
Referat Børne- og Ungdomsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 29-06-2016 13:00

Mødeafholdelse: 0.23

NB.

Tilstede: Christina Lykke Eriksen (F) – Formand
Pia Karlsen (V)
Anders Broholm (V)
Mette Hardam (V)
Ida Skov (Ø)
Bahram Dehghan (A)
Bent H. Pedersen (A)
Jørgen Tousgaard (A)
Carsten Sørensen (DF)

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager

Stedfortrædere: Anders Broholm, Lars Oldager



Børne- og Ungdomsudvalget - 29-06-2016 13:00 Side 2 af 10

Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget

29-06-2016 13:00

1 (Åben) Organisering af 10. klassetilbud ......................................................................3

2 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene.......................................................................6

3 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen og Jørgen 
Tousgaard - Overflytning af center for Unge ...................................................................9



Børne- og Ungdomsudvalget - 29-06-2016 13:00 Side 3 af 10

1 (Åben) Organisering af 10. klassetilbud 
Sags ID: EMN-2016-01059

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: 10. Klassecenter og Ungdomsskole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som konsekvens af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforlig af 21. januar 2016 skal 

ønsket om at flere unge vælger en erhvervsuddannelse understøttes gennem anvendelse 

af EUD10, kombineret 10. klasse eller ved helt eller delvist at lade andre løse 

opgaven. Der skal samtidig findes et rationale på 1.0 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget var den 30. marts på studietur i 2 midtjyske kommuner 

(Skanderborg og Horsens) med fokus på organisationsmodeller for 10. klasseforløb jf. 

budgetforligets tekst. Udvalget gav på studieturen udtryk for et behov for at sammenligne 

modellerne med kommunens eget 10. klassetilbud. Derfor vil leder af 10. klassecenteret 

Kristian Kristoffersen og UU teamkoordinator Frede Jakobsen fortælle om kommunens 

organisering af dels 10. klassecenteret og dels Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(UU). 

Modeller for 10. klasseforløb

Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har 

behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne 

gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasseforløb udbydes i en obligatorisk del og en 

valgfri del, der omfatter tilbudsfag, brobygning/kombinationer af brobygning, 

undervisningsaktiviteter og praktikforløb. 

Kommunalbestyrelsen skal foruden den obligatoriske og valgfrie 10. klasse tilbyde et 

erhvervsrettet 10. klasseforløb (EUD10), som er særligt målrettet elever, der er motiveret 

for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav eller 

er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. EUD10 blev udbudt til skoleåret 

2015/16 i Frederikshavn Kommune, men blev grundet manglende søgning ikke oprettet.

Kommunen kan ved indgåelse af overenskomst med en institution, der udbyder 

erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af 

erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det er politisk besluttet, at den kombinerede 10. 

klasse skal udbydes i Frederikshavn Kommune. Den kombinerede 10. klasse blev udbudt 

til skoleåret 2015/16 men blev grundet manglende søgning ikke oprettet.

Med ovenstående lovmæssige bestemmelser in mente kan 10. klassetilbuddet 

organiseres i 3 forskellige modeller:

1. Ét-centermodellen

10. klassecenteret forbliver i sin nuværende konstruktion og der etableres en 

EUD10. 30 % af undervisningen + de 6 ugers brobygningsforløb gennemføres på 

en erhvervsskole.
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2. Fællesmodellen

10. klasseundervisningen fastholdes i 10. klassecenteret, men hele EUD10 

forløbet flyttes til erhvervsskole; både det bekendtgørelsesfastsatte 

brobygningsforløb og den obligatoriske undervisning i dansk, matematik og 

engelsk.

3. Udliciteringsmodellen

Kommunen indgår overenskomst med en institution, der udbyder 

erhvervsuddannelse om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10. 

klasseundervisning, herunder EUD10, den kombinerede 10. klasse og 1. del af 

erhvervsuddannelsernes grundforløb. 

Økonomiske og ressourcemæssige forhold

En ny 10. klasses model skal være billigere for Frederikshavn Kommune at drive 

sammenlignet med den nuværende budgetramme for at tage højde for rationalekravet på 

1.0 mio. kr. 

10. klassecenteret tildeles i dag 32.256 kr. pr. elev. Derudover kommer udgifter til 

sekretærforbrug, aldersreduktion, tildeling til inklusion, husleje m.v. 

Børne- og Ungdomsudvalgets så på studieturen i marts en variant af model 2 i 

Skanderborg Kommune, hvor EUD10 elever godt nok er en del af 10. klassetilbuddet 

men samtidig sikret 20 % samarbejdstid med erhvervsuddannelserne og har mulighed for 

at tilkøbe 30 % samarbejdstid eller mere. Deres tildeling pr. elev opgøres i et 

taxametersystem, der ligger højere end i Frederikshavn Kommune. 

Udvalget så desuden et eksempel på model 3 i Horsens, hvor Learnmark Horsens kører 

en fuld udliciteret model af 10. klassetilbuddet til en væsentlig højere omkostning pr. elev 

end i Frederikshavn Kommune. Horsens Kommune oplevede dog i sin tid en markant 

besparelse på ca. 11.000 kr. pr. elev efter udliciteringen til Learnmark Horsens.

Konklusion

Administrationen vurderer, at ét-centermodellen, såfremt et væsentligt antal elever 

vælger den kombinerede 10. klasse, vil kunne hente et mindre rationale. Fællesmodellen 

forventes at være lidt dyrere pr. elev set i forhold til erfaringer fra andre kommuner. 

Udliciteringsmodellen vil bero på en forhandling mellem kommunen og den pågældende 

institution, der indgås aftale med. 

Rationalet på de 1,0 mio. kr. vil i alle tre modeller være en særlig økonomisk udfordring.

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

1. tager oplæg ved 10. klassecenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning til 

efterretning

2. drøfter mulige modeller for et fremadrettet 10. klassetilbud i Frederikshavn 

Kommune

3. beslutter hvilken model administrationen skal arbejde videre med i forhold til at 

finde et rationale på 1,0 mio. kr.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 02-06-2016
Taget til efterretning
Sagen genoptages den 29. juni 2016

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj

Beslutninger:
Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning

Indstillingens punkt 2: Drøftet

Indstillingens punkt 3: 

- Et flertal ønsker model 1.

- Udvalget ønsker en løbende orientering om, hvordan reduktionen findes.

- Et mindretal bestående af Venstre foreslår, at der indledes dialog med alle 
ungdomsuddannelserne SOSU Nord, EUC Nord, Handelsskolen og gymnasiet -
med henblik på at de fremadrettet udbyder 10. Klasses tilbud.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager
I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen

Bilag
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2 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene
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. 

Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget er i 2017 på 867.757 t.kr. I 2017 er der 

budgetmæssige udfordringer på 23.524 t.kr., som følger:

1 % produktivitetsstigning og 0,5 % omprioriteringsbidrag 11.931 t.kr.

Demografi 8.641 t.kr.

Heldagsskolen 630 t.kr.

Integrationstilskud -4.678 t.kr.

Vakance 2.000 t.kr.

Tilbagebetaling mere pædagogisk personale 2.400 t.kr.

Specialklassetillæg 2.600 t.kr.

I alt 23.524 t.kr. 

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et 

administrativt budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering om det 

administrative oplæg. 

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

drøfter sagen, herunder drøfter, hvornår det administrative budgetoplæg sendes til 

udtalelse i MED udvalgene.

Supplerende sagsfremstilling 2. juni 2016

Sagen genoptages.

Indstilling

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

1. drøfter og beslutter forslag til budget 2017 og overslagsårene for Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde

2. sender budgetforslaget i høring i MED-organisationen, Handicapråd og 

Integrationsråd
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3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces i Økonomiudvalg 

og byråd. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 19-05-2016
Drøftet. Sagen genoptages. 

Der afholdes et ekstraordinært møde den 29. juni kl. 13.00 – 14.00.

Fraværende: Bahram Dehghan

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 02-06-2016
1. Et flertal i udvalget bestående af  A, SF, V og DF beslutter at budgetudfordringen for 
2017 ser ud som følgende – se bilag.

Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at sende følgende 
budgetforslag i høring:

IT service/it-konsulent & Bibliotekskonsulent - Total 0,7 mio. kr.
Indtægtskrav døgnplads  -  0,4 mio.  kr.
Socialrådgiver i dagtilbud - 0,8 mio. kr.
Ungeenheden ledelse - 0,8 mio. kr.
Administration, ledelse, konsulenter mv. -  generelt - 1,2 mio. kr.
0,7 mio. kr. på Rammebesparelse 
4,0 mio. kr. på anlæg – BBO

Ida Skov, Ø kan ikke tiltræde budgetforslaget.

2. – 3. indstillingen følges.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj

Beslutninger:
Indstillingens punkt 1: Drøftet

Indstillingens punkt 2: Har været i høring

Indstillingens punkt 3: 

Et flertal i udvalget bestående af S, SF, DF har på sit møde besluttet ændringer som 
medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med 3,8 mio. kr.

Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser 
sig i stand til, at tage ansvaret for alene.

Et flertal vil derfor henstille til, at den videre budgetproces i Børne- og Ungdomsudvalget 
suspenderes indtil augustmøderne, idet der på dette tidspunkt forventes, at være overblik 
over den kommunale indtægtsside, og dermed den samlede kommunale økonomiske 
situation.

Venstre ønsker, at de af udvalget aftalte besparelser på 8,6 mio. kr. udmøntes.
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Venstre kan godt tilslutte sig reduktionerne på 3,0 mio. kr., som et flertal har besluttet, 
dog ikke reduktionen på 0,8 mio. kr. på Socialrådgiver i dagtilbud.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager
I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen

Bilag

4. Budgetforslag 2017 - BUU 2.6.16 (1332379 - EMN-2016-00463)
5. Udtalelse fra Ungeenhedens lokal-MED, Ungdomsskolens lokal-MED og 

Center for Unges Center-MED ifb. med forslag til budgetbesparelser for 
2017 (1353615 - EMN-2016-00463)

6. Udtalelse fra socialrådgiverne i Center for Familie (1353543 - EMN-
2016-00463)

7. Udtalelse fra MED skole Distrikt Øst (1353510 - EMN-2016-00463)
8. Udtalelse fra MED skole Distrikt Nord (1353509 - EMN-2016-00463)
9. Udtalelse fra Dagtilbudsdistrikt Øst (1353467 - EMN-2016-00463)
10.Udtalelse fra Dagtilbudsdistrikt Nord (1353466 - EMN-2016-00463)
11.Udtalelse fra CenterMED Kultur og Fritid (1353464 - EMN-2016-00463)
12.Integrationsrådets udtalelse - Budgetforslag 2017 fra Børne- og 

Ungdomsudvalget (1353417 - EMN-2016-00463)
13.Handicaprådets udtalelse til budget 2017 (1353401 - EMN-2016-

00463)
14.Udtalelser til Budget 2017 Team BK (1351738 - EMN-2016-00463)
15.2016 06 16 Udtalelse til BUU budgetforslag 2017 Distrikt SYD 

(1358233 - EMN-2016-00463)
16.Dagsorden CenterMED Børn og Skole 26. maj 16 (1359430 - EMN-

2016-00463)
17.Socialrådgiver i Dagtilbud (1361315 - EMN-2016-00463)
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3 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen og Jørgen Tousgaard -
Overflytning af center for Unge 
Sags ID: EMN-2016-01613

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Vi har af flere omgange modtaget en del henvendelser ift. overflytning af Center for Unge

fra Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

Der stilles bl.a. spørgsmål ved, hvorvidt BUU' s beslutning på pkt. 3 ved sidste møde står 

til troende. 

Vi anmoder derfor om, at vi på udvalgets ekstraordinære møde den 29. juni får punktet 

på dagsorden. Vi ønsker en redegørelse/status fra direktøren ift. BUU's beslutning, samt 

en præcisering af forvaltningens opfattelse af BUU's intentioner om, at UU og SSP fortsat 

skal være placeret under BUU og ikke i Center for Unge under AMU.

Indstilling
Drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager
I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen

Bilag
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