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1 (Åben) Delmål for Uddannelsesstrategi
Sags ID: EMN-2015-50133

Sagsbehandler: Vibeke Post Madsen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2015 

Uddannelsesstrategien ”Nutidens børn og unge – Fremtidens medarbejdere” med 

målsætningen, at ”45 % af en ungdomsårgang skal vælge erhvervsfaglig uddannelse”.

Der er opstillet flg. delmål for at understøtte Frederikshavn Kommunes arbejde med 

Uddannelsesstrategien. 

Delmål 1:

Inden udgangen af 2016 er der nedsat en Partnerskabsgruppe med repræsentanter fra 

kommunen, det lokale erhvervsliv, de lokale ungdomsuddannelser, de faglige 

interesseorganisationer og folkeskolerne.

Partnerskabsgruppen skal efter formålet i uddannelsesstrategien bl.a. arbejde med 

indsatser som understøtter de unges erhvervsfaglige uddannelsesmuligheder. Der skal 

fokus på det tætte samarbejde af høj kvalitet mellem skoler og ungdomsuddannelserne 

således, at de unge rustes til at træffe kvalificerede valg af uddannelse.

Der skal udarbejdes et kommissorium, der beskriver Partnerskabsgruppens arbejde og 

mødevirksomhed.

Partnerskabsgruppen skal mødes 4 gange årligt.

Delmål 2:

Der bliver skabt kontakt til lokale virksomheder og i et samarbejde mellem 

erhvervsplaymaker, folkeskolerne og lokale virksomheder bliver der udviklet 

undervisningsforløb og projekter, som skal sikre et samarbejde mellem aktørerne.

 Primo 2017 vil der være undervisningsforløb med inddragelse af 10 forskellige 

virksomherder, som hver vil tilbyde 3 virksomhedsbesøg.

 Primo 2018 vil der være undervisningsforløb med inddragelse af 20 forskellige 

virksomherder, som hver vil tilbyde 3 virksomhedsbesøg

 Primo 2019 vil der være undervisningsforløb med inddragelse af 25 

virksomherder, som hver vil tilbyde 4 virksomhedsbesøg

Primo 2017 bliver der oprettet en netportal, hvor skolerne kan få overblik over de 

forskellige undervisningsforløb. Netportalen bliver en integreret del af folkeskolernes 

læringsplatform ”Min uddannelse”.
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De ovenover beskrevne delmål understøtter den overordnede målsætning om, at 45 % af 

en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse og er dermed med til at indfri 

nedenstående delmål.

Nedenstående delmål er de procentuelle skridt, der forventes, for at opnå de 45 %. 

Delmål 3:

Nedenstående tabel viser, hvor mange unge i alderen 18 – 24 år, der pr. 22. september 
2016 er bosiddende i Frederikshavn Kommune og er i gang med eller har gennemført en 
EUD.(kilde: UU Frederikshavn)

Alder Antal unge Antal unge - EUD % sats
18 år 764 153 20,0
19 år 728 145 19,9
20 år 690 201 29,1
21 år 604 197 32,6
22 år 524 182 34,7
23 år 506 195 38,5
24 år 507 197 38,9

Forventningen er, at andelen af de 24 årige med en erhvervsfaglig uddannelse vil være 

stigende, således at % satsen i

 2018 er på 41 %

 2022 er på 45 %

I 2016 vælger 24,1 % af de elever som forlader grundskolen efter 9. og 10. skoleår i

Frederikshavn en erhvervsuddannelse, dette tal er i Region Nordjylland 22 % og på 

landsplan på 18,4 %.

I nedenstående skema kan udviklingen for de seneste 4 årgange aflæses.

Årstal Valgte erhvervsuddannelse
Fra 9. 
klasse

Fra 10. 
klasse

I alt Antal %

2013 401 403 804 158 19,6
2014 401 373 774 179 23,1
2015 325 307 632 149 23,6
2016 353 324 677 163 24,1

For at opnå den beskrevne målsætning om, at 45 % skal vælge en erhvervsuddannelse, 

skal der også være flere, der vælger en erhvervsuddannelse fra grundskolen.

Andelen af unge, der bliver optaget på en erhvervsuddannelse vil være stigende i de 

kommende år, således at % satsen i 

 2018 er på 26 %

 2020 er på 30 %

Erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen deltager på mødet, hvor han vil fortælle 

uddybende om stillingen som erhvervsplaymaker samt give en status på arbejdet med 

Uddannelsesstrategien.
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Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter delmålene og tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj.

Bilag
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2 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august for Børne- og Ungdomsudvalgets 
område
Sags ID: EMN-2015-50160

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 

budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. 

Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger gennemregnet.

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et 

skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en redegørelse (se 

bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige 

afvigelser eller områder af stor betydning for kommunes samlede økonomi.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme er på 884,4 mio. kr. og det forventede 

regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er et merforbrug på 9,4 mio. kr. og et 

mindreforbrug 0,8 mio. kr. på anlægsrammen.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

 tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning

 beslutter tiltag for at sikre budgetoverholdelse

 sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj.

Bilag

 BUU 31.08.2016 Samlede bemærkninger budgetopfølgning (1407918 -
EMN-2015-50160)

 Familie - nøgletal til budgetopfølgning 2016 (1383216 - EMN-2015-
50160)

 Bilag til BUU (1426148 - EMN-2015-50160)
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3 (Åben) Udmøntning af 4 mio. kroner i Børne- og Ungdomsudvalgets 
område
Sags ID: EMN-2016-02630

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Under forudsætning af at byrådet på mødet den 5. oktober 2016 tildeler Børne- og 

Ungdomsudvalget yderligere 4 mio. kr. i budgetrammen for 2017, skal udvalget beslutte, 

hvordan dette beløb konkret skal udmøntes i Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetramme for 2017.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

træffer beslutning om udmøntningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker at udmønte de 4 mio. kr. således:

 Nulstille rammereduktion på 3,6 mio. kr.
 0,2 mio. kr. til at afbøde aflastning.
 0,2 mio. kr. tilføres til psykologhjælp.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj.

Bilag
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4 (Åben) Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 
og specialundervisning 2017
Sags ID: EMN-2011-00806

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU/BUU/BR

Sagsfremstilling
Sagsresumé

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 

specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede 

kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er 

sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels 

udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 

er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og 

Region Nordjyllands regionsråd.

Baggrund

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 

2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de 

nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. 

Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter 

således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

o Borgere med svære spiseforstyrrelser

o Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland 

o Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

o Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

o Gentænkning af rammeaftalen

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side 

flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel 

kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de 
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politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og 

påbegyndt et arbejdet frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en 

gentænkningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu 

mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af 

rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil 

har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For 

Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som 

involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt 

brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag 2, og kommentarer og 

input hertil er meget velkomne.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social, sundheds og kulturdirektøren og Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren 

indstiller, at

 udkast til Rammeaftalen 2017 godkendes

 orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale 2017 (1414301 - EMN-2011-00806)
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 Bilag 2 - Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018 (1414302 
- EMN-2011-00806)



Børne- og Ungdomsudvalget - 06-10-2016 15:00 Side 12 af 21

5 (Åben) Leasing af biler til Center for Unge
Sags ID: EMN-2016-01466

Sagsbehandler: Elizaveta Pavlovna Bendixen

Ansvarligt center: Ungeenheden

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling
Der er i Center for Unge fokus på at nedbringe udgifterne til kørselsgodtgørelse. For at 

nedbringe kørselsudgifterne er det tidligere besluttet at lease 3 biler til Center for Unge. I 

2016 forventes der kørt 66.134 kilometer i de 3 leasede biler og 165.108 kilometer i 

medarbejdernes private biler til høj kørselstakst. Den forventede samlede udgift i 2016 er 

659.951 kr. (inkl. leasing, grøn ejerafgift, serviceaftaler, benzin og værkstedstimer samt 

kørselsgodtgørelse efter høj kørselstakst). 

Center for Unge har besluttet, at der fra 1. september 2016 kun udbetales 

kørselsgodtgørelse efter den lave kørselstakst. Det er en forudsætning for at udføre 

mentoropgaven og hjemmevejledningen i Center for Unge, at der er adgang til en bil, 

eller at medarbejderne vælger at stille privat bil til rådighed til den lave kørselstakst. 

Medarbejderne er blevet spurgt, hvorvidt de ønsker at stille privat bil til rådighed til den 

lave kørselstakst, eller at få stillet bil til rådighed. På baggrund af dette er der beregnet et 

kørselsbehov i privat bil til den lave takst samt et kørselsbehov i leasede biler. 

Ifølge det beregnede kørselsbehov er der, udover de 3 allerede leasede biler, et behov 

for at lease yderligere 3 biler. På denne baggrund er der indhentet et tilbud hos 

Kommuneleasing. 

Center for Unge anbefaler, på baggrund af de indhentede tilbud, leasing af 2 stk. Skoda 

Citigo og 1 stk. Dacia Logan (anbefalet på baggrund af bilernes størrelse og behovet i 

Center for Unge). Bilerne ønskes leaset med en løbetid på 5 år til en variabel rente. Dette 

giver en årlig leasingydelse på 50.408 kr. Bilerne vil det 5. år have en restværdi på 

54.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne-og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at Center for Unge kan indgå en leasingaftale 

på 2 stk. Skoda Citigo og 1 stk. Dacia Logan på de i sagsfremstillingen anførte vilkår. 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen følges.

Sagen har været drøftet med Energibyen.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
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6 (Åben) Ansøgning om midler til etablering af skolebod
Sags ID: EMN-2016-02525

Sagsbehandler: Vibeke Post Madsen
Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd ansøger Børne- og Ungdomsudvalget om 370.000 

kr. til etablering af køkken til brug for skoleboden på Torslev Skoleafdeling. Der er tale om 

270.000 kr. til udstyr og ca.100.000 kr. til nødvendige bygningsændringer.

Baggrunden er et stort behov for at kunne tilbyde eleverne forplejning i skolens hverdag.

Center for Børn og Skole har på ungebyrådets foranledning i efteråret 2015 set på 

skoleafdelingernes faciliteter til produktion og salg af mad og drikke i skolebod. Dengang 

var der 4-5 andre skoleafdelinger foruden Torslev, som ikke havde køkken til 

egenproduktion, og dermed kun mulighed for at tilbyde mælkesalg eller salg af 

færdigretter fra eksterne leverandører. Torslev Skoleafdeling var dengang den eneste 

med kun een ugentlig åbningsdag for skoleboden med udsalg af mad. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ansøgningen fra 

distriktsbestyrelsen i skoledistrikt Syd drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Fremadrettet vil udvalget behandle ansøgninger om anlægsinvesteringer i forbindelse 
med budgetprocessen.

Ansøgninger kan derefter fremsendes til administrationen i marts måned.

Udvalget vil behandle denne ansøgning i forbindelse med anlægsprogrammet i 
bæredygtigt børneområde på mødet i november.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget (1413625 - EMN-2016-
02525)

 Tegning Torslev (1413626 - EMN-2016-02525)
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 (Lukket bilag)
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7 (Åben) Inklusions handleplaner for skoledistrikterne 2016- 2017
Sags ID: EMN-2015-00702

Sagsbehandler: Lise Jørgensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Den 19. maj 2016 godkendte Børne– og ungdomsudvalget overordnede målsætninger for 

inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommunes folkeskoler. 

I arbejdet med målsætningerne i skoleregi udarbejdes der handleplaner for de enkelte 

skoledistrikters inklusionsindsats. Handleplanerne fokuserer på hvilke initiativer, der skal 

igangsættes for at skoledistriktet kan opfylde målsætningerne frem til 2020. 

Skoledistrikternes handleplaner for skoleåret 2016- 2017 er vedlagt til orientering.

Handleplanerne revideres hvert år i april måned, således at igangsatte initiativer 

evalueres og at nye målsætninger for kommende skoleår kan iværksættes.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Handleplansskema inklusion- Nord (1417222 - EMN-2015-
00702)

 Handleplansskema inklusion - Øst (1415358 - EMN-2015-
00702)

 Handleplansskema inklusion - Vest (1417221 - EMN-2015-
00702)

 Handleplansskema trivsel - SYD (1417219 - EMN-2015-
00702)



Børne- og Ungdomsudvalget - 06-10-2016 15:00 Side 17 af 21

8 (Åben) Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2017/2018 og 2018/2019
Sags ID: EMN-2016-02563

Sagsbehandler: Susanne Madsen

Ansvarligt center: Skoledistrikter

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt for 

elevernes sommerferie i folkeskolen er der udarbejdet udkast til ferieplaner for 

skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

De nævnte dage er inklusive. 

Skolernes ferieplan 2017/2018
 Sommerferie (første skoledag) 9. august 2017
 Efterårsferie 14. oktober - 22. oktober 2017
 Juleferie 20. december – 3. januar 2018
 Vinterferie 17. februar – 25. februar 2018
 Påskeferie 24. marts – 2. april 2018
 Bededagsferie 27. april – 29. april 2018
 Kr. Himmelfartsferie 10. maj- 13. maj 2018
 Pinseferie 19. maj – 21. maj 2018
 Grundlovsdag 5. juni 2018 
 Sommerferie (Sidste skoledag 29. juni 2018)

Skolernes ferieplan 2018/2019
 Sommerferie(første skoledag) 13. august 2018
 Efterårsferie  13. oktober – 21. oktober 2018
 Juleferie 21. december – 2. januar 2019
 Vinterferie 16. februar – 24. februar 2019
 Påskeferie 13. april – 22. april 2019
 Bededagsferie 17. maj – 19. maj 2019
 Kr. Himmelfartsferie 30. maj – 2. juni 2019
 Grundlovsdag 5. juni 2019 
 Pinseferie 8. juni – 10. juni 2019
 Sommerferie (Sidste skoledag 28. juni 2019)

Udkast til ferieplanerne har været sendt til høring på de 4 distriktsskoler. 3 distriktsskoler 
har svaret og taget ferieplanerne til efterretning. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

godkender skolernes ferieplan.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 BUU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)
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10 (Åben) Oktober 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

 Opfølgning på skolepolitisk møde den 21. september 2016

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Udvalget drøftede følgende punkter:

 Skolepolitisk møde med DLF
 Digitaliseringsstrategi – bring your own device
 Rullende skolestart

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag
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UDVIKLING i 2016

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

Drift 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget 

2016
budget 
2016

regnskab pr. 
30/4 2016

regnskab pr. 
31/8 2016

afvigelse

1 2 3 4 4 – 2

Direktørens område -3.741 1 -1.770 1.122 1.121

Center for Skole 418.564 431.317 428.259 431.317 0

Center for Børn 173.032 173.616 173.451 172.529 -1.087

Center for Fritid og Unge 32.284 31.196 32.212 33.127 1.931

Center for Unge 119.410 62.900 68.359 62.871 -29

Center for Familie 123.184 184.336 186.398 192.889 8.553

Total 862.733 883.366 886.909 893.855 10.489

Bankbøger 0 1.078 -1.078

Total drift med bankbøger 862.733 884.444 9.411

Anlæg

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget 

2016
budget 
2016

regnskab pr. 
30/4 2016

regnskab pr.
31/8 2016

Afvigelse

1 2 3 4 4 – 2

Anlæg 11.142 13.657 13.810 12.899 -758



3

Børne- og Ungdomsudvalgets
budgetopfølgning pr. 31.08.2016

1. Udvikling i 2016 vist på hovedområder
2. Indledning
3. Konklusion på budgetopfølgningen
4. Sammenfatning for Center for Skole
5. Sammenfatning for Center for Børn
6. Sammenfatning for Center for Fritid og Unge
7. Sammenfatning for Center for Unge
8. Sammenfatning for Center for Familie
9. Oversigt saldi bankbøger
10. Sammenfatning for Anlæg
11. Status på omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområdet
12. Prognoser

2. Indledning
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med de budgetansvarlige foretaget en budgetopfølgning 
pr. 31. august 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. 

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets øko-
nomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en sammenfatning, som ikke omfatter en fuldstændig 
beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væ-
sentlige afvigelser, eller budgetområder af væsentlig betydning for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi.

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 883,4 mio. kr. og det 
forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er et merforbrug på 10,5 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2016 er på 13,7 mio. kr. og regnskabet forven-
tes i 2016 at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 5,6 %. 

3. Konklusion på budgetopfølgningen
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2016 udviser et samlet merforbrug på 10,5
mio. kr. for indeværende regnskabsår.

Det forventede merforbrug dækker primært over henholdsvis:

1. Direktørens område forventes at komme ud af 2016 med et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket skyl-
des områder som endnu ikke er politisk vedtaget, samt beslutninger som ikke får helårsvirkning i 
2016 vedr. omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområdet. I merforbruget er der modregnet 
0,35 mio. til sikre helårsvirkning i 2016.

2. Center for Skole forventes samlet set at komme ud af 2016 med et regnskab i balance. Den primære 
årsag er, at skolerne er blevet bedt om at være tilbageholdende med indkøb. Herudover er midler 
modtaget fra Undervisningsministeriet til uddannelse af lærere og pædagoger delvis udskudt til 2017.

3. Center for Børn forventes samlet set at komme ud af 2016 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Den 
primære årsag er de økonomiske midler, der er afsat til regulering af ekstra børn. 

4. I Center for Unge forventes stort set budgetoverholdelse. Merforbruget omkring STU-området indhen-
tes af mindreforbrug på de sociale områder.

5. Center for Familie forventes samlet at komme ud af 2016 med et underskud på 8,6 mio. kr. Merfor-
bruget skyldes primært et øget antal af anbringelser.
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4. Sammenfatning for Center for Skole
(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Forventet 
Af vigelse

Center for Skole 418.564 431.317 428.259 431.317 0

Undervisningsområdets budgetramme i 2016 er på 431,3 mio. kr., og det forventede regnskabsresultatet pr. 
31. august 2016 er et regnskab i balance, hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0 %.
Opfølgning pr. 31.8.2016 viste et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., men for at imødegå budgetoverholdel-
se er skolerne blevet bedt om at være tilbageholdenhed med indkøb. Herudover er midler modtaget fra Un-
dervisningsministeriet til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger delvis udskudt til 2017.

Fælles konti
Budgetrammen til fælles konti inkl. specialskoleområdet er 15,8 mio. kr. og området forventes samlet at 
komme ud med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
I dette mindreforbrug er indarbejdet 2,4 mio. kr. i 2016 fra dagtilbud via puljen til mere pædagogisk persona-
le, ekstraordinært integrationsmidler på 4,5 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til flere tosproget elever.

Vedtaget ændring i organisering af tosproget elever er udmøntet og indarbejdet i skoleåret 2016/2017, hvor-
for 118 elever fra 0. – 9. klassetrin i nuværende verdensklasser er overflyttet til distriktsskolerne og Modta-
gercenter er oprettet.

Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 26.4.2016 om øget ramme til ekstra forberedelse og midler til 
skolens ”råderum” til holddeling mv. er udmøntet til skolerne med 2,6 mio. kr. i 2016. 

Betaling til og fra andre kommuner
Betaling til og fra andre kommuner forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
I dette beløb indgår en merindtægt fra tidligere år på 0,8 mio. kr. til elever i specialklasser fra andre kommu-
ner, som undervises i Frederikshavn Kommune.
Budgetrammen til området udgør netto 7,3 mio. kr. 

Digitalisering
I budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 er indarbejdet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., idet der forudsæt-
tes indgået en leasingaftale. Dette var en af redskaberne til sikring af budgetoverholdelse ved udvalgets 
behandling af budgetopfølgning pr. 30. april 2016.

SFO fælles konti
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 er beregnet ud fra nuværende børnetal og forældretakst. En ned-
gang i børnetallet på 316 børn (17,8%), betyder en manglende forældrebetaling på 2,7 mio. kr. Ved omlæg-
ning af tilbud på børne- og ungeområdet har SFO fået en kompensation på 0,3 mio. kr. for valgfrihed mellem 
SFO I og Fritidscenter i 3. klasse.
På budgetrammen til søskendetilskud i SFO forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes til dels 
nedgangen i børnetallet.
På budgetrammen til økonomisk friplads forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. det skyldes, at der vedrø-
rende fripladser for 2016 både sker årsregulering vedr. 2015 og samt løbende regulering vedr. 2016. Frem-
adrettet reguleres området kun løbende og ikke kun en gang årligt.
Betaling til og fra andre kommuner forventes at give et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Resurseteam 6 – 16 år
Området har et budget på 1,2 mio. kr. Det forventes, at der anvendes 0,9 mio. kr. til støttetimer til børn fra 6-
16 år samt regulering ved ændring af antal børn i specialpasningstilbud.

Efterskoler og privatskoler
I budgetforudsætningen 2016 til betaling til efterskoler var der indarbejdet budget til 236 elever, men det 
reelle elevtal blev 268 elever. 
Herudover er der ydet et særligt tilskud til 11 elever på 0,07 mio. kr. 
Kommunens udgift til en elev på efterskole er 33.668 kr., og der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.
Budgetrammen til området er 8,1 mio. kr. 
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Til privatskoler var der budgetteret med 810 elever og 296 børn i SFO, men det reelle tal blev 852 elever og 
310 børn i SFO.
Kommunens udgift udgør til skoledelen 31.578 kr. pr. elev og til SFO 10.585 kr. pr. barn, og der forventes et 
merforbrug på 0,4 mio. kr. 
Budgetrammen til området er 29,8 mio. kr. heri indgår 0,2 mio. kr. via Lov og cirkulære.

Skolebiblioteket
Budgetrammen udgør 0,8 mio. kr. og forventes at balancere.

Sprogstimulering
Budgetrammen udgør 0,6 mio. kr. og rammen balancerer. Opgaven udføres af dagtilbudsområdet.

Skoler
Skolerne forventer samlet set at udvise et merforbrug på 3,84 mio. kr. i 2016. Forventningen er baseret på 
skoleledelsens vurdering af den økonomiske tilstand på den enkelte skole.
De fire distrikters budgetramme i 2016 udgør 359,6 mio. kr.

Skolernes tilbagemelding viser følgende

 Skoledistrikt Nord forventer et mindreforbrug på 1,47 mio. kr. 

 Skoledistrikt Syd forventer et merforbrug på 1,96 mio. kr. 
 Skoledistrikt Vest forventer et merforbrug på 1,47 mio. kr. 

 Skoledistrikt Øst forventer et merforbrug på 1,88 mio. kr. 

Center for skoler har et mindreforbrug på bankbogen på i alt 1,1 mio. kr., hvoraf skolernes andel udgør 0,3 
mio. kr. 

Primær årsag til at resultatet pr. 31.8.2016 er ændret i forhold til pr. 30.4.2016 fra et mindreforbrug på 1,3 
mio. kr. til et merforbrug på 1,2 mio. kr. kan bl.a. nævnes følgende

Merudgifter i forhold til 30. april 

 0,6 mio. kr. til kørsel med to-sprogede elever

 0,3 mio. kr. til øget SLA-husleje på Nordstjerneskoleafdeling

 4,4 mio. kr. på skolerne, da de pr. 31.8. forventer et merforbrug på 3,8 mio. kr. mod et mindrefor-
brug pr. 30.4. på 0,6 mio. kr. (Dette skyldes bl.a. inklusion, nedgang i elevtal og PL-regulering, digi-
talisering og vakance)

Mindreudgifter i forhold til 30. april

 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere finansieret via folkeskolereformen udskudt til 
2017 

 0,5 mio. kr. i betaling til privat- og efterskoler

 0,7 mio. kr. i SFO til økonomisk friplads og søskende tilskud
 0,3 mio. kr. til ressourceteam 6 – 16 år

 1,0 mio. kr. i betaling til og fra andre kommuner
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5. Sammenfatning for Center for Børn
(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Forventet 
Afvigelse

Center for Børn 173.032 173.616 173.451 172.529 -1.087

Budgetrammen for Center for Børn er på 173,6 mio. kr. i 2016. Det forventede regnskabsresultatet pr. 31. 
august 2016 udviser et mindre forbrug på 1 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,6 % 

Det overordnede resultat dækker over et mindreforbrug på fælleskontoen, og et samlet forventet merforbrug
på de enkelte dagtilbudsdistrikter, selvejende daginstitutioner og puljeinstitutionen.

Fælles konto
På fælleskontoen for Center for Børn forventes et mindre forbrug på 4,5 mio. kr. I dette mindre forbrug er der 
indregnet følgende:

Budgettet til regulering af ekstra børn i 2016 er indarbejdet med 1,0 mio. kr. til at kompensere dagtilbuds-
distrikterne, de selvejende daginstitutioner samt puljeinstitutionen. Der er dog i opfølgningen pr. 31.08.2016 
en forventning til fald i børnetallet i dagtilbudsdistrikterne og de selvejende daginstitutioner, hvilket betyder,
at deres budgetter skal reguleres tilsvarende, derved øges puljen til +/- ekstra børn med 3,0 mio. kr. 

En nedgang i antallet af børn betyder en manglende forældrebetaling, hvorfor der forventes en manglende
indtægt på 2,2 mio. kr.

Der forventes et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. i 2016 for økonomisk,- handicap,- og social pædagogisk fri-
pladser og søskendetilskud. Årsagen hertil er, at fripladser årsreguleres vedrørende 2015 og samt løbende 
reguleres vedrørende 2016. Fra og med 2017 reguleres området kun løbende og ikke vedrørende tidligere 
år.

Betaling til og fra andre kommuner forventes at give et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Støtteressource for 0 – 6 årige forventes at komme ud med et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. 

Tilskud til privat pasning for 0 – 2 årige forventes at komme ud med et merforbrug på 0,3 mio. kr. 

Dagtilbudsdistrikterne
Dagtilbudsdistrikterne, de selvejende daginstitutioner samt puljeinstitutionen forventes samlet set at udvise 
et underskud i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. i 2016. Forventningen er baseret på distriktsledernes vurdering 
at den økonomiske tilstand i de enkelte dagtilbudsdistrikter. 

Daginstitutionernes tilbagemelding viser følgende:

 Dagtilbudsdistrikt Nord et merforbrug på 2,4 mio. kr.

 Dagtilbudsdistrikt Syd et merforbrug på 0,6 mio. kr.

 Dagtilbudsdistrikt Vest et merforbrug på 0,5 mio. kr.
 Dagtilbudsdistrikt Øst i balance

 Thorshøj Børnehus et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. 

 Idrætsbørnehaven Bispevang et merforbrug på 0,1 mio. kr.
 Den Lille Børnehave et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

 Bødkergården et merforbrug på 0,1 mio. kr. 

Årsagen til merforbruget for dagtilbudsdistrikterne og de selvejende daginstitutioner er fald i børnetallet i
forhold til den budgetterede normering, langvarige sygemeldinger, samt udbetaling af ferie- og fratrædelses-
godtgørelse på 1 – 3 måneders løn ved medarbejders fratrædelse.



7

6. Sammenfatning for Center for Fritid og Unge
(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Forventet 
Afvigelse

Center for Fritid og Unge 32.284 31.196 32.212 33.127 1.931

Budgetrammen for Center for Fritid og Unge er på 31,2 mio. kr. i 2016. Det forventede regnskabsresultatet 
pr. 31. august 2016 udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 6,2 %

Fritidscentre og aftenklubber
Området består af 3 fritidscentre og aftenklubber henholdsvis i Skagen, Frederikshavn og Sæby suppleret 
med et selvejende fritidstilbud i Østervrå. Budgettildelingsmodellen vægter den socioøkonomiske beregning 
60 % og befolkningstallet i det pågældende område 40 %.

Ifølge Børne- og ungdomsudvalgetsbeslutning vedr. omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområdet, 
blev der i budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 indregnet, at 60 % af 3. klasse børnene i Skagen, Frederiks-
havn og Sæby vil le benytte sig af fritidstilbud i fritidscentrene fra august 2016, samt klubtilbuddet på Bødker-
gården lukkes, og børnene i stedet benytter sig af SFOII.

Status på søgningen til fritidstilbud til børn i 3. klasse pr. september 2016 viser, at 14 % af de 3. klasse børn, 
som benytter sig af fritidstilbud, har valgt fritidscentrene. Dette har medført en budgetmæssigt udfordring på 
manglende forældrebetaling modregnet mindreudgift til økonomisk fripladser og søskende tilskud.
(Se særskilt opgørelse over status på omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområdet)

Forventet regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,148 mio. kr. og fordeler sig således:

 Fælleskonto fritidscentre og aftenklubber merforbrug på 0,451 mio. kr.
 HotSpot mindreforbrug på 0,011 mio. kr.

 Fritidscentret Hans Aabelsvej mindreforbrug på 0,257 mio. kr.

 Ungdomshuset Sct. Laurentius mindreforbrug på 0,035 mio. kr. 

Ungdomsskolen
På Ungdomsskolen forventes der netto et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf Garagen forventer et merforbrug 
på 0,2 mio. kr. Garagen er lukket pr. 1. august 2016 jf. omlægning af tilbud.
Pga. ny lovgivning pr. 1. august 2016 vedr. aldersgrænsen på knallertkørekort ændres fra 16 år til 15 år for-
ventes der en merudgift på 0,07 mio. kr.
Ungdomsskolen har endnu ikke kørt et helt budgetår med fuld effekt af besparelsen på 1,3 mio. kr. Redukti-
onerne forventes fuldt ud realiseret i 2017.

10. klassecentret
I 10. klassecentret forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er i budgetopfølgningen indarbejdet be-
sparelse på 1,0 mio. kr. vedrørende omlægning af tilbud på Børne- og Ungeområdet, hvor ønsket er at flere 
unge tager en erhvervsuddannelse gennem anvendelse af EUD10, kombineret 10. klasse eller ved helt eller 
delvist at lade andre løse opgaven eller andre løsninger. Der har ikke været elever i skoleåret 15/16 samt 
skoleåret 16/17 der har valgt de to tilbud. Besparelsen kan derfor ikke få effekt i 2016. 

Besparelsen på 0,4 mio. kr. vedrørende særlig indsats i forhold til sårbare unge ultimo maj 2015 påvirker det 
forventede regnskabsresultat i 2016, da de sårbare unge (bl.a. et større antal specialklasseelever fra 9. år-
gang) fortsat er indskrevet på 10. klassecentret. Der er ydet en særlig indsats for at gøre de sårbare unge 
robuste og klar til overgangen til en ungdomsuddannelse. Besparelsen vedr. sårbare unge forventes realise-
ret i 2017.

Ungdomsskolen og 10. klassecentret er pr. 1. august 2016 jf. BUU´s beslutning organisatorisk flyttet fra Cen-
ter for Unge til Center for Fritid og Unge. 
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7. Sammenfatning for Center for Unge
(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget

2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Forventet 
Afvigelse

Center for Unge 119.410 62.900 68.359 62.871 -29

Budgetrammen for Center for Unge er på 62,9 mio. kr. i 2016. Det forventede regnskabsresultatet pr. 31. 
august 2016 er et mindreforbrug på 0,02 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,05 %.

Center for Unge blev grundlagt i oktober 2013 med det formål at retænke ungeindsatsen i Frederikshavn 
Kommune, bl.a. med fokus på den unge i centrum fremfor på de tidligere styrings- og budgetstrukturer. Det 
skulle bl.a. ske gennem at samle lovgivning, fagområder og ikke mindst økonomien på tværs heraf. Center 
for Unge har som hovedmålsætning at så mange unge som muligt i Frederikshavn Kommune påbegynder og 
gennemfører en uddannelse, da uddannelse er den sikreste vej til stabil og varig tilknytning til selvforsørgel-
se. Målsætningen skal indfries gennem troen på, at alle unge ønsker at lykkes, at høre til, at bidrage positivt 
og at finde retning. De unge har forskellige mål og de har forskellige forudsætninger og muligheder for at nå 
målene. Center for Unge udfordrer den enkelte unge til at realisere egne mål og muligheder og sammen 
findes den unges potentiale ift. ordinær uddannelse og beskæftigelse.

Ved etableringen af Center for Unge blev det besluttet at evaluere Center for Unge efter henholdsvis et og 
tre års drift. Et års evalueringen er godkendt i Byrådet den 29. april 2015, og der er i denne forbindelse fore-
taget en tilpasning af Center for Unges målgruppe, som fremover tilbyder vejledning, støtte og rådgivning til 
unge mellem 18 og 30 år, hvor der er progressionsmuligheder i form af ordinær uddannelse og beskæftigel-
se. I forbindelse med 1 års evalueringen er der omplaceret budgetmidler til Center for Familie, da hele fami-
lieområdet er flyttet tilbage hertil. Der er ligeledes foretaget en omplacering mellem Center for Arbejdsmar-
ked og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Der er efterfølgende taget yderligere beslutning om, at Ungdomsskolen og 10. klassecentret pr. 1. august 
2016 flyttes til Center for Fritid og Unge og at Specialpædagogisk bistand for voksne overflyttes til Center for 
Social- og Sundhedsmyndighed, hvilket betyder at disse områder er fjernet fra Center for Unges budgetom-
råde. 

Undervisningsområdet
Budgetområdet omfatter STU, EGU, tilskud til produktionsskoler samt øvrig undervisning. På budgetområdet 
forventes samlet et merforbrug på 3,9 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 30. april er det en forbedring på 
0,3 mio. kr. 

Merforbruget fremkommer fortsat alene på STU-området, hvor der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. 
Årsagen til merforbruget på STU-området skal findes i det forholdsvis uændrede elevtal henover de seneste 
5 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 16,9 mio. kr. (budget 13,8 mio. kr.) 
2016 = forventet 68,6 elever og et forbrug på 17,9 mio. kr. (budget 14,0 mio. kr.)

Sammenholdes 2016 niveauet med niveauet for 2012 – 2015 ses det, at elevtallet har mindre udsving. De 
budgetmæssige udsving påvirkes af det forholdsvist uændrede elevtal, men også i meget høj grad af mål-
gruppens behov for ekstra støtte. 

Forbedringen i forhold til opfølgningen pr. 30. april skyldes et øget fokus på opfølgning og dermed en inten-
siveret indsats for at få unge, der ikke følger deres STU regelmæssigt sat på pause. Sideløbende med dette 
fokus er der for at imødekomme udfordringerne på STU-området, nedsat en arbejdsgruppe til at analysere 
området og komme med bud på en evt. optimering heraf, herunder øge anvendelsen af lokale alternative 
tilbud og/eller en evt. oprettelse et lokalt tilbud i kommunen. 
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Socialområdet
Budgetområdet indeholder botilbud, socialpædagogisk støtte, døgnbehandling mv. indenfor handicap, psyki-
atri og misbrug. Der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på området. I forhold til opfølgningen pr. 30. 
april er dette en forbedring på 3,8 mio. kr. 

Der er efter budgetopfølgningen pr. 30. april opsat nogle kriterier for budgetoverholdelse på dette område,
og disse er til fulde indfriet. Ydermere baserer besparelserne sig i stor stil på genopretningsplanen fra 2015, 
hvor der blev lukket foranstaltninger for 9,2 mio. kr. i 2016. Der kommer hele tiden nye borgere til, men med 
maksimal tilbageholdenhed er det altså lykkedes, at få så meget ud af genopretningsplanen som muligt. 

Der er både i kriterierne for budgetoverholdelse og i genopretningsplanen tænkt i meget alternative løsninger 
og et minimum af eksterne tilbud. 

Resultatet er et billede på den strenge budgetoverholdelse og lovede besparelser i form af nedbringelse af 
forbruget på ophold og misbrugsbehandling. På misbrugsområdet er der henvist til intern ambulant behand-
ling i stedet for eksterne døgnbehandling. Prioriteringen på misbrugsområdet kan få betydning fremadrettet, 
da det kan vise sig at den ambulante behandling ikke er tilstrækkelig, og man derfor må sætte ind med 
døgnbehandling efterfølgende. Der er således en risiko for, at Center for Unge blot har trukket udgiften for at 
imødekomme en budgetoverholdelse i 2016. Besparelsen på ophold er så vidt det har været muligt fundet 
ved at beholde borgere i eget hjem med støtte, forhandling af priser/tilbud, nedsætte varigheden, finde billi-
gere alternativer såsom højskoler mv. Derudover påvirkes resultatet her ligeledes af en enkelt borgers af-
gang på området, hvilket giver et billede af at enkeltpersoner kan have stor betydning for det samlede resul-
tat. Også her kan det vise sig, at nogle af udgifterne er blevet ”trukket” – hvor indsatsen med andre ord har 
været i underkanten og at der derfor er borgere, som ikke formår at indfri kravene om at kunne mest muligt 
selv. 

Arbejdsmarkedsområdet
På arbejdsmarkedsområdet forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 30. 
april er dette en forbedring på 0,6 mio. kr. Der er her indregnet en budgettilførsel fra Center for Arbejdsmar-
ked på 3,0 mio. kr. vedrørende Ungeenhedens indsatser på arbejdsmarkedsområdet – for derigennem at 
foranledige besparelser på ydelsesområdet. De 3,0 mio. kr. var indregnet i opfølgningen pr. 30. april.

Aktivitetsparate unge ledige har ret til en mentor som aktivitetstilbud, og der er i Center for Unge fortsat en 
del unge, der er aktivitetsparate, hvilket sammenholdt med de refusionsændringer, der har været på områ-
det, påvirker budget 2016 på mentorområdet negativt. Der arbejdes målrettet med at flytte så mange unge 
som muligt fra at være aktivitetsparat til at være uddannelsesparat, så udgiften på mentorområdet kan ned-
bringes. En proces der bl.a. kun kan ske ved at have nogle alternative (ofte eksterne) tilbud til målgruppen, 
men som samtidig også skal ske ved at ændre mentorindsatsen. Der arbejdes pt. væk fra en ’en-til-en’ ind-
sats over mod en netværksskabende indsats og med at ændre fokus fra ’one size fits all’ over til at målrette 
indsatsen mod de unge, der rent faktisk ønsker tilbuddet og profiterer heraf. Dette arbejde sker i samarbejde 
med Center for Arbejdsmarked, så der er et sammenhængende serviceniveau på området.

Der er arbejdet hårdt med at konvertere nogle af de eksterne og dyrere tilbud, som de unge 25-30 årige der i 
år er overført til Ungeenheden, tidligere er blevet bevilget, til billigere interne tilbud, såsom Step Up, den 
sociale cafe, Klar-Parat-Start, StepByStep, digital kommunikation, mv. i forsøget på at nedbringe udgifterne 
på budgetområdet henover resten af året. Dette er lykkes, hvilket er med til at området kommer ud med et 
positivt resultat.

Forbruget på området er også her et resultat af en ”stop-for-alt” løsning for at opnå budgetoverholdelse. Der 
er næsten udelukkende anvendt interne tilbud og borgerne er i deres beskæftigelsesindsats blevet tilbudt et 
absolut minimum. Presset på sagsbehandlerne i form af manglende tilbud har som konsekvens, at det bliver 
sværere at opnå progression i borgernes sag og dermed at få lukket sagerne, hvilket i sidste ende medfører 
høje sagstal. Denne udvikling betyder, at ydelsesområdet påvirkes negativt, da sagsbehandlernes ressour-
cer udelukkende er brugt på at nedbringe forbruget på foranstaltningerne, så budgettet på dette område 
overholdes.

Det samlede resultat for Center for Unge er således ikke et resultat af, hvad der er realistisk at forvente 
fremadrettet, men udelukkende et resultat af ”nul-løsninger” med det ene sigte at budgetoverholde. Særligt 
budgetforudsætningerne på STU-området stemmer ikke overens med det forventede forbrug. En budget-
overholdelse i et budget, hvor der skal dækkes ind for et merforbrug af den størrelse, som STU-området 
viser, efterlader de områder, der skal medvirke til budgetoverholdelsen særdeles presset. Sagsbehandlingen 
besværliggøres og resultaterne udebliver.
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8. Sammenfatning for Center for Familie
(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget
2016

Korrigeret 
budget
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Forventet 
Afvigelse

Center for Familie 123.184 184.336 186.398 192.889 8.553

Budgetrammen for familieområdet er på 184,3 mio. kr. i 2016. Det forventede regnskabsresultatet pr. 31. 
august 2016 er et merforbrug på 8,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 4,6 %

Forebyggelse- og anbringelsesområdet
Center for Familie udviste ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 et forventet merforbrug på 13,5 mio. kr. 
Økonomiudvalget anbefalede efterfølgende, at der over en 3-årig periode blev mulighed for at foretage en 
strategisk omlægning af indsatsen, således at der senest fra og med 2020 er skabt balance mellem forbrug 
og budgetramme, inklusiv de rammereguleringer der sker i de mellemliggende år.
Byrådet godkendte pr. 29. juni 2016 en ekstraordinær rammekorrektion til Center for Familie med følgende 
beløb:

Budget 2016: 12 mio. kr.
Budget 2017: 10 mio. kr.
Budget 2018:   8 mio. kr.
Budget 2019:   4 mio. kr.
Budget 2020:   0 mio. kr.

Differencen på 1,5 mio. kr. mellem forventet merforbrug pr. 30. april 2016 og tillægsbevillingen tillagt øget 
udgift på 1,0 mio. kr. ved refusionsomlægning på handicapområdet vil blive finansieret af 2,5 mio. kr. vedr. 
tiltag jf. handleplan for budgetoverholdelse. 

Det forventede merforbrug på 8,6 mio. kr. pr. 31. august 2016 skyldes primært øget antal anbringelser 
(200,1 helårspladser i april og 209,3 helårspladser i august), samt en større udgift til køb af pladser på kvin-
dekrisecentre i andre kommuner.

Stigningen i udgifter til anbringelsesområdet er forårsaget af enkeltsager, det ikke har været muligt at forud-
se. Anbringelsestallet ligger nu på niveau med januar tallet, men der er sket et stigning i udgiftstyngden på 
sagerne, der nu ligger over gennemsnittet.

Faldet er primært sket på eget værelse, efterskole og handicap døgninstitutioner. Modsatrettet har der været 
en stigning i antallet af anbringelser på refusionssager til andre kommuner. Udgifterne dækker primært efter-
værn af anbringelser efter den unge er fyldt 18 år. Her har Frederikshavn Kommune betalingsforpligtigelsen,
og den Kommune som den unge er anbragt i har handleretten.

Der er et uafklaret spørgsmål om godtgørelse af udgifter vedrørende overgang til voksenområdet. Der pågår 
i øjeblikket en afklaring ifh. til placering af udgiften på hhv. familie- samt social- og sundhedsområdet. Afkla-
ringen vil ske forud for regnskabsafslutning 2016. 

Den primære årsag til at merforbruget vokser fra 7,1 mio. kr. i juli til 8,5 mio. kr. i august, skyldes at der var 
forudsat en værdi på 1,1 mio. kr. på ovenstående. Denne værdi er ikke indregnet pr. 31. august 2016.

Center for Families leverandører, som består af Familiehusene, Bo-hjemme / Støtte Kontakt området, Frede-
rikshavn Døgncenter og Frederikshavn Krisecenter har en stram økonomi i 2016, og forventes derfor at leve-
re regnskabsresultater tæt på balance. Flere af leverandørerne har i tidlige år leveret regnskabsresultater i
mindreforbrug, der tilnærmelsesvis har kunnet udligne merforbruget på anbringelsesområdet, 

Frederikshavn Krisecenter
På Frederikshavn Krisecenter / betalinger til og fra andre kommuner forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. 
kr. Regnskabsresultatet står i nogen modsætning til tidligere år, hvor der er blevet solgt flere pladser til kvin-
der fra andre kommuner, end der blev købt pladser i andre kommuner til kvinder fra Frederikshavn Kommu-
ne.

Udgiftsniveauet til krisecentret er blandt andet på baggrund af selvvisitering på området svært at forudse. 
Krisecentret har modtaget flere egne borgere og disse har måttet benytte krisecentre i andre kommuner mod
betaling. Fuld kapacitetsudnyttelse betyder samtidigt, at det ikke har været muligt at sikre indtjening ved at 
modtage borgere fra andre kommuner i samme grad som øvrige år
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Det forventede regnskabsresultat for 2016 forventes at være 0,5 mio. kr. mindre end mindreforbruget i 2015

Familiehusene
Der forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. på området. Inden for budgetrammen er der udover alminde-
lig drift, afholdt udgifter til flytte og etableringsomkostninger på 0,3 mio. kr. vedr. flytningen til Kastinegården.

Bo-hjemme / Støtte Kontakt
Området forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Frederikshavn Døgncenter
Frederikshavn Døgncenter forventer et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.

PPA
PPA forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes bl.a. at der ikke har været iværksat fys/ergoterapi i skoleregi og psykologsam-
taler i internt regi i forhold til udsatte børn/unge. Derudover har der været holdt igen i forhold til uddannelses-
aktiviteter bredt i PPA. 

Inden for budgetrammen er der afsat midler af til tale-, syns- og høreinstitutter. Her har antallet af børn med 
behov været lavere end den oprindelige forventning.

Fremadrettet handling:
Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevilliger på alle niveauer for at sikre, at der altid vælges 
mindst mulige tiltag. Alle sager er yderligere en gang blevet gennemgået eksplicit med henblik på at nedskri-
ve udgifter.

Center for Familie har allerede iværksat månedlige opfølgning og detaljeret økonomistyring. Centret afsætter 
nu ressourcer til en yderligere intensivering og optimering af økonomistyring og styringsmodellerne. Model-
lerne skal imødegå at forebyggelsesområderne ikke i så høj grad agerer buffer for merudgifter på anbringel-
sesområdet.
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9. Oversigt saldi bankbøger
(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= gæld

Bankbøger pr.
31/8 2016

Skole – fællesområde

Ressourceteam 6 – 16 år

SFO – fællesområde

Specialskole – fællesområde

Privatskoler

Efterskoler

Konsulenttjeneste

Skoledistrikt NORD

Skoledistrikt ØST

Skoledistrikt VEST

Skoledistrikt SYD

Center for Skole i alt

Dagtilbud – fællesområde

Den lille Børnehave

Børnehaven Bispevang

Dagtilbudsområde Østervrå

Dagtilbudsdistrikt ØST

Dagtilbudsdistrikt VEST

Dagtilbudsdistrikt SYD

Center for Børn i alt

Fritidscentre – fællesområde

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Fritidscentret Hans Aabelsvej 

HotSpot

Fritidscentre og aftenklubber i alt

Center for Unge i alt

Center for familie

Fonden Gården

Center for Familie i alt

I alt bankbøger BUU

250

62

250

88

-102

250

33

26

-250

250

250

1.107

250

268

-26

259

250

250

250

1.501

250

250

250

-333

417

-856

-1.518

427

-1.091

1.078

.
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10. Sammenfatning for anlæg
(nettobeløb i 1.000 kr.)

-= mindreforbrug

Oprindeligt 
budget 
2016

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2016

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2016

Forventet 
Afvigelse

Børne- og Ungdomsudvalget 11.142 13.657 13.810 12.899 -0.758

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2016 er på 13,6 mio. kr., og regnskabet forven-
tes i 2016 at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 5,6 %. 

:

Oversigt anlægsprojekter 
-= mindreforbrug

Korrigeret 
budget 
2016

Forventet
regnskab 

30/4 2016

Forventet
regnskab 

31/8 2016

Forventet 
afvigelse

Adm. af anlægsprojekter – skoleområ-
det 1.235.000 1.235.000 1.235.000 0

Digitalisering af skoleområdet 4.660.933 4.646.677 4.660.933 0

Ekstraordinær indsats på BUU 0 1.000.000 0 0

Opgradering af eksisterende skoler 196.567 196.567 196.567 0
Adm. af anlægsprojekter – daginst. 
området 407.000 407.000 407.000 0

Udvikling af den digitale daginstitution 2.580.410 2.053.000 2.059.294 -521.116

Projekt Skagen 1.262.078 1.258.980 1.262.078 0
Pulje digitalisering og velfærdstek. 
BUU 3.014.878 3.012.328 2.777.902 -236.976

Indskoling på Bangsbostrand Skole 300.000 0 300.000 0
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11. Status på omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområdet 
Omlægning af tilbud inden for
børne- og ungeområdet

Rationale

Minus =
besparelse

Forventet 
realiseret i 
opfølgning 
31/8 2016

Minus = 
realiseret 

besparelse

Manglende 
besparelser i 

2016

Minus =
manglende
besparelse

Bemærkning

Forældreindtægt 3. kl. børn fritidscentre -2.226.400 -128.500 -2.097.900

Økonomisk friplads i fritidscentre 345.000 37.000 308.000

Mindre forældrebetaling Bødkergåden 77.220 35.100 42.120

Mindre udgift støttepædagoger 3. kl. -85.000 -35.417 -49.583

Søskenderabat 3. kl. børn fritidscentre 280.000 10.000 270.000

Valgfri mellem SFO/FC (40% til SFO) 643.672 268.197 375.475

Forsøg med aktører i SFOI og SFOII 150.000 62.500 87.500

Harmonisering af SFO takst 100.000 45.455 54.545

Ungdomsskole/fritidstilbud/skole -1.200.000 15.685 -1.215.685

Fritidstilbud/ungdomsskole -500.000 0 -500.000

10. kl. Flere unge erhvervsuddannelse -1.000.000 0 -1.000.000 Afventer BUU

Bygningsmasse optimeres -600.000 0 -600.000 Afventer BUU

I alt før beløb fra anlæg til drift -4.015.508 310.020 -4.325.528

Sikre helårsvirkning i 2016 fra anlæg -350.000

I alt -4.015.508 -39.980 -3.975.528

Fordeling af ekstra 1,0 mio. kr. afsat i det oprindelige budget 2016 på anlæg er blevet fordelt således på 
driften:

 300.000 kr. til mindre vakance ved ledige stillinger i Folkeskoleregi og dagtilbudsregi.
 150.000 kr. imødekommelse af ferielukning i distrikter hvor der er nødvendigt at holde tilbud åben.

 200.000 kr. til klubberne

 350.000 kr. til at sikre helårsvirkning i 2016
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Nøgletal til budgetopfølgning Center for Familie budget 2016

Juli August September Oktober November December

Anbringelsesområdet: (jf. køb og salg opgørelse)

Antal helårs anbringelser 208,7 209,3 211,3

Netto udgift anbringelser 85.421.399 85.793.990 86.897.045

Helårs gennemsnitspris  409.302 409.909 411.250

Alternativer til anbringelse:

Projekt Skagen:

Antal familier 7 7 7

Antal unge 8 8 8

Kontakt med søskende 3 3 3

Bo-hjemme støtte:

Antal unge 47 46 39

 - heraf kontakt med forældre/søskende 29 28 24

Antal unge på venteliste 3 3 4

Skansen:

Antal familier 17 15 15

Antal voksne 29 25 25

Antal børn 33 31 30

Sagstal:
*

Distrikterne og Handicap 1.277 1.291 1.262

Gennemsnits antal pr. rådgivere 39,91 40,34 42,78

Underretninger:

Antal 46 77 82

 - heraf eksisterende sager 59

*Det er ikke muligt at sammenligne tidligere oplyste sagstal med de sagstal, der fremadrettet præsenteres for BUU, da der er sket en praksisændring i proceduren for registeringen af 

sager. Derudover er der hen over foråret og sommeren 2016 foretaget lukninger af overdraget sager fra Center for Unge, der tilsvarende komplicerer en sammenligning.  De fremadrettet 

sagstal vil dog kunne sammenlignes, hvor tallene fra juli 2016 vil kunne betragtes som  udgangspunkt for sammenligningen. I opgørelsen over antal sager indgår  teamet af rådgivere, der 

har ansvar for sagsbehandlingen af tvangssager og betjening af underretningstelefonen ikke.  

EMN-2015-50160 Dok ID 1383216

06.10.2016 med september
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Udleveret på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. oktober 2017 

 

 

Plan for økonomiopfølgning i Center for Familie. 

 

Ud over de 2 store budget opfølgninger 30/4 og 31/8, har BUU besluttet at der præsenteres en månedlig 
opfølgning på udvalgsmøderne. Herudover igangsættes en ugentlig opfølgning. 

Økonomiafdelingen udarbejder, i samarbejde med CFF, en ugentlig økonomiopfølgning for CFF. 
Opfølgningen forelægges direktøren samt CFFs ledergruppe. 

Den ugentlige økonomiopfølgning tager udgangspunkt i det nuværende styringsværktøj ”Acadre listerne”. 
Modellen udbygges med forventet tilgange. Her inddrages erfaringer fra tilsvarende opgaveløsning på 
andre kommunale områder. 

Der skal ske en særskilt opfølgning på CFFs handleplan. Opfølgningen forsøges udarbejdet i samme stil som 
opfølgningen af Omlægning af tilbud indenfor børne- og ungeområdet. 

Der udarbejdes en opfølgning på enkeltydelser baseret på erfaringstal. Opfølgningen tager udgangspunkt i 
faktisk forbrug holdt op imod et disponeret budget. 

Der udarbejdes et forventet regnskab 2017, ud fra forudsætningerne i handleplanen kombineret med 31/8 
opfølgningen og andre forventninger til 2017. Det forventet regnskab 2017 foreligges BUU senest på 
december mødet i indeværende år. 

Der udarbejdes en grafisk visning af bl.a. udviklingen i gennemsnitspriser på de visiterede ydelser. 

Økonomiafdelingen deltager i CFFs ledermøder og i møder omkring handleplanen. 

Sideløbende skal der arbejdes med nøgletal for området med henblik på at udpege områder hvor 
udgifterne i Frederikshavn skiller sig ud. 
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Rammeaftalen er en årlig aftale om faglig udvikling, styring og ko-

ordinering af det højt specialiserede socialområde. 

 

Det er en aftale, der indgås af de 11 kommuner i Nordjylland og 

Region Nordjylland. 

 

Følgende sociale tilbud indgår i Rammeaftalen: 

 Alle regionale tilbud 

 Kommunale tilbud som anvendes af andre kommuner 

end driftsherren kan indgå 

 Kommunale tilbud der anvendes af mindst 4 kommuner 

ud over driftsherren skal indgå 

 Kommunale tilbud kan undtages af rammeaftalen, hvis 

der er tale om tilbud af åbenlys lav kompleksitet 

 

I 2016 var der 2.643 pladser i Rammeaftalen 

 Heraf 1.589 døgnpladser 

 Heraf 1.054 dagpladser 

 

Rammeaftaletilbuddene havde i 2016 et budget på ca. 1,8 mia. kr. 

 

 

FORORD 
Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde, og det er vigtigt, at vi står 

sammen om det - også på tværs af kommunegrænserne. 

 

Der er lidt over en halv million borgere i Nordjylland, hvilket gør Nordjylland til den mindste region i Danmark. Det gør 

samarbejdet på tværs af kommunerne særligt vigtigt. Især på det specialiserede social- og specialundervisningsom-

råde, hvor kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper.  

 

Med rammeaftalen 2017 har kommunerne indgået en aftale om at samarbejde på tværs af kommunerne og sikre 

udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser. Det sikrer dermed, at regionens borgere, uanset 

bopælskommune, altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. I 2017 arbejdes der bl.a. 

med at kvalificere misbrugsområdet, hvilket skal bidrage til at sikre, at udbuddet af indsatser til unge stofmisbrugere 

matcher kommunernes og borgernes behov. Rammeaftalen vil endvidere sætte ind med en styrkelse af arbejdet med 

borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

For at udnytte ressourcerne bedst muligt på det specialiserede socialområde anbefaler KKR Nordjylland, at de nordjy-

ske kommuner indgår i en fælles udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet. Ud over en takstreduktion, der skal give 

en mere effektiv drift af rammeaftaletilbuddene, anbefaler KKR Nordjylland, at kommunerne får et endnu større fokus 

på at sikre bedre sammenhæng mellem borgerens behov og det visiterede tilbud.  

 

KKR Nordjylland ønsker, at Rammeaftalen 2017 skal være startskuddet til en ny måde at tænke tværkommunalt sam-

arbejde på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal sætte rammen for, hvad de nordjyske kommuner 

fremadrettet skal samarbejde om. I 2017 samler vi derfor dem, som dagligt arbejder med det specialiserede social-

område til en drøftelse om, hvad fokus for samarbejdet skal være - både politikere, fagfolk og brugerorganisationer.  

 

Jeg ser frem til næste års dialog mellem politikere, fagfolk og brugerorganisationer. Det bliver en spændende proces, 

der kan bidrage til at løfte vores gode nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau samtidig med, at det vil bidrage 

til endnu bedre rammer for de nordjyske borgere i vores fælles rammeaftaletilbud. 

 

 

 

Mogens Gade, Formand for KKR Nordjylland 

August 2016 
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RESUME  
 

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og derfor har de 

også ansvaret for at udarbejde Rammeaftalen i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og 

en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne. 

 

Udviklingsstrategi 

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 

Nordjylland. Derfor vurderes det hvert år med udviklingsstrategien, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel 

på området. Med Rammeaftalen 2017 konkluderes det, at de nordjyske kommuner på myndighedsniveau oplever, at der er 

sammenhæng mellem deres behov og de udbudte tilbud. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng mellem 

udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer. 

 

I udviklingsstrategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet 

anvende 2017 til at samle enderne i forhold til tidligere års fokusområder. Det medfører, at arbejdet med at kortlægge og 

målrette indsatsen til unge stofmisbrugere fortsættes, samt at der igangsættes initiativer, som kan styrke de nordjyske kom-

muners viden om borgere med svære spiseforstyrrelser. Derudover anvendes 2017 til at arbejde målrettet med gentænknin-

gen af Udviklingsstrategien, som fremadrettet skal sikre en visionær og strategisk Rammeaftale, der løbende understøtter 

udviklingen af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. 

 

Styringsaftale  

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære 

formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale 

tilbud i den nordjyske region. 

 

Af styringsaftalen for 2017 fremgår KKR Nordjyllands beslutning om at anbefale kommunerne og regionen, at der skal ud-

møntes en 2 pct. udgiftsreduktion på rammeaftaletilbuddene i 2017, og en samlet reduktion på 5 pct. frem mod 2020. I 

Styringsaftalen beskrives metode for udmøntning og monitorering af udgiftsreduktionen. 

  

 
 RAMMEAFTALENS  

FORMÅL 
 

Rammeaftalens formål 

Rammeaftalen skal sikre, at regionens borgere altid har ad-

gang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompe-

tencer i Region Nordjylland.  

 

Gennem rammeaftalesamarbejdet sikrer de 11 nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland at området koordineres, 

styres og udvikles. Det er særligt vigtigt i forhold til små og 

komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og 

ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. 

Samtidig sikrer rammeaftalen en effektiv udnyttelse af til-

buddene og områdets økonomiske ressourcer. 

 

 

 



 

 

UDVIKLINGSSTRATEGIEN 
 

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 

Nordjylland, så der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplekse problemer. Ud-

viklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Nordjylland oplever 

omkring det specialiserede social- og undervisningsområde.  

 

BALANCE MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL  

De nordjyske kommuner oplever på myndighedsniveau generelt, at der er god sammenhæng mellem deres behov og de 

udbudte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette gør sig både gældende i forhold til den 

nuværende situation og den forventede fremtidige efterspørgsel. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng 

mellem udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer.  

 

Også i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud melder kommunerne på myndighedsniveau om, at deres behov 

hænger godt sammen med kapaciteten. Det vurderes dog, at der fortsat er behov for fokus på kapaciteten grundet lav be-

lægning på enkelte tilbud jf. bilag 1. De lands- og landsdelsdækkende tilbud består af objektivt finansierede specialundervis-

ningstilbud, hvor seks tilbud dækker hele landet og et af de landsdelsdækkende tilbud dækker Nordjylland.  

 

Den gennemgående tendens i de enkelte kommuners strategier på områderne er, at kommunerne ofte prioriterer at løse de 

sociale opgaver i nærmiljøet. Løsninger i nærmiljøet giver som udgangspunkt de bedste muligheder for lokalt at tilbyde sam-

menhængende og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers behov, og mindsker risikoen for, at borgere med specielle 

handicaps isoleres fra familie og netværk som led i specialiserede forløb. I Nordjylland er der imidlertid samtidig en fælles 

forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige 

indsatser, der imødekommer alle behov. Nogle indsatser forudsætter en så højt specialiseret viden, eller er målrettet så små 

målgrupper, at der ikke vil være et fagligt eller økonomisk bæredygtigt grundlag for, at de kan være til stede i alle kommuner. 

Kommunerne samarbejder derfor i regi af rammeaftalen med hinanden og Region Nordjylland om at koordinere og sikre, at 

de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs af kommunegrænserne.   

  
FAKTA OM  
UDVIKLINGSSTRATEGIEN 

Udviklingsstrategien skal: 

 sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i Nord-

jylland 

 skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og 

behov for pladser. 

 sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til 

små målgrupper og målgrupper med komplicerede 

problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige om-

råder anvendes hensigtsmæssigt. 

 

Udviklingsstrategien skrives på baggrund af de kommunale 

myndigheders indmeldinger om behov for antal, indhold og 

omfang af tilbud, og på baggrund af driftsherrernes indmel-

dinger om forventninger til etablering og planlægning af nye 

foranstaltninger. 

Det kommunale myndighedsniveau er kommunernes visita-

tionsfunktioner, som har ansvaret for at borgerne visiteres 

til de tilbud, som borgeren har behov for. 

 

 



 

 

FOKUSOMRÅDER 

Med udviklingsstrategien kan der aftales fokusområder, som kommunerne vil arbejde med i det pågældende år. I udviklings-

strategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet anvende 

2017 til at arbejde videre med tidligere års fokusområder og til at arbejde målrettet med gentænkningen af Rammeaftalen. 

 

Central udmelding om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser 

Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding, der retter fokus på målgruppen af børn, unge og 

voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud. Der er indhentet oplysninger om målgrup-

pens størrelse i Nordjylland, og det står klart, at der er tale om en meget lille målgruppe.  

 

Som følge af at det er meget få borgere i Nordjylland, der både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabilite-

rende tilbud, så melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Kommunerne har sjældent borgere i målgruppen, 

hvilket betyder, at der ikke er opbygget en solid viden i kommunerne om de specialiserede tilbud og indsatser. Eksempelvis 

er der så få borgere i målgruppen i Nordjylland, at flere kommuner melder, at de ikke har haft borgere i målgruppen i de 

sidste 2 år. Der igangsættes en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørni-

veauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen af børn, unge og voksne med svære spise-

forstyrrelser. Initiativerne implementeres i 2017 og evalueres herefter med henblik på en vurdering af om de har givet det 

ønskede resultat. 

 

Misbrugsområdet i Nordjylland 

Indmeldingerne til de seneste års udviklingsstrategier har vist, at der er behov for, at misbrugsområdet gives et særligt fæl-

leskommunalt fokus, hvorfor det blev valgt som fokusområde med udviklingsstrategien 2016. I indmeldingerne til Udviklings-

strategien 2017 melder de nordjyske kommuner om, at der fortsat er behov for at sætte fokus på misbrugsområdet. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommu-

nerne særligt oplever udfordringer med udbuddet af indsatser til denne målgruppe. Formålet er at sikre, at der på tværs af 

kommunegrænserne er et tilstrækkeligt udbud af tilbud til målgruppen i Nordjylland. Arbejdsgruppen afrapporterer inden 

udgangen af 2016, og 2017 vil blive anvendt til at følge op på arbejdsgruppens arbejde. 

  

 
CENTRALE  
UDMELDINGER 

I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen be-

sluttede Folketinget, at etablere en national koordinations-

struktur, som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er at 

forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af det højt 

specialiserede social- og specialundervisningsområde.  

 

Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud 

og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt 

af indsatserne på området. I regi af national koordination 

kan Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger.  

 

En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurde-

rer, at der er behov for at sætte særligt fokus på en mål-

gruppe for at indsatsten sikres og videreudvikles. Der er ud-

sendt Centrale Udmeldinger på i alt tre målgrupper, hvor 

den seneste var målgruppen ”Børn, unge og voksne med 

svære spiseforstyrrelser”. 

 

Socialstyrelsen kan udsende centrale udmeldinger årligt pr. 

1. november til behandling i den kommende rammeaftale. 

Det er pt. ikke afklaret om Socialstyrelsen udmelder en 

målgruppe til behandling med næste Rammeaftale. 

 



 

 

DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 

 

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er, at 

understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed 

har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.  

 

Forskellen på det forstærkede samarbejde og det ”almindelige” rammeaftalesamarbejde er, at de få tilbud, der er omfattet 

af det forstærkede samarbejde, er udvalgt fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Tilbud under det 

forstærkede samarbejde udvælges af et ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets målgruppe, kompetencer 

og specialiseringsprofil samt om det er det eneste tilbud af sin slags, der er i landsdelen. 

 

For alle tilbud der er med i det forstærkede samarbejde gælder følgende vilkår: 

 Beskyttede konkurrencevilkår: De øvrige kommuner i regionen forpligter sig til ikke at oprette nye tilbud med samme 

indhold som de udpegede tilbud 

 Systematisk, formaliseret og forpligtende dialog: Der er krav til driftsherren for de udvalgte tilbud om at være åben 

og gennemsigtig i driften for at give løbende indsigt i tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed. Samtidig er 

kommunerne på myndighedsniveau forpligtet til at give udtryk for eventuelle ønsker om ændringer i ydelser eller 

indhold 

 Tidlig fælles indsats: Driftsherren er forpligtet til at gøre opmærksom på begyndende vanskeligheder i tilbuddets 

faglige eller økonomiske bæredygtighed, hvorefter kommunerne forpligter sig til at indgå i en tæt dialog med drifts-

herren om mulige løsninger. 

 

Det forstærkede samarbejde giver et samlet sæt af klare dialogforpligtelser mellem myndighed og driftsherre med det formål 

at sikre, at de udvalgte tilbuds højt specialiserede kompetencer bevares i Nordjylland. Dette er ikke for at lave en fastfrysning 

af tilbuddene, men derimod en forpligtelse om at sikre dialogbaseret udvikling, så eventuelle ændringer og omlægninger sker 

på en koordineret og styret måde.  

 

  

 
TILBUD OMFATTET AF  
DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE 
 

Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde: 

 

Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder Enterne og Spe-

cialbørnehaven Birken 

Målgruppe: udviklingshæmmede børn og unge med hoved-

diagnosen autisme ofte kombineret med særlig kompleks 

adfærd 

Neurocenter Østerskoven 

Målgruppe: unge og voksne mennesker med moderat, svær 

til meget svær medfødt hjerneskade 

Rehabiliteringscenter Strandgården  

Målgruppe: voksne mennesker med svær til meget svær 

hjerneskade 

Specialbørnehjemmet Kvisten  

Målgruppe: børn og unge med betydelig og varig nedsat 

funktionsniveau som har særligt behov for sygepleje 

Institut for Syn og Hørelse  

Målgruppe: mennesker med nedsat syn og hørelse eller an-

dre kommunikationsproblemer 

Taleinstituttet og Hjerneskade Center Nordjylland 

Målgruppe: Børn med massive sproglige og kommunikative 

vanskeligheder samt mennesker med følger efter erhvervet 

hjerneskade 

 

Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen (afventer DAS)  

 

For mere information om det forstærkede samarbejde hen-

vises til dette link 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/forstaerket-samarbejde.aspx


 

 

STYRINGSAFTALEN 
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære 

formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale 

tilbud i den nordjyske region. 

 

Styringsaftalen skal sikre, at rammeaftaletilbuddene er økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og ydelse, samt 

har de bedste muligheder for udvikling. For at sikre dette, er Styringsaftalen baseret på følgende principper: 

 

Incitament til effektiv drift 

Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige til-

pasning af kapaciteten. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser og for at minimere risikoen for 

underskud. For at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet kan driftsherre foretage midlertidige ændringer af tilbud i 

form af kapacitetstilpasninger. Endvidere skal myndighed have incitament til at indgå rettidig dialog med driftsherren om 

forventninger og ændringer i efterspørgslen.  

 

Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede 

Sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet efter samme principper. Takstsystemet skal være 

gennemsigtigt og understøtte en god sammenhæng mellem pris, indsats og borgerens behov. Administrationen af takstsy-

stemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for differentiering.  

 

Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen  

Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind. De indarbejdede beregningsgrundlag, som er grundlag for tak-

sterne, skal være realistiske i forhold til de faktiske forventede omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten 

skal være med til at sikre kendskab til pladsbehovet samt sikre takststabilitet. 

 

Udviklingstiltag 

Driftsherren skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.  Omfanget af udviklingstiltag kan fastsættes i den årlige 

rammeaftale.   

Styringsaftalen lægger rammerne for økonomi- og kapaci-

tetsudviklingen, herunder: 

 Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af 

styringsaftalen. 

 Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet 

af aftalen. 

 Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. 

 Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. 

 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsher-

rens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt 

i rammeaftaleregi. 

 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. 

 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om over-

tagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket 

omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de 

øvrige kommuner. 

 
FAKTA OM 
STYRINGSAFTALEN 

 



 

 

 

UDGIFTSREDUKTION PÅ RAMMEAFTALEOMRÅDET 2017-2020 

KKR Nordjylland anbefaler de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, at der udmøntes en udgiftsreduktion på ramme-

aftaletilbud på 2 pct. i 2017, stigende til i alt 5 pct. i 2020. 

 

I 2015 besluttede KKR Nordjylland at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enheds-

omkostningerne i udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end sammenlignelige tilbud fra andre regi-

oner.  I den forbindelse pegede analysen på behov for en mere målrettet visitation, eftersom der var tegn på, at de nordjyske 

borgere på nogle områder blev overvisiteret, det vil sige, at borgeren har fået tildelt flere ydelser. Det betyder dels, at bor-

geren får ydelser som de ikke har behov for, og det kan også resultere i, at borgeren ikke kan magte alle de ydelser eller tilbud 

som borgeren modtager. 

 

På baggrund af analysen har KKR Nordjylland besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvis 

via en generel takstreduktion og delvis via dialog mellem de kommunale myndighedsfunktioner og de udførende driftsherrer, 

hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering. 

 

Takstreduktion 

Den enkelte driftsherre i Nordjylland skal reducere sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet med 1 pct. i 2017 

og i alt 2,5 pct. frem mod 2020.  

 

Dialogbaseret tilgang 

Myndighedskommunen og driftsherren skal gennem dialog sikre en direkte udgiftsreduktion for myndighedskommunens ud-

gifter til borgere i rammeaftaletilbud. Dette kan ske bl.a. ske gennem de redskaber KKR’s analyse anbefalede, herunder en 

mere målrettet visitering og revisitering. Driftsherre er forpligtet til at gå aktivt ind i dialogen med myndighed med henblik 

på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion.  

 

Der følges op på udgiftsreduktionen løbende, og det vil i den forbindelse vurderes om udgiftsreduktionen opnås, eller om 

der er behov for yderligere konkrete tiltag  

Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet 2017-

2020 

 

 2017 2018 2019 2020 I alt 

Årlig udgifts- 

reduktion 

2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 

- heraf generel 

takstreduktion 

1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 

- heraf dialog-

baseret tilgang 

1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 

 

 
FAKTA OM  
UDGIFTSREDUKTIONEN 



 

 

GENTÆNKNING AF RAMMEAFTALEN I 2018 
 

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftalen 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til 

udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Gentænkningen af Rammeaftalen skal medvirke til, 

at alle relevante parter bliver involveret i udarbejdelsen af Rammeaftalen både fra brugerorganisationerne og fra fagligt og 

politisk niveau i kommunerne og Region Nordjylland.  

 

Rammeaftalen er indtil nu blevet udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer, der er udfyldt af de nordjyske kommuner og 

Region Nordjylland. Spørgeskemaerne har givet indblik i kommunernes forventninger til hvilke typer tilbud, der er behov for 

i det kommende år, samt hvilke tendenser og udfordringer som kommunerne og regionen oplever på området. Fokusområ-

derne har dermed været valgt ud fra tendenser og udfordringer, der var flest af. Det har betydet, at de enkelte kommuner 

og regionen ikke har haft løbende indflydelse på udvælgelse af fokusområder eller haft mulighed for at indgå i en afklarende 

dialog om de oplevede tendenser og udfordringer. Der ønskes fremadrettet fokus på dialog og en større involvering af rele-

vante parter.  

 

Gentænkningen af Rammeaftalen skal således bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegning af 

områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikerne i de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland, ligesom fagfolk og brugerorganisationer skal inddrages løbende i arbejdet med 

Rammeaftalen. Gennem dialogen skal det sikres, at de hovedtendenser og temaer der går på tværs af kommunerne italesæt-

tes og drøftes og på baggrund heraf udvælges relevante fokusområder, som der skal arbejdes med i de kommende år. Rele-

vante emner kan eksempelvis være de tilbudstyper, der går på tværs af kommunerne som Social Tilsyn eller Børnehus Nord. 

 

  

 
PROCES FOR  
RAMMEAFTALEN 2018 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftalen 2018 hol-

des der tre møder, hvor en bred række af interessenter in-

viteres til at gå i dialog om udvikling af det specialiserede 

socialområde. 

 

Kickoff-møde 

 Tidspunkt: 24. oktober 2016 

 Deltagerkreds: Politikere, brugerorganisationer, 

embedsmænd 

 Formål: Skyde processen i gang samt informere og 

gå i dialog om det kommende arbejde  

 

Workshop for fagfolk og brugerorganisationer 

 Tidspunkt: januar 2017  

 Deltagerkreds: kommunale og regionale fagfolk 

samt repræsentanter fra brugerorganisationer 

 Formål: at identificere hovedtendenser og udfor-

dringer på det specialiserede socialområde i Nord-

jylland 

 

Politisk temadag 

 Tidspunkt: april 2017 

 Deltagerkreds: politikere og embedsmænd fra de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland 

 Formål: at drøfte og udpege temaer, som man øn-

sker at samarbejde om på tværs af kommunerne og 

regionen  



 

 
 
 

 

 

 

BILAG 

Bilag til Udviklingsstrategi 2017 

 

Bilag 1: Specifikation til Udviklingsstrategien 

En uddybning til Udviklingsstrategien der er rettet mod 

det administrative niveau i kommunerne og regionen  

 

Bilag 2: Afrapportering på den centrale udmelding vedr. 

spiseforstyrrelser 

De nordjyske kommuners og Region Nordjyllands svar på 

Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med 

svære spiseforstyrrelser 

 

Bilag 3: Model for forstærket samarbejde 

En beskrivelse af modellen og principperne for det for-

stærkede samarbejde i Nordjylland 

 

Bilag 4: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 

En beskrivelse af tilbuddene omfattet af det forstærkede 

samarbejde for 2017-2019 

 

 

 

 

Bilag til Styringsaftale 2017 
 

Bilag 5: Specifikation til Styringsaftalen 

En uddybning til Styringsaftalen der er rettet mod det ad-

ministrative niveau i kommunerne og regionen  

 

Bilag 6: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud 

En beskrivelse af de supplerende specifikke aftalevilkår 

for de enkelte specialundervisningstilbud, der drives af 

Region Nordjylland 

 

 

 

 

 
BILAG 
 

 
Hent bilag på hjemmesiden: 

www.rammeaftalernord.dk 

 

 

http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2017.aspx
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Proces for gentænkning af Rammeaftalen 2018

Formål

Gentænkningen af Rammeaftalen 2018 er sat i gang for at sikre en mere strategisk rammeaftale, der i højere grad kan 

bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne i Region Nordjylland. 

Med gentænkningen er der fokus på at gøre tingene mere enkelt, skabe mindre papir og mere dialog. Derfor sendes der 

ikke længere spørgeskemaer ud omkring indmeldinger til rammeaftalen. I stedet sættes der en proces i gang, der dels skal 

sikre dialog om, hvilke udfordringer der rører sig for borgere og medarbejdere, og dels skal sikre et politisk og strategisk 

fingeraftryk på samarbejdsprojekterne i de kommende år på det specialiserede socialområde. 

Processen

I forbindelse med at der skabes en mere faglig og politisk involverende proces er der tre vigtige datoer:

 24. oktober 2016: Kick-off til gentænkningen af rammeaftalen (ifm. temadag om socialøkonomiske virksomheder)

 Januar/februar 2017: Workshop for fagfolk og brugerorganisationer

 April 2017: Politisk temadag

For at sikre en så enkel proces som muligt afholdes kick-off’en på den årlige temadag for brugerorganisationer, politikere 

og embedsmænd, og temadagen i april erstatter det årlige politiske forårsmøde i rammeaftaleregi.

Kick-off

Gentænkningen af Rammeaftalen 2018 skydes i gang med en kick-off, hvor brugerorganisationer, embedsmænd og poli-

tikere vil blive præsenteret for gentænkningsprocessen efterfulgt af drøftelser om, hvordan alle parter kan og skal være 

med til at sikre et fagligt og strategisk samarbejde i hele landsdelen på det specialiserede socialområde.

Workshoppen

Gennem rammesættende temaer og emner vil fagfolk og brugerorganisationer drøfte, hvilke udfordringer og tendenser på 

det specialiserede socialområde, som bør have tværkommunalt politisk fokus. Via drøftelser vil disse blive kvalificeret, 

konkretiseret og sat ind i en fælles nordjysk kontekst.

Politisk temadag

Konklusionerne fra workshoppen bæres videre til en temadag med politikere og embedsmænd med henblik på at få en 

strategisk politisk drøftelse af, hvor der er behov for, at der igangsættes et arbejde på tværs af kommunerne og regionen. 

Processen kan illustreres således:
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Østervrå, den 1. september 2016

Børne- og Ungdomsudvalget

Frederikshavn Kommune

Att. Formand Christina Lykke Eriksen

Ansøgning om midler til etablering af skolebod på Torslev Skoleafdeling, Skoledistrikt Syd

På vegne af skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd i samarbejde med Torslev Skoleafdelings afdelingsleder, Erik 

Krag Pedersen, og skoledistriktsleder Anette Nedermark, ansøges hermed om midler til brug for etablering 

af et køkken til brug for en skolebod på Torslev Skoleafdeling.

Baggrunden for nærværende ansøgning er et udtalt behov for at kunne tilbyde de ca. 350 elever fra 0. – 9. 

årgang på skoleafdelingen mulighed for at købe et sundt og nærende måltid, idet der ikke i dag kan tilbydes 

eleverne nogen form for forplejning på skolen. Hovedargumenterne for nødvendigheden af oprettelsen af 

et køkken til brug for en skolebod er følgende:

- At det er afgørende for børns trivsel og indlæringsevne, at de i løbet af skoledagen ind-

tager sund og nærende mad.

- At skoleboden sikrer, at et barn med glemt madpakke har mulighed for at købe mad.

- At en skolebod vil være med til at skabe fællesskab omkring skolen og dermed øge trivs-

len.

- At en skolebod vil bidrage til at lette hverdagen for familier ved at tilbyde et alternativ til 

madpakken. Hertil kommer, at det kan være vanskeligt at opnå en tiltalende madpakke, 

når mange børn skal med bussen før kl. 7 om morgenen og madpakken derfor ligger 

mange timer i tasken inden indtagelse.

- At duften af nylavet mad generelt vil bidrage til velvære og trivsel.

Det er endvidere vor klare opfattelse, at skoler på størrelse med Torslev Skoleafdeling generelt set er udsty-

ret med en skolebod. Dette gør sig især gældende på skoler med elever på mellemtrin og i udskoling, hvor-

for der blot er tale om, at vi ønsker at opnå et skoletilbud, som svarer til det, som de øvrige skoleafdelinger

kan tilbyde.

Etableringen af en skolebod forudsætter et professionelt indrettet køkken under hensyn til de hygiejne-

regler, som gælder for sådanne installationer. Det vil således ikke være muligt i uændret stand at anvende 

det eksisterende skolekøkken, hvorimod der er plads til at indrette en del af det nuværende skolekøkken 

som et nyt professionelt køkken, hvorved en del omkostninger spares. Skolekøkkenet vil i sin begrænsede 

form fortsat kunne anvendes til undervisningsformål.



Der er tale om en anlægsinvestering, der i væsentligst omfang udgøres af indkøb af køkkenmaskiner i indu-

striel størrelse og funktion, som i mange år fremover i sig selv vil bevare en væsentlig værdi. Driften af køk-

kenet vil kunne ske ved ansættelse af deltidspersonale, hvor indtægten fra salg vil dække udgiften til føde-

varer og lønninger. Det bemærkes, at afdelingsleder på Torslev Skoleafdeling, Erik Krag Pedersen, tidligere 

har gennemført et tilsvarende projekt på Ravnshøj Skoleafdeling, hvor ordningen fungerer meget tilfreds-

stillende.

Idet der gennem længere tid har været arbejdet på udformningen af et professionelt køkken som grundlag 

for en skolebod, er der udarbejdet såvel tegninger som budget til brug herfor. Tegninger vedlægges som 

bilag 1 og budget som bilag 2. Det fremgår heraf, at omkostningerne udgør kr. 270.000, hvortil kommer 

nogle mindre bygningsændringer, som efter samråd med forvaltningen kan anslås til kr. 100.000. 

Det kan i øvrigt oplyses, at Skolebestyrelsen i Distrikt Syd på et bestyrelsesmøde den 30. marts 2016, god-

kendte etableringen af en skolebod på Torslev Skoleafdeling, jf. referatets orienteringspunkt sidst i refera-

tet. Der var på daværende tidspunkt rådighed over et større beløb fra tidligere år, som kunne anvendes til 

dette formål, men idet det nu er en politisk eller forvaltningsmæssig beslutning, at beløbet som sådant i 

stedet skal anvendes til at dække underskud i andre afdelinger, er Skolebestyrelsens mulighed for at dække 

en sådan investering nu udtømt.

Afslutningsvist skal det understreges, at nærværende ansøgning naturligvis har bred tilslutning blandt både 

elever og forældre, idet der i elevråd og generelt i forældregruppen igennem længere tid er blevet udtrykt 

stor frustration over, at der ikke findes et madtilbud på skolen.

Såfremt nærværende ansøgning måtte give anledning til uddybende spørgsmål eller dialog, kan afdelings-

leder og forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen for Torslev Skoleafdeling kontaktes:

Afdelingsleder Erik Krag Pedersen – tlf. 98 45 78 41 – mail: ekpe@frederikshavn.dk

Forældrerepræsentant Mette Hejslet – tlf. 30 13 30 53 – mail: hejslets@bbnpost.dk

Forældrerepræsentant Lone Haugaard – tlf. 61 66 49 89 – mail: lh@veas.dk

Med venlig hilsen

Formand for skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd

Louise Jæger Jeppesen



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Tegning Torslev.pdf

Dokument Titel: Tegning Torslev

Dokument ID: 1413626





Bilagsforside

Dokument Navn: Handleplansskema inklusion- Nord.docx

Dokument Titel: Handleplansskema inklusion- Nord

Dokument ID: 1417222

Placering: Emnesager/Evaluering af Inklusionsindsatsen i 

Frederikshavn Kommune/Dokumenter

Dagsordens titel Inklusions handleplaner for skoledistrikterne 2016- 2017

Dagsordenspunkt nr 7

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 4



Udviklingsområde

Frederikshavns kommunes målsætninger frem til 2020

 Alle elever har mulighed for at modtage undervisning, der arbejder forebyggende med inklusion.

 Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med inklusion.

 Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerende kollegaer med henblik på øget og mere kvalificeret inklusion.

 Alt pædagogisk personale arbejder med klasseledelse/læringsledelse med henblik på at øge mulighederne for øget læring i undervisningen.   

Målsætninger for distrikt Nord:

Vores score i den nationale trivselsmåling ligger på 4,0 – 4,1. Vi vil opnå en forbedring på 0,2, så vi ligger på 4,2 – 4,3 til næste 

måling.

HYPOTESE

Vi tror på, at vores trivsels-

og inklusionsindsatser vil 

øge scoren i trivselsmålingen

Mål

S Specifikt

M Målbart

A Accepteret

R Realistisk

Hvad vil vi opnå? Hvorfor vil vi opnå det? Hvem er målgruppen Hvad forstår vi ved ord som f.eks. ”god” eller ”fælles sprog”

Hvordan kan vi vide om ændringen er indtrådt? Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag?

Givet målet mening for alle? Kan alle involverede se deres rolle og eget ansvar?

Tror vi på, at målet nås i løbet af den afsatte periode? Har vi ressourcer(økonomi og medarbejdere) til at nå det? Hvad kan 

understøtte vore mål? Hvad kan modarbejde vores mål?



T Tidsbegrænset
Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået? Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?

Indikator:  Vi vil i løbet af 
skoleåret se, at 
trivselskonferencer og 
klassetrivsel.dk viser:

- At mange elever (>68%) er glade for deres skole
- At mange elever (>77%) er glade for deres klasse
- At mange elever (>74%) oplever at de bliver accepteret som de er
- At få elever (<17%) føler sig ensom i skolen
- At få elever (<7%) oplever at de bliver mobbet i skolen
-

Dataindsamlingsmetode Lokale trivselsmålinger som grundlag for teamudviklingssamtaler 3 x i skoleåret
Den nationale trivselsmåling som endelig evaluering foråret 2017

Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål:

At øge elevernes 
oplevelse af fællesskab 
og øge muligheder for 
venskaber

Mere ro i timerne

At inkluderede elever 

Natskole for alle 6. klasser

Elevrådene vedtager fælles regler 

for god opførsel i klasserne, alle er 
forpligtet til at gennemføre 

reglerne

Give dem en plan B som alternativ 
til klasselokalet i pressede 

7.klasse coast to coast løb

Fuldtids trivselsmedarbejdere på 
alle afdelinger til rådighed I hele 

8.-9.kl fælles trivselsdag med 

sociale aktiviteter og teater

Skolefester på alle afdelinger

Trivselslokaler, hvor plan B elever 
kan opholde sig, få sparring og 



opnår indre styring

3 årlige konferencer om 
trivsel og inklusion på 
alle årgange

Udvidet 
forældresamarbejde

Systematiserede 
sagsgange for 
inkluderende indsatser

situationer

Forud for konferencen gennemføres 
en trivselsundersøgelse

Ved tegn på mistrivsel, fravær eller 
stagnerende udvikling er indsatsen 

hyppige møder med forældrene.

Udarbejdelse af ”actioncards” for 
forskellige inklusionsindsatser, så 

allekender handlemuligheder og 
forpligtelser

skoletiden

På konferencen præsenteres 
trviselsplanen, der retter sig mod 

de indsatser, som undersøgelsen 
viser er påkrævede

På møderne udarbejdes en fælles 
handleplan og en tidslinie med 

hyppige, korte opfølgningsmøder 
samt tydelige forventninger, som 

evalueres efter et passende 
tidsrum.

blive holdt fast på aftaler

Sårbare og udsatte elever får en 
særlig individuel plan for inklusion

Tegn på målopfyldelse At ovenstående indsatser 

gennemføres

Evaluering april 2017

Den nationale 
trivselsmåling

I Skoledistrikt Nord evaluerer vi 

indsatserne tre gange årligt:

Den nationale trivselsmåling i 

foråret danner datagrundlag for 

vores slutevaluering

Tre trivselskonferencer Tre teamudviklingssamtaler Tre MUS

Lederrolleni forhold til det beskrevne indsatsområde

Ledelsens rolle er:

- At gennemføre trivselskonferencer og holde fokus på forbedringer i elevernes oplevelse af accept, tryghed og relationer i skolen. De lokale

trivselsundersøgelsers data skal benyttes som dokumentation og inspiration til indsatser. Trivselsteamet skal iscenesættes som samarbejdspartner, 

ekstra ressource og sparring.

- At gennemføre teamudviklingssamtaler med sigte på klasserumsledelse og inkluderende fællesskaber. Vores fokus i forhold til inklusion er 



elevernes oplevelse af ro i klassen og overholdelse af de regler, som elevrådene vedtager.

- At gennemføre MUS hvor medarbejderens individuelle rolle og medejerskab for elevernes trivsel betones.

- At gennemføre daglig ledelse med opmærksomhed på elevernes trivsel, inkluderende fællesskaber og oplevelse af ro i klasserne.

Bilag:

- Inklusionsindsats i Skoledistrikt Nordmaj 2016.

- Handleplan for elevtrivsel 2016 – indeholder mål for forbedret oplevelse af ro i timerne.
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Udviklingsområde

Frederikshavns kommunes målsætninger frem til 2020

 Alle elever har mulighed for at modtage undervisning, der arbejder forebyggende med inklusion.

 Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med inklusion.

 Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerende kollegaer med henblik på øget og mere kvalificeret inklusion.

 Alt pædagogisk personale arbejder med klasseledelse/læringsledelse med henblik på at øge mulighederne for øget læring i undervisningen.   

Målsætninger for Distrikt Øst:

- Vi har sikret os, at alle medarbejdere i 2020 har viden om, hvordan man får hjælp fra ressourceteamet, hvad enten 

det gælder fysisk, faglig eller social inklusion.

- Vi er blevet bedre til at anvende indkomne data fra trivselsundersøgelse og nationale test.

HYPOTESE

Mål

S Specifikt

M Målbart

A Accepteret

R Realistisk

T Tidsbegrænset

Hvad vil vi opnå? Hvorfor vil vi opnå det? Hvem er målgruppen Hvad forstår vi ved ord som f.eks. ”god” eller ”fælles sprog”

Hvordan kan vi vide om ændringen er indtrådt? Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag?

Givet målet mening for alle? Kan alle involverede se deres rolle og eget ansvar?

Tror vi på, at målet nås i løbet af den afsatte periode? Har vi ressourcer(økonomi og medarbejdere) til at nå det? Hvad kan 

understøtte vore mål? Hvad kan modarbejde vores mål?

Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået? Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?

Indikator

Dataindsamlingsmetode



Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål 1:

Gennemgang af 
procedurer for indstilling 
af elever til 
ressourceteamet

  Præsentation/reminder på 
afdelingsmøde 1 gang halvårligt

Indstillingsskema tilgængeligt på 
intra/skolekomkonference. Herfra 
udfylder den enkelte lærer 

skemaet.

Behovet for hjælp fra 
ressourceteamet kan opstå i det 

daglige arbejde. Forældrene 
inddrages altid.

Behovet kan opstå på et 
familieteammøde.

Indkomne indstillinger behandles 
og fordeles på 
ressourceteammødet. Der opstilles 

mål og aftales tid for opfølgning

Der kan evt. inddrages sparring fra 
specialcenterteamet

Når forløbet er afsluttet opbevares 
skemaet med mål, indsats og 
evaluering i elevens mappe

Der kan evt. inddrages sparring 
med specialcenterteamet

Tegn på målopfyldelse Afd.leder/koordinatorer sørger 

for, at det kommer på 
dagsordenen til et 

afdelingsmøde i efteråret og et 

afdelingsmøde i foråret

Skema er nu tilgængeligt i intra 

og skolekomkonference.
(Nordstjernen og Frydenstrand)

Det fremgår af dagsorden og 

referat på ressourceteammøder 
og på specialcentermøder

Man kan vende tilbage og se på en 
tidligere indsats ved at finde 

skemaet i elevens mappe.

Evaluering april 2017 Der evalueres på 
lederteammøde for distrikt øst

Der evalueres på 
ressourceteammødet med 

afdelingsledere i april måned 

gennem en-rundt-om- bordet-
dialog

Der evalueres på 
ressourceteammødet med 

afdelingsledere i april måned 

gennem en-rundt-om- bordet-
dialog

Der evalueres på 
ressourceteammødet og 

specialcentermødet med 

afdelingsledere i april måned 
gennem en-rundt-om- bordet-

dialog

Ressourceteamets indsats bør 
ligeledes indgå i drøftelsen på 

det årlige familieteam-

evalueringsmøde

Lederrolleni forhold til det beskrevne indsatsområde

Afdelingslederne sørger for at indsatsen kommer på dagsordenen på de rette tidspunkter.

Afdelingslederne italesætter brugen af indstillingsskemaet ved sparring med personalet



Afdelingslederne italesætter brugen af indstillingsskemaet, hvis indsatsen sættes i værk på familieteammøder.

Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål 2: 

Faglig udvikling af 
ressourcepersoner

De kommunale netværk bruges til 
videndeling og fokus på aktuelle og 
relevante temaer. Den enkelte 

netværksdeltager kan foreslå, at et 
område belyses på et 

netværksmøde. 

Distriktsleder afsøger muligheden 
for fælles kommunale 
temadage/eftermiddage til faglig 

udvikling af ressourcepersonaer.

Tegn på målopfyldelse At den enkelte ressourceperson 

bidrager i netværkssamarbejdet 

og også efterfølgende kan 
bringe nye idéer i spil i sit 

daglige arbejde

At der bliver en mulighed for at 

deltage i et eller flere 

arrangementer i kommunalt 
regi

Evaluering april 2017 Afdelingslederen evaluerer ved 

MUS

Netværkskoordinatorerne 

evaluerer på netværksarbejdet 
2 gange årligt med den 

kommunale styregruppe. 

Formen er dialog.

Der evalueres på 

lederteammøde for distrikt øst

Lederrolleni forhold til det beskrevne indsatsområde

Afdelingslederne bakker op om den kommunale netværkstanke

Distriktsleder er opsøgende på mulighed for fælles kommunale kurser for ressourcepersoner. Øvrige distriktsledere i distrikt øst kunne evt. medinddrages, 

hvor det er relevant.

Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål 3: 
Hvordan anvender vi Afdelingslederne introducerer 

processen på de enkelte afdelinger, 
Der arbejdes videre i de enkelte 
klasseteams, og der udvælges her 2 

De valgte fokuspunkter drøftes med 
nærmeste leder, og der sættes mål 

Der aftales tidspunkt for opfølgning 
sammen med nærmeste leder.



data fra elevernes 
trivselsundersøgelse?

og formulerer refleksionsspørgsmål 

til arbejdet med de foreliggende 
data.

-3 fokuspunkter, som teamet 

ønsker at arbejde videre med.

for hvert af de valgte fokuspunkter

Tegn på målopfyldelse Der er udarbejdes 

refleksionsspørgsmål

Det er på dagsorden til 

afdelingsmøder/KU-møde

Fokuspunkterne bliver synlige 

ved teamsamtalen med 
afdelinger

Målene bliver synlige, og der er 

plan

Evaluering april 2017 Der evalueres på 

lederteammøde for distrikt øst

Lederrolleni forhold til det beskrevne indsatsområde

Lederteamet i Distrikt Øst har valgt at lade denne proces understøtte arbejdet med at skabe professionelle læringsrum. (PLF) Det er oplagt at anvende de 

tilstedeværende data samtidig med, at vi udvikler en kultur for, hvordan vi fremadrettet arbejder med data i en dynamisk bevægelse mellem elever og 

lærere/pædagoger og mellem lærere/pædagoger og afdelingsledere. 

Vi har en forventning om, at ovenstående punkter også i højere grad kan være med til, at vi udvikler på anvendelsen af de nationale testresultater. Både de 

frivillige og de obligatoriske test indgår i skolens testplan og helt generelt ønsker vi os en tættere dialog med teamet om, hvordan resultaterne foldes ud, og 

hvordan de indgår i det fremadrettede arbejde. Processen med samtaler om trivselsresultaterne kan være med til at vise os, om det er en vej at gå.

Pt. bliver resultaterne af nationale test i indskolingen drøftet ved årlige klassekonferencer. 

I den aldersintegrerede undervisning udvikles der på testplanen i forhold til den målstyrede undervisning. 

I april 2017 udarbejdes et delmål 4 med diverse indsatser for indskolingen og anvendelse af data.
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Udviklingsområde INKLUSION

Frederikshavns kommunes målsætninger frem til 2020

 Alle elever har mulighed for at modtage undervisning, der arbejder forebyggende med inklusion.

 Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med inklusion.

 Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerende kollegaer med henblik på øget og mere kvalificeret inklusion.

 Alt pædagogisk personale arbejder med klasseledelse/læringsledelse med henblik på at øge mulighederne for øget læring i undervisningen.   

Målsætning for distrikt Vest:

I skoledistrikt Vest har vi målsætningen –at ekskludere færre elever således der procentvis bliver flere midler til det 

inkluderende arbejde på normalområdet.

HYPOTESE

Ad.1. 

Ad.2

Øget sparring og vidensdeling mellem personale, akt/inkl.vejl og andet fagpersonel –også på tværs 

af matrikler –vil øge muligheden for inklusion.

Pædagogiske og praktiske hjælpemidler som LMS, ugeskema, time-out system vil forbedre 

muligheden for vidensdeling og kvalificere den enkelte lærers praksis ift inkluson

Mål

S Specifikt

M Målbart

A Accepteret

Hvad vil vi opnå? Hvorfor vil vi opnå det? Hvem er målgruppen Hvad forstår vi ved ord som f.eks. ”god” eller ”fælles sprog”

Hvordan kan vi vide om ændringen er indtrådt? Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag?

Givet målet mening for alle? Kan alle involverede se deres rolle og eget ansvar?

Tror vi på, at målet nås i løbet af den afsatte periode? Har vi ressourcer(økonomi og medarbejdere) til at nå det? Hvad kan 



R Realistisk

T Tidsbegrænset

understøtte vore mål? Hvad kan modarbejde vores mål?

Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået? Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?

Indikator

Dataindsamlingsmetode

1. Øget sparring og vidensdeling mellem personale, akt/inkl.vejl og andet fagpersonel –også på tværs af matrikler –vil øge 

muligheden for inklusion.

Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål At personale sparrer med akt/inkl 

medarb.

At AKT/inkl.personale i Distrikt Vest 

deltager i netværksmøder og 
sparrer indbyrdes

At personale hos Heldagsskolen 

sparrer med personale og inkl/AKT-
medarb.

Tegn på målopfyldelse Aftaler og møder i dagligdagen 
mellem personale og 
akt/inkl.medarb.

Deltagelse i netværksmøder og ad 
hoc møder i distriktet                    

Vejl./inspirationsmøder på 
skoleafdelinger

Evaluering april 2017 Evalueres af ledelse og 
akt/inkl.medarbejdere

Evalueres af ledelse og 
akt/inkl.medarbejdere

Evalueres af ledelsen

2. Pædagogiske og praktiske hjælpemidler som LMS, ugeskema, time-out system vil forbedre muligheden for vidensdeling 
og kvalificere den enkelte lærers praksis ift inkluson

Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål Der stiftes bekendtskab med LMS 
og udformes undervisningsforløb 

og indsatser via LMS

Der arbejdes med ugeskema i 
klasser

Time-out system introduceres på 
alle skoleafdelinger af personale fra 

Heldagsskolen

Tegn på målopfyldelse Flere og flere forløb vil være 

indskrevet i LMS

Det fremgår af dagligdagen at 

ugeskema benyttes. Der bliver mere 
tid til enkeltelever med behov

At skoleafdelingernes 

medarbejdere gør brug af time-out 
metoden

Evaluering april 2017 Evalueres af ledelsesteam Evalueres af ledelsesteam Evalueres afdelingsvis



Lederrolleni forhold til det beskrevne indsatsområde

Formidler målsætning og delmål til personalet

Evaluerer løbende, reviderer efter behov og forestår endelig evaluering
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Udviklingsområde INKLUSION

Frederikshavns kommunes målsætninger frem til 2020

 Alle elever har mulighed for at modtage undervisning, der arbejder forebyggende med inklusion.

 Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med inklusion.

 Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerende kollegaer med henblik på øget og mere kvalificeret inklusion.

 Alt pædagogisk personale arbejder med klasseledelse/læringsledelse med henblik på at øge mulighederne for øget læring i undervisningen.   

Målsætninger for distrikt Syd:

I skoleåret 16/17 vil vi i skoledistrikt Syd have fokus på følgende to målsætninger:

1. Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med inklusion

2. Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerede kollegaer mhp. øget og mere kvalificeret inklusion

HYPOTESE

Ad.1. 

Ad.2

Krav om øget skriftlighed og dokumentation, samt en tydelig, beskreven procedure kvalificerer 

indsatsen ift. inklusion

Videndeling i professionelle læringsfællesskaber er med til at kvalificere indsatsen og højne 

kvaliteten

Mål

S Specifikt

M Målbart

A Accepteret

Hvad vil vi opnå? Hvorfor vil vi opnå det? Hvem er målgruppen Hvad forstår vi ved ord som f.eks. ”god” eller ”fælles sprog”

Hvordan kan vi vide om ændringen er indtrådt? Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag?

Givet målet mening for alle? Kan alle involverede se deres rolle og eget ansvar?

Tror vi på, at målet nås i løbet af den afsatte periode? Har vi ressourcer(økonomi og medarbejdere) til at nå det? Hvad kan 



R Realistisk

T Tidsbegrænset

understøtte vore mål? Hvad kan modarbejde vores mål?

Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået? Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?

Indikator

Dataindsamlingsmetode

1. Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med inklusion

Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål At alle skoleafdelinger har en 

beskrevet procedure

Tydelig mødestruktur Mere dokumentation og 

skriftlighed

At medarbejderne benytter 

skolerådgivningen for derved at 
kvalificere tilbuddet til den enkelte 

elev

Tegn på målopfyldelse Proceduren er kendt og tilgængelig 

for alle afdelingens ansatte
De ansatte benytter proceduren

Mødestrukturen er kendt af 

medarbejderne og benyttes

Skemaer til beskrivelse

af problematik og indsats

At en højere del af medarbejderne 

benytter sig af tilbuddet

Evaluering april 2017 Det konstateres om der foreligger 

en procedure

Evalueres i ledelsesteamet Findes der skemaer for 

ovenstående og bliver de benyttet?
Har skemaet gjort arbejdet 

nemmere?
Har det haft en effekt ?

Bliver vejlederne i højere grad 
benyttet?

Har det skabt nye tiltag som højner 
trivslen/inklusionen?

Evalueres på det årlige FIC-møde i 

distriktet

2. Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerede kollegaer mhp. øget og mere kvalificeret
     inklusion

Indsatser: indsats indsats indsats indsats 

Delmål PLC definerer deres rolle på de 
enkelte skoleafdeling

Videndeling i distriktsnetværkene At skabe tydelig sammenhæng 
mellem inklusionsindsatsen og 

trivselspolitikken

Opkvalificering af AKT/inklusions-
medarbejdere

Tegn på målopfyldelse Det er tydeligt for den enkelte 

medarbejder, hvad PLC kan bidrage 

Det fremgår af referaterne fra 

netværkene, at der har fundet 

At medarbejderne er bevidste om 

sammenhængen mellem inklusions-

Fælles kommunalt 

uddannelsesforløb igangsat



med og hvilke forventninger 

ledelsen har til den enkelte 
medarbejders brug af tilbuddet

videndeling sted og trivselspolitik

Evaluering april 2017 Evalueres af ledelsesteam Referaterne ligger til grund for 
evaluering

Evalueres afdelingsvis Er der igangsat uddannelsesforløb?

Lederrolleni forhold til det beskrevne indsatsområde

Skabe rum for møder gennem en tydelig og aftalt mødestruktur

Evaluere strukturen løbende og revidere efter behov

Sikre at processen omkring at beskrive en procedure igangsættes

Der deltager en ledelsesrepræsentant i alle distriktsnetværksmøder

Løbende at evaluere indsatsen på ledelsesteammøderne 
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 8. august 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,98 6,25 6,35 6,46

Februar 6,56 5,73 6,65 7,58

Marts 4,81 6,08 6,92 5,88

April 4,16 4,74 4,84 5,66

Maj 4,22 4,74 4,36 5,19

Juni 4,22 4,5 4,57 4,99

Juli 3,41 3,82 3,46 3,67

August 3,88 4,52 4,22

September 5,13 5,89 5,54

Oktober 5,04 5,57 5,76

November 5,77 6,18 6,42

December 5,27 5,41 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,34
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Side2/2
Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2015 til og med juli 2016). 

Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 

fraværsprocent

Jul. 

2015

Aug. 

2015

Sep. 

2015

Okt. 

2015

Nov. 

2015

Dec. 

2015

Jan. 

2016

Feb. 

2016

Mar. 

2016

Apr. 

2016

Maj 

2016

Jun. 

2016

Jul. 

2016
Gennemsnit

Ejendom. 4,57 5,59 7,16 7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 4,38 5,81

Økonomi og 
Personale

0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,34 2,46 2,50 2,13 2,08

Park og Vej 3,75 4,76 5,88 4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,28 1,47 3,61

Teknik og Miljø 4,08 3,16 3,40 3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,43 3,30

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet - - 0,97 - 1,44 1,24 1,11 - 0,33 0,37 - 0,34 - 0,46

Familie 2,76 3,84 5,53 5,86 5,43 5,00 6,13 7,72 5,18 5,72 4,22 3,96 2,10 4,91

Fritidstilbud/Kultur og 

Fritid
1,70 1,71 5,13 3,22 3,97 2,13 2,28 4,92 3,83 3,46 2,69 2,11 0,53 2,97

Børn og Skole 2,55 4,39 5,97 5,76 6,61 5,71 6,69 7,57 6,08 6,00 5,65 5,10 3,50 5,54

Arbejdsmarked 2,31 2,17 4,25 5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,15 5,29 8,03 6,19 3,63 5,05

Bibliotek og 

Borgerservice
2,19 2,08 3,53 5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,21 4,87 3,73 4,16

Ungeenhed 4,61 2,94 5,46 5,66 8,31 7,37 6,72 9,30 7,44 5,32 5,51 6,23 3,96 6,02

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 0,99 0,31 1,95

Sundhed og Pleje 4,10 4,82 6,13 6,27 6,66 6,70 7,40 7,76 6,76 6,03 5,18 5,31 4,37 5,93

Ledelsessekretariat - 0,82 1,95 1,39 - 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 - 1,24

Social- og 

Sundhedsmyndighed
2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,38 2,34 3,19

Handicap og 
Psykiatri

3,89 5,14 5,92 7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,93 6,64 6,30 4,72 6,80

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 8. august 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.
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