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1 (Åben) Opfølgning vedrørende budgetoverholdelse for Center for Familie
Sags ID: EMN-2015-50160

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som beskrevet i handleplan for budgetoverholdelse for Center for Familie fremlægges 

månedligt på møderne i Børne og Ungdomsudvalget en opfølgning på Center for 

Families arbejde med at tilpasse aktivitetsniveauet til den givne budgetramme.

I møderne fremlægges nøgletal indenfor:

 Anbringelser

 Foranstaltninger som alternativ til anbringelse

 Underretninger

 Sagstal

Derudover fremlægges på møderne yderligere materiale med det formål at tilvejebringe 

yderligere viden om udviklingen samt potentialer og muligheder i arbejdet med at opnå 

budgetoverholdelse.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodede på møde den 6. oktober 2016 om, at få en 

oversigt over Center for Families budget og regnskab 2007-2016. Administrationen 

fremlægger budget og regnskab for 2011-2016, idet det er de tal, der umiddelbart er 

tilgængelige i Opus Økonomi.

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

tager opfølgningen og orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 PDF Familie - nøgletal til budgetopfølgning 2016 (1708257 - EMN-
2015-50160)

 PDF Center for Familie - Grafisk visning af budget og forventet forbrug 
- pr august 2016 (1708261 - EMN-2015-50160)

 PDF Center For Familie - regnskab 2011-2016 (1708262 - EMN-2015-
50160)
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2 (Åben) Tilskud til pasning af egne børn
Sags ID: EMN-2016-02611

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Byrådet har i budget 2017 besluttet at tilbyde forældre mulighed for i en forsøgsperiode at 

vælge at få økonomisk tilskud til pasning af egne børn efter § 86 i Dagtilbudsloven. 

Tilskud til pasning af egne børn vil efter budgetbeslutningen kunne tildeles forældre til 

børn i alderen 24 uger og frem til skolestart i hele året 2017. Forældre med interesse for 

ordningen skal derfor inden 15. december ansøge om tilskuddet til pasningen af egne 

børn.

Forsøgsperioden i 2017 afsluttes med evaluering af muligheden ultimo 2017.

Kommunen skal fastsætte tilskudssatsen indenfor den lovmæssige ramme, som giver 

mulighed for at give op til 85 % i tilskud. Center for Børn og Skole foreslår, at taksten 

bliver på 75 % af nettoudgiften til et dagtilbud til samme aldersklasse i kommunen. 

Dermed vil tilskuddet svare til det tilskud kommunen i øvrigt yder til private 

pasningsordninger.

Lovmæssigt er der fastsat forskellige krav og betingelser for at forældre kan modtage 

tilskud til pasning af egne børn:

 forældre må ikke samtidig benytte andre dagtilbud eller modtage tilskud til Privat 

Pasning

 den forælder, der ansøger om tilskuddet, kan ikke samtidig modtage offentlig 

overførselsindkomst (fx barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, 

førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt

 tilskuddet har desuden indvirkning på en ægtefælles kontanthjælp

 kommunen kan kun udbetale tilskud til pasning af egne børn til en forælder, der 

har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år (gælder dog ikke forældre, der er 

berettiget til ydelsen efter EU-retten)

 kan som minimum udbetales for 8 uger og maksimalt for en etårig periode, og 

kun i én sammenhængende periode

 en familie kan modtage tilskud til i alt 3 børn enten samtidigt eller i forskudte 

perioder (det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige 

dagpengemaksimum)
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I særlige tilfælde kan kommunen give afslag på tilskud, hvis hensynet til barnet taler for 

det. 

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

 fastsætter seneste ansøgningsfrist til tilskuddet til den 15. december 2016

 fastlægger at forsøget evalueres i efteråret 2017

 godkender forslaget om samme tilskudsprocent som øvrige private 

pasningsordninger (75 %)

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker, at det undersøges hvorvidt der er muligheder for at lave yderligere 

ansøgningsrunder uden for forsøgsperioden.

Bilag
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3 (Åben) Ledelsesorganisering - Bæredygtigt Børneområde
Sags ID: EMN-2014-00939

Sagsbehandler: Vibeke Post Madsen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde blev det besluttet, at de 8 

distriktslederstillinger i dagtilbuds- og skoledistrikterne pr. 1. august 2017 skulle blive til 4 

stillinger for 4 samlede børnedistrikter (0-16 år). Således ville hvert børnedistrikt have een 

fælles leder med det overordnede ansvar for alle opgaver i børnedistriktet.

Argumenterne for denne sammenlægning var at, ”kombinationen af en ny skole- og 

dagtilbudsstruktur med de stærkere faglige netværk, skabt gennem større 

medarbejdergrupper og tættere tilknytning til familieafdelingens medarbejdere, vil skabe 

en bæredygtig organisering af børneområdet. Med én ledelse, der går på tværs af de 

traditionelle aldersgrupper og fagområder, vil der desuden være et forpligtende fokus på 

tværfaglige samarbejde og skabe mulighed for flere fleksible og lokale og 

individualiserede løsninger.”

Siden starten af Bæredygtigt Børneområde i august 2015 har visionerne om den 

ændrede ledelsesopbygning været til debat. På dialogmødet mellem Børne- og 

Ungdomsudvalget og distriktsbestyrelserne i maj 2016 og i forskellige andre 

sammenhænge, er det fra distriktsbestyrelserne overfor Børne- og Ungdomsudvalget 

blevet fremført, at distrikterne ikke er klar til en sammenlægning nu. Flere fra 

distriktsbestyrelserne har givet udtryk for, at de gerne så den nuværende struktur med 8 

distrikter bibeholdt.

Center for Børn og Skoles oplevelse er, at strukturen med 8 distriktsledere fungerer 

tilfredsstillende og i sig selv understøtter visionen i Bæredygtigt Børneområde. I den 

forløbne periode har distriktslederne sammen med distriktslederne i Center for Familie 

fået opbygget et tæt netværk, der i langt højere grad end tidligere støtter op om de 

tværfaglige indsatser. Som eksempel kan nævnes arbejdet med Familien i Centrum, som 

både på visions og daglig basis er blevet udviklet i fælles retning. Center for Børn og 

Skole har i relation til emner som specialområdet, inklusion, digitalisering og tosprogede 

børn allerede registreret nye muligheder for et tættere samarbejde på tværs for børn 

mellem 0-16 år. Qua distriktslederne og den fælles skole- og dagtilbudschef er der 

ledelsesmæssigt skabt en større sammenhængskraft, som også opleves ”at smitte af” 

videre ud i organisationen til dagpleje, børnehuse og skoler.
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Der har ikke været indregnet økonomisk rationale i denne ledelsesmæssige omlægning, 

da det blev skønnet at antallet af de samlede ledelseskræfter i et børnedistrikt skulle 

bibeholdes uanset den organisatoriske opbygning af distrikterne i dagtilbud og skoler.

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

 drøfter målsætningen om at gå fra 8 til 4 distriktsledere i fase 2 i visionen for 

Bæredygtigt Børneområde 

 tager stilling til om eller hvornår målsætningen for lederstrukturen i Bæredygtigt 

Børneområde skal igangsættes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal bestående af A, V og DF beslutter, at målsætningen ikke iværksættes på 

nuværende tidspunkt, men indgår i den samlede evaluering af Bæredygtigt 

Børneområde.

F og Ø ønsker, at målsætningen om at gå fra 8 til 4 distriktsledere bortfalder.

Bilag
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4 (Åben) Skolestartstidspunkter ved rullende skolestart
Sags ID: EMN-2014-01404

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. oktober blev ”Rullende skolestart” drøftet 

under orienteringspunktet. På den baggrund ønskede Børne- og Ungdomsudvalget at få 

punktet sat på dagsordenen.

Det er specifikt antallet af ”rul”, som Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at få drøftet på 

ny.

I vedtagelsen om Bæredygtigt Børneområde, besluttet i byrådet den 8. oktober 2014, 

indgik det, at der fra 1. august 2015 indførtes rullende skolestart. Børne- og 

Ungdomsudvalget besluttede derefter, den 6. november 2014, at der skulle ske optagelse 

i skole fire gange i løbet af året, således:

 Børn der er født i årets 1. kvartal: Optages den 1. februar

 Børn der er født i årets 2. kvartal: Optages den 1. maj

 Børn der er født i årets 3. kvartal: Optages den 1. august

 Børn der er født i årets 4. kvartal: Optages den 1. november

Rullende skolestart forudsætter foruden rullende optag, at undervisningen i indskolingen 

foregår i aldersintegrerede klasser/hold. Undervisningen i børnehaveklassen til og med 2. 

eller 3. klasse bliver derfor organiseret i aldersintegrerede klasser/hold.

Børne- og Ungdomsudvalget er på baggrund af udsagn og henvendelser fra forskellig 

side blevet optaget af, hvad der egentlig er det optimale i forhold til antallet af 

skolestartstidspunkter 

En eventuel ændring i antallet af skolestartstidspunkter vil tidligst kunne have virkning fra 

skoleåret 2017/2018. 

Center for Børn og skole foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget sender spørgsmålet 

om antal rul til høring i bestyrelserne i dagtilbud og skoler med afleveringsfrist for 

høringssvar 9. december 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget vil dermed kunne genoptage sagen på udvalgsmødet den 

12. januar 2017
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De økonomiske konsekvenser ved en ændring vil primært afhænge af antallet af ”rul” og 

elevernes gennemsnitlige alder ved skolestart. En ændring til fx en model med 3 rul, har 

ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling
Børn-, Skole- og Arbejdsmarkedsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 drøfter sagen

 beslutter om spørgsmålet sendes i høring til bestyrelser i dagtilbud og skoler 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Sagen genoptages i januar 2017.

Bilag
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5 (Åben) Leasing af pc ér til folkeskoler
Sags ID: EMN-2016-01140

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning den 30. april 2016 på Børne- og Ungdomsudvalgets 

område blev det besluttet at lease 865 pc’ere til de kommunale folkeskoler i 

Frederikshavn Kommune med henblik på overholdelse af budgettet for 2016.

Den samlede omkostning ved leasing af 865 pc’ere til de kommunale folkeskoler er 2.0 

mio. kr. excl. moms. Udgiften for pc’erne falder i 2016, da det er indkøb af hardware.

Der er indhentet et tilbud på en leasingaftale hos Kommune Leasing. Det er en 

teknologisikringsaftale til den eksisterende leasingaftale nr. K-813 A26511, da aftalen er 

udvidet med mulighed for supplering af det leasede udstyr.

Indkøbsperioden gælder frem til 31.12.2016. Efter 31.12.2016 beregnes en ny 

leasingydelse ud fra restværdien på den eksisterende leasingaftale samt indkøb foretaget 

på teknologisikringsaftale.

Løbetiden på teknologisikringsaftalen er fastsat til 2 år + restværdi. Første betalingsdato 

er 1. februar 2017.

Leasingydelsen betales af Børn- og Kulturs driftsbudget for digitalisering. 

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

anbefaler Økonomiudvalget, at godkende leasingaftale med Kommune Leasing.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Bilag
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6 (Åben) November 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

 Eventuelt ekstraordinært møde i udvalget den 19. december 2016

 Udmøntning af 0,6 mio. kr. ledelse/harmonisering

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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