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1 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønsket frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Digitalisering af skoleområdet                           3.596.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.256.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet    414.000 kr.

Udvikling af den digitale daginstitution              2.110.000 kr.

I alt                                       7.376.000 kr.

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Børne- og 

Ungdomsudvalget frigives, som ovenfor anført med i alt 7.376.000 kr.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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2 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til laveste 
identificerbare omkostningssted for Børne-og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Reglerne om økonomisk styring for Frederikshavn Kommune indeholder en bestemmelse 

om, at fagudvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de 

omkostningssteder, der opfylder nedenstående betingelser:

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af 

budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres.

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.

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

tager orienteringen til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Idenficerbare omkostningssteder BUU 2017 (1717563 - EMN-2016-
00463)
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3 (Åben) Opfølgning december 2016 vedr. budgetoverholdelse Center for 
Familie
Sags ID: EMN-2016-01570

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

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.

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

tager opfølgningen og orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen genoptages.

Bilag
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4 (Åben) Tilskud til pasning af egne børn - opfølgning
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 %)

Beslutning: Børne- og Ungdomsudvalget den 3. november 2016

Indstillingen godkendt.

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

ansøgningsrunder uden for forsøgsperioden.

Supplerende sagsfremstilling den 1. december 2016

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 3. november 2016, at tilskudssatsen til 

”pasning af egne børn” fastsættes til 75 %. Det svarer til, at tilskuddet til børn i alderen 24 

uger til og med 2 år og 11 mdr. er 5.115 kr. pr. måned i 2017. Til børn mellem 2 år og 11 

mdr. og frem til skolealderen er beløbet 3.174 kr. pr. barn. Taksterne til pasning af egne 

børn er de samme takster som i øvrigt anvendes til privat pasning.  

Tilskud til pasning af egne børn kan som minimum udbetales for 8 uger og maksimalt for 

en etårig periode, og kun i én sammenhængende periode. Ved en etårig forsøgsperiode 

er konsekvensen, at der skal være søgt om tilskud i 2017 inden 1. januar 2017. Der er 

ikke mulighed for at lave yderligere tidsbegrænsning. Hvis en forældre bliver godkendt til 

tilskuddet, har vedkommende krav på det i op til 12 måneder. Bestemmelsen har også 

som konsekvens, at en forælder kun kan modtage tilskuddet i én omgang. Man kan ikke 

få det fx 3 måneder, holde en pause og søge igen til en ny 3 måneders periode for det 

samme barn senere.

Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket at drøfte konsekvenserne ved at forlænge 

ansøgningsfristen, fx 3 eller 6 måneder ind i 2018. Hermed vil den etårige forsøgsperiode 

blive forlænget tilsvarende, for de forældre, der vælger at modtage tilskuddet et helt år. 

Hvis der åbnes for ansøgning hele 2017, kan der potentielt være et antal familier som får 

ret til tilskud til pasning af egne børn i 2018. Takster beregnes for hvert budgetår, og der 

vil således komme en justering i taksten for 2018 i forhold til 2017.

Økonomisk vil konsekvenserne af en forlængelse afhænge af flere ting: Hvor mange 

ønsker at benytte muligheden? Hvor mange vil benytte muligheden i den maksimale 

periode på et år? Hvor mange vil benytte muligheden uden i dag at bruge et dagtilbud i fx 

dagpleje, vuggestue eller børnehave. Hvor lang en forlængelse er der tale om?

Center for Økonomi har beregnet de økonomiske konsekvenser i nogle forskellige 

scenarier:
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Scenarie 1a - Fra ingen plads i dagtilbud for 0-2 årigt barn til tilskud til pasning af egne børn

Tilskud pr. måned 0 - 2 årige 5.115

Årligt tilskud 61.380

Merudgift 61.380

Scenarie 1b - Fra ingen plads i dagtilbud for 3-5 årigt barn til tilskud til pasning af egne børn

Tilskud pr. måned 3 - 5 årige 3.174

Årligt tilskud 38.088

Merudgift 38.088

Scenarie 2a - Fra vuggestueplads med 100 % friplads til tilskud til pasning af egne børn

Kommunal udgift:

Indekseringstakst vuggestue pr. barn pr. år 96.160

Manglende forældrebetaling pr. mdr. 2.770 kr. -30.470

Udgift til 100 % friplads 30.470

Kommunal årlig nettoudgift 96.160

Tilskud til pasning af egne børn 0 - 2 års alderen

Tilskud pr. måned 0 - 2 årige 5.115

Årligt tilskud 61.380

Besparelse -34.780

Scenarie 2b - Fra vuggestueplads til tilskud til pasning af egne børn

Kommunal udgift:

Indekseringstakst vuggestue pr. barn pr. år 96.160

Forældrebetaling (11 mdr. * 2.770 kr.) -30.470

Kommunal årlig udgift i alt 65.690

Tilskud til pasning af egne børn 0 - 2 års alderen

Tilskud pr. måned 0 - 2 årige 5.115

Årligt tilskud 61.380

Besparelse -4.310

Scenarie 3a - Fra dagplejeplads med 100 % friplads til tilskud til pasning af egne børn

Kommunal udgift:

Indekseringstakst dagpleje pr. barn pr. år 98.832

Manglende forældrebetaling pr. mdr. 2.480 kr. -27.280
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Udgift til 100 % friplads 27.280

Kommunal årlig nettoudgift 98.832

Tilskud til pasning af egne børn 0 - 2 års alderen

Tilskud pr. måned 0 - 2 årige 5.115

Årligt tilskud 61.380

Besparelse -37.452

Scenarie 3b - Fra dagplejeplads til tilskud til pasning af egne børn

Kommunal udgift:

Indekseringstakst dagpleje pr. barn pr. år 98.832

Forældrebetaling (11 mdr. * 2.480 kr.) -27.280

Kommunal årlig udgift i alt 71.552

Tilskud til pasning af egne børn 0 - 2 års alderen

Tilskud pr. måned 0 - 2 årige 5.115

Årligt tilskud 61.380

Besparelse -10.172

Scenarie 4a - Fra børnehaveplads med  100 % friplads til tilskud til pasning af egne børn

Kommunal udgift:

Indekseringstakst børnehave pr. barn pr. år 48.080

Manglende forældrebetaling pr. mdr. 1.670 kr. -18.370

100% friplads - forældrebetalingstakst pr. mdr.1.670 
kr. 18.370

Kommunal årlig nettoudgift 48.080

Tilskud til pasning af egne børn 0 - 2 års alderen

Tilskud pr. måned 3 - 5  årige 3.174

Årligt tilskud 38.088

Besparelse -9.992

Scenarie 4b - Fra børnehaveplads til tilskud til pasning af egne børn

Kommunal udgift:

Indekseringstakst børnehave pr. barn pr. år 48.080

Forældrebetaling (11 mdr. * 1.670 kr.) -18.370

Kommunal årlig nettoudgift 29.710

Tilskud til pasning af egne børn 0 - 2 års alderen

Tilskud pr. måned 3 - 5 årige 3.174
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Årligt tilskud 38.088

Merudgift 8.378

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

 drøfter sagen og perspektiver i en eventuel forlængelse

 beslutter om der skal åbnes for en længere forsøgsperiode og i givet fald hvor 

lang forlængelsen skal være

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget beslutter, at der åbnes for en længere forsøgsperiode med løbende optag og 
med sidste ansøgningsfrist den 31. december 2017.

Bilag
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5 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse med budget 2017 besluttet at tilbyde forældre mulighed for 

økonomisk tilskud til pasning af egne børn.

På den baggrund er der beregnet takster for pasning af egne børn for 2017. Samtidig er 

taksterne for SFO på Heldagsskolen ændret i budget 2017.

Taksterne pr. 1. januar 2017 for tilskud til pasning af egne børn og SFO på 

Heldagsskolen er følgende:

2016 2017

Tilskud til pasning af egne børn

24 uger – 2 år 10 mdr. – tilskud pr. måned - 5.115  

2 år 11 mdr. – 5 år (skolestart) – tilskud pr. måned - 3.174 

Heldagsskole SFO

Morgenplads pr. måned 320 395

Eftermiddagsplads pr. måned 400 495

Fuldtidsplads pr. måned 720 890

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende nye takster for pasning af egne børn 

og Heldagsskolens SFO pr. 1.januar 2017.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. Stigningen skal ske over 2 år for Heldagsskolen SFO.

Nye takster for 2017 er:

Morgenplads            360
Eftermiddagsplads   450
Heldagsplads           810
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Bilag
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6 (Åben) Placering af Heldagsskolen
Sags ID: EMN-2016-03041

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Frederikshavn Kommune

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
I budget 2017 er der taget en beslutning om, at Heldagsskolen pr. 1. august 2017 skal 

have en anden placering end den nuværende, jf beslutning om en lavere huslejebetaling 

(reduktion på 0,5 mio. kr.) end den nuværende. 

Center for Børn og Skole har i samarbejde med ejendomscenteret undersøgt mulige 

placeringer af Heldagsskolen.

Center for Børn og Skole og Ejendomscenteret foreslår, at Heldagsskolen fremtidig bliver 

placeret i Jyllandsgade 6 A, 9900 Frederikshavn, i lokaler, der tidligere har rummet Kaj 

Bundvads Fritidscenter.

Da bygningen skal ændre anvendelse fra fritidscenter til undervisningssted, vil det være 

nødvendigt at foretage en række bygningsmæssige ændringer for i alt 5 mio. kr.

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

godkender, at

 Heldagsskolens fremtidige placering bliver i Jyllandsgade 6 A, 9900 

Frederikshavn

 at de bevillingsmæssige konsekvenser indgår i punktet ”Status og plan for de 

bygningsmæssige investeringer i Bæredygtigt Børneområde” hvor 

Økonomiudvalget anmodes om, at indarbejde bygningsændringerne i 

anlægsprogrammet for Bæredygtigt Børneområde samt at Økonomiudvalget 

godkender, at der optages lån på 2,5 mio. kr. til energirenovering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen genoptages på januar mødet. Sagen belyses bedre.

Bilag

 (Lukket bilag)



Børne- og Ungdomsudvalget - 01-12-2016 15:00 Side 14 af 23

7 (Åben) Status og plan for bygningsmæssige investeringer i Bæredygtigt 
Børneområde
Sags ID: EMN-2014-00315

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Budgetrammen til bygningsændringer i Bæredygtigt Børneområde frem til og med 2019 

er fastlagt således

2016 2017 2018 2019

29.816.679 kr. 13.725.000 kr. 22.956.000 kr. 6.000.000 kr.

Det indgår i finansieringen, at evt. mulighed for energilån skal indgå i det omfang, de 

konkrete projekter giver mulighed for det. Der er konkret planlagt med 2,5 mio. kroner i 

2017 og 13 mio. kroner i 2018 herfra, som i givet fald skal godkendes som 

tillægsbevillinger i Økonomiudvalg og Byråd.

Forslag til en konkret planlægning og disponering af anlægsprogrammet på området i 

2017 og overslagsårene, inklusiv budgetbeløb for 2016, fremgår af det vedlagte bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget har senest i mødet den 6. oktober 2016 modtaget 

henvendelse med ønsker til etablering af skolebod fra en distriktsbestyrelse og henvist til 

at den behandles sammen med anlægsbudgettet til Bæredygtigt Børneområde. Børne-

og Ungdomsudvalget skal derfor drøfte denne henvendelse i relation til ovennævnte 

planlægning.

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

 drøfter henvendelse om etablering af køkken til skolebod

 drøfter disponeringen af byggebudgettet til Bæredygtigt Børneområde

 anbefaler disponeringen af byggebudgettet til Bæredygtigt Børneområde

til Økonomiudvalget

 anbefaler Økonomiudvalget, at videresende anbefalingen af rammebudgettets 

udmøntning til byrådet, inklusiv godkendelse af tillægsbevilling på i alt 15,5 mio. 

kroner til finansiering af planlagte energilån. Energilånet er fordelt med 2,5 mio. 

kr. i 2017 og 13 mio. kr. i 2018 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sagen genoptages på januar mødet. Sagen belyses bedre.

Bilag

 Byggebudgetter BBO - år 2016 - 2020  (1730304 - EMN-2014-00315)
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8 (Åben) Henvendelse fra distriktsbestyrelse om Børnehaven Stjernens 
pladser
Sags ID: EMN-2016-03087

Sagsbehandler: Trine Graarup Christensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Dagtilbudsdistriktsbestyrelsen i Distrikt Øst har den 14. november 2016 indsendt brev til 

Børne- og Ungdomsudvalget om deres overvejelser vedr. fremtiden for pladserne i 

Børnehaven Stjernen. Børnehaven Stjernen er en lille enhed med et gennemsnitligt 

børnetal på 21 fra august til december 2016, og et forventet gennemsnitligt børnetal på 

20 i hele 2017. I brevet appellerer distriktsbestyrelsen til, at der bliver truffet en hurtig 

beslutning om flytning af børnene.

Center for Børn og Skole kan understøtte distriktsbestyrelsens fakta og argumenter, og 

kan anbefale at processen igangsættes med henblik på, at børnene i Børnehaven 

Stjernen pr. 1. februar 2017 flytter til andre afdelinger i distriktet.

Erfaringerne fra tidligere har vist, at netop tæt dialog og fælles planlægning er vejen til at 

give børn og forældre den bedst mulige overgang fra en børnehave til en anden.

Børnehaven Stjernens lokaler er et af de steder, som i forbindelse med Bæredygtigt 

Børneområde er tænkt ind i en ny større institution i dagtilbudsdistrikt Øst.

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

 drøfter henvendelsen

 godkender at pladserne i Børnehaven Stjernen flytter ud med udgangen af januar 

2017

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag

 Henvendelse fra distrikt Øst vedr. Børnehaven Stjernen (1727751 -
EMN-2016-03087)
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9 (Åben) Dialogfora 
Sags ID: EMN-2016-00724

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

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

ungdoms/fritidsområdet ud fra en model, som blev besluttet på møde i BUU den 2. 

november 2015.

Børne- og Ungdomsudvalget har udtrykt ønske om, at undersøge mulighederne for at 

komme i dialog med de organisationer, som arbejder indenfor BUU’s område.   

Børne- og Ungdomsudvalget inviterer repræsentanter fra de faglige organisationer til et 

årligt dialogmøde. Mødet med organisationerne placeres i første kvartal. Herudover 

foreslås 4 årlige møder mellem Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelsesformændene i 

områdets bestyrelser i dagtilbud og skole.

Formål med dialogmøderne er at 

 drøfte udviklingen på de forskellige faglige områder indenfor BUU’s 

arbejdsområder

 klæde hinanden på i forhold til, hvad der rører sig på de forskellige 

fagområder

 udbygge samarbejdet mellem de faglige organisationer og BUU yderligere

 styrke samarbejdet med bestyrelsesformændene

Bilaget viser overblik over Børne- og Ungdomsudvalgets dialogfora nævnt ovenfor.

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

og godkender forslag til afholdelse af dialogmøder med de faglige organisationer samt 

møder med bestyrelsesformændene.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen genoptages.
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Bilag

 Bilag BUU, december 2016, Dialog fora i BUU regi (1732603 - EMN-
2016-00724)
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10 (Åben) Opfølgning på Ungebyrådets møder om integration af unge 
flytninge i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01549

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Ungebyrådet består af 19 

medlemmer, der repræsenterer folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser, 

foreningslivet samt klubområdet i Frederikshavn Kommune.

Ungebyrådet og den politiske styregruppe fik den 8. november 2016 en rundvisning på 

Asylcenter og Asylskolen i Frederikshavn.

Den 23. november 2016 mødtes Ungebyrådet igen for at udarbejde et samlet idékatalog 

til byrådet og som inspiration til, at de unge selv kan sætte aktiviteter i gang i deres egne 

netværk, som kan fremme integrationen af unge flygtninge i Frederikshavn Kommune.

Ungebyrådet fremhævede følgende 6 idéer som de vigtigste som byrådet skal arbejde 

videre med: 

 Få kortlagt flygtningenes/asylansøgernes kompetencer, og så få asylansøgere til 

at hjælpe med/deltage i undervisningen – som fx foredragsholdere på skolerne.

 Gør noget for de unge piger på Asylcentret, så de kommer ud fra Centret, fx se 

film sammen med dem.

 Få oprettet en besøgsven/kontaktvens ordning. Få tilknytte en kontaktperson på 

samme alder.

 En udvekslingsordning – kulturudveksling, en ”udvekslingselev” fra Asylcentret, 

som man fx kan invitere med hjem til spisning og lave andre aktiviteter sammen 

med.

 Besøgsdage for danske elever, hvor eleverne skal besøge Asylcentret og 

Asylcentret unge skal besøge skolerne.

 Temauge: International uge på alle skoler om fx kultur, geografi mm.

Hele Ungebyrådets Idékataloget vedlægges som bilag. 



Børne- og Ungdomsudvalget - 01-12-2016 15:00 Side 20 af 23

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

forholder sig til Ungebyrådets drøftelser og idéer. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget beder forvaltningen om, at komme med et oplæg til hvordan der kan arbejdes 

videre med Ungebyrådets idéer.

Bilag

 Ungebyrådsmødets idée katalog integration af unge flygtninge 
(1732698 - EMN-2016-01549)
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11 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (BUU)
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

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 til oktober 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2015 til og med 

oktober 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
Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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12 (Åben) December 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.

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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