Skoleudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af udkast til nyt kommissorium vedr. fællestilbud
2018-058097
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender nyt
kommissorium Fællestilbuddene.
Familie- og Socialudvalget godkendte indstillingen den 16. august 2018.

Beslutning:
Godkendt.
Skoleudvalget er betænkelig ved økonomien, hvis der forlods skal spares 3 mio. kr.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fællestilbuddene er et organiseret samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, som i fællesskab koordinerer undervisning og familiebehandling for nogle af de
mest udfordrede skolelever.
Fællestilbuddene i Aalborg Kommune består i dag af fem forskellige og helhedstilbud, hvor den
undervisningsmæssige indsats, dagtilbudsindsatsen og samarbejdet med familien supplerer hinanden. De
fem helhedstilbud udgøres af Vissegård, Bådgruppen, Bakkeø, Øster Uttrup Skole og Godthåbsskolen,
hvoraf de tre førstnævnte har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som driftsherre, mens de to
sidstnævnte har Skoleforvaltningen som driftsherre.
Alle fem tilbud finansieres dog i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Der er i alt 66 pladser i alle tilbuddene. Det samlede budget for fællestilbuddene i såvel Skoleforvaltningen
som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i 2017 29,6 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er finansieret af
Børne- og Unge budgettet, mens resten finansieret af Skoleforvaltningens specialundervisningsbudget.
Efter ønske fra de to forvaltninger har der været udarbejdet et forslag til sammenlægning af de fem
fællestilbud under Skoleforvaltningen med ikrafttrædelse august 2018. Der har været nedsat en styregruppe
og arbejdsgruppe, der har arbejdet efter kommissorium af 25.09.17.
Forventningen var, at en sammenlægning af fællestilbuddene vil kunne ”sikre et bedre tilbud til børnene,
ligesom en sammenlægning vil kunne bidrage til et bedre overblik over og større ensartethed i
fællestilbuddene, bedre visitation samt mere optimal kapacitetsudnyttelse”. Der skulle udarbejdes et forslag
til en ny organisering af fællestilbuddene ”bestående af specialundervisning kombineret med pædagogisk
dagtilbud og familiebehandling”.
Arbejdsgruppen har afrapporteret ved statusnotat af 29.01.18 og har besvaret de konkrete opgaver, der
fremgik af kommissoriet. Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde – og på foranledning af Byrådet – er
der igangsat en proces i Aalborg Kommune på tværs af Skoleforvaltningen, Ældre- og
Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen om udvikling af en ny overordnet fælles
strategi ”Nye Fælles veje”.
I strategien arbejdes der med 4 hovedtemaer: Fra service til udviklingstænkning, tidlige indsatser,
sammenhængende indsatser og styrket målsætning og – opfølgning. Strategien er ikke færdigudarbejdet –
men har givet anledning til, at arbejdet med indhold og retning i Fællestilbuddene bør gennemgå et større
serviceeftersyn, ligesom der har været set på øvrige tilbud i forvaltningernes tilbudsvifte.
På fælles udvalgsmøde mellem Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget den 24.04.18 er der truffet
beslutning om at igangsætte en analyse af området begrundet i flere faglige overvejelser om retænkning af
Fællestilbuddene, den samlede prioriterede udgift til området og Aalborg Kommunes bevægelse i øvrigt ved
den forventede nye overordnede strategi ”Nye Fælles Veje”. En strategi som skal tænkes ind i
opgaveløsningen, og hvor fællestilbuddene mere grundlæggende redefineres i overensstemmelse hermed.
Målet er derfor at redefinere fællestilbuddene ud fra de nye strategier ”Nye fælles veje” samt
Udviklingsstrategien for børn, unge og familier samtidig med, at der til budget 2019 er foreslået en tilpasning
af Fællestilbuddene på 3 mio. kr, helårsvirkning.
Denne tilpasning af rammen er foreslået af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og fremgår af
forvaltningens moderniseringskatalog. Det blev derfor foreslået, af flere grunde, at der udarbejdes et nyt
kommissorium som supplement til tidligere arbejdsgruppens arbejde, ligeledes blev det besluttet at
udvalgene skulle have det endelige kommissorie til godkendelse.
Derfor har Afdelingen for Skoler og Socialafdelingen i fællesskab udarbejdet et nyt kommissorie, der er
vedhæftet indstillingens bilag.
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Bilag:
Fællestilbuddene version 2.0.docx
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