mellem Frederikshavn Kommune og Socialtilsyn Nord 

I relation til at Socialtilsyn Nord har overtaget den del af godkendelses- og 

tilsynsopgaven der vedrører generel godkendelse af plejefamilier, har der lige siden 

Socialtilsynets opstart pågået en dialog mellem Socialtilsyn Nord og Frederikshavn 

Kommune. Der har været flere udfordringer knyttet til opstarten og ikke alle er løst endnu. 

Frederikshavn kommune har dels påpeget, at forudsætningerne for de tre 

godkendelsesformer for plejefamilier – generelt, konkret og netværk - er upræcise hvad 

angår forudsætninger og vilkår, hvilket giver anledning til en del usikkerhed og derfor kan 

rumme en risiko for en uensartet praksisudvikling. Endvidere påpeges der dilemmaer 

mellem på den ene side kommunernes forsyningsforpligtelse, og på den anden side 

Tilsynsenhedernes suveræne kompetence til godkendelse af tilbud – her navnlig 

plejefamilier. Uanset at Tilsynsenhedernes godkendelsesprocesser er ved at have fået 

en rimelig behandlingstid, så sker godkendelser fortsat i en ikke-prioriteret rækkefølge, 

og det synes som om der godkendes familier til opgaver med en nedsat belastningsgrad, 

så sandsynligheden for at de rent faktisk vil modtage et barn er ringe. Dette samtidigt 

med at plejefamilier med godkendelse til børn og unge med mere komplekse 

belastningsgrader, bliver en mangelvare. I værste konsekvens kan dette få dobbeltrettet 

økonomisk konsekvens for kommunerne, der på den ene side betaler for drift af tilsyn og 

godkendelse af plejefamilier, og på den anden side ikke får godkendt de plejefamilier der 

er behov for, og dermed i yderste konsekvens må ty til brug af mere udgiftsdrivende 

anbringelsestyper. Frederikshavn kommune forsøger at understøtte rekruttering af 

plejefamilier fra lokalområdet via informationsmøder. Senest i forsommeren 2015, hvor 

ca. 50 familier deltog i informationsmøde i Arena Nord.   

Den fulde udgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2014 er vedlagt som bilag. Den har 

været til orientering i Socialudvalget og Handicaprådet. 

 

Indstilling  

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orientering om årsrapporten fra Socialtilsyn Nord til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Udsættes til næste møde. 

 

Bilag  
Årsrapport 2014 – Socialtilsyn Nord 
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13. Finansieringsmodel for 

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland 

 

 Åben 

Baggrund  

KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet 

Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en 

fælles finansieringsmodel for instituttet.  

 

 

Sagsfremstilling 

KKR Nordjylland anmodede på KKR-mødet den 25. september 2015 om, at der skulle 

iværksættes en proces med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for 

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet var at forsøge at sikre 

Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.  

  

Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde 

forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.  

 

På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag 

fra Socialdirektørkredsen og Aalborg Kommune.  

 

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 

kommuner, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseret på 2014 forbrug 

og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. 

kr.  

 

Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige sociale tilbud i 

det forstærkede samarbejde. 

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordelt efter 2014 forbrug) 

mellem kommunerne fremgår nedenfor.  

  

Sagsnr: 11/1388 

Forvaltning: LS 

Sbh: mepd 

Besl. komp: 

SOU/BUU/HR/BR 
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Central udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en central udmelding vedrørende voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade. Landets kommuner har i den forbindelse afrapporteret, hvilke højt 

specialiserede tilbud, der er til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der 

lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til 

målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. 

Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da 

Rammeaftalen skulle godkendes var det uvist, om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 

Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det 

besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den centrale udmelding til der 

var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.  

 

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedrørende 

erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 

12. februar 2016. 

 

Sagen sendes administrativt til høring i Handicaprådet. 

 

Indstilling  

Social- og sundhedsdirektøren og Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

på baggrund af KKR’s indstilling, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

overfor Byrådet anbefaler til endelig godkendelse: 

 

1. At finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland 
godkendes, herunder at: 

 

 Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., 

 Finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode, 

 Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland evalueres indholdsmæssigt i 2016 
og 2018 på linje med øvrige sociale tilbud i det forstærkede samarbejde 

 Modellen baseres på 2014 forbrug, 
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 Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. 
 

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:  

 

2. At den centrale udmelding vedrørende erhvervet hjerneskade godkendes som en del 
af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 
2016. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Børne-og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingen til endelig godkendelse i 
byrådet. 

2. Indstillingen godkendes. 
 

 

Bilag 

Nordjyllands afrapportering til Socialstyrelsen vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 
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14. Opfølgende temadag - sundhed og 

beskæftigelse 
 

Sagsfremstilling 

 

Resumé 

På møder i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og 

Børne- og Ungdomsudvalget i september og oktober måned 2015 blev det 

politisk godkendt at afholde endnu en temadag vedrørende samarbejde 

mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Temadagen er en 

opfølgning på temadagen ”Samarbejde om borgernes sundhed og 

arbejdsmarkedsparathed”, der blev afholdt den 4. juni 2015.  

  

Formålet med nye temadage 

I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked, Center for Unge og Center 

for Sundhed og Pleje. Det overordnede formål med opfølgningen er, at 

sætte fokus på mere og styrket samarbejdet mellem områderne. 

Ambitionen er at lave forbedringer i den fælles indsats, herunder at skabe 

øget kendskab og viden om de tilbud, der er i kommunen. Derudover 

introduceres begrebet relationel koordinering, der med succes anvendes i 

Center for Social og Sundhedsmyndighed, som en metode til tværgåede 

samarbejde. Afslutningsvist laves der en opsamling med konkrete aftaler 

for det videre samarbejde. Fokus er på det simple og virkningsfulde 

samarbejde med enkle og målbare initiativer.  

  

Udvælgelse af temaer 

I Frederikshavn Kommune er psykiske lidelser og bevægeapparatet de 2 

områder, hvor der er flest sygemeldte borgere. De udgør hver omkring 40 

% af samtlige sygemeldte borgere. Arbejdsgruppen har derfor forslået, at 

afholde temadagene over 2 dage med en dag til hvert emne, hhv. psykiske 

lidelser og bevægeapparatet.   

  

Hertil skal det bemærkes, at det falder godt i tråd med de af 

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som centrene har fokus på i 

2015 og 2016. 

 For psykiske lidelser gælder det pakkerne med mental sundhed – 

alkohol – stoffer. 

 For bevægeapparatet gælder det pakkerne med fysisk aktivitet – 

mad og måltider – overvægt. 

 

 Åben sag  

 Sagsnr: 15/23219 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: AMU/SUU/BUU 

/SOU 
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Temadagen om psykiske lidelser afvikles primo 2016 og temadagen om 

bevægeapparatet afvikles i august/september 2016. Temadagene skal 

afholdes en torsdag fra kl. 13-17. Begge temadag følger den samme 

skabelon. Dog vil de inviterede personer variere i relation til emnet.  

  

Temadag – psykiske lidelser  

Målgruppen: Ledere, faglige koordinatorer, evt. frontpersonale fra Center 

for Handicap og Psykiatri (Støttecentrene, Fontænehuset, Nordenfjord, 

Misbrugsbehandling og Socialt udsatte), Center for Social og 

Sundhedsmyndighed (Socialenheden), Center for Unge, Center for 

Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Pleje.  

  

Indhold:  

1. Siden sidst – opfølgning på sidste temadag 

2. Dagens program samt formålet med dagen.  

3. Kort præsentation af de tilbud / indsatser, vi har i 

Frederikshavn kommune for borgere med psykiske lidelser. 

a. Relevante aktører fremlægger, hvilke tilbud /muligheder 

der er inden for deres område: Hvem gør hvad? Hvem må 

hvad?  

b. Workshop: Overskrift: Hvor er der synergi i at 

samarbejde? Fokus på det enkle samarbejde.  

  

4. Relationel koordinering: Præsentation af begrebet og en 

skabelon til at bruge metoden i praksis. Social- og 

Sundhedsmyndighed fortæller om metoden og dens anvendelse i 

praksis.  

5.   Fremlæggelse af en typisk kompleks case, som kræver 

samarbejde på tværs. 

Workshop: Overskrift: Relationel koordinering – hvordan bruger vi 

metoden i vores tværgående samarbejde? 

  

6.   Konkretisering af muligheder og nye initiativer i samarbejdet 

mellem sundhed og beskæftigelse om borgere med psykiske 

lidelser? 

Hvad er succeskriterierne for borgerne, og hvordan måler vi 

effekten?  

  

7.   Afslutning og opsamling på konkrete aftaler for det videre 

samarbejde 
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Temadag – bevægeapparatet  

Målgruppe: Ledere, fagligere koordinatorer evt. frontpersonale fra Center 

for Sundhed og Pleje (Sundheds og Træningscentrene, evt. Projekt 

faldforebyggelse), Center for Social og Sundhedsmyndighed 

(Visitationsenheden), Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.  

  

Indhold: Det samme som ved temadagen om psykiske lidelser, men nu 

rettet mod bevægeapparatet. 

  

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og 

sundhedsdirektøren indstiller at 

1. Orienteringen om afholdelse af de opfølgende temadage tages til 

efterretning 

2. Politikerne tager stilling til, om de vil deltage i temadagene.  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Udsættes til næste møde. 
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15. december 2015 - orientering fra 

Børne- og Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, 

herunder 

 

 Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møde flyttes fra den 7. 

januar til den 21. januar 2016 

  

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen 

tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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