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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05360
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Punkt 8 behandles efter punkt 2.
Godkendt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

.
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2 (Åben) Præsentation af Center for Familie
Sags ID: EMN-2022-00294
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som aftalt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. januar 2022, vil der på mødet
ske en præsentation af Center for Familie ud fra følgende overskrifter:


Organisering



Lovgivning og økonomi



Vision og strategi



Opgaver i centerets områder



Udfordringer, successer og potentialer

Indstilling
Center for Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Præsentation af CFA på BUU 02.02.22 (DokumentID: 6569485 - EMN-2022-00294)
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3 (Åben) Ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet
Sags ID: EMN-2021-03200
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgets møde den 7. december 2021, at
der skal præsenteres et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet
for Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 12. januar 2022.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har udarbejdet forslag til en ny model for,
hvordan tildelingen af ressourcen til folkeskolernes almenområde kan se ud.
Baggrunden for at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel til almenområdet er, at
tildelingen til folkeskolerne i dag sker efter en elevtildelingsmodel, en model der ikke
længere er økonomisk bæredygtig for de skoledistrikter der har mange klasser med lave
klassekvotienter
Med den nuværende tildelingsmodel bliver ressourcerne fordelt til skolerne med en
timetildeling pr. elev samt ressourcer til inklusionslærere, timer til tosprogede elever og til
lærere der får aldersreduktion.
I ”Ny tildelingsmodel” bliver der taget højde for, at de fire skoledistrikter er meget
forskellige både i forhold til deres socioøkonomiske baggrund samt i forhold til
klassekvotienterne på de enkelte skoleafdelinger.
Som udgangspunkt er den skitserede model en model, hvor størstedelen af ressourcerne
fordeles med en tildeling pr. klasse. Da der, som nævnt, er store forskelle i
klassestørrelser og skolernes socioøkonomiske baggrund, er der taget højde for dette i
tildelingsmodellen.
I modellen tildeles først ressourcer til antal klasser for at sikre, at der er de nødvendige
ressourcer, som det koster at drive klasserne. Fordelingen mellem lærere og andet
pædagogisk personale fortsætter uændret.
I modellen er der indbygget en pulje, som giver en ekstra tildeling til skoledistrikter med
klasser med høje klassekvotienter. For også at tage hensyn til skoledistrikternes
forskellige socioøkonomiske baggrunde er der også indarbejdet en pulje, som fordeles
efter socioøkonomisk baggrund.
Den skitserede model giver gennemskuelighed i fordelingen af midlerne samt en større
budgetsikkerhed for distrikterne.
De udmeldte ressourcer dækker alle de opgaver, der er forbundet med at drive skole på
almenområdet.
Eneste undtagelser, der ikke er indarbejdet i modellen, er transportpuljen samt andre
særskilte puljer.
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Da den foreslåede model er bygget på et helt andet tankesæt end tidligere, vil det i første
omgang blive en større men også mere gennemskuelig arbejdsopgave, der kommer til at
ligge i distrikterne. Økonomiafdelingen vil i et samarbejde med skoledistrikterne
udarbejde de nødvendige styringsredskaber.
Den nuværende incitamentsmodel på specialområdet fortsætter uændret, dog vil der
blive udarbejdet en ny socioøkonomisk analyse af skoleområdet.
På mødet præsenteres forslaget til den nye model.

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at
1. der afholdes dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget,
skolebestyrelserne og de berørte faglige organisationer den 17. januar 2022 om
forslaget.
2. efter dialogmødet sendes ressourcetildelingsmodellen i høring i perioden den 18.
januar – 15. februar 2022 i skolebestyrelserne og de faglige organisationer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025
Dato: 12-01-2022

Der afholdes dialogmøde med bestyrelserne og de faglige organisationer den 17. januar
2022 om indhold og forventninger til en kommende tildelingsmodel.
Sagen genoptages på det kommende møde i udvalget.
Supplerende sagsfremstilling 2. februar 2022
Med udgangspunkt i de inputs, der blev givet på dialogmødet med skolebestyrelserne,
har administrationen arbejdet videre med den foreslåede tildelingsmodel.
Modellen beskrives nærmere i det vedhæftede bilag.
Modellens fundament er en klassetildeling til den lovpligtige undervisning samt udgifter til
fællesudgifter.
Herudover fordeles de resterende midler ud fra fire parametre, nemlig høj klassekvotient,
socioøkonomi, elevtalstildeling og klassetildeling.
Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at
1. parametrene i den nye tildelingsmodel fastlægges
2. modellen sendes i høring i skolebestyrelserne, lokalMED, CenterMED,
DirektørMED og de faglige organisationer fra den 3. februar – 20. februar 2022
3. udvalget afholder møde med bestyrelsesformændene den 3. februar kl. 17.30 og
gennemgår modellens indhold forud for høringsfristens udløb
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Beslutninger:
Følgende parametrene indgår i den nye tildelingsmodel, som sendes i høring fra den 3.
februar til 20. februar 2022 i skolebestyrelser, faglige organisationer og respektive MEDudvalg:
 Midler til nødvendig lovpligtig undervisning på alle afdelinger.
 Ledelse og administration på skolerne og distrikterne
 Pulje til klasser med højt elevtal ~ 5,35 mio. kr.
 Socioøkonomiske vilkår ~ 11,24 mio. kr.
 Pulje til elevtildeling ~ 27,97 mio. kr.
 Pulje til klassetildeling ~ 11,635 mio. kr.
Der afholdes møde med skolebestyrelsernes formænd den 3. februar 2022, kl. 17.30.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Ny 02.02.22 - Oplæg til ny tildelingsmodel på skoleområdet (DokumentID: 6554822 - EMN-2021-03200)
2. Bilag fra BUU 12.01.22 - Beskrivelse af mekanismer i oplæg til ny tildelignsmodel på skoleområdet
(DokumentID: 6408020 - EMN-2021-03200)
3. Bilag fra BUU 12.01.22 - Tildelingsmodel 2021 (DokumentID: 6560809 - EMN-2021-03200)
4. Socioøkonomisk rapport 2021 (DokumentID: 6560835 - EMN-2021-03200)
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4 (Åben) Socialtilsyn Nords tilsynsrapporter på Center for Families
område 2021
Sags ID: EMN-2021-05132
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i
nordjyske kommuner. På Børne- og Ungdomsudvalgets område, Krisecentret, Granly
samt akut- og aflastningsværelserne i Bohjemmestøtte.
Hvert år udkommer en samlet årsrapport om tilbud på tværs af kommunerne fra
Socialtilsyn Nord. Børne- og Ungdomsudvalget får hvert år en orientering om de
tilsyn, der er udført. Konklusionerne på tilsynene i 2021 præsenteres i denne sag og
er vedlagt som bilag. Generelt scorer tilbuddene mellem 4-5 (5 er højeste score).
Granly
Den kommunale døgninstitution Granly er godkendt til 9 pladser til anbragte børn og
unge i alderen 10-18 år. I 2021 blev der udført et anmeldt og et uanmeldt tilsyn.
Konklusionen på tilsynene var, at tilbuddet fortsat kunne godkendes og at det har den
fornødne kvalitet. Tilsynet bemærker vigtigheden af, at senest opdaterede
bekendtgørelse vedr. magtanvendelse er tilgængelig.
Bohjemmestøtte
Bohjemmestøtte er et ambulant tilbud til unge i alderen 14-22 år og deres familier.
Bohjemmestøtte har derudover 4 døgnpladser, der er godkendt af tilsynet. De 4
døgnpladser er fordelt på 1 akutværelse og 3 aflastningsværelser, der benyttes til for
eksempel botræning og udslusning til egen bolig.
Konklusionen på tilsynet var, at tilbuddet fortsat kunne godkendes og at det har den
fornødne kvalitet. Det bemærkes i tilsynet, at Bohjemmestøtte skal arbejde målrettet
med at opstille og dokumentere klare konkrete målbare mål og ligeledes dokumentere
resultaterne af de konkrete mål.
Frederikshavn Krisecenter
Krisecentret er godkendt til 4 pladser til voldsramte kvinder og deres eventuelle
medfølgende børn. Der blev udført både et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på
Krisecentret.
Konklusionen på tilsynene var, at tilbuddet fortsat kunne godkendes og at det har den
fornødne kvalitet. Ved det anmeldte tilsynsbesøg bemærkede Socialtilsyn Nord et
højt sygefravær. Dette skyldes langtidssygemelding. Ved det senere uanmeldte tilsyn
bemærkede de, at sygefraværet var blevet nedbragt.
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Indstilling
Center for Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag
1. Anmeldt tilsyn, Granly, april 2021 (DokumentID: 6463375 - EMN-2021-05132)
2. Uanmeldt tilsyn, Granly, oktober 2021 (DokumentID: 6460682 - EMN-2021-05132)
3. Anmeldt tilsyn, Bohjemmestøtte, marts 2021 (DokumentID: 6460756 - EMN-2021-05132)
4. Anmeldt tilsyn, Krisecentret, december 2020 (DokumentID: 6463351 - EMN-2021-05132)
5. Uanmeldt tilsyn, Krisecentret, oktober 2021 (DokumentID: 6505129 - EMN-2021-05132)
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5 (Åben) Model for dialogmøder 2022 - 2025
Sags ID: EMN-2022-00241
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget holder årlige dialogmøder på dagtilbuds-, skole-, ungdomsog fritidsklubområdet.
Jf. skoleloven skal der afholdes mindst 2 årlige møder på skoleområdet, og jf.
styrelsesvedtægterne på dagtilbud og klubområdet, skal der holdes 1 årligt møde på
hvert af områderne.
Model for dialogmøder i Børne- og Ungdomsudvalget for perioden 2022-2025 skal
fastlægges. Administrationen har lavet et forslag til en model for dialogmøder i perioden
2022- 2025 samt en tidsplan for 2022.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at model for dialogmøder i 2022–2025 samt tidsplanen for
2022 godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Model for dialogmøder i 2022-2025 (DokumentID: 6546869 - EMN-2022-00241)
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6 (Åben) Valg af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Sags ID: EMN-2014-00422
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
I den seneste byrådsperiode har Børne- og Ungdomsudvalget haft en politisk
repræsentant i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd ønsker, at dette fortsætter i byrådsperioden 2022-2025.
Det overordnede formål er, at sikre en udvidet involvering og inddragelse af unges
interesser i arbejdsmarkedsrelaterede emner og diskussioner. Hermed sikres
ungeperspektivet som en betydningsfuld vinkel når Det Lokale Arbejdsmarkedsråd skal
rådgive Arbejdsmarkedsudvalget i beskæftigelsesmæssige anliggender. Eksempler
herpå er udarbejdelse af beskæftigelsesplanen samt sikring af et fortsat samspil og
dialog mellem borgere, erhvervsliv, organisationer og Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at der vælges en repræsentant fra Børne- og
Ungdomsudvalget til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:
Tina Kruckow er valgt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

.
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7 (Åben) Initiativsag fra medlemmerne i S i Børne- og
Ungdomsudvalget - Borgerrådgivning som nytter
Sags ID: EMN-2022-00409
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
”Vi er i Frederikshavn Kommune heldigvis begunstigede af, at vi har dygtige
medarbejdere over alt. Alle er optagede af at levere god velfærd og erhvervsservice.
Samtidig er vi kommunalpolitikere fastboende her i kommunen, har selv børn i skoler og
daginstitutioner og forældre i ældreplejen. Vi har et naturligt lokalt engagement. Så langt
så godt. Men vi er også nødt til at tage alvorligt, at nogle føler, at det er svært at komme
ind i kommunen på den rigtige måde. Mange af os har måske kun brug for at kontakte
kommunen en eller to gange i livet, og vi opøver derfor ikke nogen rutine i korrekte
henvendelser.
Derudover er mange af henvendelserne til kommunen fra familier og enkeltpersoner, som
er i en krise af den ene eller anden art, hvilket ikke nødvendigvis giver det samme
overskud til at kontakte og navigere i det kommunale system korrekt. I takt med at
samfundet bliver mere komplekst, bliver det mere og mere nødvendigt, at vi får et fokus
på borgerrådgivning.
Vi vil derfor sætte arbejdet i gang i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget med at afsøge, hvad en kommende borgerrådgiver skal tage sig af. På de
kommende møder vil vi sætte arbejdet i gang i forvaltningen. Og efter vores opfattelse
starter arbejdet med inddragelse af de formelle høringsorganer. Det være sig det lokale
handicapråd, men også andre, som har frivillig eller professionel kontakt med familier og
enkeltpersoner, der skal hyppigt i kontakt med kommunen. En ting er sikkert: vi er nået
dertil, hvor vi skal have øget rådgivningen til borgerne, så flest muligt får den bedste
løsning på en svær livssituation, vi alle på et tidspunkt i livet kommer til at stå i.”

Indstilling
Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutninger:
Administrationen skal afdække den nuværende indsats samt, hvordan en styrket og
helhedsorienteret tilgang i borgerrådgivningen kan tilrettelægges.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.
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Bilag

.
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8 (Åben) Februar 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00321
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område:


Lov om indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 1. januar 2024
er nu blevet vedtaget i Folketinget. Loven omfatter, at vuggestuebørn fra 1.
januar 2024 skal have vuggestuenormering frem til og med den 1. i måneden
efter de er fyldt 3 år.



Ledelsesresume af rapport fra Indenrigs- og Boligministeriet om antal elever, der
opfylder karakterkrav til erhvervsuddannelser (bilag)

Indstilling
Center for dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Ledelsesresume, bilag (DokumentID: 6548512 - EMN-2021-03830)
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9 (Åben) Underskriftsside februar 2022
Sags ID: EMN-2021-03832
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

.
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