Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af Børne- og Ungepolitik - 2. behandling
2018-009691
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender den reviderede udgave af
Børne- og Ungepolitikken.
Skoleudvalget: Maja Torp var fraværende.
Familie- og Socialudvalget: Søren Kusk var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet skal i 2018 godkende en ny Børne- og Ungepolitik. Forud for byrådets behandling skal politikken 1.
og 2. behandles i Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og udsendes til høring i relevante fora.
Baggrund
I Servicelovens § 19, stk. 2 fremgår det, at: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende
børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og
den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte”. Den sammenhængende
børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.
Aalborg Kommune fik sin første Børne- og Ungepolitik i 2007. Siden er politikken blevet revideret i 2010 og i
2014. I forbindelse med seneste revision blev det besluttet, at Børne- og Ungepolitikken skal fungere som et
fælles værdisæt mellem forvaltningerne. I forbindelse med revisionen i 2014 var bl.a. dagpleje og
daginstitutioner, skoler, specialtilbud, myndighed, frivillige tilbud, fritidstilbud, Handicapråd, Ungebyråd og
politikere involveret i revisionen.
Politikken skal være retningsgivende og fungere som en paraply for de eksisterende politikker og strategier,
som også er gældende i arbejdet med alle børn og unge i Aalborg Kommune. Politikken skulle være
kortfattet og ikke indeholde forslag til implementering.
Implementeringen foregår i de underliggende politikker og strategier f.eks. i Udviklingsstrategien for børn,
unge og familier, inklusionsstrategien "Fællesskaber for alle", Dagtilbud for fremtiden, Sundhedspolitikken og
Handicappolitikken. Børne- og Ungepolitikken skal endvidere udmøntes i den kommende strategi på det
specialiserede socialområde ”Nye fælles veje”.
I Børne- og Ungepolitikken anno 2018 er der primært foretaget redaktionelle ændringer i forhold til 2014udgaven. Politikken viser, hvilken retning Aalborg Kommune skal arbejde efter - i hverdagen med
kommunens børn og unge.
Politikken består af fem værdibaserede overskrifter, som både signalerer retning og som åbner op for dialog
og omsætning lokalt. Den værdi der hedder ”Skab sammenhæng – vi har et fælles ansvar” hed tidligere
”Ingen giver slip før en anden har taget over”. Værdien er ændret som konsekvens af arbejdet med
”Udviklingsstrategien for børn, unge og familier” for tydeligt at signalere, at det kræver samarbejde på tværs
af faggrupper og forvaltninger, hvis vi skal lykkes i arbejdet med børn og unge.
De fem værdier er:


SOCIALE FÆLLESSKABER RYKKER – I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge indgår i
inkluderende sociale fællesskaber, hvor de oplever at være velkomne, betydningsfulde, værdsatte og
forpligtede



MEDANSVAR FOR EGET LIV – I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge bliver inddraget,
motiveret og udvikler evnen til at tage medansvar for eget liv



VERDEN VENTER – I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge udvikler sig til kompetente,
robuste mennesker, der kan indgå i demokratiet og være aktive medborgere.



FAMILIE OG NETVÆRK SKAL PÅ BANEN – I Aalborg Kommune vil vi have et godt samarbejde med
forældre og netværk og at forældrenes og netværks ressourcer værdsættes og inddrages.



SKAB SAMMENHÆNG – VI HAR ET FÆLLES ANSVAR PÅ TVÆRS - I Aalborg Kommune vil vi have,
at alle børn og unge oplever tværfaglighed, sammenhæng og helhed i de overgange der er i deres liv

Høring i relevante fora
Der har i perioden 27. februar til 3. april 2018 været gennemført høring i ForvaltningsMED i
Skoleforvaltningen, AfdelingsMED for Skoler, ForvaltningsMED i Familie- og Socialforvaltningen og
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AfdelingsMED i Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen samt Handicaprådet, Integrationsrådet og
Ungebyrådet.
Der er i alt indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene gengives og kommenteres i nedenstående og er
vedlagt som bilag.
Høringssvar

Kommentarer

Integrationsrådet
Der efterspørges konkret udmøntning af politikken.

Udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken skal
ske igennem underliggende politikker – og er derfor
ikke konkret beskrevet i politikken.

Integrationsrådet stiller sig gerne til rådighed i
rådgivning og sparring om udvikling af fællesskaber
og efterspørger generelt flere sociale aktiviteter for
unge over 15 år
AfdelingsMED i Socialafdelingen
Der udtrykkes opbakning til den reviderede udgave
af Børne- og Ungepolitikken
AfdelingsMED i Børne- og Familieafdelingen
Der udtrykkes tilfredshed med, at der er
sammenhæng mellem Udviklingsstrategien og
Børne- og Ungepolitikken. Herunder den
redaktionelle ændring af overskriften fra "Ingen
giver slip før en anden tager over" til "Skab
sammenhæng – vi har et fælles ansvar på tværs".
Handicaprådet
Der efterspørges mere billedmæssig
mangfoldighed i folderen

Enig – der arbejdes på et nyt lay-out til Børne- og
Ungepolitikken

ForvaltningsMED i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Der udtrykkes tilfredshed med, at der er
sammenhæng mellem Børne- og Ungepolitikken og
Udviklingsstrategien for Børn, unge og familier.
Der ønskes tilføjet overgange fra
specialinstitutioner

Er tilføjet i politikken

Børne- og Ungepolitikken har ligeledes været behandlet i ForvaltningsMED og AfdelingsMED i
Skoleforvaltningen, men medarbejderne har ikke ønsket at udarbejde et høringssvar.
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Bilag:
Høringssvar - Børne- og Ungepolitikken
Børne og ungepolitik - revideret
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