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1 (Åben) Regnskab 2015
Sags ID: EMN-2015-50227

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Det korrigerede driftsbudget for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde eksklusiv 

bankbog var i 2015 på i alt 890,8 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 896,5 mio.kr. 

Årsresultatet er således et underskud på 5,7 mio. kr., der svarer til en budgetafgivelse på 

0,6%.

Årets resultat på 5,7 mio. kr. tillagt overskud fra tidligere år på 2,3 mio. kr. og fratrukket 

områder ikke omfattet overførsel på 2,9 mio. kr., giver et samlet underskud på 0,5 mio. kr. 

til overførsel til 2016.

Af driftsoverskuddet på skoleområdet indstilles der, at 0,3 mio. kr. overføres til anlæg på 

skoleområdet. Anlægsbevillingen skal finansiere udgiften til indskoling på Bangsbostrand 

Skole.

Hermed indstilles der overført et underskud på 0,8 mio. kr. til drift i 2016.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende 

over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet, der er tilknyttet elektronisk 

på politikerportalen, omfatter:

 Kort præsentation af omkostningsstedet

 Orientering om regnskabsresultat

 Gennemgang af opnåede resultater for 2015

Der er udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, hvor årsresultatet 

forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.

Udover interne udligninger af over og underskud indenfor det enkelte centerområde, er 

der også foretaget udligning af underskud og overskud centre imellem. Disse 

dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Regnskabsresultatet inkl. overskud fra 2014, samlet driftsunderskud på 0,8 mio. kr., 

indstilles i henhold til anbefalingerne i årsberetningen, overført til 2016 således:

DRIFT

Center for Børn og Skole – skole overskud     9,6 mio. kr. 

Center for Børn og Skole – dagtilbud overskud     6,2 mio. kr. 

Center for Fritidscentre og klubber overskud     2,5 mio. kr.

Center for Familie                           underskud   8,9 mio. kr. 
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Center for Unge underskud 10,2 mio. kr.

Med direktørens indstilling om udligning på tværs af centre, indstilles følgende overført:

Center for Børn og Skole – skole overskud     6,5 mio. kr.

Center for Børn og Skole – dagtilbud overskud     1,9 mio. kr.

Center for Fritidscentre og klubber overskud     1,9 mio. kr.

Center for Familie                         underskud     5,2 mio. kr.

Center for Unge                                     underskud     5,2 mio. kr. 

Herefter henstår Center for Familie og Center for Unge med et samlet underskud på 8,8 

mio. kr. 

Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye 

ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen 

har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 

2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene 

indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr.  Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn 

til kommunens serviceramme og likviditet ikke muligt at overføre og frigive så store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. 

omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at projekter med ekstern 

finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 

16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko, hvis samtlige overførte overskud bruges og 

ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr. 

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale 

med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder der har 

underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder 

som har så store underskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere 

disse i fremtiden.

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til 

kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som 

dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af udvlag og 

at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de 

underskud, som det ellers vil være svært at få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en 

bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.
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Anlæg

Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsområder har i regnskab 2015 været omfattet af 7 

projekter til en samlet sum af 11,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud 

på 3,2 mio. kr. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at

1. det forelagte regnskab for 2015 for Børne- og Ungdomsudvalgets område 

godkendes og anbefaling videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets 

behandling

2. driftsunderskuddet på 0,5 mio. kr. overføres, med underskud på 0,8 mio. kr. til 

drift og 0,3 mio. kr. til nyt anlægsprojekt ”Indskoling på Bangsbostrand Skole”.

3. overskuddet på anlægskonti på 3,2 mio. kr. overføres til 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Udvalget har drøftet princippet om at udligne over- og underskud mellem fagudvalgene.  
Udvalget tilslutter sig princippet.

Bilag

 Sammenfatning af regnskab 2015 for BUU (1257947 - EMN-2015-
50227)

 BUU-området oversigt  regnskab 2015 (1290270 - EMN-2015-50227)
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2 (Åben) Budget 2017 - Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for 

budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne 

budget 2016. Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på Børne- og 

Ungdomsudvalgets budget 2017. 

Børne- og Ungdomsudvalget - (1.000 kr.) Budget

Oprindeligt budget 2016 862.684

Midler ved lærerkonflikt -1.993

BUU demografi -2.045

Lov- og Cirkulæreprogrammet -192

1 års evaluering af Ungeenheden 1.051

Omprioritering af rammer (øremærket 10 

mio.kr.)

9.843

Pris- og Lønskøn 18.904

Udfordringer:

1% reduktion (Produktivitetsstigningspuljen) -7.797

Omprioriteringsbidrag -4.134

Demografiregulering -8.564

Budgetramme 2017 867.757

Derudover har udvalget yderligere udfordringer indenfor budgetrammen. Disse er som 

følger. 

Vakance 2.000

Tilbagebetaling af midler til dagtilbud 2.400

Specialklassetillæg 2.600

Integrationstilskud -4.000

I alt yderligere udfordringer i budgettet 3.000
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren vurderer de otte korrektioner/udfordringer på 

i alt 23.495.000 kr., som ovenfor anført, som værende budgetmæssige udfordringer. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

1. orienteringen af budgettet tages til efterretning 

2. de budgetmæssige udfordringer på 23.495.000 kr. indstilles til politisk drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Tages til efterretning.
2. Godkendt.

Bilag
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3 (Åben) Fremtidig børnetal og pladsbehov for 0-6 årige
Sags ID: EMN-2016-00813

Sagsbehandler: Anni Lena Lanzky Markfoged

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet om status på udvikling af børnetal og 

pladsbehov for 0-6 års området i Frederikshavn Kommune. 

Statistikken viser faktiske antal børn i dagtilbudsdistrikterne pr. 1. april 2016 samt en 

forventet børnetalsprognose for 2017. Statistikken er opgjort i antal m2 pr. barn pr. hus i 

de enkelte dagtilbudsdistrikter.

Statistikken vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer inden mødet.

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

drøfter udvikling for børnetal og pladsbehov.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsættes til næste møde.

Bilag
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4 (Åben) Nye rammer til Aalbæk Børnehave
Sags ID: EMN-2016-00022

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
De fremtidige rammer for Aalbæk Børnehave skal fastlægges, da børnehaven i dag har til 

huse i et midlertidigt lejemål. Det midlertidige lejemål kan opfylde behovet for midlertidigt 

bygningsbehov, men lokalerne er ikke fremtidssikrede og velegnede til brug som en 

permanent løsning. 

Planer om at bygge ny børnehave blev af økonomiske grunde taget af budgettet i 2013. 

Behovet for en permanent løsning kom på dagsordenen igen i forbindelse med 

indførelsen af Bæredygtigt Børneområde og nødvendige bygningsændringer hertil. Derfor 

er det i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015 og Økonomiudvalget den 9. 

september 2015 blevet en del af ”anlægsbudget for bygningsmæssige ændringer i 

Bæredygtigt Børneområde” at afsætte 5,4 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 til at 

ombygge en fløj af Aalbæk Skole til nye rammer for pladserne i Aalbæk Børnehave. 

Planen er ligeledes, som en del af Bæredygtigt Børneområde, at udvide børnehaven med 

et antal vuggestuepladser til børn mellem 0-2 år. I Bæredygtigt Børneområde er det 

besluttet at sigte mod, at også forældre i oplandsbyerne får valgmulighed mellem 

dagpleje og vuggestue. 

Henvendelser fra borgere omkring placering af børnehaven på skolen har givet anledning 

til at Børne- og Ungdomsudvalget holdt et borgermøde den 3. marts 2016 om 

børnehavens fremtidige placering.

På borgermødet var der bekymringer omkring skolens forsatte rådighed over 

gymnastiksal samt placering af legeplads til børnehavebørn tæt på klasselokaler. Center 

for Børn og Skole anbefaler, at der sker tæt dialog med skolen, såfremt der skal arbejdes 

videre med placering på skolen. 

Det indgik også i borgermødet, at en privat aktør har planer om en eventuel 

privatinstitution i Aalbæk. Center for Børn og Skole har haft flere henvendelser i relation 

til planerne, men har ikke modtaget nogen ansøgning om oprettelse af privatinstitution. 

Hvis der arbejdes videre med planerne om placering af Aalbæk Børnehave på skolens 

matrikel anbefales det, at det kommunale bibliotek medtænkes i planlægningen. 
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Det afsatte beløb rækker ikke til nybygning, men ombygning på skolen indenfor 

eksisterende bygning. En eventuel nybygning anslås til en anlægsinvestering på 10, 5 

mio. kr. 

Børne- og Ungdomsudvalget skal som opfølgning på dialogmødet i Aalbæk drøfte hvilke 

rammer Aalbæk Børnehave skal fortsætte i. Der er umiddelbart to muligheder: 

1. At fortsætte med planerne om ombygning på Aalbæk Skole, så børnehaven kan 

få til huse der, som et aldersintegreret 0-6 års børnehus eller som ren børnehave 

for 3-6 år.

2. At være i lejemål. Nuværende udlejer til børnehaven på Centralvej har tidligere 

henvendt sig i maj 2014 med forbedringsmuligheder til forbliven i det 

eksisterende lejemål. På borgermødet nævntes den tidligere børnehavebygning 

på Ndr. Strandvej, som interessant. Det er ikke yderligere undersøgt, om der er 

flere lejemuligheder i Aalbæk.

I skemaet nedenfor er beskrevet forskellene mellem at Aalbæk Børnehave er i lejemål 

kontra ombygning på skolen. Skemaet uddybes nærmere i bilag.

Lejemål Ombygning på skolen
Bygningens 
anvendelse og 
egnethed

Lokaler er godkendt til 
børnehave jf. lovkrav 
(Centralvej 17 dog kun 
midlertidig godkendt). De 
opfylder dog ikke gældende 
bygningsreglement ift. 
indeklima og tilgængelighed, 
dette vil kræve en 
anlægsinvestering.

Vil opfylde gældende 
bygnings-reglement.

Etablering af 
vuggestuepladser

Ikke mulig uden større 
anlægsudgift, da lejemålene 
pt. kun er godkendt til 
børnehavebrug.

Indarbejdes som en del af 
ombygningen

Helhedsplanens 
rammer
(10 m2 pr. plads 
inde og 50 m2 ude. 
Pædagogiske 
rammer, energi, 
fleksibel 
udnyttelse) 

Kan ikke opfyldes – især 
indeklima, plads ude og behov 
for fleksibilitet. 

Kan laves så den opfylder 
niveauet som i øvrige 
nybygninger på 
dagtilbudsområdet siden 
2010

Økonomi Lejeudgift og udgifter til vand, 
el og varme i en ikke helt ny 
bygning, uopsigelige 
lejekontrakt i minimum 7 år, 
etableringsudgifter

Anlægsinvestering

Vilkår for og 
samarbejde med 
skolen 

Som nu og tidligere (2 
matrikler) 

Let adgang til samarbejde 
mellem dagtilbud og skole, fx 
overgange, rullende 
indskoling og pædagogiske 
tiltag.
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Både dagtilbud og skole vil 
få en økonomisk fordel ved 
at samarbejde på samme 
matrikel. 

Konsekvenser for 
skolens bygninger

Der foretages ingen 
bygningsmæssige ændringer

Ved opførelse af 
aldersintegreret institution vil 
sløjdlokalet skulle flyttes og 
dermed ske fornyelse af 
faglokalet. Det vurderes at 
ombygningen kan ske uden 
at gymnastiksalen vil blive 
berørt, men dette vil kunne 
påvirke antal m2 til 
lærerforberedelse samt 
mødelokale og evt. 
biblioteksareal.
Skolen kan få gavn af de 
forbedringer som 
ombygningen medfører.

I de overordnede muligheder indgår Aalbæk Børnehave med og uden fremtidige 

vuggestuepladser. Hvis der ikke etableres et antal vuggestuepladser, vil det få 

afsmittende konsekvens på muligheden for at opnå de indlagte besparelser i Bæredygtigt 

Børneområde. Herunder muligheder for gæstedagpleje i den aldersintegrerede institution.

Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

1. drøfter de fremtidige rammer for Aalbæk Børnehave
2. tager stilling til om børnehaven skal fortsætte i et lejemål, eller der skal ombygges 

på Aalbæk Skole

Hvis ombygning vælges beslutter Børne- og Ungdomsudvalget om

3. det fastholdes at Aalbæk Børnehaveændres til en aldersintegreret institution
4. at undersøge muligheden for at inkludere det kommunale bibliotek i projektet
5. ombygningen sker i tæt dialog mellem børnehave, bibliotek og skole
6. at tilkendegive om gymnastiksal skal friholdes ændringer

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
1. Drøftet.
2. Udvalget har noteret sig, at der på dialogmødet blev forespurgt på, om 

børnehaven kunne placeres i den tidligere børnehavebygning Ndr. Strandvej.  

Udvalget har en 0 tolerance i forhold til skimmelsvamp, og ser derfor ikke det 

som en mulighed, at placere børnene i den tidligere børnehavebygning, idet der 

fortsat forefindes skimmelsvamp i bygningen.

3. Der oprettes ikke vuggestue.
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4. Godkendt.

5. Udvalget beslutter, at skole og dagtilbudsbestyrelserne i samarbejde med 

forvaltning og ejendomscenter arbejder på en placering på/i forbindelse med 

skolen.  

6. Gymnastiksalen inddrages ikke i projektet.

Bilag

4. Skitse over placering af børnehave på Aalbæk Skole (884551 - EMN-
2016-00022)

5. (Lukket bilag)
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5 (Åben) Drøftelse af udmøntning af 10 mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud 
og skoleområdet
Sags ID: EMN-2016-00893

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
I forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2017 fik Børne- og 

Ungdomsudvalget tilført 10. mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud og skoleområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget bør tage en indledende drøftelse af, hvordan udvalget 

ønsker at udmønte midlerne i 2017. 

Baggrunden for at udvalget allerede nu bør tage den indledende drøftelse af 

udmøntningen er, at såfremt udvalget ønsker at en del af midlerne udmøntes til skolerne 

og dette skal ske allerede i skoleårets 2016-17, skal dette indtænkes i skoleårets 

planlægning 2016-17. Da skoleårets planlægning er i fuld gang er det nødvendigt, at 

drøftelsen tages allerede nu.

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

drøfter udmøntning af de 10. mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud og skoleområdet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formandens forslag til fordeling af de 10 mio. kr. er:

Forberedelsestid på skolerne: 6 mio. kr.
Inklusion: 1 mio. kr.
Dag- og fritidstilbud: 2,6 mio. kr.
Andet: 400.000 kr.

A, F, DF og Ø tilslutter sig formandens forslag.

Venstre vil gerne prioritere et kvalitetsløft af skole og dagtilbuds området.
Hvordan de skal udmøntes skal afvente den endelig udmelding af budgetramme samt
indgå i budgetforhandlingen. Venstre vil gerne sikre, at de 10 mio. kr. anvendes bedst 
muligt for børn og forældre. Venstre ønsker en fælles drøftelse heraf i byrådet.
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Bilag
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6 (Åben) Handleplan for omlægning af tilbud i Ungdomsskolen og 
fritidscentrene
Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget indgik den 21. januar 2016 et budgetforlig omkring 

omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet. En del af budgetforliget rettede sig mod 

kommunens klubtilbud i fritidscentrene og Ungdomsskolen.

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for udmøntningen af udvalgets beslutninger, 

der skitserer modeller for organisering af 3. klassestilbud under 

Ungdomsskolelovgivningen. Handleplanen fremlægger endvidere forslag til ændring i 

Ungdomsskolens tilbudsvifte og organisering.

Handleplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid og Center 

for Unge. Center for Børn og Skole har været involveret, hvor det har været relevant at 

indgå et samspil med folkeskolerne. 

Centercheferne har endvidere involveret ledere i de berørte tilbud som sparringspartnere 

undervejs.

Handleplanen er vedlagt som bilag. Forvaltningen vil uddybe de centrale forslag i 

udvalgsmødet.

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

1. beslutter et af de 3 modelforslag til organisering af 3. klasses klubtilbud under 
Ungdomsskoleloven 

2. godkender handleplanen for omlægning af tilbud i fritidscentre og 
Ungdomsskolen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Modelforslag og handleplan sendes i høring i fritidscentre og Ungdomsskole.



Børne- og Ungdomsudvalget - 07-04-2016 15:00 Side 16 af 27

Bilag

 Bilag til BUU 07.04.2016 Handleplan for Omlægning af tilbud i 
fritidstilbud og Ungdomsskolen  (1287484 - EMN-2015-01099)
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7 (Åben) Dispensation vedr. "Den understøttende undervisning" i 
specialklasser
Sags ID: EMN-2016-00721

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Skoledistrikter

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Jf. Folkeskolelovens § 16 a skal undervisningen i folkeskolens fag suppleres af 

understøttende undervisning. Den understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som 

ligger udover folkeskolens faste fag og emner. 

Børne- og Ungdomsudvalget har mulighed for at godkende en fravigelse af reglerne på 

dette område. Dette fordrer en ansøgning fra skolens leder samt en udtalelse fra 

skolebestyrelsen.

Skoledistrikt Øst har indsendt en ansøgning for det kommende skoleår 2016-17, hvori de 

ansøger om at konvertere tid til den understøttende undervisning om til fagdelte 

undervisningstimer i fagene.

Skolen ønsker at få dispensation til at nedsætte den ugentlige undervisningstid, som 

ligger ud over minimumstimetallet for den fagdelte undervisning.

I de seneste to skoleår er der givet dispensation til:

1. Specialklasserækker for elever med ADHD problematikker

2. Specialklasserækker for elever med svære kontaktvanskeligheder, herunder 

også autistgruppen.

Skolen har gode erfaringer med, at den kortere skoledag, hvor eleverne modtager en 

mere intensiv undervisning i et kortere tidsrum. 

Center for Børn og Skole anbefaler på baggrund af skolens erfaringer med 

dispensationen, at denne forlænges til også at gælde i skoleåret 2016-17. 

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

godkender, at forlænge dispensationen til at konvertere timer til den understøttende 

undervisning om til fagdelte undervisningstimer for elever i specialklasserække for børn 

med ADHD, specialklasserækker for børn med svære kontaktvanskeligheder og for 

elever i autistgruppen.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

3. Ansøgning vedr. konvertering af understøttende 2016 (1287779 -
EMN-2016-00721)
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8 (Åben) Henvendelse om fremtid for Den lille børnehave 
Sags ID: EMN-2016-00631

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Der er indkommet nedenstående henvendelse fra bestyrelsen i Den Lille Børnehave. Til 

brug for Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen kan oplyses, at den årlige 

husleje i Den Lille Børnehave er 250.000 kr. Forbrugsafgifterne i 2015 beløb sig til 51.402 

kr. Derudover henvises til sag punkt 3 om Fremtidig børnetal og pladsbehov for 0-6 årige.

Bestyrelsen for Den Lille Børnehave vil gerne forespørge om en skriftlig tilkendegivelse 

på, at vi forbliver et af kommunens attraktive dagtilbud fremover.

Vi er lejet ind ved Frederikshavn Boligforening. De vil gerne energirenovere vores hus, 

men vil have en garanti for, at vi bliver her mindst 10 år endnu for at de vil gå i gang med 

projektet.

Energirenoveringen vil betyde besparelser på el, vand og varme, som vil komme 

kommunen til gode.

Vi har en stor søgning til vores børnehave, og har en god venteliste.  Vi ser at der 

kommer børn fra alle dele af byen, og enkelte fra oplandet.  De næste mange år vil det 

være den tendens vi ser, da vi er en af de mindre børnehaver i Frederikshavn By.  

Forældre vælger os på grund af pædagogikken og at vi er en lille enhed. Vi har et 

attraktivt tilbud til børn og deres forældre.

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

drøfter henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forvaltningen går i dialog med boligforeningen.

Bilag
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9 (Åben) Nødåbent SFO uge 28 og 29, Distrikt Nord
Sags ID: EMN-2016-00877

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Henvendelse fra skolebestyrelsen i distrikt Nord:

Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet skolebestyrelsen i Distrikt Nord om at beslutte, 

hvilken SFO der skal holde nødåbent i uge 28 og 29.

Denne anmodning må vi desværre tilbagevise.

I Distrikt Nord har vi en geografisk udfordring, idet vi spænder over en radius på 40 km. 

Skagen -  Aalbæk – Strandby.

Vi er klar over, at pasningsbehovet er klart størst i Skagen, idet netop de af BUU’s valgte 

”lukkeuger” er Skagens største og travleste turistuger. Det er således ikke muligt for 

mange børnefamilier i Skagen, at holde ferie i netop disse uger. Samtidig skal vi vise 

hensyn til de udenlandske børnefamilier, som er kommet hertil for at arbejde og ikke har 

andre muligheder for pasning.

Vi kan naturligvis vælge Skagens SFO som værende nødåben for hele distriktet. Dog kan 

vi ikke forsvare over for eks. børn og forældre i Strandby, at hvis de har brug for pasning, 

skal de køre 40 km. frem og tilbage. Hertil kommer, at ikke alle har bil og at den offentlige 

transport ikke nødvendigvis passer sammen med arbejdstiden. 

Bestyrelsen er klar over kommunens økonomiske situation og bidrager hellere end gerne 

til ”Bæredygtigt Børneområde”. 

Vi foreslår derfor udvalget, at Skagens SFO holdes nødåben og der her evt. indledes et 

samarbejde med minifrit, som alligevel har åben på Skagen Skoleafdeling i disse uger og 

at børn fra Strandby og Aalbæk tilbydes nødpasning i daginstitutionerne i nærområderne.

Sidst men ikke mindst står bestyrelsen uforstående overfor at BUU har valgt at lukke 

SFO’erne i netop uge 28 og 29 hvor pasningsbehovet, grundet turisme i kommunen, er 

meget stort.

På dialogmødet i efteråret, blev fungerende udvalgsformand Pia Carlsen af bestyrelsen 

spurgt, om det ville gøre en forskel, hvis lukkeugerne lå uden for turistsæsonen, eks. uge 

34 og 35. Hertil svarede udvalget, at de ikke umiddelbart kunne se at det gjorde en 

forskel. 
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Center for Børn og Skole kan oplyse, at der er følgende antal børn tilmeldt i de to uger 

med nødåbent:

Uge 28: Skagen skoleafdeling 14, Strandby skoleafdeling 11, Aalbæk skoleafdeling 2

Uge 29: Skagen skoleafdeling 12, Strandby skoleafdeling 1-4, Aalbæk skoleafdeling 2

Skolens ledelse har på den baggrund besluttet at holde nødåbent på Skagen 

skoleafdeling begge uger, og samtidig med lave en aftale med børnehaven i Elling,

således at Strandby skoleafdelings børn kan passes der i de to uger. Ressourcemæssigt 

holder skolen sig indenfor den udmeldte ramme fastsat af Børne- og Ungdomsudvalget.

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

drøfter henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget imødekommer ledelsens forslag.

Bilag
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10 (Åben) Fastlæggelse af form for dialogmøde om budget 2017
Sags ID: EMN-2016-00724

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2017 afvikles dialogmøde mellem 

Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget skal aftale 

hvordan dialogmødet med Handicaprådet skal afholdes.

Børne- og Ungdomsudvalget afholder ligeledes årligt dialogmøder på dagtilbuds-, skole 

og ungdomsområdet. 

Forårets møde er sat til den 19. maj 2016 og er for alle bestyrelsesformænd i dagtilbud, 

skoler og ungdomsområdet samt deres ledere.

Dialogmødet i dagtilbuds-, skole og ungdomsområdet har fokus på de budgetmæssige 

udfordringer og dilemmaer. Administrationen foreslår derfor, at de to dialogmøder slås 

sammen og at Handicaprådet inviteres med til dialogmødet den 19. maj 2016. 

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

1. fastlægger formen på dialogmødet med Handicaprådet
2. udpeger emner til dialogmødet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forvaltningen inviterer Handicaprådet til særskilt møde med udvalget samt til fælles 
dialogmøde.

Bilag
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11 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen - Status 
på tiltag med familieklasserne 
Sags ID: EMN-2016-00654

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Der ønskes en status på, hvordan det går med familieklasserne. Arbejdsmetode samt 

hvor mange der har anvendt tilbuddet.

Der ønskes ligeledes en status på den indsats heldagsskolen laver i almenområdet for at 

forebygge eventuel eksklusion - tilflytterpuljen. 

Indstilling
Drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsættes.

Bilag
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12 (Åben) Elevvenlig Kommune
Sags ID: EMN-2016-00365

Sagsbehandler: Renee Kærulff Petersen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra Danske Skoleelever om at 

blive en del af tiltaget Elevvenlig Kommune. 

Partnerskabskontrakten mellem Frederikshavn Kommune og Danske Skolelever gælder 

for en treårig periode for skoleåret 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019. 

Center for Børn og Skole afholdte den 9. februar 2016 møde med Danske Skoleelever, 

hvor skoledistriktslederne var positive overfor, at Frederikshavn Kommune skal blive en 

Elevvenlig Kommune.

I Frederikshavn Kommune er pt. 2 af 13 skoleafdelinger medlem af Danske Skoleelever.

En Elevvenlig Kommune har til formål at skabe aktive og engagerede elever, som med 

tiden kan blive aktive og engagerede samfundsborgere. 

Samarbejdet med Danske Skoleelever skal sikre inddragelse af kommunens 

grundskoleelever i lokale beslutninger, der vedrører deres skoleliv og generelle trivsel. 

Inddragelsen og medindflydelsen gælder således både konkrete aktiviteter på den 

enkelte skoleafdeling og på den overordnede skolepolitik i kommunen. Derudover skal 

der oprettes et fælleselevråd. 

I samarbejdet vil Danske Skolelever: 

- tilknytte en personlig elevsupporter 

- lave et opstartskursus for fælleselevrådet, hvor alle medlemmer får tildelt en

fælleselevrådshåndbog

- give mulighed for ekstra lokalt kursus, hvis der er et behov for det

- elevrepræsentanterne i skolebestyrelserne vil få tilbudt et 

skolebestyrelseskursus, én gang inden for partnerskabskontraktens treårige 

periode

- gratis deltagelse på årlig netværksdag 

- aktivitetspakker 

- gratis hjemmeside 

- hjælp til design af kampagne og informationsmaterialer 

- kåring af Årets Elevvenlig Kommune 

I samarbejdet vil Frederikshavn Kommunes indsatsområder være: 

- reel høringsret på beslutninger på folkeskoleområdet 
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- deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første 

fælleselevrådsmøde 

- orientering om punkter vedrørende skole på Børne- og 

Ungdomsudvalgsmøderne 

- afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset) 

- stille gratis og relevante faciliteter/lokaler til rådighed for Fælleselevrådet og 

Danske Skolelevers arrangementer 

- kommunal kontaktperson for fælleselevrådet 

- økonomisk tilskud (fast tilskud til fælleselevrådet)  

- kommunen skal sikre at alle skoleafdelinger er medlem af Danske Skoleelever 

Økonomi 

Der betales en årlig partnerskabsafgift til Danske Skoleelever, som er med til at sikre 

afholdelse og udvikling af eksisterende og nye tilbud til Elevvenlig Kommuners fællesråd. 

Grundbeløb/opstart              10.000 kr. 

Pris pr. medlemsskoleafdeling/årligt   1.000 kr. 

Pris pr. ikke-medlemsskoleafdeling/årligt  2.000 kr. 

Betaling for skoleåret 2016/2017:   

Grundbeløb/opstart              10.000 kr. 

2 medlemsskoleafdelinger   4.000 kr. 

11 ikke-medlemsskoleafdelinger             22.000 kr. 

I alt                           36.000 kr. 

Herefter vil den årlige betaling være 26.000 kr. for 2 medlemsskoleafdelinger og 11 ikke-

medlemsskoleafdelinger. Alle priser er ekskl. moms.

Center for Børn og Skole afholder udgifterne indenfor eksisterende budget.  

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

godkender, at Frederikshavn Kommune skal være en Elevvenlig Kommune. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsættes.

Bilag
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13 (Åben) April 2016 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område
Sags ID: EMN-2013-01659

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder

 Status på fordelingen mellem vuggestuepladser, dagplejepladser og Tilskud til 

privat pasning

 Status på arbejdet med tosprogede elever i folkeskolen

 Afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende fordeling af elever på Sæby skolerne

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

3. Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. fordeling af elever på to skoler i 
Sæby (1291512 - EMN-2013-01659)
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Det samlede resultat for Børne- og Ungdomsudvalget 2015:

Drift 

(vist i 1.000 kr.) Forbrug 2015 Korrigeret Årsregnskab

” -” = overskud
budget 
2015

2015

Center for Skole 426.325 430.833 -4.508

Center for Unge 149.000 135.991 13.009

Center for Dag- og Fritidstilbud 195.765 199.964 -4.199

Center for Familie 125.468 124.060 1.408

Total 896.558 890.848 5.710

Bankbøger og båndlagte midler 0 2.342 -2.342

Anlæg

(vist i 1.000 kr.) Forbrug 2015 Korrigeret Årsregnskab

” -” = overskud
budget 
2015

2015

Anlæg 8.071 11.260 -3.189

Total 8.071 11.260 -3.189
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Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for
Børne- og ungdomsudvalgets budgetområde.

1. Indledning
2. Direktørens vurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab for 2015
3. Sammenfatning - Center for Skole
4. Sammenfatning - Center for Unge
5. Sammenfatning - Center for Dag- og Fritidstilbud
6. Sammenfatning - Center for Familie
7. Anlæg

1. Indledning
I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. 

Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområ-
der, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i 
2015.

For hvert enkelt omkostningssted/distrikt er der udarbejdet en opgørelse vedrørende over/underskud samt 
en specificeret årsberetning. 

Årsberetningerne omfatter: 

 Kort præsentation af enheden

 Orientering om regnskabsresultatet 
 Gennemgang af opnåede resultater i 2015

2. Direktørens vurdering af Børne- og ungdomsudvalget regnskab for 2015.
De decentrale enheder under Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte 
omkostningssteder/distrikter. Center for Økonomi og Personale har udarbejdet centervise sammenfatninger 
med opsummering af det økonomiske årsresultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et sup-
plement til det øvrige materiale.

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget i 2015 var på 890,8 mio. kr., og regnskabsresultatet for 
2015 på 896,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,7 mio. kr. eller et merforbrug på budgetrammen på
0,6 %.

I 2015 har på Børne- og Ungdomsudvalgets område været præget af en stram økonomisk styring. Der er 
gennemført to budgetrevisioner – den seneste pr. 31. august 2015. Her forventedes et samlet merforbrug på 
1,6 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2015 viser et merforbrug på 5,7 mio. kr. Ændringen fremkom-
mer primært inden for Center for Unge. 

På den baggrund må jeg tage årets resultat til efterretning og samtidig noterer jeg, at det ikke lykkedes at 
fastholde det forventede årsresultat på linje med forventningen ved budgetrevisionen pr. 31. august 2015 
selv om der blev iværksat en økonomisk opbremsning tidligere på året.

Som følge af Direktionens vurdering, at det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet ikke er mu-
ligt at overføre og frigive så store regnskabsoverskud, indstilles det, at de enkelte omkostningssteders over-
skud ikke overstiger 250.000 kr. udover 100.000 kr. reglen. Samlet set udligner de resterende overskud 10,3 
mio. kr. af underskuddet i Center for Familie og i Center for Unge. 
Det indstilles at Center for Families og Center for Unges overførsel reduceres til et underskud på 1,0 mio. kr. 
pr. Center, og at de resterende underskud på 8,4 mio. kr. udlignes af overskud på andre udvalg. 
Hermed overføres samlet et overskud på 6,1 mio. kr. til 2016.

Heidi Becker-Rasmussen
Direktør
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3. Sammenfatning - Center for Skole
Undervisningsområdets budgetramme 2015 er på 430,8 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser et mindrefor-
brug på 4,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,05 %.

Der er følgende omkostningssteder på undervisningsområdet:

 De fire nye skoledistrikter og skolebibliotek

 Skole - Fællesområde
 SFO - Fællesområde

 Special - Fællesområde

 Tilskud til private skoler
 Tilskud til efterskoler

 Syge- og hjemmeundervisning

 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskoleområdet
 Resursepædagoger 6 – 16 år

 Konsulenter (it, skolebibliotek og pædagogisk / administrativ)

Skole – fælleskonto

Fællesområdet udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. 

Pr. 1. august 2015 trådte en ny skolestruktur i kraft, hvor 15 skoledistrikter blev til fire nye skoledistrikter. I 
den forbindelse blev Elling Skole og Jerup Skole nedlagt. 
Samtidigt trådte en ny ressourcetildelingsmodel i kraft, hvor skoler får udmeldt pr. elev i stedet for pr. klasse. 
I den nye model er indarbejdet reduktionen pga. mere tid til kerneydelse og midler til lokalløn. 

Fra A.P. Møller Fonden til projektet ”Fokus på matematik – uddannelse af matematikvejledere på tværs af 
otte kommune” modtog Frederikshavn Kommune 2,7 mio. kr., hvor mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. udgif-
ter til afvikling af kurser i 2016, dette beløb anmodes overflyttet til driftsrammen 2016.

Endvidere skulle Center for Skole finde 2,5 mio. kr. til forventet merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetramme, derfor udviser bl.a. digitalisering af IT et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., idet indkøb i 2015 er 
udskudt til 2016. Mindreforbruget anmodes overflyttet til driftsrammen 2016. 

Center for Skole udfører undervisningen og pasning af asyl børn for Vesthimmerlands Kommune, som udvi-
ser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Betaling til og fra andre kommuner udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. 

SFO – fælleskonto

Området havde et budget på 12,4 mio. kr. som anvendtes til søskenderabat, fripladser, udvidet åbningstid, 
betaling til og fra andre kommuner og fællestillidsrepræsentant. Regnskabsresultatet udviser et mindrefor-
brug på 0,4 mio. kr.
Den ny skolereform pr. 1. august 2015 har betydet, at der blev færre åbningstimer i SFOerne. Forældretak-
sterne i SFO I blev nedsat i den forbindelse.
Der blev ligeledes pr. 1. august 2015 vedtaget en ny resursetildelingsmodel, hvor SFOerne fik udmeldt med 
en grundtildeling pr. distrikt samt et beløb pr. barn efter modulvalg. I den ny resursetildelingsmodel er indar-
bejdet besparelser i forbindelse med at SFOerne holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, uge 28 og 29 
samt uge 52.

Resurseteam 6 – 16 år

Området havde et budget på 1,4 mio. kr. som anvendtes til støttetimer til børn fra 6-16 år i pasningsområdet
samt regulering ved ændring af antal børn i specialpasningstilbud. Bevilling af støttetimer sker via en visitati-
on. Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
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Specialskole – fællesområde

Området havde et budget på 7,9 mio. kr., som finansierede betaling til og fra andre kommuner og regioner 
samt 0,2 mio. kr. til særlig støtte, hvor der blev bevilget støtte for 0,1 mio. kr.

Området udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes, at der i 2015 er afregnet 0,45 mio. kr. vedr. 
perioden 1.8. – 31.1.2014.

Tilskud til efterskoler
Budgetrammen på 8,2 mio. kr. til betaling af tilskud til efterskoler og kostskoler udviser et regnskab i balance.

Budgetgrundlaget i 2015 var beregnet ud fra, at 245 elever ville vælge en efterskole, det var en stigning i 
forhold til faktisk elevtal i 2014 på 5 elever. 
I 2015 er afregnet for 241 elever på efterskole, en elev på husholdningsskole og en elev på ungdomshøjsko-
le.

Budgetrammen finansierer endvidere et særligt tilskud til elever på efterskole. I 2015 var der 11 elever, som 
fik bevilget et særligt tilskud, i alt 0,06 mio. kr. 

Takst pr. elev var 35.405 kr.

Tilskud til privatskoler
Budgetrammen på 29,8 mio. kr. til betaling af tilskud til privatskoler udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. 

Budgetgrundlaget var udregnet ud fra, at 800 elever og 296 SFO-børn ville vælge en privatskole. Dette var 
en stigning i forhold til det faktiske antal i 2014 på 12 elever og 5 børn i SFO. 

Det faktiske elevtal i 2015 blev 823 elever og 304 SFO børn altså en stigning på 23 elever og 8 SFO børn, 
derfor blev området tilført 0,7 mio. kr. fra fælles konti. Samtidig blev rammen i pris- og lønregulering reduce-
ret med 0,2 mio. kr., selv om taksten ti l staten er et fastsat takst.

Takst pr. elev var 34.017 kr. og taksten i SFOen var 11.132 kr. 

Konsulenttjeneste
Budgetrammen på 2,1 mio. kr. finansierede omkostninger til fire konsulenter, én ændring på en i forhold til 
2014, området blev tilført 0,6 mio. kr. fra andre områder i center for skole.

Områder udviser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., idet en ledig stilling ikke blev besat før 3 måneder efter.

Syge- og hjemmeundervisning
Budgetrammen på 0,4 mio. kr. anvendes til betaling af hospitalsundervisning. I 2015 var der 23 elever, som 
modtog sygehusundervisning i  korte eller længere periode. Området er tilført 57.000 kr. fra andre fælles 
områder, derved går regnskabet i 0.

Folkeskoler, SFO og skolebiblioteket
Pr. 1. august 2015 begyndte en ny struktur på skoleområdet. 15 skoledistrikter blev til fire skoledistrikter med hver en 
distriktsleder. Endvidere ændredes tildeling fra pr. klasse til pr. elev.

Inkl. skolebiblioteket udviser området i 2015 i alt et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. Det samlede resultat pr. skole i 
2015 er som følger:

Skoledistrikt Nord
Skoledistrikt Nord havde et budget på 74,3 mio. kr. og et elev- og børnetal således

 1.158 elever i normalområdet

 22 elever i specialområdet

 33 elever i verdensklasser

 313 børn i SFO, hvoraf 4 børn kom fra specialklasser.
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Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,45 %.

Skoledistrikt Syd
Skoledistrikt Syd havde et budget på 88,9 mio. kr. og et elev- og børnetal således

 1.646 elever i normalområdet

 47 elever i specialområdet

 490 børn i SFO

Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,27 %.

Skoledistrikt Vest
Skoledistrikt Vest havde et budget på 66,6 mio. kr. og et elev- og børnetal således

 1.062 elever i normalområdet

 47 elever i specialområdet

 96 elever i verdensklasser

 401 børn i SFO

Regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,58 %.

Skoledistrikt Øst
Skoledistrikt Øst havde et budget på 127,3 mio. kr. og et elev- og børnetal således

 1.602 elever i normalområdet

 217 elever i specialområdet

 564 børn i SFO, hvoraf 44 børn kom fra specialklasser.

Regnskabsresultatet udviser et regnskab i balance.
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4. Sammenfatning – Center for Unge

Center for Unge består af to afdelinger; Ungeenheden og Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole samt 
10. klassecenter. Budgetrammen for Center for Unge er på 136,0 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2015 
viser et underskud på 13,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 10,0 %. 

Ungeenheden:

Ved etableringen af Ungeenheden blev det besluttet at evaluere Ungeenheden efter henholdsvis et og tre 
års drift. I et års evalueringen peges der i en række anbefalinger bl.a. på, at afdække Ungeenhedens øko-
nomiske og normeringsmæssige forhold i forhold til sagstal og opgaveportefølje. Anbefalinger som BDO i 
deres økonomiske analyse af Ungeenheden i efteråret 2014 ligeledes pegede på – her blev handicap-, psy-
kiatri- og misbrugsområdet tilført 5,2 millioner kr. som et resultat af uoverensstemmelse mellem de beregne-
de ressourcer og de faktiske udgifter, der ved etableringen blev overført. Økonomien på dette område har 
siden været i balance.

Ungeenhedens samlede budgetramme lyder på 133 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2015 viser et under-
skud 13 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på ca. 10%.

Budgetrammen til overførselsudgifter, der primært er tabt arbejdsfortjeneste og beskæftigelses-
foranstaltninger, udviser et merforbrug på 4,0 mio. kr. Overførselsudgifter er ikke omfattet af ØKD, hvorfor 
regnskabsresultatet, er opgjort til et underskud på 9,0 mio. kr. 

Der er følgende omkostningssteder i Ungeenheden: 

 SSP-konsulenter
 UU- Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn

 EGU - Erhvervsgrunduddannelse (ØKD)

 Produktionsskole
 Tilskud til statslige selvejende uddannelsesinstitutioner

 Sygebefordring ungdomsuddannelse

 Plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger
 Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 15-18 år (ØKD)

 Sociale formål på arbejdsmarkedsområdet (ØKD)

 Kommunal beskæftigelsesindsats (ØKD)
 Beskæftigelsesordninger (ØKD)

 Midlertidige botilbud, støtte i hjemmet, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugs-behandling 

 Merudgifter over 18-25 år (ØKD)
 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 Specialpædagogisk bistand til voksne

 Boenheden Birketoften
 Bo-hjemme støtte

 Ungevejledning

 Støtte/kontaktpersoner

Merforbruget i Center for Unge knytter sig primært til følgende omkostningssteder:
- STU
- Plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger
- Beskæftigelsesordninger

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
På budgetrammen for STU er der i 2015 et underskud på 3,1 mio. kr. Budgetrammen til STU er fra 2012 til 
2015 blevet reduceret med i alt 5,3 mio. kr. 

Årsagen til merforbruget på STU-området skal findes i det forholdsvis uændrede elevtal henover de seneste
4 år sammenholdt med de reduktioner, som budgetområdet i samme periode har undergået. 

2012 = 62 elever og et forbrug på 16,8 mio. kr. (budget 19,0 mio. kr.) 
2013 = 61 elever og et forbrug på 15,2 mio. kr. (budget 16,3 mio. kr.)
2014 = 54 elever og et forbrug på 13,6 mio. kr. (budget 13,5 mio. kr.)
2015 = 65 elever og et forbrug på 16,8 mio. kr. (budget 13,7 mio. kr.) 
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Opgørelsen over STU-elever i 2015 viser et elevtal på 65,1 og et forbrug på 16,8 mio. kr. I forhold til 2014 er 
der en stigning på 11 elever. 2014 adskiller sig væsentligt fra de øvrige år ved at der var markant færre ele-
ver i afgangsklasserne i specialklasseregi. 

Sammenholdes budgettet i 2015 med budgettet for 2012 ses en nedjustering på 5,3 mio. kr. i perioden. Elev-
tallet er i samme periode forholdsvist uændret – der er 3 elever mere i 2015 – mens udgiften er den samme. 
Gennemsnitsprisen er faldet som et resultat af et øget fokus på opfølgning samt bil ligere tilbud.

STU er et lovpligtigt tilbud for de unge, der vurderes i målgruppen herfor. Visitationsgruppen har et vedva-
rende fokus på at afprøve unge på arbejdsmarkedet med henblik på EGU eller andre arbejdsmarkedsud-
dannelser forud for en eventuel STU. Økonomisk er det på kort sigt ikke billigere, idet prisen på tilbuddene 
som oftest modsvarer prisen på STU, men derimod af kortere varighed. Af hensyn til borgeren er en sådan 
løsning altid at foretrække, således at den unge bevarer tilknytningen til normalområdet så længe som mu-
ligt. I 2015 er der visiteret 7 unge til arbejdsmarkedsforanstaltninger, hvilket påvirker arbejdsmarkedsområdet 
med et forbrug på 0,7 mio. kr. 

Førtidspensionsreformen har gjort det betydeligt sværere for borgere under 40 år at blive tilkendt pension –
STU kan udsætte en afklaring heraf. Rigtig mange STU-borgere ender på trods af et STU-forløb alligevel på 
pension. I 2014/2015 er 16 ud af 28 afsluttede STU-forløb endt med en førtidspension, mens yderligere 8 
forløb er endt i anden offentlig forsørgelse med stor risiko for i sidste ende også at blive til en pension. 3 ud 
af 28 borgere, der afsluttede STU i 2014/2015 er på SU.

Forebyggelses- og anbringelsesområdet  
Forebyggelsesforanstaltninger omfatter bl.a. konsulentbistand, praktisk eller anden støtte i hjemmet, familie-
behandling af den unges problemer, aflastningsordninger på institution eller i plejefamilie, udpegning af fast 
kontaktperson, betaling af efterskoleophold eller betaling af godtgørelse til den unge under praktikophold.

På anbringelsesområdet er der tale om unge (15 - 18 år), som bliver anbragt udenfor eget hjem, dels som 
frivillig anbringelse eller som tvangsmæssig foranstaltning. Anbringelser kan ske på efterskoler, på eget væ-
relse, i en netværksanbringelse, i en plejefamilie, i en projektplejefamilie, på en døgninstitution, på opholds-
steder, på sikrede institutioner og i enkeltmandsprojekter.

Regnskabsresultatet på forebyggelses- og anbringelsesområdet viser i alt et merforbrug på 8,8 mio. kr., som 
fordeler sig på områderne – forebyggende foranstaltninger (merforbrug 1,9 mio. kr.), plejefamilier og op-
holdssteder (merforbrug 4,3 mio. kr.), døgninstitutioner (merforbrug 1,1 mio. kr.) samt sikrede døgninstitutio-
ner (merforbrug 0,8 mio. kr.). I december 2015 var der anbragt 100,8 unge til en gennemsnitspris på 0,360 
mio.kr. 

Området har siden budgetoverdragelsen ved Ungeenhedens etablering været i underskud, både i forhold til 
driftsmidler og personalemæssige ressourcer. Derudover har Ungeenhedens lidt uklare målgruppedefinition 
medført en glidning i tyngden af sager – des tungere sag, des dyrere sag. 

Den helt store udfordring i 2015 har været tilgangen af sager/borgere. Til trods for en succesfuld genopret-
ningsplan har tilgangen og tyngden af denne tilgang og dermed omkostningerne langt oversteget besparel-
sen. Stigningen på anbringelsesområdet fra 2014 til 2015 skyldes primært 1 borger på en sikret institution. 
På dette område er udgiften fra 2014 til 2015 steget med 1,1 mio. kroner. 

Beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesområdet omfatter jobindsatsen overfor unge uddannelseshjælpsmodtagere og kan være alt 
fra intern og ekstern mentorstøtte, vejledning og afklaring (deltagelse på Step Up, højskole, hjælp til opstart 
af ordinær uddannelse) eller virksomhedsrettede indsatser, såsom virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.

Regnskabsresultatet på området viser i alt et merforbrug på 2,1 mio. kr., som fordeler sig på områderne 
kommunal beskæftigelsesindsats (merforbrug 0,7 mio. kr.) og beskæftigelsesordninger (merforbrug 1,5 mio. 
kr.). 

I forbindelse med indstillinger til STU udfordrer Ungeenhedens visitationsudvalg kontinuerligt målgruppevur-
deringerne med henblik på at bevare den unges tilknytning til de ordinære uddannelses- og beskæftigelses-
område længst muligt. Dette medfører midlertidigt en belastning på beskæftigelsesområdet. 
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Visitationsudvalget har et vedvarende fokus på at afprøve unge på arbejdsmarkedet med henblik på EGU 
eller andre arbejdsmarkedsuddannelser forud for/i stedet for en eventuel STU. 

I 2015 er der visiteret 7 unge til arbejdsmarkedsuddannelser, hvilket påvirker arbejdsmarkedsområdet med 
et forbrug på 0,7 mio. kr. Dette område udfordres yderligere at konsekvenserne af Førtids- og Fleksjobsre-
formen, som medfører at borgere med et lavere funktionsniveau i dag har svært ved at blive tilkendt pension, 
og derfor har krav på et tilbud efter LAB-loven. Når borgere i stedet for pension tilkendes ressourceforløb, 
indstiller rehabiliteringsteamet til de foranstaltninger borgeren skal tilbydes i forløbet – en indstilling der skal 
følges. 

Merforbruget på beskæftigelsesordninger skyldes primært anvendelsen af eksterne mentorer i forbindelse 
med brugen af virksomhedscentre – et tilbud, der retter sig primært til de svageste borgere (aktivitetspara-
te/uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere). 

Ungdomsskolen og 10. klassecenter
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en platform for faglig og social læring for unge mellem 12 – 18 
år. Kommunens samlede 10. klasses tilbud blev i 2012 en del af Ungdomsskolen og der er siden skabt en 
bred faglig tilgang til unge i målgruppen, hvor fokus er rettet på unges positive udvikling. Særligt er der skabt 
en god synergi mellem Tranåsskolen/Garagen og videre over i 10. klasse med supplerende understøttende 
læringsforløb i Ungdomsskolen. Dette har skabt resultater i forhold til ”flere unge i gang med en ungdomsud-
dannelse” og samtidig støttet nogle af kommunens mere udsatte unge i et liv med fremtid. 

På budgetrammen for Ungdomsskolen og 10. klassecenter er der i alt et merforbrug på 0,140 mio. kr.
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5. Sammenfatning – Center for Dag- og Fritidstilbud
Center for Dag- og Fritidstilbuds budgetramme er 200,0 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2015 viser et 
overskud på 4,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,1 %.

Der er følgende omkostningssteder på Dag- og Fritidstilbudsområdet: 

 Centerchefens område

 Dagplejen/pladsanvisning
 Dagtilbudsområder/distrikter

 Specialgrupper

 Selvejende daginstitutioner
 Daginstitutioner i samdrift med skoler 

 Puljeinstitution

 Fritidscentre og Aftenklubber

Budgetrammen for Dagtilbud var 180,9 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2015 viste et overskud på 3,6
mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,99 %.

1. august 2015 trådte den nye dagtilbudsstruktur i kraft, hvor de 5 tidligere dagtilbudsområder fusionerede til 
4 dagtilbudsdistrikter og dagplejen blev integreret i de fire dagtilbudsdistrikter. Pladsanvisningen er blevet en 
selvstændig enhed i Center for Dagtilbud.

Dagplejen
Dagplejens underskud i 2015 var på 0,6 mio. kr. Underskuddet skyldes primært det faldende børnetal og 
med en faldende forældrebetaling samtidig med fastholdelse af den budgetterede personalenormering. Der-
udover skal en andel af underskuddet findes i ferieafregning for fratrådt personale. 

Dagtilbudsdistrikter/daginstitutioner
Dagtilbudsområder/distrikter/daginstitutioner havde et samlet overskud på 0,009 mio. kr. i 2015. Ud af de 4
dagtilbudsdistrikter har 1 dagtilbudsdistrikt et overskud og 3 et underskud i 2015. 2 ud af 3 selvejende dagin-
stitutioner har overskud på regnskab 2015. 

Fritidscentre og Aftenklubber
Budgetrammen til Fritidscentre og Aftenklubber var 19,1 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2015 viste et 
overskud på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,1 %.

Pr. 1. januar 2015 fusionerede Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk og Kaj Bundvad Fritidscenter til 
én samlet selvejende institution under navnet HotSpot Frederikshavn. I første omgang var fusionen admini-
strativ, men pr. 1. september 2015 flyttede de tre institutioner sammen på Rømøvej 8, Frederikshavn (tidlige-
re Ungdomsgården Hånbæk). I 2015 er der blevet arbejdet på at tilpasse udgifterne, således at de matcher 
budgettet. Der er f.eks. blevet solgt båd, bus og bådehus, personaletilpasning og ellers været påholdende.

HotSpot består endvidere af Oasen, som er et fritidstilbud til børn og unge med særlige behov. Oasen har 
også til huse på Rømøvej 8, Frederikshavn. Derudover er der ungdomsklubberne i Ravnshøj og Strandby. 

Fritidscentret Hans Åbelsvej består af Sæby Fritids- og Ungdomsklub, Voerså Ungdomsklub, Hørby Ung-
domsklub, Østervrå Ungdomsklub samt Solsikken.
Solsikken er beliggende på Toftegårdsvej, Frederikshavn i helt nye lokaler, og er en fritidsklub for fy-
sisk/psykisk handicappede unge. I det daglige arbejdes der fortrinsvis på at skabe et trygt harmonisk fritids-
miljø. På Hans Åbelsvej er der er blevet arbejdet med den sociale profil. Der er lavet planer med fokus punk-
ter og aftaler om hvordan man imødegår udfordringer ved særlig udsatte unge. Gadeteam har virket godt, 
men skal stadig udvikles.

Fritids- og Ungdomsklubben Sct. Laurentius Skagen består også af Ålbæk Ungdomsklub.
Der er bestræbt på at give børnene/de unge et værksted, hvor de er medbestemmende ved aktiviteter og 
tilbud, ligesom der har været særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner og med særlige behov.
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Regnskabsmæssig fordeling af dag- og fritidstilbud 
Det samlede resultat pr. institution i 2015 uden bankbog er som følger:

Budgetområder med overskud: Procentafvigelse af budgetramme
 Centerchefens område 22,61 %

 Dagtilbudsdistrikt Øst   2,66 %
 Den Lille Børnehave 11,62 %

 Bødkergården   5,27 %

 Fritidscentret Hans Åbelsvej   5,19 %
 Ungdomshuset Sct. Laurentius    3,41 %

Budgetområder med underskud: Procentafvigelse af budgetramme
 Dagplejen            1,57%

 Dagtilbudsdistrikt Nord 7,54 %
 Dagtilbudsdistrikt Vest   4,79 %

 Dagtilbudsdistrikt Syd  1,82 %

 Idrætsbørnehaven Bispevang 3,57 %
 HotSpot 2,63 %
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7. Sammenfatning – Center for Familie
Budgetrammen for Center for Familie var 124,1 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2015 viste et underskud 
på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,1%.

Budgetrammen til overførselsudgifter, der primært er tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som passer eget 
barn, udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Overførselsudgifter er ikke omfattet af overførselsadgangen 
(ØKD), 

Center for Familie er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtig Børneområde. Myn-
dighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk funktion og Sundhedstjenesten er delt i 4 distrikter samt et 
specialteam. Desuden dækker centret over en familieplejegruppe, Døgncenter Frederikhavn, Familiehusene 
samt Krisecenter for kvinder.

Familierådgivningen forebyggelse og anbringelse
På budgetområdet ydes forebyggelsesforanstaltninger til bl.a. konsulentbistand, praktisk eller anden støtte i 
hjemmet, familiebehandling af barnets eller den unges problemer, aflastningsordninger på institution eller i 
plejefamilie, udpegning af fast kontaktperson, betaling af efterskoleophold eller betaling af godtgørelse til den 
unge under praktikophold.

På anbringelsesområdet er der tale om børn/unge, som bliver anbragt udenfor eget hjem, dels som frivillig 
anbringelse eller som tvangsmæssig foranstaltning, som skal forelægges Børne- Og Ungdomsudvalget til 
endelig beslutning. Anbringelser kan være på kost-/efterskoler, eget værelse, netværksanbringelse, plejefa-
milie, projektplejefamilie, døgninstitution, opholdssteder, sikrede institutioner og enkeltmandsprojekter.

Regnskabsresultatet for forebyggelse og anbringelse viser et merforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket primært 
fremkommer inden for anbringelsesområdet, hvor der har været et udsving i opadgående retning

Køb og salg af pladser på anbringelsesområdet 
I budgetforudsætningerne for 2015 var der budgetlagt med et netto køb af 112,8 pladser for 0-14 årige til en 
gennemsnitspris på 0,35 mio. kr. Den endelige opgørelse af køb og salg af døgntilbud, viser eksklusive egne 
døgninstitutioner, et forbrug på 122,7 pladser til en gennemsnitspris på 0,36 mio. kr. netto har der i 2015
været en tilgang på 9,9 helårsanbringelser. 

Af de 122,7 faktiske anbringelser i 2015 tegner familiepleje og netværksfamilie sig for 102,6 hvilket svarer til 
83,6, % af samtlige anbringelser for de 0-14 årige.

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Området indeholder handicaprelaterede udgifter som bl.a. består af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, 
aflastning og hjemmetræning. Regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. 

Frederikshavn Døgncenter
Døgncentrets regnskabsresultat for 2015 viser et overskud på 0,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på
4,6 %. Resultatet er en følge af den økonomiske opbremsning.

Frederikshavn Døgncenter omfatter Granly, som har 8 pladser samt Suensonsvej med 12 pladser.
Målgruppen er børn og unge i alderen 8-18 år. Der kan være tale om normaltbegavede omsorgssvigtede 
børn og unge eller diagnostiske kriterier inde for ADHD/ADD, angsttilstande og depression.

Døgncentret har været underlagt strukturændringer, ligesom der er skiftet kurs i forhold til pædagogiske ar-
bejdsmetoder.

Familiehusene
Regnskabsresultat for 2015 viser et overskud på 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,9 %, hvilket 
skyldes generel opbremsning samt vakante stillinger.

Familiehusene har fysisk tilstede i lejede lokaler på Hjørringvej og Ivar Huitfeldtsvej i Frederikshavn samt i 
kommunale lokaler i Skansegade 2, Frederikshavn. Endvidere benyttes møde og samtalerum på Skagen 
Rådhus.
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Familiehusene yder forebyggende indsats i form af praktisk pædagogisk støtte i familiernes hjem, familieråd-
givning og behandling. Endvidere støtte til og overvågning af samvær mellem forældre og deres anbragte 
børn. Endelig er Skansen et tilbud til anbringelsestruede børn og deres familier, som også er organiseret 
under Familiehusenes ledelsesfunktion.

Krisecenter
Regnskabsresultatet, som viser et overskud på 0,7 mio. kr. er sammensat dels af Frederikshavn Krisecenter 
og dels betalinger til og fra andre kommuner vedr. ophold på krisecentre. Der er 50% statsrefusion på områ-
det. Størstedelen af resultatet skyldes en restafregning af statsrefusion vedr. 2015 på 0,6 mio. kr. samt at 
vikarforbruget har været meget begrænset.

Krisecentret tilbyder døgnophold til kvinder med og uden børn, hvor kvinden har været udsat for fysisk eller 
psykisk vold, eller trusler om samme. Frederikshavn Krisecenter er normeret med 4 pladser samt 1 akut-
plads.

Pædagogisk psykologisk afdeling (PPA)
PPA´s regnskabsresultat for 2015 viser et overskud på 2,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 10,7 %.
Regnskabsresultatet ses samlet for PPA, særlige dagtilbud § 32 samt køb af ydelser hos institutter i Regio-
nen. 

PPA løser opgaver for Center for Skole i forbindelse med visitationer til specialtilbud samt i forbindelse med 
inklusionsprocessen på skolerne, og PPA har været konsultativ i f.t. medarbejdere og ledere i daginstitutio-
nerne og på skoler. PPA har arbejdet på et formaliseret samarbejde med Center for Unge, hvilket har hand-
let om, at Center for Unge har købt psykologydelser som f.eks. samtaler, sparring og konsultativ bistand.

Psykologer fra PPA har de lovpligtige samtaler med børn på Frederikshavn Krisecenter.

Derudover yder PPA rådgivning til Læsø Kommune i henhold til driftsaftale, samarbejdsaftale med EUC Nord 
om psykologbistand til uddannelsessøgende.  

PPA´s budget er altovervejende knyttet til løn og de med arbejdet forbundne udgifter, herunder udgifter til 
opkvalificering af medarbejdere, efter- og videreuddannelse, testmaterialer samt transport.

Budgetter for PPA skal kunne varetage udgifter til køb af særlig dagtilbudspladser udenfor kommunen til 
handicappede børn efter Servicelovens § 32. Behovet herfor kan være uforudsigeligt.
I 2015 har der ikke været udgifter til køb af pladser, hvilket tegner sig for en væsentlig del af overskuddet..
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Anlæg
Anlægsbevillingen for Børne- og Ungdomsudvalget var på 11,3 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2015
viste et samlet overskud på 3,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 28,6 %.

Budgettet for 2015 er primært brugt på følgende anlægsprojekter:

 Digitalisering af skoleområdet 

 Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi

 Projekt Skagen

 Udvikling af den digitale daginstitution

 Administration af anlægsprojekter 

 Opgradering af eksisterende skoler

Overskuddet på følgende anlægsprojekter videreføres til regnskab 2016:

 Digitalisering af skoleområdet

 Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi

 Opgradering af eksisterende skoler

 Projekt Skagen

 Udvikling af den digitale daginstitutioner
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minus = overskud

OMKOSTNINGSSTED RESULTAT        
2015 BANKBOG          FORSLAG TIL 

OMPLACERING

Samlet resultat 
2015 incl. 
bankbog

INDSTILLING 
+/- 100.000 kr

Ekstern 
finansiering til 

drift

 BANKBOG 
2016 Udligning Ny Bankbog 

2016

Center for skoler:

Fællesområde, normal -3.982.012 -2.594.593 736.972 -5.839.633 -100.000 -4.750.988 -4.500.988 -250.000
 - A.P. Møller Fonden 0 -708.645 0
 - Asyl 0 -280.000 0
Fællesområde, SFO -375.498 -716.340 250.000 -841.838 -100.000 -741.838 -491.838 -250.000
Resursepædagoger 6 - 16 år -212.093 0 50.000 -162.093 -100.000 -62.093 -62.093
Fællesområder, special 497.259 -685.509 -188.250 -100.000 -88.250 -88.250
Sprogstimulering 0 0 0 0 0 0
Bidrag til statslige privatskoler 102.076 0 102.076 0 102.076 102.076
Bidrag til efter- og kostskoler -22.038 -592.068 -614.106 -100.000 -514.106 -264.106 -250.000
Konsulenttjeneste -132.766 0 -132.766 -100.000 -32.766 -32.766
Skolebibliotek -94 0 -94 -94 0 0
Syge- og hjemmeundervisning -439 0 -439 -439 0 0
Skoledistrikt Nord inkl. adm. - normal 44.899 100.000 144.899 100.000 44.899 44.899
Skoledistrikt Nord - SFO -202.733 137.664 -65.069 -65.069 0 0
Skoledistrikt Nord - svær generel -171.053 0 -171.053 -100.000 -71.053 -71.053
Skoledistrikt Syd  inkl. adm. - normal -540.303 -1.033.315 -1.573.618 -100.000 -1.473.618 -2.185.749 -250.000
Skoledistrikt Syd  - SFO -562.131 -500.000 -1.062.131 -100.000 -962.131 0
Skoledistrikt Syd - heldagsklasser -19.366 -19.366 -19.366 0 0
Skoledistrikt Vest inkl. adm. - normal 1.385.730 -1.283.639 102.091 100.000 2.091 -137.717 -250.000
Skoledistrikt Vest - SFO -136.953 -100.000 -236.953 -100.000 -136.953 0
Skoledistrikt Vest - heldagsafdeling -202.855 -150.000 -352.855 -100.000 -252.855 0
Skoledistrikt Øst inkl. adm. - normal 156.767 1.504.729 1.661.496 100.000 1.561.496 1.050.129 250.000
Skoledistrikt Øst - SFO -116.579 -455.807 -572.386 -100.000 -472.386 0
Skoledistrikt Øst - svær generel -929 330.974 330.045 100.000 230.045 0
Skoledistrikt Øst - strukturklasser 204 0 204 204 0 0
Skoledistrikt Øst - kontaktklasser -339 -118.687 -119.026 -100.000 -19.026 0
Skoledistrikt Øst - autister -16.690 0 -16.690 -16.690 0 0
Center for skoler i alt -4.507.936 -6.156.591 1.036.972 -9.627.555 -1.001.454 -988.645 -7.637.456 -6.530.269 -1.107.187

0
Center for Dagtilbud: 0
Centerchefens område -4.213.385 0 100.000 -4.113.385 -451.986 -201.986 -250.000
 - pulje til mere pædagogisk personale 0 -2.154.914 0
 - dagplejen 746.388 746.388 0
 - dagtilbudsdistrikt Nord 660.097 660.097 0
 - centerchefens område 0 -100.000 0
Dagtilbudsdistrikt Nord 677.831 -17.734 -660.097 0 0  0 0
Dagtilbudsdistrikt Vest 447.986 -1.373.318 -925.332 -100.000 -825.332 -575.332 -250.000
Dagtilbudsdistrikt Øst -469.614 -815.164 -1.284.778 -100.000 -1.124.778 -874.778 -250.000
 - dagtilbudsdistrikt Øst - asylbørn 0 -60.000 0 0
Dagtilbudsdistrikt Syd 177.939 -744.015 -566.076 -100.000 -466.076 -216.076 -250.000
Bødkergården -559.338 200.730 -358.608 -100.000 -258.608 -258.608
Den lille Børnehave -367.663 0 -367.663 -100.000 -267.663 -267.663
Idrætsbørnehaven Bispevang 84.310 41.263 125.573 100.000 25.573 25.573
Dagpleje/pladsanvisning 646.388 0 -746.388 -100.000 -100.000  0 0
Center for dagtilbud i alt -3.575.546 -2.708.238 100.000 -6.183.784 -600.000 -2.214.914 -3.368.870 -1.868.172 -1.500.698

Fritidscentre og aftenklubber:
Afdelingschefens område -405.272 -732.652 250.000 -887.924 -100.000 -787.924 -537.924 -250.000
HotSpot i alt 253.209 180.175 433.384 100.000 333.384 0 333.384
Sæby i alt -368.747 -1.143.563 -1.512.310 -100.000 -1.412.310 -1.162.310 -250.000
Skagen i alt -102.560 -453.359 -555.919 -100.000 -455.919 -205.919 -250.000
Fritidscentre og aftenklubber i alt -623.370 -2.149.399 250.000 -2.522.769 -200.000 0 -2.322.769 -1.906.153 -416.616

0
Center for Familie: 0
PPA -2.374.077 -478.214 2.652.291 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000
Familehusene -432.205 -878.199 310.404 -1.000.000 -100.000 -900.000 -900.000
Frederikshavn Døgncenter -659.224 -488.312 947.536 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000
Fonden Gården -100.000 -427.486 -527.486 -100.000 -427.486 -427.486
Frederikshavn Krisecenter -129.460 -145.213 74.673 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000
Andre krisecentre / statsrefusion -539.049 0 539.049 0 0 0 0
Familierådgivningen forebyggelse og 
anbringelse 6.769.142 8.816.945 -4.523.953 11.062.134 100.000 10.962.134 10.962.134
Merudgifter, tabt arbejdsfortjen. -1.195.639 0 overførselsudgift 0 0
Uledsagede flygtningehjælp 68.682 0 overførselsudgift 0 0
I alt Center for Familie 1.408.170 6.399.521 0 8.934.648 -400.000 0 9.334.648 5.152.297 4.182.351

0
Center for Unge: 0
Ungdomsskolen -91.365 165.194 73.829 73.829 0 0
10. klassecentret 230.924 0 230.924 100.000 130.924 130.924
Centerchefens område -1.471.667 -384.908 -4.126 -1.860.701 -100.000 -1.760.701 -1.760.701
Ungevejledning og visitation -415.953 395.303 -20.650 -20.650 0 0
- heraf Erhvervsgrunduddannelse 9.640 0 overførselsudgift 0 0
Ungerådgivning og myndighed 8.002.633 2.762.608 10.765.241 100.000 10.665.241 10.665.241
- heraf Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 799.697 0 overførselsudgift 0 0
- heraf Sociale formål arbejdsmarked -20.926 0 overførselsudgift 0 0
- heraf Kommunal beskæftigelsesindsats 686.129 0 overførselsudgift 0 0
- heraf Beskæftigelsesordninger 1.500.247 0 overførselsudgift 0 0
- heraf Merudgifter voksenområdet 10.532 0 overførselsudgift 0 0
Ungestøtte og projekt 2.186.653 -1.713.565 473.088 100.000 373.088 373.088
- heraf Mentorer 142.206 0 overførselsudgift 0 0
- heraf Kommunalt projekt Step Up 5.173 0 overførselsudgift 0 0
- heraf Virksomhedskonsulenter 891.841 0 overførselsudgift 0 0
Bo-hjemme 546.793 -39.173 507.620 100.000 407.620 407.620
Buttervej -4.126 0 4.126 0 0 0
I alt Center for Unge 13.008.431 1.185.459 0 10.169.351 353.179 0 9.816.172 5.152.297 4.663.875

0
ØKD Skole: 0
ØKD ejendomsrelateret 0 1.086.972 -1.086.972 0 0 0 0 0 0

0
0

I alt BUU 5.709.749 -2.342.276 300.000 769.891 -1.848.275 -3.203.559 5.821.725 0 5.821.725

Det indstilles, at der overføres 300.000 kr. til anlæg Bangsbo indskoling finansieret af overskud fra Skole fællesområde

Over- / underskudsopgørelse på driften for regnskab 2015 Børne og Ungdomsudvalget
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1. Indledning 
Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune indgik d. 21. januar 2016 et budgetforlig omkring 
omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet1. Dette er en handleplan for udmøntningen af udvalgets 
beslutninger i forhold til kommunens fritidscentre og Ungdomsskole2. Handleplanen er et bud på, hvordan 
opgaver omkring organisering, tilbudsvifte og synergier kan realiseres.  
 
Handleplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Unge. Center 
for Børn og Skole har været involveret, hvor det har været relevant at indgå et samspil med folkeskolerne. 
  
Det har været prioriteret at få det nødvendige kendskab til hinanden centrene imellem, hvorfor 
centercheferne har besøgt de berørte tilbud før udarbejdelse af handleplanen. Centercheferne har 
endvidere involveret ledere i de berørte tilbud som sparringspartnere undervejs. 
 
Der er planlagt en implementeringsproces med flg. steps: 

 
1. Handleplan – forår 2016 

Udarbejdelse af handleplan for omlægning af tilbud indenfor fritidscentre og Ungdomsskolen inkl. 
godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget  

2. Organisationsændring – 1. august 2016 
Ny organisering gennemføres sammen med nye forældretakster 

3. Samarbejdsproces - efteråret 2016 
Studie- og inspirationsture for aktører i fritidscentre og Ungdomsskolen med fokus på, hvordan 
man arbejder på tværs af ungeområder i andre kommuner 

 
I det følgende gennemgås handleplanen ud fra budgetforligets tekst, der i resten af handleplanen er 
indrammet med orange farve. 
 
 

2. Klubtilbud til 3. klasses børn i fritidscentre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 I forbindelse med budget 2016 ønskede Børne- og Ungdomsudvalget en omlægning af tilbud for herved at finde en reduktion på 

4,0 mio. kr.  Budgetforslaget havde oprindelig titlen ”Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud”. 

 
2
 Budgetforligets øvrige temaer er dermed ikke inddraget i denne handleplan men udmøntes i andet regi. 

Budgetforlig 
Fritidscentre (3. kl. - 18 år) i Skagen, Frederikshavn og Sæby 
For 3. kl. børn gælder følgende: Tilbuddet oprettes under ungdomsskolelovgivningen.  
Der kan laves mulighed for at, børnene hentes af fritidscentrene på de respektive skoler og befordres til 
fritidstilbuddet. Der er fremmøderegistrering for børnene.  
Forældrebetalingen følger kronemæssigt taksten for SFO I  
  
Forventet rationale for flytning af 3. klasse til fritidscentrene (kr. 2.226.400). Forventet merudgift til 
fastholdelse af økonomisk friplads for 3. klasses børn (kr. 345.000), mindre betaling for 18 børn, der går 
fra fritidscenter til SFO (kr. 77.220) mindre udgift til støttepædagoger til 3. klasse børn (kr. 85.000) 
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Der er i dag tre fritidscentre i kommunen, hvoraf det ene er selvejende (HotSpot). Det giver nogle særlige 
udfordringer i forhold til en ny struktur, hvor 3. klasses børn får mulighed for at gå i fritidstilbud under 
Ungdomsskoleloven. 
 
Forvaltningen har forelagt problemstillingen for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der 
melder følgende tilbage: ”Det kræver efter forvaltningsretten udtrykkelig hjemmel at henlægge den 
lovbestemte opgave ”ungdomsskolevirksomhed” og/eller ”ungdomsskolevirksomhed i form af klubtilbud” 
til selvejende/private klubtilbud”.  
 
Da der ikke er en hjemmel i ungdomsskoleloven til at tegne driftsoverenskomst med selvejende/private 
klubtilbud, kan Frederikshavns Kommune ikke på lovligt grundlag lade et selvejende fritidscenter som 
HotSpot varetage opgaven med 3. klasses børn under Ungdomsskoleloven.  
 
 

2.1 Modeller for 3. klasses klubtilbud 
Budgetforliget har jf. den foregående beskrivelse nogle særlige realiseringsmæssige udfordringer. Der ses 
dog 3 mulige modeller, der beskrives i det følgende sammen med de udfordringer de hver især indeholder. 
 
Alle 3 modeller indeholder den samme overordnede struktur: Ungdomsskolen og fritidscentrene samles 
under én centerchef. Dermed sikres et både ledelsesmæssigt og fagligt flow mellem tilbuddene. Der kan 
sættes visioner og retning for det samlede område og samles viden, specialisering og erfaring på tværs af 
tilbuddene.  De 3 modeller opererer dog med forskellige ledelses- og bestyrelsesstrukturer. 
 
 
Model 1 – den enstrengede model 
 
HotSpots selveje ophæves og fritidscenteret kommunaliseres. 
Fritidscentrene i Skagen, Frederikshavn og Sæby samles til ét fritidscenter 
med de stordriftsfordele, det afføder eller fortsætter som 3 klubafdelinger. 
 
De kommunale fritidscentre og aftenklubber omlægges til 
”ungdomsskolevirksomhed i form af klubtilbud”.    
 
I den enstrengede model skabes organisatorisk volumen og 
sammenhængskraft. Stordriftsfordele kan effektueres. Organiseringen af 
den pædagogiske praksis får et naturligt flow. Aktiviteter kan foregå på 
tværs af børnegrupper og tilbud.  
 
Der skal nedsættes en bestyrelse med repræsentation af hele feltet.  
For at bevare de nuværende bestyrelsesmæssige repræsentationers interesse  
og indflydelse, kan der etableres bestyrelsespladser til repræsentanter for  
fagbevægelser mv. i det nye kommunale fritidscenter. 
 
 
Udfordringer ved den enstrengede model 
Det er en udfordring at ophæve et traditionsbunden og stolt selveje i HotSpot.  
Selvom HotSpot er en forholdsvis ny konstruktion, henter fritidscenteret sine  
rødder i 3 tidligere selvejende fritidstilbud med stærke bånd til politiske og 
værdibundne organisationer. 

Centerchef 

Kommunal organisation 

3. - 6. klasse 

Ungdomsskoleloven 

Aftenklubber 

Ungdomsskoleloven 

Ungdomsskolen 

Ungdomsskoleloven 
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Model 2 – den tostrengede model 
 
HotSpots selveje ophæves og fritidscenteret 
kommunaliseres. Fritidscentrene i Skagen, Frederikshavn og   
Sæby samles til ét fritidscenter med de stordriftsfordele,   
det afføder eller fortsætter som 3 kommunale fritidscentre. 
 
De kommunale fritidscentre omlægges til 
”ungdomsskolevirksomhed i form af 
klubtilbud” i forhold  
til 3. klassesbørn. Det er således 
Ungdomsskolen, der har ledelsesansvar, 
bestyrelsesansvar, budgetansvar og 
instruktionsbeføjelser overfor medarbejderne, 
der arbejder med 3. klasses børn i 
fritidscentrene. 
 
For at bevare de nuværende 
bestyrelsesmæssige repræsentationers 
interesse og indflydelse, kan der etableres 
bestyrelsespladser til repræsentanter for fagbevægelser mv. i de nye kommunale fritidscentre. 
 
 
Udfordringer ved den tostrengede model 
Det er en udfordring at ophæve et traditionsbunden og stolt selveje i HotSpot. Selvom HotSpot er en 
forholdsvis ny konstruktion, henter fritidscenteret sine rødder i 3 tidligere selvejende fritidstilbud med 
stærke bånd til politiske og værdibundne organisationer. 
 
Det er en udfordring, at ledere og medarbejdere skal operere i to systemer (de to strenge).  Det gælder 
bl.a. i forhold omkring tavshedspligt, hvor ledere og medarbejdere fra henholdsvis Ungdomsskolen og 
fritidscentrene ikke kan dele oplysninger/bekymringer om børn og forældre med hinanden. Så snart 
strenge og systemer skal krydses vil det kræve samtykke fra forældre.  
 
Sammenhængskraften i fritidscenteret reduceres, idet en del af tilbuddet hører til Ungdomsskolen. 
Modellen reducerer endvidere den organisatoriske muskel og stordriftsfordelene mindskes. Endelig vil 
fritidscentrenes nuværende organisering af den pædagogiske praksis udfordres, når en børnegruppe (3. 
klassesbørn) skal varetages i særskilt regi.  
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Model 3 – den trestrengede model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. klasses klubtilbud placeres under kommunens Ungdomsskole, der varetager opgaven lokalt i de 3 
fritidscentre. Det er således Ungdomsskolen, der har ledelsesansvar, bestyrelsesansvar, 
budgetansvar og instruktionsbeføjelser overfor medarbejderne, der arbejder med 3. klasses børn i 
fritidscentrene. 
 
HotSpot bevarer i den trestrengede model deres selveje, men mister 3. klasses børn til 
Ungdomsskolen. 
 
Udfordringer ved den trestrengede model 
Den trestrengede model vil være udfordret på mange af de samme områder som den tostrengede model. 
Det handler fx om tavshedspligt, sammenhængskraft, reducerede stordriftsfordele samt organisering af 
den pædagogiske praksis. 
 
 
Beslutning af model 
Børne- og Ungdomsudvalget behandler Handleplanen og beslutter hvilken model, der skal arbejdes videre 
med på udvalgsmøde d. 7. april 2016. 
 
 
2.2 Befordring, fremmøderegistrering og takstændring 
I budgetforliget ligger en opgave til fritidscentrene, der skal sørge for befordring af 3. klassesbørn til 
fritidscentrene.  
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Fritidscentrene i Frederikshavn og Sæby befordrer allerede i dag børn til fritidscentrene i busser. 
Fritidscenteret i Skagen klarer befordringen på gåben, da skole og fritidscenter er placeret i gåafstand til 
hinanden.  
 
Der er ikke aftaler mellem Frederikshavn Kommune og eksterne selskaber om kørsel, der giver anledning til 
spørgsmål om konkurrenceforvridende virksomhed pt. Kørselskontoret meddeler, at den nuværende aftale 
gælder frem til 30. juni 2017. 
 
Fritidscentrene kan således laver aftaler med skolerne om den fremtidige befordring og melde 
kørselsaftaler ud til forældrene efterfølgende. 
 
Fritidscentrene skal desuden fremmøderegistrere alle 3. klassesbørn. Fritidscentrene registrerer allerede 
børnenes fremmøde i dag. Kommunen er pt. i gang med at implementere et nyt elektronisk 
registreringssystem, som kan lette fritidscentrenes fremmøderegistrering fremadrettet. 
 
Pr. 1. august 2016 stiger taksten i fritidscentrene svarende til taksten i SFO I.  
 
 
2.3 Forældreinformation 
Der sendes et brev ud til alle 3. klasses forældre med information om de nye vilkår og nye forældretakster 
pr. 1. august 2016. Forældrebrevet udsendes pr. 1. maj 2016 svarende til forvaltningens skik og lovmæssige 
ramme for varsling af ændringer i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet.  
 
Den nye ordning indføres med løbende indtag og en måneds opsigelsesvarsel. 
 
 

3. Ungdomsskolen, Tranåsskolen og Garagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Tranåsskolen og Garagen 
Tranåsskolen er placeret under Folkeskolelovens § 33 stk. 3 (heltidsundervisning i den kommunale 
ungdomsskole). Der visiteres til Tranåsskolen igennem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). 
Tranåsskolen har en rammebevilling på ca. 1.8 mio. kr. (2016). 
 
Tranåsskolen er et skoletilbud til elever i 8. - 10. klasse. Undtagelsesvis kan der optages elever fra 7. 
klassetrin. Skolen har plads til ca. 20 elever. Pt. har skolen 22 elever.  
 

Budgetforlig 
Ungdomsskolens tilbudsvifte og organisering skal justeres så der kan findes et rationale. 
Tilbuddene Tranåsskolen og Garagen skal retænkes, evt. i et andet regi. Ungdomsskolen skal tænkes mere 
ind i skolen i valgfag og understøttende undervisning.  
  
Rationale: 1.200.000 kr. 
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Tranåsskolen henvender sig til elever, der af forskellige grunde har svært ved at trives i en almindelig 
folkeskole. Målet med et forløb på Tranåsskolen er at etablere en naturlig overgang til 10. klassescenteret i 
Frederikshavn Kommune. 
  
Skoledagen er fra kl. 08.00-13.40. 
 
Garagen er et eftermiddagstilbud inkl. en aftencafé til unge mellem 13-18 år. Garagen optager elever fra 
Tranåsskolen samt andre unge fra kommunen. Pt. har Garagen indskrevet ca. 36 unge.  
 
Fælles for de unge er, at de har brug for et tilbud, der kan træne dem i de almene og sociale kompetencer. 
Garagen har åbent mandag – torsdag fra 13.00-16.30. Fredag er lukket. Aftencaféen har åbent 1 gang om 
måneden. Garagen har en rammebevilling på 642.000 kr. (2016). 
 

Tranåsskolens og Garagens bygninger er lejede. Der er en kontrakt til 2019 med en årlig leje på ca. 
180.000. 
 

 
3.2 Ændring i Ungdomsskolens tilbudsvifte og organisering 
 
Tranåsskolen  
Der indføres brugerbetaling på Tranåsskolen, således at de afgivende folkeskoler finansierer tilbuddet 
svarende til praksis i kommunens øvrige specialtilbud. Pris 20.000 kr. pr. elev.  
Der visiteres igennem skoleledelsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.  
Tranåsskolen forøger deres undervisningstid frem til kl. 15.00. 
 
Garagen 
Garagen lukkes og ligestiller dermed brugerne med kommunens unge i samme aldersgruppe, der ikke har 
et eftermiddagstilbud. De unge kan dog benytte kommunens aftenklubber som kommunens øvrige unge. 
 
Ændring i Ungdomsskolens organisering 
Der reduceres i Ungdomsskolens ledelse svarende til en ungdomsskolelederløn minus 200.000 kr., der 
anvendes på tilpasning i lederstrukturen.  
 
Rationale ved helårseffekt 
 

20 elever x 20.000 kr.  (Tranåsskolen) 400.000 kr. 

Budgetramme 2016 (Garagen)  650.000 kr. 

Reduktion ledelse  430.000 kr. 

Yderligere åbningstid Tranåsskolen - 200.000 kr. 

I alt 1,28 mio. kr. 
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4. Synergier mellem fritidscentrene og Ungdomsskolen 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.1 Ungdomsskolen skal og kan opgaver 

Ifølge Ungdomsskoleloven skal et ungdomsskoletilbud omfatte: 
1. Almen undervisning 
2. Prøveforberedende undervisning 
3. Specialundervisning 
4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold 

 

 Ifølge Ungdomsskoleloven kan et ungdomsskoletilbud omfatte: 
1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 
2. Heltidsundervisning. 
3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens 

samlede ungdomspolitik 
4. Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år 
5. Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin 

 
Der er i dag både kan og skal opgaver i Ungdomsskolens tilbudsvifte. I bestræbelsen på at finde synergier 
mellem fritidscentrene og Ungdomsskolen gennemgås aktiviteterne på de to respektive områder med 
formålet at finde synergier og luge ud i aktivitetsoverlap. Dette gøres i et samarbejde mellem lederne af 
fritidscentrene og Ungdomsskolen. 
 

 5.    Opgaveløsning af 10. klassescenter  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritidstilbud/ungdomsskolen: 
Der skal findes mulige synergier mellem fritidstilbuddene og ungdomsskolen. 
 
Rationale: 500.000 kr. 
 
 
 

 

Budgetforlig 
Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Dette gør sig ligeledes gældende for de unge, 
der vælger at tage 10. klasse. Forvaltningen pålægges at finde mulige løsninger for at understøtte ønsket 
om at flere unge tager en erhvervsuddannelse gennem anvendelse af EUD10, kombineret 10. klasse, hel 
eller delvist at lade andre løse opgaven eller andre løsninger.  

 
Rationale: 1.0 mio. kr. 
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Der planlægges en studietur for Børne- og Ungdomsudvalget, der sammen med centercheferne skal hente 
inspiration i andre kommuner vedr. organiseringer af 10. klassestilbud. Studieturen afholdes d. 30. marts 
2016 og går til henholdsvis Learnmark Horsens og Campus Skanderborg.  
 
Learnmark Horsens er en af de første erhvervsskoler i Danmark, der har overtaget driften af det 
kommunale 10. klasses tilbud. Campus Skanderborg er et fællesskab af uddannelsesinstitutioner i 
Skanderborg Kommune, hvor 10. klasses tilbuddet (UCS10) også er placeret. UCS10 indgår formaliseret 
samarbejde med teknisk skole, handelsskolen og social- og sundhedsuddannelserne. 
 
Studieturen skal bidrage til at fordele og ulemper ved forskellige organiseringer synliggøres inden en 
endelig beslutning træffes i Børne- og Ungdomsudvalget. Fokus vil være på faglighed, motivation og 
samlingskraft i en anden organisering end kommunens nuværende model.  
 
 

6. Placering af fritidscenteret HotSpot 
 
 
 
 
 
 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der foretager en bygningsgennemgang i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, 
Center for Unge og på Kultur- og Fritidsområdet med henblik på at finde muligheder for optimering.  
 
Der er stor opmærksomhed på fritidscenteret HotSpot i denne sammenhæng, der dels er placeret i et dyrt 
lejemål dels ligger afsides i forhold til udvikling af et aktivt ungeliv i Frederikshavn by. 
 
Visionen er at arbejde henimod en bæredygtig bygning, der er tilpasset den organisatoriske og 
strukturmæssige udvikling på fritidscenterområdet. 

Budgetforlig 
HotSpot skal placeres mere centralt i Frederikshavn By. Direktøren skal afsøge mulige løsninger. 
  
Rationale: 300.000 kr. 
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Til orientering har Statsforvaltningen i dag sendt de vedhæftede breve 
til Ida Skov og Martin Hareskov Larsen, som svar på deres henvendelser 
vedrørene Frederikshavn Kommune 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Signe D. Madsen 
 

Frederikshavn kommune 
Rådhus Alle 100  
9900 Frederikshavn 
 

 

Dato: 26-02-2016 
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Din henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 
 
Du har den 9. februar 2015, på vegne af en gruppe borgere fra Sæby, 
rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Din henvendelse omhandler 
jeres utilfredshed med et forløb i Frederikshavn Kommune vedrørende 
fordeling af elever på to skoler i Sæby. I oplyser blandt andet, at:  
”Vi anfægter hele forløbet og processen med udtalelserne ved Skolebe-
styrelser, hvis beslutningen vedr. den endelige fordeling af ele-
ver/klasser i Sæby så entydigt blev truffet d. 08. oktober 2014.” 
 
Resumé 
 
Statsforvaltningen har gennemgået de indsendte oplysninger og har 
besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at an-
tage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering 
af, at Frederikshavn Kommune har overtrådt den lovgivning, som Stats-
forvaltningen påser overholdelsen af. 
 
Statsforvaltningens kompetence 
 
Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, 
at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for of-
fentlige myndigheder, herunder forskrifter der er udstedt i medfør af 
denne lovgivning. Det er derfor ikke alle love, Statsforvaltningen fører 
tilsyn med, at kommunerne overholder. Er der ikke tale om lovbrud, 
men alene om en kommunal adfærd, som borgeren for eksempel finder 
urimelig, krænkende, uhensigtsmæssig eller i strid med god forvalt-
ningsskik, har Statsforvaltningen heller ikke kompetence i sagen. 
 
Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn, og vi beslutter selv, om der 
er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen er 
derfor ikke en klageinstans. Det følger af kommunestyrelseslovens § 
48a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplys-
ninger, der giver os grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt 
den lovgivning, som vi påser overholdelsen af.  
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Vi modtager mange henvendelser fra borgere, som mener, at en kommune har brudt loven. Stats-
forvaltningen undersøger ikke alle disse henvendelser. Vi skal beslutte, om en henvendelse giver ti l-
strækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Vi vurderer, om sagens oplysninger giver grund til at 
antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed, som ikke er bagatelagtig. Vi vurderer selv, i 
hvilket omfang der er grundlag for at iværksætte undersøgelser i en sag og i givet fald omfanget af 
disse.  
 
Statsforvaltningen finder ikke, at der ud fra dine fremsendte oplysninger er grundlag for at antage, 
at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Frederikshavn Kommune har 
overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af. 
 
Vi rejser derfor ikke en tilsynssag.  
 
Statsforvaltningen beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
Kopi af dette brev er sendt til Frederikshavn Kommune til orientering. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Signe D. Madsen 
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Din henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 
 
Du har den 4. februar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. 
Du oplyser, at du ønsker Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af 
en procedure benyttet af Børne-Ungeudvalget i Frederikshavn Kommu-
ne. 
 
Resumé 
 
Statsforvaltningen har gennemgået de indsendte bilag og har besluttet 
ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at antage, at en 
nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Frede-
rikshavn Kommune har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltnin-
gen påser overholdelsen af. 
 
Statsforvaltningens kompetence 
 
Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, 
at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for of-
fentlige myndigheder, herunder forskrifter der er udstedt i medfør af 
denne lovgivning. Det er derfor ikke alle love, Statsforvaltningen fører 
tilsyn med, at kommunerne overholder. Er der ikke tale om lovbrud, 
men alene om en kommunal adfærd, som borgeren for eksempel finder 
urimelig, krænkende, uhensigtsmæssig eller i strid med god forvalt-
ningsskik, har Statsforvaltningen heller ikke kompetence i sagen. 
 
Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn, og vi beslutter selv, om der 
er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen er 
derfor ikke en klageinstans. Det følger af kommunestyrelseslovens § 
48a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplys-
ninger, der giver os grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt 
den lovgivning, som vi påser overholdelsen af.  
 
Vi modtager mange henvendelser fra borgere, som mener, at en kom-
mune har brudt loven. Statsforvaltningen undersøger ikke alle disse 
henvendelser. Vi skal beslutte, om en henvendelse giver tilstrækkeligt 
grundlag for at rejse en tilsynssag. Vi vurderer, om sagens oplysninger 
giver grund til at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlig-
hed, som ikke er bagatelagtig. Vi vurderer selv, i hvilket omfang der er 
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grundlag for at iværksætte undersøgelser i en sag og i givet fald omfanget af disse.  
 
Statsforvaltningen finder ikke, at der ud fra dine fremsendte oplysninger er grundlag for at antage, 
at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Frederikshavn Kommune har 
overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af.  
 
Vi rejser derfor ikke en tilsynssag.  
 
Statsforvaltningen beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
Kopi af dette brev er sendt til Frederikshavn Kommune til orientering. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Signe D. Madsen 
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