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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:
Godkendt.

Bilag

.

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 06-04-2022 15:00
MOD-2021-00360

Side 3 af 17

2 (Åben) Præsentation af Center for Dagtilbud
Sags ID: EMN-2022-00327
Ansvarligt center: Dagtilbud
Beslutningskompetence
BUU

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

Organisering
Lovgivning og økonomi
Vision og strategi
Opgaver i centerets områder
Udfordringer, successer og potentialer.

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

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Præsentation af CDA til nye udvalg (DokumentID: 6665193 - EMN-2022-00327)
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3 (Åben) Regnskab 2021 for Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2021-04566
Ansvarligt center: Økonomiafdelingen
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
I henhold til planen for regnskabsafslutning behandler byrådet det samlede regnskab for
2021 samt overførsler til 2022. Børne- og Ungdomsudvalget skal forinden behandle
regnskab og overførsler på eget område.
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget for 2021 ekskl. bankbøger var på 873,4
mio. kr., og regnskabsresultatet for 2021 inkl. COVID-19 relaterede udgifter viser et
forbrug på 890,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 16,6 mio. kr. Hertil kommer
bankbog for tidligere år, hvor der henstod en gæld på 13,8 mio. kr.
Regnskabsresultatet for 2021 kan opgøres således:
Årets drift (merforbrug)

16,6 mio. kr.

Bankbog (akkumuleret gæld)

13,8 mio. kr.

Resultat (merforbrug)

30,3 mio. kr.

COVID-19 relaterede udgifter*

11,2 mio. kr.

Regnskabsresultat (merforbrug)

19,1 mio. kr.

Områder udenfor ØKD-reglerne (mindreforbrug)

0,2 mio. kr.

Overførsel ifølge ØKD-regelsæt (merforbrug)

19,3 mio. kr.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil
indgå i kommunens samlede opgørelse.
De seneste års COVID-19 pandemi, og de udfordringer, som har fulgt deraf, har haft
indflydelse på overførslerne og bankbøgerne. Det er Direktionens vurdering, at disse
ikke længere udgør et retvisende resultat af, hvad en ”almindelig” kommunal drift,
uden COVID-19 relaterede udgifter, ville have resulteret i. Det er ydermere
forventningen, at COVID-19 pandemiens fremadrettede indvirkning på kommunens
økonomiske aktivitet og for produktionen af serviceydelserne, formindskes.
Alt i alt taler den nuværende situation således for, at der iværksættes tiltag, som retter op
på situationen vedrørende overførsler og bankbøger.
Direktionen indstiller derfor, at der afviges fra ”Regelsættet for Økonomisk
Decentralisering”, således at overførslerne fra 2021 til 2022 nulstilles. Dermed overføres
der hverken mer- eller mindreforbrug fra 2021 til 2022. Dog med følgende undtagelser:




Beløb, som er disponeret til forbrug i 2022 – midler, som for eksempel på grund
af COVID-19, ikke har kunne afholdes i 2021, men som skal afholdes i 2022.
Beløb, som er finansieret med eksterne midler
Mer- og mindreforbrug for selvejende institutioner.
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Den samlede overførsel for Børne- og Ungdomsudvalget fordeler sig således:
Drift
Direktørens område (mindreforbrug)

0,1 mio. kr.

Center for Dagtilbud (mindreforbrug)

0,7 mio. kr.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole (mindreforbrug)

2,9 mio. kr.

Center for Familie (mindreforbrug)

0,1 mio. kr.

I alt til drift

3,9 mio. kr.

Det resterende merforbrug på 23,2 mio. kr. overføres ikke.
Anlægsområdet har et korrigeret budget på 10,5 mio. kr., mens regnskabsresultatet viser
et forbrug på 7,2 mio. kr. Dermed kan der opgøres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i
forhold til det korrigerede anlægsbudget. I henhold til Direktionens indstilling overføres
der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
Økonomichef Karsten Jørgensen, Budget og Analyse deltager i punktet.

Indstilling
Center for Økonomi indstiller, at
1. der overføres et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., direkte til drift til centrene under
Børne- og Ungdomsudvalget. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
2. merforbrug på 23,2 mio. kr. overføres ikke
3. der overføres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på anlægsprojekter, samt at
rådighedsbeløb frigives i 2022. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
4. regnskabsresultatet for 2021 for Børne- og Ungdomsudvalgets drifts- og
anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt
tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Bemærkninger for regnskab 2021 (DokumentID: 6645620 - EMN-2021-04566)
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4 (Åben) Budget 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2022-00872
Ansvarligt center: Økonomiafdelingen
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 17. marts 2022 besluttet tidsplan, budgetproces og
foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2023 – 2026 for samtlige udvalg.
De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det
vedtagne budget 2022. Rammen for Børne- og Ungdomsudvalgets drift udgør i alt 951,9
mio. kr.
Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på drift (i 1.000 kr.)
Oprindelig ramme efter P/L

883.308

Omplacering af genforsikring kommunal tjenestemand

73

Tandpleje og Sundhedspleje flyttet til BUU fra SUU

36.718

Demografiregulering

-2.577

Friholdelse af 1 % budgettilpasning

9.476

1 % budgettilpasning vedr. Tandpleje og Sundhedspleje flyttet til BUU

-735

Mental sundhed flyttet til BUU fra SUU

525

Sårbare unge flyttet til BUU fra SUU

78

P/L regulering marts 2022

6.494

Omprioritering af budgetmidler mellem udvalg iht. Økonomiudvalgets
beslutning

-2.800

Center for Familie – regulering af ramme til 2022 niveau

6.500

Center for Familie – regulering af ramme

11.800

Center for Dagtilbud - § 32 børn
Budgetramme 2023

3.000
951.859

Børne- og Ungdomsudvalget er i 2023 fritaget for 1% budgettilpasning.
Udvalget har i budgetrammen for 2023 et reduktionskrav vedrørende 1%
budgettilpasning på Tandpleje og Sundhedspleje. Området som er flyttet fra
Sundhedsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget har et dobbelt sparekrav i 2023 på 0,7
mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. udskudt 1 % besparelsen fra 2022.
Chefgruppen arbejder videre med en fordeling af omprioritering af budgetmidler mellem
udvalg i henhold til Økonomiudvalgets beslutning.
Rammen for Børne- og Ungdomsudvalgets anlæg for 2023 udgør i alt 6,3 mio. kr.
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Det skal understreges, at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som
de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige
budgetrammer. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling
af budgetrammerne for budgetlægningen 2023 – 2026 på Økonomiudvalgsmødet den 19.
april 2022, vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.
Med afsæt i ovennævnte anmoder Direktionen udvalget om, at indlede budgetarbejdet
med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i det administrative
proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag, der skal behandles
på udvalgets kommende møder.
Økonomichef Karsten Jørgensen, Budget og Analyse deltager i punktet.

Indstilling
Budget og Analyse indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budget 2023.

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget ønsker, at administrationen kommer med et budgetforslag, der sikrer
budgetoverholdelse hvor udvalgets udfordringer imødegås.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Slides til BUU 06 04 2022 budget 2023 (DokumentID: 6665197 - EMN-2022-00872)
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5 (Åben) Orientering om samarbejde med ”KOMBU” - Det Nationale
Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom
Sags ID: EMN-2020-07449
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
SSU/BUU/AMU

Sagsfremstilling
Hvert fjerde barn i Danmark vokser op i en familie med psykisk sygdom, og op mod 70 %
af disse børn modtager ingen hjælp. Det var konklusionen på en analyse foretaget i 2020,
af det dengang nyoprettede ”Nationale Kompetencecenter for Børn og Unge i familier
med psykisk sygdom” – også kaldet KOMBU. Kommunen indgår i et samarbejde med
KOMBU, for at forstærke indsatsen i forhold til børn og unge, der vokser op i hjem med
psykisk sygdom. KOMBU har finansieret og stået for uddannelse af medarbejdere på
tværs af centre. Samarbejdet afspejler sig i indsatsen over for børn og familier på
følgende måde:


Samtalegrupper for børn og unge, der vokser op i hjem med psykisk sygdom.
Henvisningen til de første samtalegrupper er aktuelt i gang. Grupperne ledes af 4
medarbejdere, der via KOMBU, har fået en gruppelederuddannelse. Yderligere
beskrivelse af samtalegrupperne fremgår af bilag.



Faglige fyrtårne – i alt 31 medarbejdere fra dagtilbud, skole, PPR,
sundhedstjenesten og myndighedsområdet er blevet uddannet faglige fyrtårne.
De har bl.a. opnået særlig viden om psykisk sygdom, opnået redskaber, der
styrker opsporingen og dialogen med børn, forældre og fagpersoner. I alt 6
medarbejdere fra Jobcentret og Socialpsykiatrien har fået tilsvarende uddannelse
og har dermed også fået viden om psykisk sygdom og adgang til flere værktøjer.
Det særlige fokus for dem, er at tale om børnene, med de voksne, der er ramt af
psykisk sygdom.

De faglige fyrtårne har siden endt uddannelse deltaget på personalemøder på mere end
70 afdelinger tilsammen, på tværs af børne- og voksenområdet. De har indtil videre
formidlet viden til Jobcentret, Socialpsykiatrien, alle dagtilbud, skoler, klubber,
sundhedsplejen, PPR og børnemyndighedsområdet. Medarbejderne, som møder
børnene og forældrene i det daglige, har dermed fået øget indsigt i emnet og er
præsenteret for værktøjer til at lave en støttende indsats. Fremadrettet kan de faglige
fyrtårne rådgive og give sparring til kolleger, i forhold til hvordan arbejdet med
målgruppen kan tilrettelægges, og de kan understøtte brobygning mellem børne- og
voksenområdet.
Det kan have konsekvenser for børn, at vokse op i hjem med psykisk sygdom. Børnene
risikerer i højere grad end andre børn at komme i social og faglig mistrivsel samt på sigt
selv at udvikle psykisk sygdom. Samtidig er psykisk sygdom et tabu og forældre kan
Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 06-04-2022 15:00
MOD-2021-00360

Side 9 af 17

være bange for at tale åbent om deres psykiske sygdom. Med KOMBU-projektet er de
professionelle rustet til at bryde tabuet og iværksætte den tidlige indsats og støtte til børn
og forældre.

Indstilling
Center for Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Frirum - samtalegrupper for børn og unge, der vokser op i hjem med psykisk sygdom (DokumentID: 6636550
- EMN-2020-07449)
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6 (Åben) Frihedsgrader i folkeskolen og håndtering af faglige
udfordringer
Sags ID: EMN-2021-01910
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som følge af Covid-19 og nedlukningen af samfundet blev der politisk vedtaget en
nødbekendtgørelse for folkeskoleområdet i regi af Undervisningsministeren.
Nødbekendtgørelsen blev vedtaget idet der som følge af nedlukninger kunne opstå et
fagligt gab mellem de fastsatte mål som skolerne forventeligt skulle opnå og de faktisk
opnåede mål i fagene.
Som følge af dette blev; ”Bekendtgørelse nr. 1350 af 22. juni 2021 om håndtering af
faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid19 i skoleåret 2021-22” vedtaget. Bekendtgørelsen åbner for muligheden om at skolerne
kan omlægge undervisningen, hvis det samlet set vurderes, at det vil give de bedste
muligheder for at opnå målene for fagene.
Samme bekendtgørelse giver mulighed for at ændre på beslutninger om elevplaner,
kvalitetsrapport og kompetencedækning.
Jf. bekendtgørelsen lægges visse beslutninger ud til skolens leder, mens andre
beslutninger skal foretages af kommunalbestyrelsen.
Det daværende Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune drøftede sagen
på et udvalgsmøde den 17. august 2021. På mødet besluttede udvalget at delegere
beslutningskompetencen til skolechefen.
Børne- og Undervisningsministeriet har i marts 2022 offentliggjort, at visse udvidede
frihedsgrader på folkeskoleområdet forlænges i skoleåret 2022/23. I skoleåret 2022/23 vil
der derfor fortsat være mulighed for at konvertere al understøttende undervisning. Med
udgangspunkt i skoledistrikternes gode erfaringer ønsker de at gøre brug af muligheden i
det kommende skoleår.
Kommunalbestyrelsen træffer beslutningen og godkender at skolen konverterer den
understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende
personaleforbrug for skolen i undervisningen. Beslutningen bygger på en ansøgning fra
skolens leder og indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Ansøgningen skal være
begrundet i, at konverteringen af den understøttende undervisning er den mest
hensigtsmæssige måde at sikre klassens faglige udvikling. Vedrørende godkendelse af
ansøgninger kan kommunalbestyrelsen selv behandle og godkende ansøgninger eller
delegere kompetencen til ”Center for Skole, Klub og Ungdomsskole”.
Medfører konverteringen færre undervisningstimer end normalt, skal der ikke på et
senere tidspunkt gives erstatningstimer for den manglende undervisning.
Kommunalbestyrelsens godkendelse gives klasse- eller årgangsvis.
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Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til skolebuskørsel, idet en omlægning af timer,
der medfører en kortere skolegang, kan have indflydelse på skolebuskørslen.

Indstilling
Center for Skole, Klub og ungdomsskole indstiller, at
1. beslutningskompetencen delegeres til skolechefen
2. det godkendes, at konverteringen kan ske for 4.-9. klasse, men at det ikke må
betyde flere hjemkørsler med skolebus.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag

.
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7 (Åben) Konvertering af den understøttende undervisning i
indskolingen til kortere skoledage
Sags ID: EMN-2022-01276
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde i november 2021, at udvalget på mødet
i april 2022 skal behandle konvertering af understøttende undervisning i indskolingen til
kortere skoledage med henblik på et yderligere kvalitetsløft for de yngste, så dette kan
tænkes ind i budget 2023.
Skoledagens længde er generelt blevet afkortet med 90 timer for eleverne i indskolingen
(børnehaveklasse – 3. klasse), således at det årlige time tal er på 1.110 timer.
Skolen har desuden mulighed for, hvis der er helt særlige forhold i klassen at ansøge
kommunalbestyrelsen om at konvertere understøttende undervisning til fagdelt
undervisning med 2 voksne (§16b).
Der skal være minimum en times understøttende undervisning pr. uge. Alt det øvrige
understøttende undervisning kan konverteres til fagdelt undervisning.
Der kan kun gives dispensation for et skoleår ad gangen.
Skolen skal sørge for pasning i det tidsrum, hvor der ellers skulle være undervisning.
Pasningen må ikke have økonomiske konsekvenser for forældrene
Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den
kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den
enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). Uanset om
kommunalbestyrelsen har delegeret sin beføjelse eller ej, spiller
skolebestyrelsen en vigtig rolle, når muligheden for at afkorte skoledagen
bringes i spil.
Ved at omlægge en 1 time af den understøttende undervisning pr. uge til to
voksne i undervisningen vil det have flg. årlige udgifter fordelt på klassetrin i
indskolingen. De anvendte tal er planlægningstal pr. 01.08. 2022.
Børnehaveklasse
1.klasse
2.klasse
3.klasse
Antal i SFO
302 børn
318 børn
253 børn
125 børn
Udgifter i
202.642 kr.
213.378 kr.
169.763 kr.
83.871 kr.
kroner

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning
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Beslutninger:
Godkendt.
Administrationen kommer med et oplæg til implementering.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag

.
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8 (Åben) Brug af reklamer og sponsorater i Børne- og
Ungdomsudvalgets område 2021
Sags ID: EMN-2022-00912
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede den 5. november 2009, at udvalget årligt
orienteres om brug af reklame og sponsorater på området.
Administrationen har i marts 2022 spurgt kommunale og selvejende institutioner i
udvalgets område, om der er indgået reklame- eller sponsoraftaler i 2021.
Tilbagemeldingerne fra institutionerne viser, at der ikke er nogen der har indgået
reklame- eller sponsoraftaler i 2021.

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

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune revideret 2019 - Børne og
ungdomsområdet (DokumentID: 6590056 - EMN-2022-00912)
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9 (Åben) April 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00360
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

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


Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni 2022



Henvendelse fra Socialpædagogerne i Nordjylland



Orientering om svarskrivelse vedr. henvendelse om konfirmationsdatoer



Orientering om tildelingsmodellen mellem klubberne

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Socialpolitisk Dialogforum 2022 (DokumentID: 6650558 - EMN-2021-03830)
2. Skema vedr. tildelingsmodel - klubber (DokumentID: 6650525 - EMN-2021-03830)
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10 (Åben) Underskriftsside april 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 Børne- og Ungdomsudvalget godkender
beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag

.
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