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1 (Åben) Orientering om Indsats Ungeliv
Sags ID: EMN-2016-00804
Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe
Ansvarligt center: Fritidsklub HotSpot
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
En del af ungelivet i Frederikshavn Kommune har det seneste år været under pres. Der
har været flere tilfælde af uroligheder med unge som omdrejningspunktet, hvilket har
krævet en særlig opmærksomhed fra kommunen side. Situationens alvor taget i
betragtning igangsættes en målrettet indsats med inddragelse af en bred vifte af
kommunens ungetilbud.
Der er formuleret en indsatsbeskrivelse, der centrerer sig om 3 sammenhængende mål:
1. Intensiveret indsats mod kriminalitet og uroskabende unge
Kommunen vil i de kommende år iværksætte målrettede, handlingsorienterede initiativer,
der skal sikre effektfulde løsninger af kerneproblemerne i ungelivet med kriminalitet,
rekruttering til bandemiljøer samt unge med uroskabende adfærd.
2. Forpligtende samarbejde
Unge med uroskabende adfærd skal guides til foreningsliv, uddannelse og job. Indsats
Ungeliv skal skabe sammenhæng mellem ungetilbud som SSP, UU, skoler,
Ungdomsskolen, foreningsliv og fritidscentrene, der i fællesskab med relevante andre
skal intensivere ungeindsatsen igennem aktiv involvering af de unge i et fremadrettet
samfundsbærende perspektiv.
3. Fællesskabende ungemiljøer
Kommunen vil i samspil med de unge skabe attraktive ungemiljøer, baseret på
meningsfulde aktiviteter og positive fællesskaber med signifikante voksne. Det fysiske
rum skal forbedres og positive aktiviteter fastholdes
Indsats Ungeliv er berammet til en 3 årig periode.
Indsatsbeskrivelsen er vedlagt som bilag.
Elsebeth Wiwe kommer og præsenterer Indsats Ungeliv.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Taget til efterretning.
Udvalget drøftede problemstillingen. Udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre
med projektet, herunder at udvalget straks vil styrke den allerede eksisterende indsats jf.
oplægget.
Beskrivelse af udviklingen, herunder omfang samt behov, vil blive fremlagt for udvalget
snarest.
Oplægget sendes til de implicerede parter til drøftelse.

Bilag



INDSATS UNGELIV - UNDER BROEN (1396370 - EMN-2016-00804)
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2 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene
Sags ID: EMN-2016-00463
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for
budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.
Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget er i 2017 på 867.757 t.kr. I 2017 er der
budgetmæssige udfordringer på 23.524 t.kr., som følger:
1 % produktivitetsstigning og 0,5 % omprioriteringsbidrag

11.931 t.kr.

Demografi
Heldagsskolen
Integrationstilskud
Vakance
Tilbagebetaling mere pædagogisk personale
Specialklassetillæg
I alt

8.641 t.kr.
630 t.kr.
-4.678 t.kr.
2.000 t.kr.
2.400 t.kr.
2.600 t.kr.
23.524 t.kr.

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et
administrativt budgetoplæg. Direktøren gav på mødet den 19. maj 2016 en orientering
om det administrative oplæg. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at genoptage
sagen den 2. juni 2016.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2016:
Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at budgetudfordringen for
2017 ser ud som følgende – se bilag.
Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at sende følgende
budgetforslag i høring:
IT service/it-konsulent & Bibliotekskonsulent - Total 0,7 mio. kr.
Indtægtskrav døgnplads - 0,4 mio. kr.
Socialrådgiver i dagtilbud - 0,8 mio. kr.
Ungeenheden ledelse - 0,8 mio. kr.
Administration, ledelse, konsulenter mv. - generelt - 1,2 mio. kr.
0,7 mio. kr. på Rammebesparelse
4,0 mio. kr. på anlæg – BBO
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Ida Skov, Ø kan ikke tiltræde budgetforslaget.
Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj.
Budgetforslaget blev sendt i høring i MED-organisationen, Handicapråd og
Integrationsråd.
Sagen blev genoptaget den 29. juni 2016, hvor budget og høringssvar blev drøftet.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 29. juni 2016:
Et flertal i udvalget bestående af S, SF, DF har på sit møde besluttet ændringer som
medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med 3,8 mio. kr.
Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser
sig i stand til, at tage ansvaret for alene.
Et flertal vil derfor henstille til, at den videre budgetproces i Børne- og Ungdomsudvalget
suspenderes indtil augustmøderne, idet der på dette tidspunkt forventes, at være overblik
over den kommunale indtægtsside, og dermed den samlede kommunale økonomiske
situation.
Venstre ønsker, at de af udvalget aftalte besparelser på 8,6 mio. kr. udmøntes.
Venstre kan godt tilslutte sig reduktionerne på 3,0 mio. kr., som et flertal har besluttet,
dog ikke reduktionen på 0,8 mio. kr. på Socialrådgiver i dagtilbud.
Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget.
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager
I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen
Supplerende sagsfremstilling den 25. august 2016
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2017 udgør 871,6 mio. kr. efter nye
pris- og lønskøn samt tilpasninger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.
I forbindelse med behandling af udvalgets budget den 29. juni vedtog et flertal i
udvalget at reducere udgifterne med 3,8 mio. kr. i 2017. Herefter henstår en ikke
udmøntet reduktion på 19,4 mio. kr. (korrigeret med nye pris- og lønskøn) som
flertallet udskød til august møderne.
Direktionen har i forbindelse med det administrative budget foreslået at
Økonomiudvalget tager stilling til om nettoråderum fra annulleret
omprioriteringsbidrag modregnet med det nye moderniserings- og
effektiviseringsprogram m.v., skal tilbageføres til de enkelte udvalg. Såfremt
Økonomiudvalget vil tilbageføre råderummet, foreslår Direktionen, at råderummet
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fordeles jf. bilag. Her modtager Børne- og Ungdomsudvalget det totale råderum i
2017, og det samme beløb i overslagsårene, svarende til 7.862.000 kr.

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


drøfter og godkender forslag til budget 2017 og overslagsårene for Børne- og
Ungdomsudvalgets budgetområde



forholder sig til den ikke udmøntede reduktion på 19,4 mio. kr.



godkender forslag til takster og øvrige bemærkninger på udvalgets område



indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et enigt udvalg har drøftet budgetudfordringen for 2017 jf. bilag og udvalget finder fortsat
ikke, at der er et samlet overblik over kommunens indtægtside, til at udvalget kan finde
reduktioner svarende til 9,4 mio. kr. på dette møde. Udvalget udskyder derfor
beslutningen til et ekstraordinært møde i september.

Bilag






BUU Budget 2017 - Idekatalog (1399945 - EMN-2016-00463)
1876855-BUU -specielle bemærkninger budget 2017 - 2020 (1360564
- EMN-2016-00463)
Takstoversigt 2017 (1386669 - EMN-2016-00463)
BUU Budget 2017 (1401329 - EMN-2016-00463)
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3 (Åben) Fastholdelse af socialrådgivere
Sags ID: EMN-2016-00463
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

BUU/ØU
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetforlig 2015- 2018 blev det besluttet, at overføre 1.050.000 kr. fra
Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af pålagte reduktioner af
lønbudgetter for Center for Familie og Center for Unges socialrådgivere. Beslutningen
blev truffet ud fra en bekymring om, at en reduktion i antallet af socialrådgivere på disse
områder, ville medføre en stigning i omkostningerne på udvalgets anbringelsesbudget.
Overførslen om fastholdelse af socialrådgiver var kun gældende for budget 2015 og
efterfølgende skulle udvalget i forbindelse med budget 2016 afklare, hvorvidt udvalget
også i overslagsårene ville tilføre ØU midler for at sikre antallet af socialrådgivere.
På Børne-og Ungdomsudvalgets møde den 21. januar 2016 blev der, i forbindelse med
behandling af omlægning af tilbud inden for Børne- og Ungeområdet, drøftet at fastholde
socialrådgivere i Center for Familie og derved at afholde udgiften til at sikre at der ikke
sker afskedigelse som følge af 3% og 1% reduktionerne i Økonomiudvalget finansieret af
anbringelsesbudgettet med 1.400.000 kr. i 2016 stigende til 1.800.000 kr. i 2017.
Beløbene i overslagsårene afventer ØU´s behandling af omprioriteringsbidrag og
moderniseringsbidrag.
På den baggrund ønskes der truffet en beslutning om fastholdelse af socialrådgivere.
Jens Christian Knudsen deltager i punktet og orienterer om mulighederne i forhold til
personale på konto 6 under Økonomiudvalget.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og
Ungdomsudvalget træffer endelig beslutning om fastholdelse af
socialrådgivere.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen følges.
Fraværende: Mette Hardam
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4 (Åben) Dispensationsansøgning, Dagskolen Nordjylland for skoleåret
2016-17
Sags ID: EMN-2013-01305
Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup
Ansvarligt center: Børn og Skole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Dagskolen Nordjylland er en intern skole, som ligger i tilknytning til Opholdsstedet
Nordlys i Frederikshavn Kommune. Nordlys er et specialtilbud til børn og unge.
Oprettelse af interne skoler sker med lovhjemmel i BEK nr. 702 af 23/06/2014,
”Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”.
Jf. bekendtgørelsens § 10 skal en intern skole i dagbehandlingstilbud og på
anbringelsessteder være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før
en sådan kan oprettes.
Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan dog beslutte, at der etableres en
intern skole, selvom den ikke kan opfylde kravet om minimum 10 elever. Denne
beslutning kan træffes for et år af gangen, dog med mulighed for forlængelse.
Til skoleåret 2016-17 er der indskrevet færre end 10 elever ved Dagskolen
Nordjylland, men Center for Børn og Skole vurderer, at der vil være behov for, at
Dagskolen Nordjylland fortsætter idet Frederikshavn Kommune har en elev, som vil
profitere af at modtage det 10. skoleår på Dagskolen Nordjylland.
Eleven har tidligere været visiteret til forskellige specialklassetilbud i Frederikshavn
Kommune, da ingen af disse skoletilbud var passende, blev det vurderet, at det var
nødvendigt med et andet og mere individualiseret undervisningstilbud. Denne opgave
er de seneste år løst af Dagskolen Nordjylland, hvor eleven har modtaget en mere
praksisrelateret undervisning, der i perioder har været kørt som eneundervisning.
Efter en vurdering fra Pædagogisk Rådgivning bør eleven fortsætte sit
undervisningstilbud på Dagskolen Nordjylland i 10. klasse, da Frederikshavn
Kommune ikke kan løses undervisningsopgaven, indenfor de specialklassetilbud som
vi har pt.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
 giver dispensation til Dagskolen Nordjylland således, at skolen kan bibeholde det
eksisterende skoletilbud med færre end 10 elever.
 fremover uddelegerer kompetencen om lignende beslutninger til Skole- og
Dagtilbudschef

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Indstillingen følges.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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5 (Åben) Orientering om sammenlægning af Børnegården og Børnehaven
Brolæggervej til én institution
Sags ID: EMN-2016-01800
Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Dagtilbudsdistrikt Syd har henvendt sig til Center for Børn og Skole med anmodning om
sammenlægning af Børnegården og Børnehaven Brolæggervej til en institution og med
det fælles navn ”Børnehuset Brolæggervej”.
Børnegården og Børnehaven Brolæggervej, beliggende på henholdsvis Brolæggervej 2
og 4 i Sæby, har allerede fælles afdelingsleder og fælles forældreråd. I forhold til budget
og personale drives begge huse også som én institution i Distrikt Syd.
I henvendelsen beskrives, at det vil være hensigtsmæssigt, at der sker en yderligere
sammenlægning, så der fremover kun er én venteliste til pladserne i de 2 huse. Hermed
opnås øget fleksibilitet i det pædagogiske arbejde med børnene på tværs af de to huse
og flere udviklingsmuligheder i forhold til den daglige strukturelle organisering (fx
funktionsopdeling, aldersopdeling).
Desuden ønskes en sammenlægning af husenes to p-numre. Det vil give
afdelingslederen fordele fx i forhold til trivselsundersøgelser, ved AT-besøg og i
arbejdsmiljøgruppens arbejde med APV, således at der kan laves handleplaner for den
samlede medarbejdergruppe i husene.
Distriktsbestyrelsen i Syd har på deres møde den 7. juni 2016 drøftet sagen og besluttet
at anbefale en sammenlægning af Børnegården og Børnehaven Brolæggervej og
anbefaler samtidigt, at Børnegården og Børnehaven Brolæggervej ændrer navn til
”Børnehuset Brolæggervej”.
Center for Børn og Skole ser ændringerne som en naturlig konsekvens af at
afdelingsleder og budget allerede er samlet. Center for Børn og Skole kan derfor
imødekomme ændringen og vil gerne godkende bestyrelsens ønske om at navnet
fremover bliver Børnehuset Brolæggervej.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen om fælles venteliste, et p-nummer og nyt fælles navn til efterretning
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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6 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager - Samling af
handicapområdet
Sags ID: EMN-2016-01841
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Lars Oldager stiller forslag om, at samle handicapområdet ”fra vugge til
grav” i en afdeling.
Ved denne sammenlægning må det forventes, at der kan opnås besparelse i tid for
sagsbehandlere fra både handicapområdet 0-18 år og voksenhandicapområdet.
Sammenlægningen vil også betyde, at borgere med et handicap og deres pårørende får
en mere stabil kommunal brugerflade.
Lars Oldager anmoder om, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslaget, og beslutter
om der skal arbejdes videre med ideen.
Indstilling
Drøftes.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget ønsker en beregning af, om der kan opnås synergier ved at sammenlægge
børn og voksenhandicapområdet, herunder hvilke konsekvenser det vil have at
sammenlægge området.
V ønsker ikke at følge beslutningen. V ønsker at videresende sagen til
budgetforhandlingerne.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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7 (Åben) Godkendelse af ombygning til børnehave og skole i Aalbæk
Sags ID: EMN-2016-00022
Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 2. maj 2016, at Aalbæk Børnehave placeres
på Aalbæk Skole, og at ombygningsprojektet – med en reduceret pris – godkendes
endeligt af udvalget (budgetrammen var i alt 6,3 mio. kr.).
Ejendomscenteret har herefter udarbejdet et nyt økonomisk overslag ud fra de ændrede
forudsætninger i projektet. Overslaget bygger på det reducerede pladsantal i børnehaven
og at mediatek ikke skal placeres i gymnastiksalen.
Den forventede samlede anlægsramme budgetteres til i alt 5,3 mio. kr. Børnehave inkl.
udearealer og tilbygning kan etableres for ca. 3,5 mio. kr., og der vil komme ombygninger
på skolen, inkl. faglokale til ca. 1,8 mio. kr.
I byggeprocessen involveres repræsentanter fra børnehave og skole, for at skabe et
fælles afsæt for den fælles fremtid på Engvej 10.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
beslutter, at rammen for ombygningen bliver i alt 5,3 mio. kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Dato: 02-06-2016
Godkendt.
Udvalget ønsker en specifikation fra Ejendomscenteret.
Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj
Supplerende sagsfremstilling
Specifikation fra Ejendomscentret er vedlagt til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:
Udvalget ønsker at få fremlagt anlægsregnskabet.
Fraværende: Mette Hardam
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Bilag



Bilag med specifikation af udgifter ombygning Aalbæk (EJDC)
(1393200 - EMN-2016-00022)
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8 (Åben) Belægningsstatistik for dagtilbud pr. august 2016
Sags ID: EMN-2014-01526
Sagsbehandler: Acadre Konverteringsbruger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Dagtilbudsdistrikterne belægningsstatistik pr. 31. august 2016 er udarbejdet.
Statistikken viser belægningen i henholdsvis dagpleje-, vuggestue-, og børnehaver.
Der orienteres om statistikken på mødet.
Indstilling
Børne,- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag



Indskrevne børn i dagtilbud 2016 (1285141 - EMN-2014-01526)
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9 (Åben) Evaluering af forårets dialogmøde mellem Børne- og
Ungdomsudvalget og distriktbestyrelser
Sags ID: EMN-2016-00724
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Der har været afholdt et fælles dialogmøde i foråret 2016 med fokus på de
budgetmæssige udfordringer og dilemmaer for alle bestyrelsesformænd i dagtilbud,
skoler, ungdomsområdet, ledere og Handicaprådet.
Dialogmødet blev afholdt den 19. maj 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter evalueringen af forårets dialogmøde.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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10 (Åben) Fastlæggelse af tidsplan for efterårets dialog møder i Børne- og
Ungdomsudvalgets regi
Sags ID: EMN-2016-00724
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Det er tid at fastlægge tidspunkt og ramme for efterårets dialogmøder i Børne- og
Ungdomsudvalgets regi.
I november 2015 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en model for afholdelse af
dialogmøder i udvalgets regi. Modellen er vedhæftet som bilag.
Jf. modellen skal der i efteråret 2016 afholdes et dialogmøde på hvert af de tre områder:
1. Dagtilbud
2. Skole
3. Ungdomsområdet
Dialogmøderne afholdes i tidsrummet kl. 19.00 – 21.30.
Hele bestyrelsen inviteres og indholdet er af faglig karakter. Bestyrelsesformændene fra
dagtilbud, skoler og ungdomsområdet kan deltage i planlægningen af dialogmøderne.
Børne- og Ungdomsudvalget har på møder den 3. september 2015, 4. februar 2016 og 2.
juni 2016 besluttet at følgende temaer tages op på efterårets dialogmøder:


Alle: Børne- og Ungepolitikken



Dagtilbud: Bæredygtige daginstitutioner i oplandet (efter åbent brev fra Distrikt
Syd)



Skole: Omkonvertering af timer fra den understøttende undervisning

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
beslutter tidspunkt og ramme for efterårets tre dialogmøder.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dialogmøderne afholdes i oktober, november og januar efter udvalgsmøderne.
Fraværende: Mette Hardam
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Bilag

4. Model for afvikling af dialogmøder i regi af Børne- og Ungdomsudvalget
021115 (1386075 - EMN-2016-00724)
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11 (Åben) Orientering vedr. midlertidig udskyldelse af
sagsbehandlingsfristen på enkeltydelser for 2016
Sags ID: EMN-2016-01965
Sagsbehandler: Taija Vangsø Erichsen
Ansvarligt center: Ungeenhed
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 8. juni 2016, at sagsbehandlingsfristen vedr.
enkeltydelser midlertidigt udvides fra 2 til 4 uger resten af 2016. Center for Unge følger
beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget, således dette også er gældende for de unge
under 30 år.
Udvidelsen skyldes det pres, der p.t. er på ydelsesområdet, som følge af indførelsen af
kontanthjælpsloft, 225 timers reglen om ordinær beskæftigelse og at flere borgere skal
overgå fra kontanthjælp til integrationsydelse.
Udvidelsen af sagsbehandlingsfristen har de personalemæssige konsekvenser, at
presset reduceres. Dette påvirker naturligvis det oplevede serviceniveau hos borgerne.
Center for Unge vil fortsat bestræbe sig på, her og nu, at løse de mange akutsager, hvor
afgørelsen vedr. enkeltydelser har en lang række konsekvenser for både borgeren og de
kolleger, der internt i CU og eksternt i kommunen arbejder med borgeren.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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12 (Åben) Udpegning af personer til valgbestyrelser - dagtilbud
Sags ID: EMN-2016-01912
Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen
Ansvarligt center: Børn og Skole
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Hvert år afholder de 4 dagtilbudsdistrikter valg til deres distriktsbestyrelser efter
styrelsesvedtægten (bilag). Inden valget af forældrerepræsentanter samles en
valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består af distriktslederen, et medlem af den siddende
bestyrelse og en person udpeget af Børne- og Ungdomsudvalget.
Valgbestyrelsen er overordnet ansvarlig for valgets afvikling efter styrelsesvedtægten og
at resultatet af valget meddeles til Center for Børn og Skole.
De fire distrikter afholder jf. gældende styrelsesvedtægt valg til deres distriktsbestyrelser
inden udgangen af november 2016, og de valgte forældrerepræsentanter tiltræder 1.
januar 2017.
Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende fire dagtilbudsdistrikters
valgbestyrelser:
Distrikt Nord med flg. afdelinger:
Børnehaven Fyrrekrat, Skagen
Børnehaven Mattisborgen, Skagen
Børnehuset Mariehønen, Jerup
Børnehuset Molevitten, Elling
Børnehuset Trindelvej, Skagen
Distrikt Øst med flg. afdelinger:
Abildgård Børnehave, Frederikshavn
Børnehaven Humlebien, Frederikshavn
Børnehaven Spiloppen, Frederikshavn
Børnehaven Stjernen, Frederikshavn
Børnehaven Øster Dahl, Frederikshavn

Distrikt Vest med flg. afdelinger:
Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven,
Frederikshavn
Børnehuset Hånbæk, Frederikshavn
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Dagplejen Nord, hele distriktet
Pilekrattet, Skagen
Vuggestuen Regnbuen, Skagen
Aalbæk Børnehave, Aalbæk

Børnehuset Mælkevejen,
Frederikshavn
Børnehuset Pilekvisten, Frederikshavn
Børnehuset Spiren, Frederikshavn
Dagplejen Øst, hele distriktet
Landbørnehaven, Frederikshavn
Landbørnehaven, Frederikshavn

Børnenes Hus Lærkereden,
Frederikshavn
Dagplejen Vest, hele distriktet
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Børnehuset Troldehøj, Ravnshøj

Kernehuset, Gærum

Distrikt Syd med flg. afdelinger:
Børnegården, Sæby
Børnehuset Sæbygårdvej, Sæby
Dagplejen Syd , hele distriktet
Hørby Børnehus, Hørby

Børnehuset Brolæggervej, Sæby
Børnehuset Sættravej, Sæby
Dybvad Børnehave, Dybvad
Voerså Børnehus, Voerså

Til valgbestyrelserne ved det første valg efter indførelsen af distriktsstrukturen og
Bæredygtigt Børneområde (august 2015) valgte Børne- og Ungdomsudvalget i maj 2015
denne fordeling:
Dagtilbudsdistrikt Nord:
Dagtilbudsdistrikt Øst:
Dagtilbudsdistrikt Vest:
Dagtilbudsdistrikt Syd:

Pia Karlsen og Bent H. Pedersen
Brian Kjær og Ida Skov
Kristina Lilly Frandsen og Bahram Dehghan
Mette Hardam og Lars Oldager

Fremover vil udpegningen altid ske i august/september, maj var undtagelsen, fordi
indførelsen af distriktsbestyrelserne i Bæredygtigt børneområde startede pr. 1. august
2015

Indstilling
Børne- og kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
udpeger personer til hver af de fire valgbestyrelser til bestyrelsesvalget for 2017 i de 4
dagtilbudsdistrikter.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dagtilbudsdistrikt Nord: Pia Karlsen og Bent H. Pedersen
Dagtilbudsdistrikt Øst: Christina Lykke Erichsen og Kristina Frandsen
Dagtilbudsdistrikt Vest: Bahram Dehghan og Ida Skov
Dagtilbudsdistrikt Syd: Mette Hardam og Lars Oldager
Fraværende: Mette Hardam

Bilag



Styrelsesvedtægt dagtilbudsdistrikter pr. 1. august 2015 (1386436 EMN-2016-01912)
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13 (Åben) Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole
Sags ID: EMN-2016-01864
Sagsbehandler: Lise Jørgensen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 2. december 2010 ”Digitaliseringsstrategi
2010-2014, skole-it” med følgende vision: ”Den digitale skole er en realitet i 2014, og alle
er engageret i den”. Det var en ambitiøs vision, som skoleområdet i de seneste år har
arbejdet intenst med at opfylde. Midlerne blev efter indefrysning i 2013 forlænget til brug
til digitale projekter i skolerne også i 2015.
I samme tidsrum har dagtilbudsområdet afprøvet forskellige mindre digitale lærings- og
udviklingsredskaber inklusiv en opdatering af de rent tekniske muligheder. Senest har
digitaliseringen betydet indførelse af et digitalt ”komme–gå” system til registrering og
kommunikation til personale og forældre.
Bæredygtigt Børneområde og dermed øget samtænkning og synergi mellem dagtilbud og
skole har aktualiseret, at den fremtidige overordnede digitaliseringsstrategi kommer til at
omfatte både skoler og dagtilbud, altså alle 0-16 årige børn.
Den fremtidige ”Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole” er udarbejdet med fælles
udgangspunkt og afsæt i digitaliseringsstrategien 2010 -2014, som er udbygget med
fremtidige overordnede målsætninger. Den fortsatte fremtidige strategi er udarbejdet ud
fra den økonomiske ramme, der er afsat til digitalisering i dagtilbud og skoler.
Der er opstillet målsætninger for den fremtidige digitalisering i dagtilbud og skole i
Frederikshavn Kommune, fx:
1. Børnenes/elevernes lyst, nysgerrighed og behov for læring skal øges gennem
digitalisering. Digitale læringsmidler skal udvide mulighederne for differentieret
læring ud fra den enkeltes niveau og forudsætninger. Læringsprocessen skal
tilrettelægges således, at progressionen øges hos det enkelte barn.
2. Alle ledere og medarbejdere har viden om og kompetence til at vurdere, hvornår
og hvordan den digitale teknologi anvendes.
3. Anvendelse af digitaliseringsteknologi skal kvalificere arbejdet med
dokumentation.
Flere målsætninger er beskrevet i Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole, der er
vedlagt som bilag.
For skoleafdelingerne er der udarbejdet retningslinjer for hvilken hardware, og i hvor stor
udstrækning digitalt hardware skal være til stede i undervisningen svarende til
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nuværende målsætninger og serviceniveau. Skolerne har bl.a. som et led i
digitaliseringsstrategien indkøbt pc’er til brug op til 6. klasse. Eleverne har som led
digitaliseringsstrategien fra 2010 – 2014 haft mulighed for at medbringe egen pc. Dette
udbygges yderligere, således at eleverne i udskolingen omfattes af ”Bring Your Own
Device”, i form af egen medbragt pc.
Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter og godkender den fortsatte overordnede digitaliseringsstrategi for dagtilbud og
skole.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal i udvalget beslutter at godkende indstillingen.
Ida skov, Ø tager forbehold for beslutningen, fordi Ida Skov er af den opfattelse, at der
ikke kan stå ”skal” vedrørende BYOD i udskolingen.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag

5. Digitaliseringsstrategi bilag (1395572 - EMN-2016-01864)
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14 (Åben) Drøftelse i BUU vedr. input fra Ungebyrådsmødet den 12. april
2016
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet konkrete
anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at fremme unges sundhed og etablering
af ungemiljøer, modtager Børne- og Ungdomsudvalget her Ungebyrådets input.
Sigtet er, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og vurderer, hvordan inputtene kan
indtænkes i udvalgets fremadrettede indsatser.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter Ungebyrådets input.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Mette Hardam og Pia Karlsen

Bilag



Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-201600092)
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15 (Åben) Udarbejdelse af misbrugspolitik i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01893
Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri
Beslutningskompetence

SOU/SUU/BUU/AMU
Sagsfremstilling
Formændene for Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har
på et møde i maj 2016 behandlet spørgsmålet om, hvordan der kan arbejdes med en
fælles retning for misbrugsområdet i Frederikshavn Kommune. Det blev på mødet
besluttet at udarbejde en samlet misbrugspolitik.
En misbrugspolitik skal skabe synlighed omkring området og sikre sammenhæng mellem
de indsatser, som kommunen står for i dag og mulige fremtidige indsatser. Det er tanken,
at misbrugspolitikken skal være målsættende og udgøre en overordnet ramme for
arbejdet på misbrugsområdet.
Når den overordnede politik er udarbejdet, får de enkelte fagudvalg til opgave at lave en
handleplan for, hvordan man på udvalgets respektive område understøtter den
overordnede målsætning.
Misbrugspolitikken skal dække hele Frederikshavn Kommune og går dermed på tværs af
de forskellige fagudvalg og på tværs af aldersgrupper.
Udarbejdelsen af misbrugspolitikken sættes i gang i en mindre arbejdsgruppe bestående
af nøglepersoner med kendskab til misbrugsområdet inden for social-, sundheds-,
arbejdsmarkeds- og børne- og ungdomsområdet. Arbejdsgruppen får til opgave at lave et
udkast til en misbrugspolitik, som der efterfølgende arbejdes videre med i en bredere
kreds af interessenter.
Udkastet til en misbrugspolitik præsenteres, drøftes og kvalificeres på en fælles temadag
i oktober 2016. Temadagen har også til formål at sætte fokus på de indsatser og tilbud vi
har i dag for at imødegå og håndtere misbrugsproblemer.
Deltagere på temadagen er medarbejdere og ledere, der arbejder med misbrug og
misbrugsbehandling. Herudover inviteres repræsentanter fra Behandlingscenter
Nordenfjord, TUBA, ungdomsuddannelserne og fagudvalgene (SOU, SUU, BUU og
AMU).
Et muligt tidsperspektiv for udarbejdelsen af misbrugspolitikken ser således ud:
1. August 2016: Orientering i udvalgene om procesplan
2. August-september 2016: Udkast til politik udarbejdes af arbejdsgruppe
3. Oktober 2016: Temamøde
4. Januar 2017: Endeligt udkast til misbrugspolitik til godkendelse i udvalgene
5. Januar-april 2017: Handleplaner i de enkelte udvalg
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Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.
Udvalg: Socialudvalget
Taget til efterretning.

Dato: 17-08-2016

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 22-08-2016
Taget til efterretning.
Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam og Pia Karlsen

Bilag
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16 (Åben) August 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


Månedsopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder Center
for Familie

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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17 (Åben) Overflytning af Center for Unge mellem fagudvalg
Sags ID: EMN-2016-01387
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU/AMU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den 2. juni omlægningen af fritidstilbud i
Frederikshavn Kommune, og under forudsætning af, at udvalget beslutter, at
Ungdomsskolen og 10. klassecentret fremover organiseres under centerchefen for Kultur
og Fritid samt Fritidscentrene foreslås det, at Center for Unge overflyttes fra Børne- og
Ungdomsudvalgets ressortområde til Arbejdsmarkedsudvalget.
Center for Unge, hvis fokus ligger på ungeindsatsen og understøttelse af unge i forhold til
ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse, rummer herefter sagsbehandling og
myndighed på beskæftigelses- og voksensocialområdet, SSP, Ungdommens
Uddannelsesvejledning samt uddannelse, aktivering, mentoring og hjemmevejledning.
Ved overflytningen samles opgaverne vedrørende beskæftigelse og uddannelse ud over
folkeskoleniveau således under ét politisk udvalg.
Ungdommens Uddannelsesvejledning vil fortsat fungere som naturligt bindeled mellem
folkeskolen og indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser med henblik på at vejlede i
overensstemmelse med strategien ”Nutidens børn og unge; Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015”.
Personalemæssige konsekvenser:
Der vil ikke være medarbejdermæssige konsekvenser ved overflytning af ansvaret for
centret mellem de to fagudvalg. Der er orienteret om den påtænkte overflytning på hhv.
fællesmøde i Ungeenheden den 27. april 2016 og Center MED for Center for Unge den
11. maj 2016.
Økonomiske konsekvenser:
Ved overflytning af Center for Unge som beskrevet ovenfor fra Børne- og
Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget flyttes den del af økonomien, der hidrører
de flyttede opgaver, svarende til nedenstående oversigt mellem de to fagudvalg:
Center for Unge i alt - BUU
78,3 mio. kr.

Center for unge - AMU
64,8 mio. kr.

10-kl. + ungdomsskolen - BUU
13,5 mio. kr.

Indstilling
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
samt Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overflytningen af Center for Unge som
beskrevet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse til ikrafttrædelse 1. september
2016
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Dato: 02-06-2016
Indstillingen godkendes.
Udvalget anbefaler, at Center for Unge overflyttes til Arbejdsmarkedsudvalget, dog
således at SSP og UU forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget.
Der overflyttes således et lavere budgetbeløb.
Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-06-2016
Sagen genoptages.
Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016
Supplerende sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget anmodede på mødet den 6. juni 2016, om at få
udarbejdet et notat vedrørende mulighederne for organiseringen af Center for
Unge ved en overflytning fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til
Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Notatet vil blive eftersendt til udvalget fredag den 19. august 2016.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter notatet.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 22-08-2016
Drøftet.
Udvalget beslutter at godkende en overflytning af Center for Unge til
Arbejdsmarkedsudvalget, således at der etableres et center indeholdende området fra
Center for Unge & Center for Arbejdsmarked.
SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og UU fastholdes i Arbejdsmarkedsudvalget
med STU budgettet. Overdragelsen sker pr. 1. januar 2017.
Børne- og Ungdomsudvalget den 25. august 2016
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget efter
Arbejdsmarkedsudvalget beslutning den 22. august 2016:
”Udvalget beslutter at godkende en overflytning af Center for Unge til
Arbejdsmarkedsudvalget, således at der etableres et center indeholdende området fra
Center for Unge & Center for Arbejdsmarked. SSP forbliver i Børne- og
Ungdomsudvalget og UU fastholdes i Arbejdsmarkedsudvalget med STU budgettet.
Overdragelsen sker pr. 1. januar 2017.”
Bilag fra Arbejdsmarkedsudvalgets behandling er vedhæftet.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter sagen.

Beslutninger:
Udvalget tager initiativ til en dialog med Arbejdsmarkedsudvalget hurtigst muligt.
Udvalget inviterer Arbejdsmarkedsudvalget til et møde.

Bilag

4. Organisationsdiagram CU (1398882 - EMN-2016-01387)
5. Notat til AMU 220816 - overflytning af CU fra BUU til AMU (1398881 EMN-2016-01387)
6. Center for Unge - præsentation (1398880 - EMN-2016-01387)
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