
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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Bilagsforside

Dokument Navn: Budgetforslag 2017 - BUU 2.6.16.pdf

Dokument Titel: Budgetforslag 2017 - BUU 2.6.16

Dokument ID: 1332379

Placering: Emnesager/Budgetlægning 2017 for Direktørområdet Børn-

og kultur/Dokumenter

Dagsordens titel Budget 2017 og overslagsårene

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 14



Budgetforslag 2017:  

A, SF, V og DF i Børne- og Ungdomsudvalget  

 

 

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 



BUU Budget 2017 
Budgetmæssige udfordringer I mio. kr. 
1 % produktivitetsstigning 7,7 

0,5 % omprioriteringsbidrag  
(Afventer 4,2 mio. kr.) 

0,0 

Demografi 8,6 

Heldagsskolen  
(Placering i kommunal bygning uden husleje 0,6 mio. kr.) 

0,0 

Vakance  
(Direktøren finder de 2,0 mio. kr.) 

0,0 

Tilbagebetaling mere pædagogisk personale  
(De 2,4 mio. kr. tages i 2017 af de 10 mio. kr.) 

0,0 

Specialklassetillæg  
(Direktioner skal omregne de 2,6 mio. kr.) 

0,0 

Udfordringer i alt ekskl. integrationstilskud 16,3 

Integrationstilskud  
(Øges til 7,7 mio. kr.) 

- 7,7 

Udfordringer i alt inkl. integrationstilskud 8,6 



 

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2017 - 2020 
 

 
1.  UDVALG:  

 
EMNE: 

Børne- og ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole 

IT-konsulent- og bibliotekskonsulentstilling nedlægges 

 
 

2.    RESUMÈ:  
I nuværende serviceniveau er der afsat 1,465 stilling til at løse opgaver for skolevæsenet. Timerne er fordelt 
således 

• IT-konsulent med 0,870 stilling 
• Bibliotekskonsulent med 0,595 stilling 

I rammen indgår endvidere midler til øvrige udgifter. 
 

 
3.    BESKRIVELSE:  
 
IT-konsulent og Bibliotekskonsulent løser opgaver for alle skoler i kommunen.  
 
IT-konsulent: 
Opgaverne kan grupperes i flg.: 

- Koordinator for implementering af skolernes nye læringsplatform 
- Kommunal kontaktperson mellem skolerne, Center for Børn og Skole, IT-afdelingen og forskellige 

udbydere/brugere 
- Planlægger og gennemfører netværksmøder for skolernes it-vejledere 
- Bistår de tekniske IT-vejledere på skolerne i det omfang, der mangler løsninger fra IT-afdelingen 

 
Bibliotekskonsulentens opgaver: 

- Planlægger og gennemfører netværksmøder for de lokale skolebibliotekarer samt koordinerer fælles 
indkøb af materialer 

- Samarbejder med forlag og Center For Undervisning om materialevalg og indkøb 
- Implementering af nye tiltag, herunder ny bekendtgørelse samt nyt fælles bibliotekssystem 
- Samarbejder med folkebibliotek, børnekulturkonsulent i kommunen og med øvrige skolebiblioteks- og IT-

konsulenter fra andre kommuner 
 
 
De to konsulenter samarbejder ligeledes om løsning af opgaver: 

- Udvikling af Pædagogisk Lærings Center 
- Arrangerer og afholder kommunemesterskab i LEGO Mindstorm 
- Samarbejder med forlag 
- Kommunale repræsentanter i nordjysk PLC-netværk i CFU-regi 

 
 
 
En konsekvens af at nedlægge stillingerne vil være, at konsulenternes arbejdsopgaver skal løses af medarbejdere 
på skolerne, ligesom der vil også være opgaver, som ikke bliver løst. 
 
 

 

4.  ØKONOMI (i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 
Driftsudgifter…………………….. 296 711 711 711 

Driftsindtægter…………………..     

I alt…………………………………. 296 711 711 711 

 

EMN-SAG 2016-00463 – ID1301365 



 

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2017 - 2020 
 

 
1.  UDVALG:  

 
EMNE: 

Børne- og ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole 

Besparelse på serviceniveau fra IT afdeling på skoleområdet 

 
 

2.    RESUMÈ:  
 
Budgetrammen til finansiering af IT-afdelingens servicering af skoleområdet er 1,6 mio. kr.  
 
 
 
 

 
3.    BESKRIVELSE:  
 
Center for IDV varetager service til folkeskolerne indenfor IT inden for IT-udstyr, infrastruktur, samt centrale 
komponenter/servere og tjenester både internt og eksternt, som er tilknyttet undervisningsnettet.  
 
Den daglige drift i IDV på skoleområdet indeholder adgange til internettet og diverse licenser til programmer, der 
benyttes i skoleafdelingerne. Samtidig er der i driften vedligeholdelse af servere. 
 
Licenserne forhandles med 3 årige aftaler og er under genforhandling. 
 
Yderligere foretages der løbende udskiftning af gammelt IT- materiale, således at IT-udstyret på skolerne er 
vedligeholdt og opdateret. 
 
For at være opdateret og skabe udvikling på IT arbejdes der løbende med udviklingen på dette område. 
 
 
Konsekvenser ved nedjustering af dette område kan være, at eleverne og ansatte i skolen ikke har alle de 
programmer til rådighed, som de har på nuværende tidspunkt. Yderligere kan besparelse medfører, at der ikke er 
mulighed for at reparere udstyr og elever og ansatte dermed ikke kan arbejde med IT. Yderligere kan besparelse 
bremse dele af udviklingen af IT. 
 
Hvis der skal opnås den fulde besparelse fra 2017, skal kontrakten underskrives medio 2016. 
 
 
 
 

 

4.  ØKONOMI (i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 
Driftsudgifter…………………….. 300 300 300 300 

Driftsindtægter…………………..     

I alt…………………………………. 300 300 300 300 

 

 

 

EMN-SAG 2016-00463 – ID1301426 



 

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2017 - 2020 
 

 
1.  UDVALG:  

 
EMNE: 

Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Familie 

Salg af ½ helårsplads på Døgncenter Frederikshavn 

 
 

2.    RESUMÈ:  
 
Det forslås, at Døgncenter Frederikshavns budget suppleres med et indtægtskrav ift. salg af en halv helårsplads til 
andre kommuner på 400.000 kr. Døgncenter Frederikshavn vil dermed have en normering på 19,5 helårsplader til 
intern brug af Frederikshavn Kommune.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.    BESKRIVELSE:  
 
 
På baggrund af erfaringer fra 2015 og starten af 2016 er det vurderingen, at der kan budgetteres med salg 
svarende til ½ helhårsplads til andre kommuner. Der har i perioden været et salg af denne størrelsesorden til Læsø 
Kommune. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

4.  ØKONOMI (i 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 
Driftsudgifter…………………….. 0 0 0 0 

Driftsindtægter………………….. -400 -400 -400 -400 

I alt…………………………………. -400 -400 -400 -400 

 
 
 

EMN-SAG 2016-00463 – ID 1310175 



 

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2017 - 2020 
 

 
1.  UDVALG:  

 
EMNE: 

Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Familie 

Nedlæggelse af Projekt Socialrådgiver i Dagtilbud 

 
 

2.    RESUMÈ:  
 
”Socialrådgiver i Dagtilbud” har siden 2013 været en del af den kommunale tilbudsvifte, med et budget på 790.000 
kr. årligt. Tilbuddet består i, at socialrådgivere ude i distrikterne yder konsultativ bistand til dagtilbuddene samt 
tilbyder råd og vejledning til forældre til børn med dagtilbud ud fra et forebyggelsesperspektiv. Opgaven skal ses 
som en tidlig indsats på før-sags-niveau.  

 
 

 
3.    BESKRIVELSE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  ØKONOMI (i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 
Driftsudgifter…………………….. 790 790 790 790 

Driftsindtægter…………………..     

I alt…………………………………. 790 790 790 790 

 

 

 

EMN-SAG 2016-00463 – ID 1310187 
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Dokument Navn: Udtalelse fra Ungeenhedens 

lokal-MED, Ungdomsskolens 

lokal-MED og Center for 

Unges Center-MED ifb. med 

forslag til budgetbe.docx
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Referat Dato: 8. juni 2016

Sagsnummer:

EMN-2016-00044

Mødedato 22. juni 2016 kl. 10.15 - 11.30

Emne Ekstraordinært CenterMED 

Sted Ungeenheden – Taijas kontor

Deltagere Taija Vangsø Erichsen, Lasse Vinther Jensen, Tanja Juul Nielsen, 

Catharina Agerkvist, Christian Nonboe Mikkelsen, Gitte Kristiansen, 

Mariann Skarving og Martin Thygesen

Fraværende: Mariann Skarving og Martin Thygesen

Dagsorden 1. Udtalelse i forbindelse med budgetforslag 2017

- Bilag 1. Udtalelse i forbindelse med budget 2017

- Bilag 2. Børne- og Ungdomsudvalget d. 1.juni 201

- Bilag 3. budgetforslag 2017 – BUU 2.6.2016

Udtalelse i forbindelse med budgetforslag 2017  - Center-MED Center for Unge d. 

16. juni 2016:

1. Udtalelse:

Et enigt Center-MED i Center for Unge (CU) tilslutter sig de to lokale MED-

udvalgs udtalelser. Center-MED påpeger i øvrigt, at de for nærværende mange

ukendte faktorer ift. fremtidig organisering, politisk reference mm. er 

ugennemsigtige og derfor sætter udvalget i en meget ringe position for at 

udtale sig kompetent og indsigtsfuldt om de foreslåede besparelser for 2017. 

Den manglende gennemsigtighed vil kræve stor medarbejderinddragelse i den 

fremadrettede proces og arbejdet med at udmønte eventuelle besparelser for 

2017.

Udvalget udtaler sig derfor samlet set som følger:

IT service/it-konsulent og bibliotekskonsulent: tilslutter sig Lokal-MED i 

ungdomsskolens bemærkninger og påpeger i øvrigt nødvendigheden for at 

afdække de lovgivningsmæssige udfordringer ved denne besparelser ift. at 

eleverne skal anvende IT i undervisningen, idet omfanget af IT-anvendelse i 

undervisningen kun udvides.

CU har ikke adgang til at anvende/anvender ikke bibliotekskonsulenten.
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Indtægtskrav døgnplads: Center-MED tilslutter sig de to lokale med-udvalgs

udtalelser og anbefaler i øvrigt, at kommunen udnytter potentielle 

indtægtsmuligheder, såfremt det ikke sker på bekostning af en meromkostning 

for kommunen på et andet område.

Socialrådgiver i dagtilbud: Center-MED tilslutter sig de to lokale med-udvalgs 

udtalelser. Udvalget har desuden en bekymring for, at der generelt skæres i de 

forebyggende foranstaltninger. 

Ungeenheden ledelse: Center-MED tilslutter sig udtalelsen fra Ungeenhedens 

lokalmed og et enigt udvalg påpeger den manglende gennemsigtighed ift. 

fremtidig organisering mv. som værende en enorm udfordring for at svare 

kvalificeret på dette forslag til besparelse. Et samlet center-MED ønsker øget 

inddragelse i omorganiseringsprocesser, der har organisatoriske og 

personalemæssige konsekvenser og gerne inden evt. beslutninger foreligger.

Administration, ledelse og konsulenter mv. – generelt: Center-MED tilslutter sig 

de to lokale med-udvalgs udtalelser. Der er i 2016 indtil videre sparet knap 2 

mio. kr. på ledelse/koordinator mv. i CU og der ligger flere uudmøntede 

besparelser i indeværende år. Udvalget ser derfor med bekymring på

yderligere besparelser i CU på dette område i 2017. 

CU har ingen konsulenter ansat.

Rammebesparelse: Center-MED tilslutter sig de to lokale med-udvalgs 

udtalelser og påpeger med bekymring konsekvenserne af yderligere 

besparelser på rammen ift. at udføre lovgivningsbestemte kerneopgaver i de 

respektive afdelinger i CU.

Anlæg: Center-MED tilslutter sig de to lokale med-udvalgs udtalelser og har 

ingen yderligere bemærkninger.

Udtalelse i forbindelse med budgetforslag 2017 – Lokal-MED Ungeenheden d. 16. 

juni 2016:

Ungeenheden spænder over 72 medarbejdere, i en meget sammensat gruppe af 

medarbejdere bestående af UU, SSP, mentorer, frivillige mentorer, 

virksomhedskonsulenter, Step Up og sagsbehandlere. Det betyder samtidigt at der 

spændes over et meget bredt lovkompleks, omfattende blandt andet Serviceloven, Lov 

om aktiv beskæftigelse, Lov om aktiv socialpolitik mm. I Ungeenheden er der i forvejen 

en meget flad ledelsesstruktur, med to afdelingsledere og en centerchef. Vi har ca. 700 

visiterede borgere + snitfladerne for UU og SSP. Den store bredde i det faglige og 

lovgivningsmæssige arbejde i Ungeenheden betyder at ledelsen ikke bare skal 

orientere sig utroligt bredt fagligt, men også deltage i langt flere samarbejdsudvalg, end 

enheder, der ikke har samme brede perspektiv. De 0,8 mio. kroner i besparelse er 
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mere end en lederstilling ud af de to afdelingslederstillinger og en konstitueret 

centerchefstilling. Den tidligere centerchefs lønning blev sparet væk i tidligere 

sparrerunder. Hvis man reducerer lederstaben yderligere, vil den restende ledelse 

skulle orientere sig i et endnu bredere fagligt felt og endnu bredere 

lovgivningskompleks. Det er svært at se hvordan man kan forvente dette i praksis.

Spareforslaget indikerer, at der må foreligge tanker om en ændring i Ungeenhedens 

fremtidige organisering i forhold til såvel ledelse som struktur.

For at kunne give et kvalificeret svar har Ungeenhedens MED udvalg brug for at blive 

inddraget i overvejelserne. Ydermere ønsker vi at henvise til, at forslag til besparelser 

sker på samme tid, som der er ved at blive taget stilling til om Ungeenheden evt. skal 

overgå til at høre under Arbejdsmarkedsudvalget. Vi er ikke bekendt med om 

Arbejdsmarkedsudvalget er inddraget i nærværende spareforslag, men det ville være 

hensigtsmæssigt.

Lokal-MED, Ungeenheden:

Britta Andersen, Formand

Tanja Juul Nielsen, DS, næstformand

Mia Nikolajsen afd.leder

Mariann Skarving, HK

Catharina Agerkvist, SL

May-Britt Melsen, DLF

Martin Thygesen, AMR

Dorthe Lund, AMR

Udtalelse Lokal- MED Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole

Drøftelse og udarbejdelse af svar på høringsmateriale omkring budget 

2017

Budgetforslag 2017 A, SF, V og DF

1. IT service/It – konsulent:

Det er med stor bekymring for brug af IT i undervisningen og indsatsen 

omkring udvikling af netværk og værktøjer til gavn for unges læring på 10 

kl. og ungdomsskolens øvrige tilbud. Vi anbefaler ikke besparelser på IT 

service/IT konsulent, da vi ser funktionen som vital for daglig drift i vores 

virksomhed.

Konsekvenserne virker uoverskuelige i forhold til lovgivningen omkring brug 

af IT i undervisningen.

2. Indtægtskrav på døgnplads:

Lyder som en god ide.

3. Social rådgiver i dagtilbud:

Ingen bemærkninger
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4. Besparelse på Ungeenheden og Adm., ledelse og konsulenter m.v. 

generelt:

4.1. Ungeenhedens ledelse: Ungdomsskolens lokal-MED har ingen 

bemærkninger omkring besparelser på 0,8 mill. på ledelse af 

ungeenheden, da vi 1/8 ikke længere er en del af Center for unge.

4.2. Besparelse på ledelse, administration 1,2 mill og rammebesparelse på 

0,7 mill. Ungdomsskolens MED- udvalg har fortsat bekymring for adm. og 

ledelsemæssige rammer til understøttelse af kerneydelserne i forhold til 

vores lovgivninger. Der er i budget 2016 sparet 930.000 kr. på ledelse og 

samlet 2,5 mill. i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

5. BBO – anlæg: Ingen bemærkninger.
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Udtalelse fra socialrådgiverne den 22. juni 2016.

Vi ser med bekymring at man i idékataloget til budget 2017 – 2020 har forslag om nedlæggelse af projekt

Socialrådgiver i Dagtilbud, forkortet til SID.

SID startede som et forsøgsprojekt tilbage i 2010 og blev efterfølgende fast integreret i Frederikshavn 

Kommune. Der er brugt rigtig mange timer/ressourcer på at få SID til at fungere optimalt.

Socialrådgiverne i SID skulle medvirke til at fremme en tidlig opsporing og indsats i forhold til udsatte børn,

da der ofte kom sene eller manglende underretninger fra dagtilbuddene.

Socialrådgiveren skulle styrke samarbejdet mellem dagtilbud og sociale myndigheder ved at øge 

kendskabet til hinandens fagområder og handlemuligheder.

I evalueringer kan man konstatere, at de tværfaglige samarbejdsrelationer er blevet opgraderet.

Det pædagogiske personale er blevet bestyrket i vurderingen af mistrivsel eller udsathed og hvornår eller

hvordan , der skal handles på disse tegn, med mulighed for sparring med rådgiver.

Socialrådgiveren har været en del af og kvalificeret det forebyggende arbejde i samarbejdsmodellen FIC.

Afstanden imellem myndighed og daginstitution er blevet kortere.

Systematikken og den fælles referenceramme skaber fælles sprog og bygger bro mellem fagligheder.

SID er bl.a. blevet brugt forebyggende ift. forældresamtaler især  ifb. med skilsmisse, eller sygdom i 

familien. Og her har det været utrolig vigtigt, at samtalerne har været anonyme.

Rådgiverne deltager i de konsultative fora, og kan kaldes til et dagtilbud rimeligt hurtigt, hvis der opstår et 

akut behov.

Myndigheds  socialrådgiveren er blevet afmystificeret i dagtilbuddene, hvilket har medført flere 

forældresamtaler og større forebyggende støtte til de familier, som har brug for det.

Hvis man nedlægger dette projekt, kan det på sigt medføre, at der er nogle børn, som ikke får den hjælp, 

som de har brug for. Og dagtilbud, der ikke har mulighed for sparring, når de har brug for det.

Udtalelsen er udarbejdet af Socialrådgiver Bodil Birthe Johansen. 

På vegne af Socialrådgiverne, Center for Familie.

Med venlig hilsen

Jeanette Nymark Johansen

TR for socialrådgiverne
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MED-udvalg Distrikt Øst
Dato: 08.06.16 Tidspunkt: 14.30 – 16.00 Mødested: Nordstjerneafd. Mødelokale 2

Dagsorden:  KJ, EA

Fraværende :

Deltagere:
RPO, ALU, BFN, CJE, EA, KJ, LC, JEO, LFK, MJ, PN, JDC, HAK, FPN, 

HEW, DNA

1. Udtalelse vedr. budget 17.

(bilag udsendt)

Bilag er sendt ud. Poster i bilaget gennemgås og drøftes på mø-

det.

MED-udvalget udtrykker dyb bekymring for: 

- Besparelse på konsulentstillinger indenfor IT og bib-

liotek. Harmonerer meget dårligt i forhold til den 

digitaliserede undervisning og implementering af 

læringsplatform.

- Besparelse på socialrådgivere i dagtilbud i forhold til 

den tidlige indsats, som også har stor betydning for 

skolens arbejde. Harmonerer dårligt med BBO

- Rammebesparelse på 0,7 mill. – hvordan udmøntes 

den?

- Generelt påvirker de omtalte besparelser det psyki-

ske arbejdsmiljø meget. 

MED-udvalget mangler endvidere yderligere specifikationer i 

forhold til besparelserne nævnt i materialet. 
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Dagtilbudsdistrikt	Øst

Frederikshavn d. 20. juni 2016

Referat af dagtilbudsdistrikt Øst – MED-møde d. 15. juni 2016

Budget 2017:

Vi har en generel bekymring i forhold til arbejdsmiljøet, når vi endnu engang sidder med et budget hvor der 
skal findes besparelser, samtidig med vi har en ”dagsorden” i forhold til Bæredygtigt børneområde, hvor vi 
skal have fokus på den tidlige indsats og Høj kvalitet i dagtilbuddene. 

Lokalmed Øst er derudover bekymret for om budgetlægningen er realistisk, eller om der lægges op til endnu 
en opremsning midt på året, som vi har oplevet tidligere. 

 I det administrative budget er punktet vakancer på 2.000.000 kr. Lokalmed Øst har en stor 
bekymring gående på, at det bliver en rammebesparelse – reduktion af indekseringsbeløbet. Dette 
betyder, at medarbejderne skal ’løbe’ endnu hurtigere ved kollegaers fravær, dette giver et øget 
arbejdspres og det vil få betydning for arbejdsglæden og trivslen. 

 Midlerne til ”mere pædagogisk personale i dagtilbud” (regeringsbeslutningen)
Midler fra (2016) ´lånt´, i 2016 til skolernes planlægning. Hvor er de i 2017, når de skal tilfalde 0-6 år 
området. 

 Administration, ledelse, konsulenter m.v. generelt 1,2 mil. Der mangler en beskrivelse af hvad der 
tænkes, derfor kan vi ikke forholde os til hvilke konsekvenser det kan udløse. 

 Rammebesparelse – på dagtilbud, vil den ramme indekseringen og derved få betydning ind i en i 
forvejen presset hverdag. 

 Anlæg BBO. Bekymring omkring, om dette kan få konsekvenser i forhold til opstart at ny intuition i 
Frederikshavn Øst.
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Referat fra ekstraordinært MED møde Distrikt Nord Dagtilbud

Dato: 10. juni 2016

Tid: 08.30 – 10.00

Sted: Ålbæk Børnehave

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste MED møde

Referatet er godkendt.

2. Budget 2017:

a) Til orientering og drøftelse (3 bilag vedhæftet)

b) Generelt finder vi det udsendte materiale utilstrækkeligt og har ikke reelt mulighed for at forudse 

konsekvenserne af dette budgetforslag.

Vi er bekymrede for arbejdsmiljøet i vores distrikt og i hele kommunen, når vi endnu engang sidder 

over for et budget med besparelser.

Socialrådgiver i dagtilbud: konsekvensen er at den tidlige indsats bliver berørt af at spare på dette 

område. Personalemæssigt mener vi ikke at vi vil opleve store konsekvenser af besparelsen.

Vi undrer os over at der i idékataloget ikke er en bedre beskrivelse og konsekvensbeskrivelse af 

Socialrådgiver i Dagtilbud.

Vakance: Under de budgetmæssige udfordringer står punktet som 0,0 i besparelser. Der står at 

direktøren finder de 2 mio – men hvor kan de findes? Hvis de skal findes i penge, der allerede er i 

omløb, skal de vel stadig fremstå som besparelse?

Administration, ledelse og konsulenter mv: Vi mangler beskrivelse af besparelsen på 1,2 mio. kr. i 

idékataloget. Vi ved ikke, hvad konsekvenserne bliver.

Rammebesparelse: Der er ingen beskrivelse i idékataloget af, hvordan BUU forestiller sig at vi kan 

gennemføre denne rammebesparelse. Derfor kan vi ikke forudsige, hvilke konsekvenser, dette vil 

få.

Anlæg- BBO: Igen er der ingen beskrivelse af hvad punktet indebærer. Igen kan vi ikke forudsige, 

hvilke konsekvenser det vil have.
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Fra: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov 
Sendt: 20. juni 2016 15:11

Til: Elsebeth Wiwe
Emne: SV: Udtalelse 

Her er høringssvar fra CenterMED Kultur og Fritid:

”CenterMED Kultur og Fritid anerkender, at der er en besparelse i BUUs budget. Der er ønske om at 
præcisere besparelse fremfor en rammebesparelse. Der er ligeledes ønske om, at fritidscentre ikke rammes 
af besparelse, da 3. klasserne er overgået til fritidscentrene uden økonomi.”



Relateret document 9/14

Dokument Navn: Integrationsrådets udtalelse -

Budgetforslag 2017 fra 

Børne- og 

Ungdomsudvalget.docx

Dokument Titel: Integrationsrådets udtalelse -

Budgetforslag 2017 fra 

Børne- og Ungdomsudvalget

Dokument ID: 1353417



Høringssvar Integrationsrådet – Budgetforslag 2017 fra Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 21. juni 2016

Udtalelse fra Integrationsrådet vedrørende budgetforslag 2017. Børne- og 

Ungdomsudvalget har udsendt materiale til høring i Integrationsrådet. Fristen for 

aflevering af høringssvaret er den 23. juni 2016. Næste møde i integrationsrådet er den 

3. august 2016. Materialet er derfor blevet behandlet på mail med efterfølgende 

udfærdigelse af høringssvaret.

Integrationsrådet har ingen kommentarer til høringsmaterialet. 

Sagsnummer: 

EMN-2016-00190

Forfatter:

MAKU

Emne:

Høringssvar
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Til Børne og Unge Udvalget. 

Frederikshavn den 23. juni 2016   

Udtalelse til Børne og Unge udvalgets budgetforslag for 2017. 

Handicaprådet har følgende udtalelse. 

Handicaprådet ser med bekymring på at der foreslås nedlæggelse af it-konsulent. Dette forslag stemmer 

meget dårligt overens med de udsagn Handicaprådet er blevet forelagt på dels orientering fra skoledirektø-

ren omkring dysleksiproblemer, dels på dialogmødet med BUU. 

Ved begge lejligheder var der enslydende fortællinger om, at én af vanskelighederne med anvendelsen af 

it-hjælpemidler for læsesvage og dysleksibørn var, at underviserne ikke var klædt godt nok på rent it-

teknisk, til at kunne undervise de berørte børn med tilstrækkelig it-faglighed. 

Nedlæggelse af it-konsulentstillingen vil også medføre, at de nye opdateringer, nyheder og viden på it-

området med læsestøtteprogrammer m.v. ikke opdateres i Frederikshavn Kommune. Dette harmonerer 

ikke med de grundlæggende tanker om, at de der kan selv skal selv. Hvis de svageste læsere ikke kan få de 

rette hjælpemidler og it-support, vil de ikke blive så selvhjulpne, at de kan tage videre uddannelser, fagud-

dannelser m.v. efter endt skolegang. 

På vegne af Handicaprådet 

Aksel Jensen 

Formand   
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Referat af MED møde i B&K 
mandag, den 20/6 2016

1. Drøftelse af Budget 2017.

Der udtrykkes en generel bekymring om en besparelse på 1.2 mill. på ledelse-konsulenter og 
administration på det samlede BUU område. 

Det skaber naturligvis bekymring og usikkerhed i et team når der indlægges besparelser på 
teamets samlede ressourcer. 
Opmærksomheden henledes på, at funktionerne er væsentlige støttefunktioner for at få 
omlægninger, strukturændringer, lovændringer og faglig udvikling på udvalgets samlede område 
gennemført succesfuldt 

Der har gennem en årrække været besparelser på ledelse/konsulenter/administration som et led 
i de samlede besparelser, og det er derfor væsentligt, at en besparelse på dette område bør 
følges af en tydelighed om, hvilke opgaver og projekter, der efterfølgende kan nedprioriteres for 
at sikre beskytte mod et dårligt psykisk arbejdsmiljø præget af stress med baggrund i et stadigt 
stigende arbejdspres. 
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Dagtilbudsdistrikt SYD 
 
 
 
 
 
Til Børne- og Ungdomsudvalget 
 
 

Sættravej, den 23. juni 2016 
 
 
 
 
 
Udtalelse vedr. Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017 
 
Børne- og Ungdomsudvalget har sendt budgetforslag 2017 til udtalelse i MED-systemet på Børne- og 
Ungdomsudvalgets område. 
Nedenfor følger besvarelsen fra MED-udvalget i Dagtilbudsdistrikt Syd: 
 
Punkter i budgetforslag 2017: Udtalelse fra MED Dagtilbudsdistrikt Syd 

A. IT service / IT-konsulent & 
Bibliotekskonsulent – total 0,7 mio. 
kr. 

MED ser, at der er behov for, at de centralt besluttede og 
decentralt anvendte IT programmer på institutionsniveau også 
serviceres, selv om budgetter skæres ned. Dvs. at der stadig er 
mulighed for service/vejledning på systemerne. 
 

B. Indtægtskrav døgnplads – 0,4 mio. kr. Ingen bemærkninger vedr. døgnplads 
 

C. Socialrådgiver i dagtilbud – 0,8 mio. 
kr. 

Socialrådgiver i Dagtilbud – besparelser her ses ikke at være i 
tråd med kommunens ønske om fokus på tidlig indsats. 
I Dagtilbudsdistrikt Syd er erfaringen, at ”Socialrådgiver i 
Dagtilbud” har gjort en forskel i forhold til at have fokus på tidlig 
indsats. 
Når socialrådgiver er i huset kan husets pædagogiske 
personale være med til at give forældre tryghed i forhold til at 
forældre mødes med / modtage sparring fra socialrådgiver (i 
daginstitutionen).  
Socialrådgivers besøg i husene kan give mulighed for 
pædagogisk personales sparring med socialrådgiver. Vigtigt 
med relationer mellem medarbejdere på tværs af faggrupper 
(pædagoger/socialrådigvere m.fl.) 
Socialrådgiver i dagtilbud er også væsentlig i forhold til 
socialrådgivers tilgængelighed – dvs. faste 
mødetidspunkter/mødesteder i dagtilbud giver hurtig 
reaktionsmulighed  i forhold til at få løst problemstillinger inden 
de vokser sig store. 
Positivt,  at det er samme socialrådgiver, der er knyttet til hele 
huset i stedet for socialrådgivere pr. CPR nr. 
En konsekvens ved at fjerne Socialrådgiver i Dagtilbud kan 
være, at man også bliver nødt til at regulere på krav til tidlig 
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indsats. Reguleres der i den sammenhæng ikke på krav til tidlig 
indsats lægges der øget pres og ansvar på dagtilbuddenes i 
forvejen pressede medarbejdere.  Fjernelse af funktionen kan 
også medføre flere ressourcekrævende børn. Begge 
konsekvenser påvirker i høj grad det psykiske arbejdsmiljø for 
pædagogisk personale både i dagplejen og i institutionerne og 
afledt heraf kan det medføre øget sygefravær blandt 
medarbejderne. 
I en tid med meget fokus på BBO og inklusion, så vil det være 
modsatrettet, hvis man sparer på funktionen socialrådgiver i 
dagtilbud. 

D. Ungeenheden ledelse – 0,8 mio. kr. Ingen bemærkninger 
 

E. Administration, ledelse, konsulenter 
mv. – generelt – 1,2 mio. kr. 

MED udvalget har svært ved at gennemskue hvad området 
”administration, ledelse, konsulenter m.v. – generelt” dækker. 
MED udvalget anbefaler generelt, at alle niveauer hver  især 
må bære en del nødvendige besparelser. Omvendt, så er den 
nuværende decentrale organisering af ledelse og administration 
rationel i forhold til at kunne fastholde distriktets ”varme 
hænder”. 
 

F. 0,7 mio. kr. på rammebesparelse En rammebesparelse vil alt andet lige gå ud over kommunens 
indekseringsbeløb til børn – et indekseringsbeløb, der allerede 
flere gange er reduceret. 700.000 kr. for hele kommunens 
skole- og institutionsområde er ikke altafgørende, men 
gentagne rammebesparelser og flere krav går ud over indekset 
og afledt heraf også det psykiske arbejdsmiljø. 
MED ser gerne, at det politiske niveau er tydelig i forhold til at 
informere om serviceniveau, så det er klart for både brugere, 
borgere og servicegivere, hvilke opgaver vi skal vælge fra, når 
der gennemføres en rammebesparelse. 
 

G. 4,0 mio. kr. på anlæg – BBO Hvis ikke det er muligt at spare 4 mio. kr. på anlæg, så ser 
MED med bekymring på, hvilke besparelser der skal 
gennemføres i stedet. 
 

. 
 
Venlig hilsen 
 
f. MED-udvalget 
Dagtilbudsdistrikt SYD 
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           Dagsorden

CenterMED Børn og Skole

  

Dato 16. juni 2016

Tid 08:00 – 09:00

Sted Det Musiske Hus

NB.

Fraværende

Stedfortræder

Medlemmer Vibeke Post Madsen

Mads Christensen

Anne Dahl 

Hanne Fristrup

Tina Nymann

Susan Myrdal

Gitte Bærbak

Hanne Rasmussen

Per Nielsen

Katrine Rohde

Nina Dewulff-Semlov

John Høst Sørensen

Gitte Højbjerre

Karin Holm Hansen

Caroline Skjoldborg

Gert Grysbæk Nygaard

Kaj Erik Jensen

Per A Hesthaven

Anette Jensen Nedermark

Lars Lundgreen

Anne Rømer Pedersen

Elsebeth H. Christensen

Susanne Larsen

Janni Nørgaard

Asta Jensen

Lotte Lykke Jørgensen



1. Budget 2017. 

Centermed for børn og skole udtrykker bekymring over at man som udvalg ikke har 

fjernet vakancebesparelsen for området. Den nuværende udmøntning sker gennem 

en reduktion på skolernes og dagtilbuddenes vikarkonto. Det medfører belastning af 

det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, som i sidste ende kan føre til et stigende 

sygefravær. Desuden vil arbejdsglæden og den faglige stolthed komme under pres, 

når vores tilbud under sygdom bliver reduceres til opbevaring frem for et 

pædagogisk tilbud med fokus på kernekerneydelsen. Det vil gøre det endnu sværere 

for medarbejderne at nå målsætninger i deres arbejde. Det er en psykisk belastning 

at man ikke føler, at man kan løse kerneopgaven forsvarligt. 

Det er problematisk at fjerne socialrådgivere i dagtilbud. Målsætningerne i 

bæredygtigt børneområde omkring tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud udhules, og 

på længere sigt vil det give en øget udgift, at fjerne et af de få tilbageværende 

forebyggende indsatser. 

Centermed for børn og skulle er desuden bekymret for om budgetlægningen er 

realistisk. Man har tidligere oplevet, at man midt på året må bremse op og/eller 

finde nye besparelser. Dette giver megen frustration og usikkerhed i hele 

organisationen. Det påvirker muligheden for at løse kerneopgaven tilfredsstillende 

og det er et psykisk pres for medarbejderne, der kan frygte afskedigelser mv. Man 

opfordrer udvalget til at lægge et realistisk budget. 

I forhold til besparelsen på IT og konsulenterne for bibliotek og IT påpeger 

CenterMED for børn og skole at dette vil betyde ekstra opgaver på skolerne. Det vil 

sætte et i forvejen presset system under yderligere pres, da mange af opgaverne 

ikke bortfalder, men skal løses af andre. Skoleområdet står over for rulle en stor IT-

mæssig forandring ud. Når muligheden for support og støtte til denne proces fjernes 



vil det skabe en øget frustration og et øget arbejdspres hos medarbejderne. På 

dagtilbud vil det ligeledes give dønninger når Tabulex indsatsen skal forankres. 

Fra medarbejdersiden er der bekymring om, at der ikke er afsat særskilte midler i 

budgettet til at efteruddanne pædagogmedhjælpere og dagplejere til pædagogiske 

assistenter og til efterfølgende at opretholde deres ansættelse i organisationen. 
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På baggrund af ekstraordinært møde i Center-MED Familie den 16. juni, fremsendes hermed udtalelse ift. 

budget 2017 som fremgår af mødereferatet:

Vi ser med bekymring at man i idékataloget til budget 2017 – 2020 har forslag om nedlæggelse af projekt

Socialrådgiver i Dagtilbud, forkortet til SID.

SID startede som et forsøgsprojekt tilbage i 2010 og blev efterfølgende fast integreret i Frederikshavn 

Kommune. Der er brugt rigtig mange timer/ressourcer på at få SID til at fungere optimalt.

Socialrådgiverne i SID skulle medvirke til at fremme en tidlig opsporing og indsats i forhold til udsatte børn,

da der ofte kom sene eller manglende underretninger fra dagtilbuddene.

Socialrådgiveren skulle styrke samarbejdet mellem dagtilbud og sociale myndigheder ved at øge 

kendskabet til hinandens fagområder og handlemuligheder.

I evalueringer kan man konstatere, at de tværfaglige samarbejdsrelationer er blevet opgraderet.

Det pædagogiske personale er blevet bestyrket i vurderingen af mistrivsel eller udsathed og hvornår eller

hvordan , der skal handles på disse tegn, med mulighed for sparring med rådgiver.

Socialrådgiveren har været en del af og kvalificeret det forebyggende arbejde i samarbejdsmodellen FIC.

Afstanden imellem myndighed og daginstitution er blevet kortere.

Systematikken og den fælles referenceramme skaber fælles sprog og bygger bro mellem fagligheder.

SID er bl.a. blevet brugt forebyggende ift. forældresamtaler især  ifb. med skilsmisse, eller sygdom i 

familien. Og her har det været utrolig vigtigt, at samtalerne har været anonyme.

Rådgiverne deltager i de konsultative fora, og kan kaldes til et dagtilbud rimeligt hurtigt, hvis der opstår et 

akut behov.

Myndigheds  socialrådgiveren er blevet afmystificeret i dagtilbuddene, hvilket har medført flere 

forældresamtaler og større forebyggende støtte til de familier, som har brug for det.

Hvis man nedlægger dette projekt, kan det på sigt medføre, at der er nogle børn, som ikke får den hjælp, 

som de har brug for. Og dagtilbud, der ikke har mulighed for sparring, når de har brug for det.
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