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Familie- og Socialudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 17.02.2017
kl. 09.00

Side 1 af 63
1

Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af ændring af tegningsbemyndigelsen for pligtlån til boligindskud
2016-056624
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at Familie- og
Socialudvalget indstiller, at Magistraten
godkender,
at

pligtlån til boligindskud i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan bevilges af de Ydelses- og social
medarbejdere som arbejder med fagområdet.

at

hidtil gældende tegningsbemyndigelser på området samtidigt ophæves.

at

der skal føres ledelsestilsyn med pligtlån til boligindskud.

Beslutning:
Godkendt mhp. oversendelse til Magistratens behandling.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 17.02.2017
kl. 09.00

Side 2
1 af 63
3
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Sagsbeskrivelse
Socialafdelingen indstiller, at man fremover ændrer kompetencen sådan, at rådgivere kan bevilge pligtlån.
Jf. boligstøtteloven skal kommunen yde lån til beboerindskud (såkaldt pligtlån) til borgere, som flytter i en
almen bolig. Det er et krav, at boligen er opført og taget i brug efter den 1. april 1964.
Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Der kan ikke ydes lån til en almen ungdomsbolig
uden selvstændigt køkken.
Kommunen skal som hovedregel yde pligtlån, hvis en borger og dennes husstands indkomst er lavere end
den fastsatte grænse på 231.815 kr. (2016). Hvis der er børn i husstanden, forhøjes dette beløb med 40.500
kr. (2016) for hvert barn til og med fire børn. Hvis borgeren søger til et enkeltværelse er indkomstgrænsen:
157.021 kr. (2016) om året. Hvis der er børn i husstanden, forhøjes dette beløb med 40.500 kr. (2016) for
hvert barn til og med fire børn.
Pligtlånene udgør ca. 80 % af alle indskudslån. Lånene er mindre end kr. 50.000. De fleste lån vedrører bolig
til unge studerende og omhandler et beløb på gennemsnitlig kr. 22.000. Et fåtal af sagerne omhandler ældreboliger som er dyrere.
Der arbejdes på, at sagsgangen skal gøres mere elektronisk.
Det vil betyde, at rådgiver modtager ansøgning og behandler denne, udarbejder et udkast til gældsdokument
og bevillingsskrivelse, sender et advis til teamleder, som skal tjekke samt medunderskrive bevillingsdokumentet. Slutteligt skal teamleder sende et advis til den pågældende rådgiver om, at pligtlånet kan bevilges,
og herefter kan rådgiver færdiggøre sagen.
Det vurderes at være tidsbesparende for både borgere, boligorganisationer og rådgivere, hvis kravet om
ledelsespåtegning ophæves. Dette skal også ses i lyset af den markante stigning i antallet af bevillingssager, siden fagområdet blev overdraget ved etableringen af Ydelses- og socialcentret i 2012.
Det vil også være et skridt på vej til opfyldes af Aalborg Kommunes digitale strategi, og den interne proces,
som allerede er i gang, hvis formål er at gøre hele sagsgangen elektronisk.
Fagsystemet til beboerindskudslån kan i dets nuværende version ikke håndtere elektroniske ledelsespåtegninger, hvorfor der arbejdes delvist med papirsager.
Såfremt den enkelte rådgiver kan færdiggøre sagen i én sagsgang, vil det betyde en mere elektronisk og
smidigere sagsbehandling, som i sidste ende kommer borgerne til gode ved hurtigere behandling af de ofte
hastende ansøgninger om beboerindskudslån.

Af opgørelsen fra Ydelses og Socialcentret fremgår det, at der blev bevilget disse lån i årene 2011-2015.

År

Kautionslån

Pligtlån

Pligtlån ældreboliger

Pligtlån flygtninge

I alt indskudslån

2011

523

962

31

0

1516

2012

396

1325

177

0

1898

2013

397

1695

176

0

2268

2014

347

1455

180

44

2026

2015

366

1358

180

197

2101

Familie- og Socialudvalget

Møde den 17.02.2017
kl. 09.00

Side 3
2 af 63
3

Familie- og Socialudvalget
Aalborg kommunes eksterne revisionsselskab PwC ser ingen problemer i, at Kommunen ændrer kompetencen, således rådgiver fremover har kompetencen. Området vil blive fulgt tæt via ledelsestilsyn for at sikre
lovgivning efterleves samt ensartet praksis. Der er udarbejdet et ledelsestilsynsskema, som er godkendt af
Revisionsselskabet PwC.

Tidsplan

FL
Familie og Socialudvalget
Magistraten

Familie- og Socialudvalget

04.01.2017
17.02.2017

Møde den 17.02.2017
kl. 09.00

Side 4
3 af 63
3

Familie- og Socialudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af ændring af tegningsbemyndigelsen for garantiforpligtelser vedr.
kautionslån til boligindskud
2016-056624
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at
Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten godkender,
at

garantiforpligtelser vedr. kautionslån til boligindskud i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan
påtegnes af de Ydelses- og socialmedarbejdere som arbejder med fagområdet.

at

hidtil gældende tegningsbemyndigelser på området samtidigt ophæves.

at

der skal føres ledelsestilsyn med garantiforpligtelserne vedr. kautionslån til boligindskud.

Beslutning:
Godkendt mhp. oversendelse til Magistratens behandling.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 17.02.2017
kl. 09.00

Side 5
1 af 63
3

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Socialafdelingen indstiller, at man fremover ændrer tegningsreglerne sådan, at rådgivere kan påtegne garantiforpligtelser vedr. kautionslån til boligindskudslån.
Jf. boligstøtteloven kan kommunen garantere for indskudslån (kautionslån) til borgere, som ikke er berettiget til beboerindskudslån. Det kan for eksempel være, hvis boligen er taget i brug før den 1. april 2016. det
kan også være hvis borgerens indkomst ligger over grænsen for pligtlån.
Kautionslån udgør ca. 1/5 del af beboerindskudslånene. Lånene er mindre end kr.50.000. De fleste lån vedrører bolig til unge studerende og borgere med lav husstandsindkomst (for eksempel kontanthjælpsmodtagere) med behov for en billig bolig. Lånene omhandler et beløb på gennemsnitlig kr. 22.000. Et fåtal af sagerne omhandler ældreboliger som er dyrere, men hvor borgers husstandsindkomst overstiger grænsen for
at få pligtlån.
Der arbejdes på, at sagsgangen skal gøres mere elektronisk.
Det vil betyder, at rådgiver modtager ansøgning og behandler denne, udarbejder et udkast til kautionsdokumentet, sender et advis til teamleder Connie Lund Hansen, som skal tjekke, udskrive kautionsdokument,
få rådgivers underskrift og selv underskrive dokumentet, som herefter skal scannes og lægges på sagen.
Slutteligt skal teamleder sende et advis til den pågældende rådgiver om, at lånet kan bevilges, og herefter
kan rådgiver færdiggøre sagen.
Det vurderes at være tidsbesparende for både borgere, boligorganisationer og rådgivere, hvis kravet om
ledelsespåtegning ophæves. Det vil også være et skridt på vej til opfyldes af Aalborg Kommunes digitale
strategi, og den interne proces, som allerede er i gang, hvis formål er at gøre hele sagsgangen elektronisk.
Fagsystemet til beboerindskudslån kan i dets nuværende version ikke håndtere elektroniske ledelsespåtegninger, hvorfor der arbejdes delvist med papirsager.

Såfremt den enkelte rådgiver kan færdiggøre sagen i én sagsgang, vil det betyde en mere elektronisk og
smidigere sagsbehandling, som i sidste ende kommer borgerne til gode ved hurtigere behandling af de ofte
hastende ansøgninger om beboerindskudslån.

Af opgørelsen fra Ydelses- og socialcentret fremgår det, at der blev bevilliget disse lån i årene 2011-2015:

År
2011
2012
2013
2014
2015

Kautionslån
523
396
397
347
366

Samlet antal beboerindskudslån
1516
1898
2268
2026
2101

Aalborg kommunes eksterne revisionsselskab PwC ser ingen problemer i, at Kommunen ændrer kompetencen, således rådgiver fremover har kompetencen.
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Tidsplan
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Familie og Socialudvalget
Magistraten

Familie- og Socialudvalget
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Punkt 4.

Godkendelse af Privat pasningsordning som institution
2017-005511
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At kravet til normeringen i private pasningsordninger i institutionsform (hvis tilbuddet har over 10 børn) skal
svare til normeringen i private institutioner, som også svarer til normeringen i kommunale institutioner dvs.
75% uddannet personale og 25% uuddannet personale
At der i forbindelse med godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger i institutionsform (hvis tilbuddet
har mere end 10 børn) indgår en vurdering af ledelsen af tilbuddet og om denne har de nødvendige
kvalifikationer til at varetage opgaven ift. omsætning af krav beskrevet i dagtilbudsloven. Herunder om
ledelsen har den nødvendige viden omkring børns udvikling og kan omsætte denne til konkret praksis både
ift. en hensigtsmæssig organisering af personalet, løbende drift og udvikling af tilbuddet
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Den 27. maj 2016 godkendte Familie- og Socialudvalget et administrationsgrundlag for privat pasning. På
tidspunktet for vedtagelsen af dette administrationsgrundlag var der ikke ansøgninger, eller aktuelle godkendelser om privat pasning i ”institutionsform”, hvor der skulle være mere end 10 børn. Få år før, havde en
ordning med 15 børn været godkendt og i drift i en kort periode.
Efterfølgende er der godkendt en sådan privat pasningsordning med 15 børn. Aktuelt er der en ansøgning til
behandling om godkendelse på en 20 børns ordning der ønsker at være i drift i april 2017. Herudover er
forvaltningen bekendt med at yderligere en ansøgning, om oprettelse af en privat pasningsordning til 30 børn
i institutionsform, er på vej til forvaltningens godkendelse. Forvaltningen har erfaret gennem rapport udarbejdet af FOA og Bureau 2000, at sådanne ordninger ud over den ene i Aalborg Kommune kun findes i Københavns Kommune.
I forbindelse med disse ansøgninger er forvaltningen blevet bekendt med enkelte forhold, som der ikke tages
højde for i Aalborg Kommunes vedtagne administrationsgrundlag.
Reglerne om privat pasning er sparsomme. Det fremgår af vejledningen på området, at selv om ordningen
har udspring i dagplejelignende tilbud, hvor børnene passes i børnepasserens eget hjem, så kan privat pasning også drives i institutionsform. I givet fald er man ikke underlagt en antalsmæssig begrænsning på antallet af børn i pasningen, som man er hvis udgangspunktet er dagplejelignende.
Kommunal godkendelse
En privat pasningsordning skal kommunalt godkendes. I vidt omfang er det op til kommunens beslutning,
hvilke krav der skal stilles til pasningsordningen inden for en sædvanlig forvaltningsretlig ramme om ligebehandling og saglighed.
Institutionsformen giver andre problemstillinger end når pasningsordningen er dagplejelignende. Hvis en
privat pasningsordning oprettes som et tilbud i institutionsform, og der er mere end 10 børn i tilbuddet, er det
således forvaltningens vurdering, at kommunen bør forholde sig til, at der i praksis er tale om en institution
og dermed forholde sig til ledelsen af denne samt se på beskrivelser af pædagogisk praksis. Ligeledes vil
det være relevant at forholde sig til personalesammensætningen på et mere overordnet plan. Det indebærer
i praksis, at kommunen bør forholde sig til andelen af pædagogisk uddannet personale i forhold til andelen af
ikke uddannet personale. Det er forvaltningen der har defineret grænsen ved mere end 10 børn, idet det
vurderes at pasningsordninger med mere end 10 børn får karakter af en institution i traditionel forstand.
I organisationsformen ”private institutioner” er godkendelsesgrundlaget politisk behandlet og alle ansøgninger godkendes i Familie- og Socialudvalget. I Aalborg Kommune er der i alt 12 private institutioner godkendt
efter dette godkendelsesgrundlag. Her er det besluttet at andelen af uddannede pædagoger skal være ca.
75 % i lighed med de kommunale institutioner. Opfyldes dette kriterie ikke kan institutionen ikke godkendes.
Det er forvaltningens anbefaling at et lignende krav bør stilles til private pasningsordninger i institutionsform,
hvis der er mere end 10 børn, mhp. at sikre et sammenligneligt kvalitetsniveau i tilbuddene. Forskning på
området viser samtidig at faglært personale understøtter børnenes trivsel og udvikling. I praksis kan et sådant krav dog betyde, at lønudgiften forventelig vil være højere og dermed have betydning for driftsgrundlaget.
I det ene private pasningstilbud, som er institutionslignende med mere end 10 børn, og som Aalborg Kommune allerede har godkendt og er i drift, er andelen af pædagogisk uddannet personale ca. 33 %. Tilbuddet
er godkendt til 15 børn. Det har været et konkret skøn i forbindelse med godkendelsen eftersom der er ikke
har forelagt et administrationsgrundlag ift. denne del. Godkendes nærværende indstilling vil dette tilbud blive
givet en dispensation.
Ud over at kompetenceniveauet har betydning for kvaliteten i pasningstilbuddet er det ligeledes en væsentlig
forudsætning i et tilbud i institutionsform med flere end 10 børn og dermed med flere børnepassere/medarbejdere, at der er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er bl.a. kendetegnet ved, at tilbuddet drives fagligt forsvarligt og der sættes rammer for pasningstilbuddets tilrettelæggelse af en udviklings- og læringsorienteret praksis og varetagelse af
den daglige drift.
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Det er derfor også forvaltningens anbefaling, at man ved godkendelse af et tilbud i institutionsform med flere
end 10 børn vurderer på, om ansøgere har gjort sig relevante ledelsesmæssige overvejelser og har relevante kompetencer ift. ledelse. Herunder eksempelvis overvejelser og kompetencer ift. arbejdsmiljø, sygefravær,
daglig drift, faglig udvikling af tilbuddet, administrative opgaver, om ansøger evt. har ledelseserfaring m.v.
Forskellige tilskud til henholdsvis privat pasning og private institutioner
Tilskuddene til de to pasningstyper beregnes forskelligt.
Tilskuddet til privat pasning svarer til 75 % af nettoudgiften til en kommunal dagplejeplads (forældrene vil få
et tilskud på 65.571 kr. pr. barn pr. år), mens tilskuddet til private institutioner er beregnet som et vægtet
gennemsnit af nettoudgifterne til en vuggestueplads og en kommunal dagplejeplads (forældrene vil få et
tilskud på 91.567 kr. pr. barn pr. år). Herudover har private institutioner krav på et bygnings- og administrationstilskud (7.781 kr. pr. barn pr. år).
Samlet set er der en forskel i tilskuddet mellem de to typer pr. 0-2 årig på knap 34.000 kr. pr. år pr. plads.
Såfremt indstillingen godkendes vil administrationsgrundlaget på området blive tilrettet i overensstemmelse
hermed.

Tidsplan:
FL: 8. februar
FSU: 17. februar
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Punkt 5.

Godkendelse af analyse af fritidstilbud - 2. behandling
2016-039816
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender analyse af
fritidstilbud og indstiller:
at det nuværende fritidstilbud til 0.-3. klasse videreføres med enkelte justeringer; herunder at
- der skal ske en reformulering af ”Indholdsplan for DUS”,
- hver DUS-ordning skal udarbejde en målpil, der tydeliggør det pædagogiske grundlag og de udbudte
aktiviteter,
- der afprøves nye måder at organisere skoledagen
- DUS-ordningen i endnu højere grad bliver arena for den åbne skole og bevægelsesaktiviteter
at der gives mulighed for, at børn i 6. klasse kan benytte DUS2-tilbuddet
at DUS2-tilbuddene på Løvvangskolen og Gl. Lindholm skole nedlægges og at eleverne i stedet tilbydes
plads på FC Løvbakken og FC Lindholm
at ungdomsklubtilbuddet på Gug Skole overgår til Ungdomsskolen og ses i sammenhæng med
Ungdomsklubben på Visse Ladegaard
at ungdomsklubtilbuddet i DUS-regi for tokulturelle børn på Løvvangskolen nedlægges
at der ikke fremadrettet udmeldes ressourcer til aftenåbning på Kærbyskolen og Stolpedalsskolen
at der skal udarbejdes aftaler, der sikrer overgangen fra DUS1 til DUS2, juniorklub eller fritidscenter
at Skoleforvaltningen indleder dialog med de fritidstilbud, hvor der er få medlemmer med henblik på at skabe et
robust tilbud
at der i alle skoledistrikter skal være en ledelsesmæssig sammenhæng mellem skole og fritidstilbud
at fritidstilbuddene indgår partnerskabsaftaler med ungdomsskolen, kulturskolen og fritidscentrene
at fritidsanalysens samlede forslag vil medføre en forventet merudgift i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
på anslået 330.000 kr., som i 2017 tages inden for rammen af det samlede budget til skole og DUS. Det beløb
der opgøres pr. 1.9.2017 vil herefter udgøre den økonomi der tilføres området permanent. Fra budget 2018
overføres ressourcen fra Skoleforvaltningen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
at der i forbindelse med budgettet for 2018 skal tages stilling til en varig finansiering af forslaget
Beslutning:
Godkendt med tilføjelse af, at der til "3. At" i indstillingen tilføjes, at Løvvangskolen og Løvbakken udgår og der
tilføjes FC Gl. Kongevej.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget igangsatte i januar 2016 en analyse af fritidstilbuddet til børn i
0.-7. klasse. Analysen omfatter dels tilbud til 0.-3. klasse og dels tilbud fra 4.-6. klasse.
I nærværende sag præsenteres resultaterne af analysen samt en række forslag til ændringer på baggrund af
analysen. Forslagene til ændringerne har været i høring i relevante fora og vedlægges som bilag.

Baggrund
I forhold til 0.-3. klasse er der på alle skoler en DUS-ordning. I forhold til 4.-6. klasse er der på 34 skoler
etableret DUS2 – 7 af disse har tillige brobygning til 6. klasse.
I 6 skoledistrikter er der etableret juniorklub og i 10 skoledistrikter er der fritidscenter.
Analysen består af to dele – en kortlægningsdel og en analysedel. I kortlægningsdelen er alle skoledistriktet
gennemgået i forhold til, hvilke fritidstilbud der findes samt oplysninger om børnetal, lokaler, ledelse og økonomi.
Derudover er der gennemført interview med udvalgte skolebestyrelser, skoleledere, DUS-ledere, lærere,
pædagoger, ledelse og medarbejdere i Ungdomsskole og på fritidscentre samt bestyrelse i Ungdomsskolen
og Kulturskolen.
Der har været nedsat en styregruppe, referencegruppe og arbejdsgruppe i forhold til analysen.
Fællesmødet – 29. april 2016
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget drøftede på fællesmødet den 29. april kortlægningen af fritidstilbud og ønsker, at fritidsanalysen går videre ud fra nedenstående kriterier:
-

Der skal være et fritidstilbud i alle skoledistrikter og analysen skal fokusere på kvalitet og robusthed i
tilbuddene (herunder antal børn bruger tilbuddet). Hvis der er dobbeltdækning i distrikterne, så skal
der udarbejdes forslag til alternativ scenarium.

-

Argumentationerne for nuværende prioritering af placering af fritidscentrene fastholdes.

-

Det skal afdækkes hvilke tilbud og behov der er for og til 6. klasse.

-

Analysen formål er ikke at gennemføre et mindreforbrug.

-

Der skal ikke arbejdes videre med modulopbygning af DUS tilbuddene.

Analysedel 1 fritidstilbud til 0.-3. klasse
Der er under denne del foretaget analyse af betydningen af Folkeskolereformen i forhold til fritidstilbud, åbningstid, personalesammensætning, pædagogisk indhold, kommunikation om pædagogisk grundlag og aktiviteter – målpil og kommunikationsplan, målgruppe, samarbejde med forenings-, kultur- og erhvervslivet og
DUS-ledelse.
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På baggrund af ovenstående anbefales det:
Anbefaling

Begrundelse for anbefaling

1. At DUS-ordningen skal fortsat have som overordnet mål at understøtte børnenes alsidige,
personlige udvikling. DUS’en skal give det enkelte barn udfordringer, der stimulerer dets nysgerrighed og lyst til at lære. Samtidig skal der
være en tæt sammenhæng med skolens undervisningsdel i forhold til børnenes læring og trivsel.

Det vurderes i analysen, at DUS-ordningen langt
hen ad vejen er velfungerende – derfor foreslås den
nuværende formålsbeskrivelse videreført

2. At der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til
opgave at reformulere Indholdsplan for DUS, så
den er tidssvarende. En ny indholdsplan forventes politisk godkendt i februar 2017.

Det nuværende grundlag for DUS-ordningen stammer fra 2005. Der er behov for et nyt grundlag, der
bl.a. medtager elementer fra Folkeskolereformen,
visionen for Aalborg Kommunes skoler og Aalborg
Kommunes inklusionsstrategi.
Skoleforvaltningen har allerede, i overensstemmelse med Skoleudvalget, igangsat denne del. Der er
således igangsat en proces der skal munde ud i en
ny DUS-indholdsplan i foråret 2017.

3. At DUS-ordningerne tilbydes konsulenthjælp i
forhold til målpilsarbejde, udarbejdelse af pædagogisk grundlag og tydeligere kommunikation

Analysen har vist, at der er behov for tydelighed
omkring det pædagogiske grundlag og de udbudte
aktiviteter i den enkelte DUS. Derfor foreslås det, at
alle DUS-ordninger laver en målpil og kommunikationsplan. Konsulenter i Skoleforvaltningen kan
være behjælpelig i dette arbejde.

4. At der ikke på nuværende tidspunkt foretages
ændringer i DUS-afdelingsledernes funktion og
opgave

Analysen har vist, at DUS-afdelingslederen har
meget forskelligartet funktion fra skole til skole.
DUS-afdelingslederen er i dag ikke på ledelsesaftale og har således ikke de beføjelser en leder typisk
har.
Samtidig viser interview med DUS-fælleslederne, at
DUS-afdelingslederen på nogle skoler er nødvendig
bl.a. for at have synlig ledelse.
Der arbejdes i analysen med to muligheder; enten
at funktionen ændres til koordinator eller at DUSafdelingslederen tildeles reelle kompetencer. En
tredje mulighed er endvidere at fortsætte uændret.
Analysen har vist, at både ændring til koordinator
og reelle ledelseskompetencer medfører øgede
udgifter. Derfor foreslås det, at der ikke sker ændringer i DUS-afdelingslederens funktion og opgave.
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5. At skolerne afprøver nye måder at organisere
DUS, hvor DUS-tid i perioder kobles sammen
med undervisningstiden (fx understøttende undervisning), således at skoledagen bliver mere
varieret for eleverne og der bliver mulighed for
fx ture ud af huset

Analysen har vist, at man mange steder i mindre
grad end tidligere igangsætter længerevarende
pædagogiske aktiviteter og ture ud af huset bl.a.
fordi tiden til det ”rene” fritidstilbud er blevet kortere.
Derfor opfordres skolerne til at afprøve nye måder
at organisere skoledagen, hvor undervisning og
fritid kobles sammen.
De 10 skoler, som har en samarbejdsaftale med et
Fritidscenter har også mulighed for at disponere
timer hertil, og dermed beskrive den nye praksis,
hvor undervisning og fritid kobles sammen.

6. At DUS-ordningerne i endnu højere grad end i
dag bliver arena for nogle af de nye elementer i
folkeskolereformen fx bevægelse og den åbne
skole, således at DUS ordningen støtter om
skolens mål

DUS-ordningen er oplagt som arena for fx den åbne skole og bevægelse – ligesom den er central fx i
forhold til udvikling af sociale fællesskaber. Elementerne bliver en integreret del af en ny indholdsbeskrivelse.

Ingen af ovenstående anbefalinger har økonomiske konsekvenser.
Analysedel 2 – fritidstilbud fra 4. klasse
Der har i denne analysedel særligt været fokus på organiseringen af tilbud til børn fra 4. klasse. Det anbefales på baggrund af analysen:
Anbefaling

Begrundelse for anbefaling

1. At der gives mulighed for, at børn i 6. klasse kan
benytte DUS2-tilbuddet, således at alle børn i
Aalborg Kommune fremadrettet har et tilbud til
6. klasse. Det vurderes, at behovet vil være ca.
350 pladser.

Det vurderes i analysen uhensigtsmæssigt, at elever der bor i skoledistrikter med DUS2 uden brobygning ikke har et tilbud til 6. klasse. Manglende
tilbud til 6. klasse kan afstedkomme uhensigtsmæssig adfærd blandt børnene.

2. At DUS2-tilbuddene på Løvvangskolen og Gl.
Lindholm skole nedlægges. Fritidstilbuddet til
børnene fra 4. klasse forankres i stedet på henholdsvis FC Løvbakken og FC Lindholm.

I skoledistrikter med et fritidscenter er der i udgangspunktet ikke DUS2. Der er dog to undtagelser
– Gl. Lindholm skole og Løvvangskolen. Der udmeldes således budget til målgruppen til både
DUS2 og fritidscentret. DUS2 på de to skoler foreslås flyttet til fritidscentret.
I forbindelse med en evt. lukning af Løvvangskolen
og FC Løvbakken flyttes eleverne enten til fritidscentrene Gl. Kongevej eller Gl. Lindholm

3. At ungdomsklubtilbuddet på Gug skole overgår
til Ungdomsskolen og ses i sammenhæng med
ungdomsklubtilbuddene på Visse Ladegård og
Gug kirke.

Familie- og Socialudvalget

Ungdomsklubtilbud i Aalborg Kommune drives enten af Ungdomsskolen eller af fritidscentrene. I
tilknytning til DUS-ordningen på Gug skole drives
dog et ungdomsklubtilbud.
Børnene på Gug skole har ligeledes et ungdomsklub-tilbud på Visse Ladegård og Gug Kirke. Det
foreslås, at ungdomsklubben på Gug skole lukkes
og at eleverne fra 7. klasse i stedet anvender enten
ungdomsklubben på Visse Ladegaard eller Gug
Kirke. I en to-årig periode afsættes ressourcer til at
fastholde og overlevere børn fra ungdomsklubtil-
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buddet på Gug Skole til ungdomsklubben på Visse
Ladegård..
Der udmeldes ligeledes ressourcer til et ungdomsklubtilbud for tokulturelle børn på Løvvangskolen.
Ressourcen anvendes ikke længere efter formålet –
og foreslås derfor nedlagt.

4. At ungdomsklubtilbuddet til tokulturelle børn i
DUS-regi på Løvvangskolen nedlægges

5. At der ikke fremadrettet centralt udmeldes ressourcer til aftenåbning på Kærbyskolen og
Stolpedalsskolen

Mange fritidstilbud eksperimenterer med ændrede
åbningstider – fx weekend- og aftenåbninger. Hertil
udmeldes ikke ekstra budget. Der er dog to undtagelser – Kærbyskolen og Stolpedalsskolen. Med
henblik på at sikre ens vilkår foreslås det, at denne
ressource bortfalder.

6. At der skal udarbejdes aftaler, der sikrer overgangen fra DUS1 til DUS2, juniorklub eller fritidscenter

Med henblik på at sikre sammenhæng og en god
overgang i fritidstilbuddene fra 3. til 4. klasse foreslås det, at der udarbejdes konkrete aftaler, der
beskriver hvordan der arbejdes med brobygning
mellem tilbuddene.

7. Skoleforvaltningen kontakter alle fritidstilbud,
hvor der er få medlemmer, med henblik på at
analysere fritidsområdet. Kontakten skal munde
ud i, at der etableres et robust tilbud i skoledistriktet evt. i samarbejde med ungdomsskolen,
foreningslivet eller andre.

Hvis der skal være kvalitet i fritidstilbuddet, er det
væsentligt med robusthed i form af et vist antal
børn. I nogle skoledistrikter kræver det lokale løsninger fx i samarbejde med Ungdomsskolen eller
foreningslivet. Skoleforvaltningen indleder dialog
med henblik på at udvikle lokale modeller.

8. At der i alle skoledistrikter skal være en ledelsesmæssig sammenhæng mellem skole og fritidstilbud – enten i form af én gennemgående
leder eller en formel samarbejdsaftale

Analysen har vist, at de steder hvor der er ledelsesmæssig sammenhæng mellem skole og fritidstilbud, er der gode vilkår for at skabe relationer med
børnene og koordinere den samlede indsats for
børnene. Derfor foreslås det, at der enten er samme leder eller udarbejdes en samarbejdsaftale.

Økonomi
Tilbud til 6. klasse i DUS2 (350 pladser) medfører ekstraudgifter for 1.805.000 kr.
Dertil kommer, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skal kompenseres i forhold til at løfte den opgave,
der hidtil har været varetaget af DUS2 på Gl. Lindholm skole og Løvvangskolen.
Det er aftalt med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der foretages en registrering pr. 1/9 2017 på de
børn fra Løvvangskolens 4. og 5. klasser, som begynder i FC Løvbakken. Ligeledes registreres de børn som
kommer fra 4. klasse på Gl. Lindholm Skole. Den til den tid værende DUS2 nettoudgift for det registrerede
antal børn overføres fra Skoleforvaltningen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Dette beløb vil herefter udgøre den økonomi, der skal tilføres området permanent. Fra budget 2018 overføres ressourcen fra
Skoleforvaltningen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Der var i skoleåret 2015/2016 i alt 65 børn i målgruppen. Nettoudgiften for et DUS2-barn udgør 5.093 kr.
Hvis samme antal børn den 1. september 2017 benytter FC Gl. Kongevej eller FC Lindholm fra henholdsvis
Løvvangskolen og Gl. Lindholm Skole overføres ca. 330.000 kr.
Endelig foreslås det, at der afsættes 70.500 kr. til i en overgangsperiode på 2 år at fastholde og overlevere
børn fra ungdomsklubtilbuddet på Gug Skole til ungdomsklubben på Visse Ladegård.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 17.02.2017
kl. 09.00

Side 15
5 afaf863

Familie- og Socialudvalget
Nedlæggelse af ungdomsklub for tokulturelle børn i DUS-regi på Løvvangskolen og ungdomsklubtilbuddet
på Gug Skole, aftentilbud på Kærbyskolen og Stolpedalsskolen samt DUS2-tilbud på Gl. Lindholm og Løvvangskolen vil betyde reduktion på 1.875.500 kr.
Det samlede forslag medfører samlet set en anslået ekstraudgift på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget på 330.000 kr. Beløbet foreslås i 2017 finansieret inden for det samlede budget til skole og
DUS. Nettoudgiften vil indgå i budgetforhandlingerne for 2018.
Analysedel 3 – øvrige tilbud
Der har i denne analysedel været fokus på Ungdomsskolens og Kulturskolens tilbud. Folkeoplysende foreninger har ikke indgået i analysen.
Det anbefales på baggrund af analysen:
Anbefaling

Begrundelse for anbefaling

1. At fritidstilbuddene i forlængelse af skoledagen
planlægges så de understøtter såvel skolens
som ungdomsskolens og kulturskolens formål,
jf. folkeskolelovens bestemmelser om gensidighed forpligtigelse til at understøtte de 3 skoleformers formål (§3).

Fritidstilbuddet skal medvirke til at skabe sammenhæng med børnenes øvrige fritidsliv – fx tilbud fra
Kulturskolen, Ungdomsskolen og foreningslivet.

2. At fritidstilbuddene indgår partnerskaber (i forlængelse af skolernes partnerskaber) med såvel
ungdomsskolen, kulturskolen og fritidscentrene
samt det øvrige lokale fritidsliv, så partnerskaberne både understøtter og komplementerer det
samlede billede af fritidsaktiviteter lokalt.

Med henblik på bl.a. at skabe sammenhæng og
fremme arbejdet med den åbne skole foreslås det,
at fritidstilbuddet etablerer partnerskabsaftaler med
Kulturskolen, Ungdomsskolen, fritidscentrene og
foreningslivet.

Høring i relevante fora
Der er efter 1. behandlingen gennemført høring i skolebestyrelserne, bestyrelsen i Ungdomsskolen, Kulturskolens bestyrelse, Afdelings-MED for skoler og Område-MED i Center for tværfaglig forebyggelse.
Skoleforvaltningen har modtaget 162 høringssvar vedr. fritidsanalysen. Ud af de 162 høringssvar, omhandler
147 af disse den planlagte lukning af ungdomsklubben på Gug Skole.
Høringssvarene centrerer sig om følgende pointer:














Bevar ungdomsklubben på Gug skole
Bevar Stolpedalsskolens og Kærbyskolens aftentilbud (DUS2-aften)
Positivt at der etableres tilbud til 6. klasse
Arbejdet med målpile
Større fleksibilitet i måden at organisere skoledagen
Partnerskaber med fx foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner
Reformulering af DUS-indholdsplan
4. klasserne bør fortsat være en del af DUS2 på Gl. Lindholm skole
De 10 fritidscentre bør høre under den nærmeste skole
Samarbejdsaftaler mellem DUS1 og DUS2/juniorklub/fritidscenter
Samarbejdsaftale for at skabe ledelsesmæssig sammenhæng
Økonomiske konsekvenser af fritidsanalysen
Afdelingslederne i DUS
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Med-udvalget burde være inddraget i høringsfasen
Andet

Der er udarbejdet en oversigt over indholdet i høringssvarene samt Skoleforvaltningens eventuelle kommentarer til høringssvarene. Alle høringssvar er vedhæftet.
Skoleforvaltningen har ikke på baggrund af høringssvarene foretaget ændringer i forhold til 1. behandlingen.
Det gør naturligvis indtryk, at der er kommet så mange høringssvar vedr. den foreslåede lukning af Gug skoles ungdomsklub. Skoleforvaltningen anerkender, at ungdomsklubben er populær blandt elever og forældre
og skaber god sammenhæng mellem undervisning og fritid. Ungdomsklubben er dog også meget omkostningstung, og det prioriteres i analysen, på baggrund af kommissoriet, at der skabes mere ens serviceniveau
fra skole til skole. Samtidig vurderes det, at en udvidelse af DUS2 til 6. klasse og et ungdomsklubtilbud til
eleverne fra 7. klasse i samarbejde med ungdomsklubberne på Visse Ladegaard og/eller Gug Kirkes ungdomsklub vil kunne opretholde et fritidstilbud af høj kvalitet på Gug skole.
Bilag
Der er opmærksomhed på, at sagen er meget bilagstung, og at bilagene udelukkende er rettet mod den
særligt interesserede læser.

Tidsplan
7. februar

2. behandling i Skoleudvalget

17. februar

2. behandling i Familie- og Socialudvalget

August 2017

Ikrafttrædelse
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Bilag:
Samlet fritidsanalyse.docx
Bilag 1_ Børnetal - DUS.PDF
Bilag 2 DUS2 og brobygning.docx
Bilag 3 Juniorklubber.doc
Bilag 4 Fritidscentre i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.docx
Bilag 5_ Gennemgang af skoledistrikter.docx
Bilag 6 Elevtal Kulturskolen.pdf
Bilag 7 Høringssvar
Bilag 8 Høringssvar.
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Punkt 6.

Godkendelse af kommissorium for servicetjek af integrationen i dagtilbud
2017-007152
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender kommissorium
for servicetjek af integrationen i Aalborg Kommunes daginstitutioner.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 9.1.2016, at der, i regi af Familie- og Socialudvalget, gennemføres et servicetjek af integrationen i kommunens daginstitutioner. Efterfølgende har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen besluttet,
at dagplejen også skal omfattes af undersøgelsen.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et kommissorium, som bl.a. beskriver indhold, omfang og metode af servicetjekket samt hvordan opgaven organiseres.
Servicetjekket gennemføres som en bred analyse, som omfatter:
 en optælling af fordelingen af børn med dansk, vestlig og ikke-vestlig baggrund
 en vurdering af betydningen af de øvrige integrationsmæssige indsatser der laves i lokalområdet,
eksempelvis på boligområdet, beskæftigelsesområdet og socialområdet
 sammenhængen til en succesfuld indskoling – i samarbejde med Skoleforvaltningen
 en vurdering af de integrationsmæssige forhold ved overgang fra dagpleje til daginstitution



en vurdering af, om der herudover er behov for at bruge andre kvalitative eller kvantitative metoder
til at sikre en god integration og en god overgang til folkeskolen for alle børn
en konsekvensvurdering af en eventuel anvendelse af kvantitative fordelingsnøgler (f.eks. et indskrivningsloft), herunder:
- evt. serviceforringelser for alle forældrene ved afskaffelse af frit valgs-og nærhedsprincippet.
- evt. konsekvenser for indskolingen i forhold til afskaffelse af frit valgs- og nærhedspricippet
- daginstitutionernes betydning for lokalsamfundene,
- kapacitetsproblemer i den nuværende institutionsstruktur – herunder tomgangspladser
- hidtidige erfaringer med brug af fordelingsnøgler både i Aalborg og andre kommuner

Servicetjekket behandles i Familie- og Socialudvalget og efterfølgende i Byrådet.
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Bilag:
Kommissorium - Servicetjek af integrationen i dagtilbud.docx
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Punkt 7.

Godkendelse af forankring af Projekt HEAT
2015-030340
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At opsamling af erfaringer fra HEAT tages til orientering
At den videre omsætning af det helhedsorienterede og tværfaglige samarbejde detailplanlægges i en proces
mellem de involverede ledergrupper.
At den videre proces vedrørende HEAT ses i sammenhæng med den tværkommunale helhedsorienterede
indsats for socialt udsatte familier.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Formål og målgruppe
Projekt HEAT har i årene 2014-2016 haft fokus på at fremme en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for ti
socialt udsatte familier, hvor mindst én af forældrene er på overførselsindkomst og i målgruppen
aktivitetsparate (jf. kontanthjælpsreformen), samt at der er minimum én aktiv børnesag. Omdrejningspunktet
har været at løfte hele familien – både børn og voksne – ved at binde aktører fra forskellige fagområder
tættere sammen, især: Familiegruppe, Socialcenter, Jobcenter og Udfører. Familierne har fået en intensiv og
håndholdt indsats, hvor en projekttovholder har været ansat til at koordinere i sagerne i samarbejdet med
fagpersonerne. Inddragelse af familien i løsningerne har været et centralt fokuspunkt for at lykkes med
indsatsen.
Projektet skal undersøge, om det er muligt at opnå en effektfuld indsats i særligt udsatte familier, hvis alle
kommunale aktører, uanset faglighed, samarbejder ud fra samme fælles formål:
At forbedre familiernes trivsel med henblik på, at familierne i større grad selvstændigt bliver i
stand til at løse deres udfordringer, og så vidt muligt gøre dem fri af behovet for offentlig støtte
på længere sigt.
Resultater
Erfaringer og data fra projektet viser, at den tværfaglige indsats, har en positiv effekt på familierne. Der ses
en tendens til, at forældrene kommer tættere på arbejdsmarkedet, og ikke mindst er de tre unge, der er
blevet 18 år i løbet af perioden, alle startet i uddannelse eller på produktionsskole.
Alle familier har dog stadig komplekse problemer, som kræver fortsat socialfaglig indsats.
Økonomisk set har der samlet set været en stigning i udgifterne til de involverede familier. Det skal dog ses i
lyset af, at stigningen alene tegnes af 3 af familierne, som har haft store udfordringer, og hvor nogle af
børnene er blevet anbragt. Der var før projektet allerede store bekymringer vedrørende børnene. For de
resterende 7 familier ses der faldende udgifter eller status quo.
Erfaringer – Familierne
Erfaringer med Projekt HEAT er overvejende positive. Gennem spørgeskema og de løbende møder, giver de
involverede familier udtryk for, at de oplever et langt bedre samarbejde med kommunen.
De interviewede familier har i HEAT oplevet at modtage en bedre indsats end tidligere, og nærer et stort
ønske om, at den tilgang, koordinering og involvering der har været i HEAT kan fortsætte.
Erfaringer – Organisatorisk
Der kan peges på en række organisatoriske elementer, som har haft positive effekter for familierne. I
projektperioden har der været fokus på samarbejde mellem jobcenter, socialcentre, udførere og
familiegrupper. Til at styre dette samarbejde har der været ansat en centralt placeret tovholder, som
har haft til opgave, at koordinere indsatsen hos og mellem de førnævnte afdelinger.
Den helt overordnede holdning blandt medarbejderne til HEAT er – som for familierne – at man har
fat i en god måde at arbejde på. Det giver mening for medarbejderne at arbejde tværfagligt, hvor de
kan se, at det kommer familierne til gavn. På møderne bliver viden gjort fælles, ligesom der
iværksættes fælles løsninger, der peger i samme retning og supplerer hinanden. Samtidig giver det
medarbejderne større arbejdsglæde at arbejde mere kvalificeret med socialt arbejde, hvor man
kommer omkring hele borgeren og hele familien.
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Det fagligt set interessante ved projektets resultater er, at der er stort sammenfald i hvilke metoder, der har
vist sig virkningsfulde i Projekt HEAT på tværs af vidt forskellige familieproblematikker. Der er tale om
veldokumenterede metoder og tilgange, f.eks. relationel koordinering, der ikke er nyt i socialt arbejde, men
som kan være vanskeligt at praktisere i en travl hverdag og på tværs af afdelinger. Opsummerende har
følgende metoder og værktøjer vist sig virkningsfuldt, for stort set alle involverede familier:












Tværfaglige opfølgningsmøder med familien - med tydelig mødeledelse og referater der fungerer
som styringsplan
Interne arbejdsmøder mellem relevante fagprofessionelle parter i forvaltningen
Tydelige og klare retningslinjer/aftaler for samarbejdet på tværs
Fælles mål mellem aktørerne og tydelige kerneopgaver
Vidensdeling og tilgængelighed mellem afdelingerne
Håndholdt støtte til aktører og familien
Tovholderopgaven som koordinerende i familiens sag
Ledelsesmæssig prioritering
Ressource- og helhedsorienteret tilgang til familien
Borgerinddragelse, således at familien oplever sig hørt, anerkendt og inddraget i egen sag
Relationel koordinering

Plan for læring og forankring af projektet
Som anført er erfaringen fra HEAT projektperioden, at ovenstående metoder og anbefalinger er nyttige, men
tidskrævende at anvende. For at få omsat ovenstående metoder og anbefalinger i det daglige arbejde i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, er der således brug for at få præciseret den praktiske omsætning af
metoderne. Derfor anbefaler ledelsen i Jobcentret og Socialcentret, at der tilrettelægges en inddragende
proces, hvor de involverede ledergrupper kan drøfte en praktisk og realistisk tilgang til omsætning. De
involverede ledergrupper omfatter Familiegrupperne, Socialcentrene og Jobcentrene og evt. repræsentanter
fra Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Voksne. Indsatsen ses dels som en forlængelse af
erfaringerne fra HEAT men også som et led i den Det anbefales endvidere, at der arrangeres ekstern
procesledelse på forløbet, fx ekstern konsulent med kompetencer inden for relationel koordinering.
Processen skal afklare følgende:
Udpegning af sagstyper til særlig koordinering
At arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og med relationel koordinering har vist sig at være tidskrævende.
Det skyldes øget mødeaktivitet og at den koordinerende sagsbehandler skal bruge ekstra tid på
koordinationsarbejdet. Projekt HEAT har vist, at fysiske møder mellem borger og de involverede afdelinger i
sig selv giver en markant effekt. Dét at afdelingerne ser ”hinanden i øjnene” og opnår indblik i andre
afdelingers meninger og prioriteringer mv. understøtter, at den samledes indsats overfor en udsat familie
optimeres. Men hyppige møder tager tid. Der er derfor behov for en præcisering og prioritering i fht hvilke
sagstyper, der med fordel kan lave helhedsorienteret og tværfagligt arbejde i.
HEAT styregruppen pegede på, at familier, hvor der både er en sag i familiegruppen, jobcenter og
socialcenter og hvor der arbejdes på at hjemgive et anbragt barn, er oplagte sager til intensivt
helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde. Den kommende proces med ledergrupperne forventes at
definere flere sagstyper, hvor afdelingerne kan se en fordel i at investere ekstra tid i det helhedsorienterede
og tværfaglige samarbejde.
Sikring af nødvendig koordination i hver enkelt sag
Organisatorisk er det fundamentalt, at der er en art koordinator i de sager, hvor en familie har kontakt til flere
af forvaltningens afdelinger. Familierne peger selv på, at noget af det allerværste de kan opleve, er når der
ikke er en rød tråd i de indsatser, som kommunens forskellige afdelinger igangsætter. Det opleves som
nytteløst, bureaukratisk og ikke mindst demotiverende. Der skal derfor findes en model, som sikrer
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koordinering i komplekse sager, hvor en familie har sagsbehandlere i flere afdelinger. Det skal også
udarbejdes retningslinjer for, hvem der er koordinerende sagsbehandler i de enkelte sager.
Ledelsesmæssig opbakning
Det er helt afgørende, at der er ledelsesmæssig opbakning til den koordinerende funktion og at rådgivere i
de udvalgte sagstyper skal bruge tid på hyppigere mødeaktivitet. Sagsbehandlerne skal være sikker på, at
ledelsen bakker op om, at der skal arbejdes tværfagligt, og at dette i konkrete sager kan kræve ekstra tid og
dermed prioritering i rådgivers opgaver. Det er også nødvendigt, at der på tværs af ledergrupperne er en
forventningsafstemning i fht hvor meget afdelingerne kan trække på hinanden i de tværfaglige møder.
Plan for opfølgning
Der skal i processen aftales plan for, hvordan der overordnet følges op på arbejdet, så forvaltningens fokus
på helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde fastholdes. Efter temadagen vil Forvaltningsledelsen blive
orienteret om de aftaler processen fører til.
I budget 2017 er der afsat 500.000 kr. mhp. at udvikle en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt
udsatte familier (børn, unge, voksne). Formålet er at afdække potentialer for besparelser ud fra en mere
koordineret tilgang over for udsatte familier, hvilket skal ske i et tæt samarbejde mellem relevante
forvaltninger og afdelinger.
Formålet falder derfor i god tråd med Projekt HEAT, hvorfor det vil være oplagt at sammentænke HEAT og
strategien for social udsatte familier.
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Punkt 8.

Godkendelse af Status og handleplan på Servicelovens voksenområde
2017-006358
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At økonomistatus 2016 og disponering 2017 tages til efterretning
At nedenstående handlingsplan iværksættes, herunder
At der indgås aftale med ekstern konsulentfirma om at foretage sagsanalyse mhp at udarbejde nye
serviceniveauer og
At der udarbejdes kommissorie for arbejdet med samlet strategi på voksenområdet
At der tages kontakt til KL med henblik på at udfordringerne med stigende tilgang og udgifter på servicelovens
voksenområde tages op i økonomiforhandlingerne med Regeringen sommeren 2017
At området følges tæt og Udvalget holdes orienteret med korte kvartalsvise statusnotater
Irma Skals Balser, teamleder og Thomas Lohman, sekretariatsleder deltager under punktet.
Beslutning:
Godkendt med tilføjelse af, at den eksterne konsulentundersøgelse skal afdække det aktuelle serviceniveau
samt afsøge innovative metoder og tilgange og afdække hvad der giver bedre overgange mellem børne og
voksenområdet samt overgange til psykiatrien.
Før der indgås aftale med et konsulentfirma forelægges kontraktudkastet for udvalget.
Per Clausen kan ikke godkende handlingplanens besparelsesforslag på kr. 6,5 mio. samt at der indgåes
aftale med et eksternt konsulentfirma.
De viste slides vedhæftes referatet.
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Sagsbeskrivelse
Udgifterne til Servicelovens voksenområde har været stødt stigende gennem de senere år, både i Aalborg
Kommune og på landsplan. KL har netop udgivet rapport, der på landsplan konkluderer en stigning i servicelovs udgifter på voksenområdet fra kr. 3,3 mia. kr. i 2012 til 5,8 mia. kr. i 2015, svarende til en stigning på 76
1
2
%. I samme periode er udgifterne på området steget med 35 % i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Tendensen og de økonomiske problemer har gentagne gange være adresseret af KL i økonomiforhandlinger
med Regeringen, men endnu uden det har medført ændret lovgivning eller mærkbart ændrede økonomiske
rammer. Aktuelt er der dog en revision af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Den foreløbige vurdering er dog ikke, at det i sig selv giver kommunerne bedre muligheder for at styre serviceudgifterne på området.
I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har servicelovens voksenområde således også været under økonomisk pres de senere år og særligt efter Førtidspensionsreformen, der har betydet at langt færre siden
lovens indførsel har fået tilkendt pension. Sammenlignet med andre kommuner, har Aalborg Kommune desuden en lav andel af borgere på førtidspension.
I juni 2015 blev der iværksat en handlingsplan til imødegåelse af udgiftspresset på området. Tilsvarende har
Ældre- og Handicapudvalget besluttet en handlingsplan på området. Handlingsplanen er løbende blevet
udbygget og tilpasset, men har ikke kunne imødegå det stærkt stigende antal borgere, som har brug for tilbud efter serviceloven.
Regnskabsåret 2016 ser ud til at afslutte med et overforbrug på 26,3 millioner og der disponeres allerede nu
med et overbrug i 2017 på godt 20 millioner, trods et budget der er større end i 2016. Den økonomiske situation på servicelovens voksenområde er således meget trængt. I det nedenstående beskrives den økonomiske situation og der oplistes forslag til handling.

1

”Markant flere får socialpædagogisk støtte”, (KL, 2016).
http://www.kl.dk/Momentum/momentum2016-21-1-id214095/?n=0&section=4748
2
Servicelovens voksenbestemmelser administreres i Aalborg Kommune i både Ældre- og Handicapforvaltningen og
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen har myndigheden i fht de borgere der er
tilkendt pension og har et væsentligt større budget end Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen har også oplevet stigende udgifter over de sidste år, men i mindre omfang end Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
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Økonomiopfølgning pr. januar 2017
Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2016.

Budget 2016

Forventet regnskab 2016

§ 85 – Bostøtte

29,7

37,2

§ 107 – midlertidige botilbud

31

44,1

§108 Længerevarende
botilbud

0

3,2

§ 96 – BPA (borgerstyret personlig assistance)

10

11,2

§§ 103, 104, mv (aktivitets- og værestedstilbud)

0,48

1,8

Total

71,2

97,5

Tabel1 viser budget og forventet regnskab i 2016 fordelt på de enkelte paragraffer, som Socialafdelingen
bevilger servicelovstilbud efter. Tabellen viser et forventet forbrug i 2016 på voksen servicelovområde på
97,5 mio. kr. Budgettet for 2016 er 71,2 mio. kr. hvilket giver et forventet overforbrug på 26,3 millioner kr. i
2016.
Det er særligt udgifterne til bostøtte og midlertidige botilbud, som er steget markant, da udgifterne er steget
henholdsvis 25 % og 42 %, svarende til 20,7 millioner.
Årsager til stigningen i udgifterne
I august 2016 blev byrådet præsenteret for en analyse af servicelovens voksenområde foretaget af Deloitte.
Analysen konkluderede blandt andet:
I Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen er der fra 2013 til 2015 sket en markant stigning i antallet af borgere, der modtager servicelovsydelser i forvaltningen. Udviklingen afspejler de seneste reformer på beskæftigelsesområdet, men også en vækst i antallet af yngre borgere med diagnoser (Analyse af voksenhandicapområdet, side 7, Deloitte 22. august 2016).
Det er særligt borgere med støttekrævende autismespektrumforstyrrelser og psykiatriske diagnoser, som der
ses en vækst i. På landsplan opleves den samme vækst i borgere med tilsvarende diagnoser.
Deloitte analysen er udarbejdet i første halvår 2016 og medtog således ikke data for hele 2016. Opgjort ultimo 2016 kan forvaltningen dog konstatere, at stigningen i antallet af borgere, der har behov for tilbud efter
serviceloven, er steget betragteligt fra 2015 til 2016.
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Diagram A, sum af antal helårspersoner der modtog bostøtte eller botilbud fordelt på 2013, 2014, 2015 og 2016

Antal helårspersoner
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100
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Diagram A viser antallet af helårspersoner, som har modtaget § 85 bostøtte eller § 107 botilbud i 2013,
2014, 2015 og 2016. I 2013 modtog 302,5 helårspersoner bostøtte og 18,2 helårspersoner modtog § 107
botilbud. I 2014 var antal af helårspersoner som modtog bostøtte steget til 396,2 og antal helårspersoner
som modtog § 107 botilbud var steget til 24,2. I 2015 modtog 472,3 helårspersoner bostøtte og 32,4 helårspersoner modtog botilbud, samlet set 504,7 helårspersoner. I 2016 har 44,9 helårspersoner modtaget botilbud og 589,6 helårspersoner modtaget bostøtte, samlet set svarende til 634,5 helårspersoner. Det betyder,
at der hver dag året rundt er 100 personer mere, der har modtaget bostøtte eller botilbud i 2016 i forhold til
2015. Fra 2013 til 2016 har væksten i antal personer som modtager bostøtte eller botilbud været omkring 25
% om året.
Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 18,2 i 2013 til 44,9 i 2016. Enhedsprisen for et § 107 botilbud er 1.025.000,-, så en stigning på 26,7 helårspladser har stor betydning for forbruget.
Som diagram A og Deloitterapporten illustrerer, har det gennem flere år været velkendt, at der er et massivt
stigende pres på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens voksen-servicelovsområde. Således har der også
over årene været arbejdet målrettet på at imødegå presset ved at tilpasse serviceniveau og driftsoptimere
indsatserne. Deloitteanalysen dokumenterer, at serviceniveauet på bostøtteområdet ikke er steget, idet det
gennemsnitslige antal støttetimer i bevillingerne er faldet en smule. Således var den gennemsnitslige bostøttebevilling faldet fra 3,2 timer støtte om ugen i 2013 til 2,7 timers bostøtte om ugen i 2015 (Analyse af voksenhandicapområdet, side 27). I forhold til botilbud er enhedsprisen for bostøtte markant lavere, idet en gennemsnitslig helårsplads koster kr. 52.300,Som anført indledningsvis besluttede Familie- og Socialudvalget en handlingsplan i juni 2015, som angav
konkrete handlinger til reduktion i udgiftsstigningen på servicelovsområdet. Der arbejdes stadig med at omsætte handlingsplanen. Det er vanskeligt at opgøre handleplanens samlede effekter, men et centralt element
var udvidelse af eget bostøttekorps i Socialafdelingen, med det formål at driftsoptimere og dermed levere
bostøtte billigere end Ældre- og Handicap og eksterne leverandører. Ved at benytte eget bostøttekorps har
forvaltningen sparet kr. 1.800.000,- i 2016.
Aktuel disponering 2017
Ovenstående gennemgang af økonomien 2016 varsler store udfordringer i 2017. Nedenstående tabel viser
det bedst mulige bud på, hvordan økonomien vil udvikle sig i 2017, baseret på aktuel disponering.
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Tabel 2 budget, disponering og forventet resultat 2017

Budget 2017

Disponering 2017

Forventer resultat
2017

§ 85 – Bostøtte

38,2

37,6

0,6

§ 107 – midlertidige botilbud

34,5

52,2

-17,7

§108 Længerevarende
botilbud

3,5

4,0

-0,5

§ 96 – BPA

10

11

-1

§§ 103, 104, mv

0

2,5

-2,5

Total

86,2

107,3

-21,1

Tabel 2 viser budget for 2017, aktuelle disponeringer og det heraf udledte forventede resultat for 2017.
Sammenholdt med tabel 1 og 2016 er budgettet øget med 15 millioner til kr. 86,2 millioner kr. De aktuelle
disponeringer estimerer et forbrug i 2017 på kr. 107,3 millioner kr. Det estimerede forbrug er dog behæftet
med stor usikkerhed så tidlig på året, men særligt disponeringerne på § 107 er bekymrende, da de estimerer
en samlet udgift på kr. 52,2 millioner i 2017, svarende til en stigning på 8,1 millioner i forhold til forventet
regnskab 2016. Botilbuds-disponeringen tager højde for de borgere forvaltningen har kendskab til og som
bliver 18 år i 2017 og dermed overgår til voksenområdet. Disponeringen tager også højde for de aktuelle
botilbudssager, som forvaltningen forventer kan afsluttes i 2017, men disponeringen kan ikke tage højde for
de borgere der pludselig får behov for et botilbud i løbet af året.
På bostøtteområdet er disponeringerne baseret på de sager, som aktuelt har en bevilling. Bostøttedisponeringen er således baseret på de aktuelle og kendte sager og er med forbehold for, at tilgang ikke vil
overstige afgang i indeværende år. Henset til den tilgang der har været til området de seneste tre år, jf diagram A, er det dog en meget usikker antagelse.
På baggrund af ovenstående disponeres aktuelt med et overforbrug i 2017 på godt 20 millioner kroner i forhold til budget, som dog frygtes at blive endnu større.
Ny handleplan
Trods tidligere handleplaner viser ovenstående økonomigennemgang, at de ikke har været tilstrækkelige til
at imødegå den voldsomme stigning i antallet af borgere med behov for støtte efter serviceloven. Baseret på
de sidste 3 års tilgang til servicelovsområdet, må der også i 2017 forventes en stigning i antallet af borgere,
hvorfor der er brug for en handleplan, som følger botilbudssagerne tæt, begrænser tilgangen til servicelovsydelser og udpeger driftsoptimerende løsninger. Hertil kommer et behov for en samlet strategi på voksenområdet og en revision af serviceniveauerne.
Gennemgang af og tæt opfølgning på alle botilbud (SEL §107, §108 og §85/ABL §105).
Den store stigning i antallet af borgere i midlertidige botilbud fordrer en grundig faglig gennemgang af alle
botilbudssager, med henblik på at vurdere fremtidig plan for borgeren – herunder borgers forsørgelsesgrundlag. Der er nedsat en arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter og socialfaglige konsulenter fra Socialafdelingen og Jobcenteret, som i fællesskab gennemgår sagerne og udarbejder plan for afklaring. Der lægges
en tidsplan i hver enkelt sag, med hyppigere opfølgning. Afklaringen kan enten føre til indstilling til pension
eller plan for mindre indgribende tilbud til borger. Det kan fx ske ved genforhandling af taksten og indsats i
tilbuddet, så indsatsen gradvist reduceres. Et mindre indgribende tilbud kan også være bostøtte eller et særligt tilrettelagte undervisnings- eller aktiveringstilbud efter anden lovgivning. Revisitation skal naturligvis ske
under hensyntagen til, at borgere med meget betydelige funktionsnedsættelser har et retsmæssigt krav på
botilbud, så der vil være situationer, hvor revisitation til mindre indgribende tilbud ikke er en mulighed på kort
sigt.
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I Job- og Socialcenter Uddannelseshuset, hvor langt de fleste sager er, koncentreres sagerne på 6-8 rådgivere, hvilket understøtter at både ledere og rådgivere kan holde fuld fokus på sagerne. Forvaltningsledelsen
holdes løbende orienteret om udviklingen i sagsgennemgangen.
Arbejdsgruppen er i gang, og vurderingerne på baggrund af en første screening af sagerne er blandt andet
lagt til grund for disponering for 2017.
Forventet effekt: Ledelsen i Socialafdelingen og Jobcentret vil følge vurderingerne tæt og afrapportere konkret på resultatet heraf. Der forventes ved forhandling med botilbud om pris og indhold i konkrete sager en
besparelse på 2% svarende til kr. 1.000.000. Det er meget usikkert, hvad en evt. revisitation kan bevirke
inden sagsgennemgangen er iværksat.
Begrænse tilgang til servicelovsydelse


Tidlig rådgivning:
Der skal gøres forsøg med ”pædagogisk vejledning af borgere ved 1. henvendelse” i uddannelseshuset/øvrige Ydelses- og socialcentre. Konkret kan der afsættes bostøttemedarbejdere/særlig rådgiver, som med meget kort varsel skal kunne give relevant råd og hjælp, mhp. at forebygge behovet
for bostøttebevilling. Hjælpen kræver således hverken udredning af borger eller en konkret bevilling.
Borgerne er i personkreds for SEL § 85, men det forventes, at de ved en kort målrettet indsats kan
afsluttes. Disse borgere visiteres typisk til 1 times bostøtte pr uge. Der vil herved være en administrativ lettelse, og samtidig signaleres til borgerne, at der er tale om et ”let” og tidsafgrænset forløb.
Disse borgere har primært behov for guidning i forhold til økonomi, bolig samt hjælp til at finde relevante tilbud der kan afhjælpe deres sociale situation (eksempelvis ensomhed). Bostøttemedarbejderne/særlig rådgiver har stor viden om tilbudsviften i Aalborg (både kommunale og frivillige) og kan
derfor hurtigt få ”hold på” sagen, og således ved få samtaler, få guidet borgerne videre. Herunder
anvise og vejlede til frivillige og uvisiterede tilbud.
Forventet effekt: Det skønnes at tidlig rådgivning/vejledning i indgangen kan reducere væksten i nye
bostøttesager svarende til 40-50 helårspersoner svarende til kr. 1.000.000,- på årlig basis. Hertil
kommer dog ekstra personaleudgifter til at give tidlig rådgivning og vejledning i indgangen.



Visitationsudvalg og –konsulent:
Med henblik på at sikre tilstrækkeligt match mellem borger og tilbud og forhandling af indsats/serviceniveau foreslås det at etablere et visitationsudvalg på botilbudsområdet. Udvalget forankres i socialsekretariatet, hvor konsulent inddrages tidligt i sagen, med henblik på at bistå det lokale
kontor med match. Konsulenten kan også bistå lokalkontorerne med sparring i relation til opfølgning
på borgere i botilbud. Endelig kan konsulenten forestå forhandlinger med botilbud, med henblik på at
sikre rette pris i fht. borgers behov under hensyntagen til gældende lovgivning.
Forventet effekt: Afhængigt at nye visitationer og konkrete forhandlinger forventes også her fremtidigt 2 % besparelse på nye placeringer i forhold til nuværende takster. Denne besparelse er dog
medregnet i effekten af ovenstående botilbudsgennemgang.



Omlægning af indsatser på ungeområdet.



Der er stadig et behov for løbende tilpasning af indsatserne til unge i alderen 16-18 år, så overgangen til voksenbestemmelserne bliver mere glidende. Denne proces er igangsat med Udviklingsstrategien for børn, unge og familier. Dels giver det nuværende høje niveau i indsatserne for unge forventninger om et højt serviceniveau efter den 18 år og dels er en stor del af botilbuddene igangsat
som anbringelser inden den unge bliver 18 år. Der er på tværs af familiegrupperne i efteråret nedsat
et visitationsudvalg vedr. alle anbringelser af unge + 12 år, som dermed fokuserer på alternativer til
anbringelser af unge. I denne sammenhæng skal der også gøres forsøg med CTI metoden op til den
unges overgang til voksenbestemmelserne, så overgange ikke opleves så drastisk. For at sikre en
tilpasning af serviceniveauet i hver enkelt unge sag op mod det 18. år, er det afgørende med et tættere samarbejde mellem familiegruppernes visitationsudvalg og Uddannelseshuset. Der skal således
overvejes på hvordan samarbejdet mellem visitationsudvalget og uddannelseshuset kan udvikles
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yderligere, fx ved inddragelse af folk fra uddannelseshuset i visitationen af unge til døgntilbud, eller
ved at inddrage voksenområdets visitationsudvalg eller –konsulent i ungeanbringelser.
Konkret foreslås, at der indgås aftale med et eksternt konsulentfirma, som kan foretage analyse af
de sager på anbragte unge, der er overgået til voksenområdet med henblik på at vurdere serviceniveau og udarbejde forslag til revideret serviceniveau på hele ungeområdet.
Forventet effekt: Omlægningen af indsatser på ungeområdet forventes at bremse væksten i tilgangen til botilbud. Der forventes således ikke yderligere vækst på botilbudsområdet i 2017 i forhold til
aktuel disponering. Omlægningen af indsatser skønnes at udgøre en værdi på 2.000.000 kroner, idet
botilbudsudgifterne forventes at stige over disponeringen, hvis ikke der omlægges på ungeområdet.
Den samlede effekt af tiltag til begrænsning af tilgang til servicelovsydelser
Den samlede effekt af ovenstående forslag skønnes at være 4.000.000 kroner på årsbasis. Den fulde effekt kan dog først forventes om et til to år, da særligt effekterne af omlægning af indsatser på
ungeområdet har et længere tidsperspektiv.
Driftsoptimerende løsninger


Gruppebaserede ydelser (§ 85)
Der ønskes fortsat at udvikle gruppebaserede tilbud, da dette ses som en god løsning for borgere,
der har behov for støtte i mindre omfang. Gruppeforløb kan tilbydes til borgere med samme type udfordringer og kan understøtte, at der etableres netværk mellem gruppeforløbets deltagere. Gruppeforløb kan evt. tilbydes som supplement til almindeligt individuelt bostøtteforløb, afhængig af den enkelte borgers behov.
Forventede effekt. Det forventes at der løbende kan være 60 personer i gruppeforløb svarende til en
besparelse på kr. 1.000.000,-



Online/Skype/telefon-baseret bostøtte.
Der skal arbejdes yderligere med at udnytte de teknologiske muligheder, så bostøttekorpset bruger
mindre tid og færre ressourcer på transport. Hertil kommer, at de teknologiske muligheder giver mulighed for at levere bostøtten mere fleksibelt til gavn for modtageren. Der er blandede erfaringer med
online/Skypebaseret i støttekorps i Ældre- og handicapforvaltningen.
Forventet effekt: besparelse på transport og transporttid på kr. 50.000,-



Etablering af alternativer til botilbud.
På autismeområdet er der gode erfaringer med bostøttetilbud, der har karakter af fleksible botilbud
(Dragen og Idrætsbyen). Der er tale om billige ungdomsboliger i et ungdomsboligmiljø. I umiddelbar
nærhed af lejlighederne, er der en servicelejlighed, hvor udkørende bostøttemedarbejdere holder til.
Dette team leverer bostøtte til de borgere der bor i lejlighederne, men modsat traditionelle botilbud er
der tale om meget fleksibel bostøtte, hvor støtteomfang på kort sigt kan ændres og evt. helt udfases
og hvor borger efterfølgende kan blive boende i lejligheden på alminelige lejevilkår. Der er behov for
at etablere lignende tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser.
Der pågår aktuelt drøftelser med Ældre- og Handicapforvaltningen for at afklare behov og muligheder for etablering af alternativer til botilbud.
Forventet effekt: er vanskeligt at skønne på nuværende tidspunkt. Det afhænger dels af de konkrete
løsninger der udvikles sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen og dels af hvor mange borgere der skal have alternativer til traditionelle botilbud. Hertil kommer, at effekterne først vil slå fuldt
igennem i budgetåret 2018, da alternativer til botilbud først vil være etableret i løbet af 2017. Et forsigtigt skøn på effekt i 2017 er kr. 250.000,- og endelig skal det ses i sammenhæng med forslaget
ovenfor om visitationsudvalget.



Sherpametoden
I forhold til borgere med psykiatriske diagnoser gøres der aktuelt forsøg med Sherpa-metoden i regi
af Jobcenteret. Metoden handler om at samtænke de kompetencer der er i psykiatrien, socialcentret
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og jobcentret, og fokuserer med udgangspunkt i borgeren på beskæftigelse. Perspektivet i metoden
er, at borgerne i højere grad mestre eget liv og bliver selvforsørgende, hvilket også reducerer behovet for servicelovsydelser. Hertil kommer, at borgere der er i Sherpaforløb ikke får bostøtte samtidig
med Sherpaforløbet, da metoden sikrer at borger får den nødvendige støtte. Det er endnu for tidligt
at konkludere på projektet, men resultaterne skal følges tæt med henblik på læring og evt yderligere
udrulning i forvaltningen.
Forventet effekt: Det forventes, at der løbende kan være 30 borgere i Sherpaforløb, som alternativt
skulle have et bostøtteforløb, svarende til en besparelse på bostøtte på kr. 1.200.000,Samlet effekt af driftsoptimerende løsninger
Den samlede effekt af driftsoptimerende løsninger skønnes at udgøre en besparelse på 2,5 millioner
kr. pr år.
Revision af serviceniveauer på bostøtte og botilbud.


Der er politisk godkendte serviceniveauer på både bostøtte og botilbud. Serviceniveauerne er godkendt af både Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og er således gældende i begge de forvaltninger, som administrerer voksenservicelovsområdet. Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen foreslår at disse serviceniveauer revideres i et tæt samarbejde mellem
forvaltningerne, med henblik på yderligere tilpasning af serviceniveauerne, så der sikres en større
sammenhæng mellem efterspørgsel og budget. Det kan fx være i forhold til hvornår et bostøtteforløb
er individuelt eller gruppebaseret eller niveauet for botilbud sammenholdt med de alternativer til botilbud, som er under tilblivelse jf. ovenstående. Forventet effekt: den umiddelbare vurdering er, at serviceniveauet i praksis er reduceret betragteligt over årene. Denne vurdering støttes af afgørelser fra
Ankestyrelsen i konkrete sager, hvor der har været klaget over serviceniveauet. Det kan dog ikke
udelukkes, at der kan reduceres yderligere, men det er er på nuværende tidspunkt ikke muligt at
estimere effekter.

Udarbejdelse af en samlet strategi på voksenservicelovsområdet


Samlet strategi på voksenområdet.
Med inspiration fra børneområdet udarbejdes der en samlet strategi på voksen-servicelovsområdet,
med deltagelse af myndigheds- og udførerepræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen og
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Jobcentret og UU. Handicaprådet vil blive hørt i processen. Det anses som helt nødvendigt at tænke tilstødende afdelinger og lovområder ind i en samlet strategi, dels fordi Socialafdelingen køber langt hovedparten af servicelovsydelserne hos Ældreog Handicapforvaltningen, og dels fordi der antages at være en sammenhæng mellem de tilbud der
gives i regi af serviceloven og de tilbud der gives i regi af anden lovgivning. Målet er at få en samlet
og sammenhængende tilgang på tværs af de forskellige kommunale aktører. Socialafdelingen vil
fremlægge et kommissorie herfor i 1. kvartal 2017. Det forventes at strategien kan politisk behandles
inden 1. oktober 2017. Der vil være stor fokus på inddragelse af medarbejderne i udvikling og efterfølgende omsætning af strategien.
Arbejdet med at udvikle en samlet strategi på området vil omfatte udarbejdelse af en ”indsatstrappe”
målrettet voksenområdet. Indsatstrappen skal synliggøre de forskellige typer af indsatser der findes i
det kommunale system, og som derved kan begrænse behovet for de mere indgribende tilbud som
bostøtte og/eller botilbud. Der kan eksempelvis være tale om tilbud fra Jobcenteret eller UU, som i
højere grad hjælper borgeren på rette vej og gennemgår en positiv udvikling med en øget grad af
selvforsørgelse og mestring af eget liv til følge. Endelig vil der i strategien skulle ses på tilgangen af
borgere generelt på det specialiserede område.
Forventet effekt: en samlet strategi vil omfatte de elementer som er beskrevet i denne handleplan,
og vil derfor danne rammen om de besparelser de enkelte elementer medfører. På den længere bane kan en samlet strategi få større betydning for udgifterne på serviceloven, da borgernes udfordringer må forventes i større grad at kunne håndteres i mindre indgribende indsatser tættere på ”almenområdet”, som fx uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, men også i en mere inddragende og sam-
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skabende tilgang til det kommunale velfærdsområde. Dette vil dels aflaste servicelovsbudgettet men
vil i særlig grad have betydning for borgere og pårørende og netværk, som i langt højere grad inddrages i skabelsen af velfærdsydelserne og indgår i tilbud tættere på ”almenområdet”
Samlede effekter af handleplan
Handleplanen fra 2015 og ovenstående nye tiltag er bidrag til at omlægge indsatserne, så færre borgere har
behov for indgribende servicelovstilbud. Samlet set skønnes ovenstående nye handleplanselementer at udgøre en besparelse på kr. 6.500.000,-. Hertil kommer effekter af revision af serviceniveauer og ny samlet
strategi på voksenområdet. Der vil dog gå noget tid før alle initiativerne er slået fuldt igennem, så der kan
ikke forventes en reduktion i det disponerede beløb for 2017 på kr. 6.500.000,-. Besparelserne anslås dog at
kunne stå mål med en sandsynlig tilgang på området, så disponeringerne for 2017 vurderes at være realistiske. Det betyder at der kan forventes en overskridelse i 2017 på servicelovens voksenområde på godt kr. 20
millioner kroner.
Det foreslås samtidigt, at der rettes kontakt til KL og Socialstyrelsen mhp. nærmere kortlægning og dialog
omkring denne udvikling på servicelovens område, som Aalborg Kommune i lighed med andre kommuner
udfordres af.
Forvaltningen anbefaler yderligere, at der rettes henvendelse til KL om at medtage området i de kommende
forhandlinger om kommunernes økonomi. Området vil blive fulgt tæt og efter at aftalen om kommunernes
økonomi er på plads i juni 2017 vil finansieringsbehovet for 2017 og de kommende år blive gjort op og medtaget i aktuel status indeværende år, samt i budgetmaterialet vedr. 2018 til 2021.
Området vil blive fulgt tæt af forvaltningen og udvalget vil løbende blive holdt orienteret om den økonomiske
udvikling og omsætning af handleplanens nye elementer med korte statusnotater og økonomioversigter
hvert kvartal.

Tidsplan
Ledergruppe SA
FL
FSU
AMU social
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Bilag:
Servicelovens voksenområde.pptx
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Punkt 9.

Orientering om Inddragelse i praksis
2012-21517
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at rapporten Inddragelse i Praksis. En undersøgelse af unges inddragelse i sagsbehandlingen og
familiearbejdet i Aalborg Kommune” er udarbejdet på baggrund af projektforløbet
at det er planlagt, at forskerne med afsæt i projektforløbet og rapporten vil skrive 1 til 2 artikler til faglige
tidsskifter.
at der på centralt plan udarbejdes en pjece, der beskriver sagsforløbet, når den unge fylder 18 år, til uddeling
blandt de unge og deres forældre. Der samarbejdes med Uddannelseshuset og Ældre- og
Handicapforvaltningen.
at der er forslag om en fælles temadag med fx Lars Uggerhøj, som har været tilknyttet forskningsprojektet, som
en opfølgning med særlige fokus på den inddragende og ressourceorienterede kommunikation for
familiegrupper og Uddannelseshuset.
at Ledergruppen sikrer, at rapporten kommer ud til medarbejdere og dagsordenssættes på lokale
personalemøder med henblik på lokal omsætning.
at det generelt i forvaltningen drøftes om der i andre sammenhænge skal afprøves modeller, hvor unge
inddrages på højere trin på inddragelsesstigen.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Indstillingen fremsendes ligeledes til Beskæftigelsesudvalgets orientering.
Baggrunden for projektet
På baggrund af et samarbejde mellem Forskningsgruppen i socialt arbejde (FoSo) ved Institut for Sociologi
og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg kommune besluttede parterne i samarbejde med Institut for Statskundskab, Aalborg universitet i 2012 at etablere et ph.d.
forløb med henblik på at undersøge forvaltningens arbejde med inddragelse af unge. Ph.d. projektet var
samfinansieret af Aalborg kommune og Aalborg universitet og blev påbegyndt d. 1. marts 2013. Af personlige årsager måtte ph.d. projektet ophøre efter ca. 1½ år.
For at de indsamlede data og resultater der var opnået under ph.d. forløbet stadig kunne få anvendelse i
praksis, samt at de resterende midler fra det samfinanserede ph.d. projekt kunne anvendes til forskning der
kunne bevidstgøre og ændre praksis, indledte Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og FoSo i foråret
2015 forhandlinger om muligheden for at gennemføre en mindre undersøgelse med udgangspunkt i de forholdsvis få midler, der resterede fra det afsluttede ph.d. projekt.
I sommeren 2015 indgik parterne aftale om at gennemføre projektet ’Inddragelse i praksis’.
Praksisforskning
Det blev aftalt, at den overordnede ramme for projektet skulle være praksisforskning.
I forhold til projekt ”Inddragelse i praksis” betyder det, at der har været et samarbejde, hvor der indgår både
forsknings- som læringsprocesser. Det vil sige, at der sker en vekselvirkning mellem forskningsdelen og
læringsprocessen og hvor man i fællesskab, som en del af processen, aftaler rammen for forskningsdelen og
for læringsprocessen.
Mere konkret har dette betydet, at der har været dels en tæt og løbende dialog mellem de forskere der har
været tilknyttet fra universitetet og Aalborg Kommune. Forløbet har været planlagt, så der hele tiden har
været en løbende dialog mellem de tilknyttede forskere og deltagerne i projektet. Dette er blandt andet sket
via afholdelse af en række møder med ledelse og medarbejdere undervejs i undersøgelsesforløbet.
Møderne har været med til at kvalificere undersøgelsen. Samt give den vekselvirkning og læring undervejs,
der ligger i praksisforskning.
Det blev besluttet, at projektet skulle forankres i et tværsektorielt samarbejde, med familiegrupperne (ungeteams) og uddannelseshuset, - både socialcenter og jobcenter. Fokus i projektet skulle således være på
inddragelse af unge i overgangen.
Data
Projektet er bygget op omkring 3 typer af data.
Semistrukturerede interview udført i det tidligere ph.d. projekt.
Data og analyser fra intern rapport ’Når de unge bliver voksne – En kvalitativ undersøgelse af 10 unges oplevelse af overgangen fra unge- til voksenområdet’,
Samt en række nye observationer af møder mellem rådgivere og unge gennemført specifikt til denne undersøgelse. Observationerne er udført af Lars Uggerhøj, Maja Lundemark og Lene Ingemand Brandt, som har
været tilknyttet nærværende projektet.
Resultater fra undersøgelsen
I nedenstående vil hovedresultaterne fra undersøgelsen kort blive præsenteret.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 17.02.2017
kl. 09.00

Side 37
2 afaf663

Familie- og Socialudvalget
Deltagelsesstigen
Der kan tegnes et differentieret billede af inddragelse og der synes ikke at være en éntydig definition. Der
skal således foretages en diskussion og afvejning af forskellige bud, niveauer og forståelser. Med den forståelse har forskerne med afsæt i og inspiration fra forskellige teoretikere udviklet deres egen fortolkning af
en deltagelsesstige og dens niveauer, som de illustrerer på følgende måde:
6. Ejerskab til egen sag og interventioner
5. Delegeret magt
4. Deltagelse i dagsorden, delvist partnerskab
3. Informeres og høres
2. Informeres og/eller pålagt inddragelse
1. Ikke inddragelse/manipulation

Selvbestemmelse og aktør
Medbestemmelse og delvis aktør og medspiller
Medindflydelse og medspiller
Medindflydelse og informant
Informant
Passiv rolle

En vigtig pointe i forhold til inddragelsesstigen er, at den ikke skal tolkes værdiladet. Forstået på den måde,
at det højeste niveau ikke altid i alle sammenhænge er det bedste.
Der kan være overordnede rammer som fx lovgivning der gør, at niveauet for inddragelse ikke kan komme
op på niveau 4,5,6.
Der vil også være møder, hvor selve mødet kun tilsiger et bestemt niveau fx hvis der er tale om et møde,
som har karakter af at være et orienteringsmøde.
De unge i 3. person
På flere af de observerede møder omtales den unge i 3. person, selvom han/hun befinder sig til stede på
mødet, og der tales ofte ’om’ og ikke ’til’ den unge på møderne. Rapportens resultater peger på, at de gode
intentioner på de unges vegne i mange tilfælde medfører, at de professionelle – eller i et par tilfælde familien
– taler den unges sag i så høj grad, at de unge får en perifer rolle på møderne.
Observationerne fra undersøgelsen peger på en tendens til at svare på den unges vegne. Dette ses især
hos deltagende forældre, bostøtter, UU-vejledere og andre kontaktpersoner. Det er således ofte de personer, som har den tætte kontakt til de unge, som føler sig i stand til eller føler sig drevet til at svare på den
unges vegne. Observationerne viser, at jo mere forældre og personlige støtter svarer på den unges vegne,
jo mere tiltagende tavs bliver den unge
Det er måske særlig interessant, fordi observationerne netop peger på gode intentioner og på, at når der
’tales den unges sag’, er det i den bedste mening. Også set ud fra et inddragelsesperspektiv.
Forståelse af informationer og beslutninger
Forståelsen af informationer og beslutninger der er givet på møder, er helt afgørende.
Rapportens konklusion peger på, at der kommunikeres klart på stort set alle møder. Med klart menes, at
spørgsmål, overvejelser og beslutninger formuleres tydeligt og gentages flere gange. Informationsniveauet
eller ambitionen om at informere synes således højt.
Derimod viser observationerne, at det sjældent tjekkes, om den unge har forstået information og beslutninger.
Den unge fremstår således som primært informant og ikke medspiller, hvorved deres inddragelse nærmere
har karakter af at være pålagt end at være frivilligt valgt.
Dagsorden og inddragelse samt ejerskab på et møde
For mange møder gælder det, at der ingen regler er for møderammen. Nogle rådgivere bruger flipover som
dagsorden, andre har dagsorden på eget papir, andre igen ridser kort en dagsorden op og nogle oplyser ikke
dagsorden – og har måske heller ikke en fastlagt dagsorden. Ligesom formen for dagsorden er meget differentieret, så er anvendelsen af den under møderne, lige så differentieret. Nogle få følger dagsordenen, mens
de fleste ’slipper’ dagsordenen undervejs på mødet eller den ’overtages’ af en af de deltagende Bostøtter,
kontaktpersoner eller UU-vejledere.
Observationerne viser, at det ikke er tydeligt på møderne om der bliver taget referat, - og i så fald hvem der
tager referat. Dette står i modsætning til de observationer der viser, at der er et relativt højt informationsniveau på møderne. Hvilket kan pege på, at, omsætning og virkninger af såvel informationer som signaler om
samarbejde på den måde er fraværende. Det bliver altså ikke tydeligt hvem der tager ansvar for at omsætte
de mange informationer.
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Opsamlende
På baggrund af de samlede observationer og analyser er der tegn på, at der hos alle deltagere i møder er et
ønske om at inddrage de unge i det sociale arbejde. Analyserne peger dog også på, at størstedelen af inddragelsen placerer sig på de laveste trin på den i rapporten udarbejdede deltagelsesstige, og at inddragelsen dermed ikke lykkes som formentlig forventet.
Observationerne viser også, at det er kendetegnende, at inddragelse er meget differentieret selv på samme
type møder. Forskerne fristes til at konkludere, at der hersker en vis tilfældighed i den inddragelse de unge
møder. En tilfældighed, som lader til at blive reguleret fra rådgiver til rådgiver, når der ses bort fra de faste
rammer, der er lavet for Familieråd og de fleste Netværksmøder.
Som analyserne af møderne og de teoretiske omdrejningspunkter fremhæver, så kan inddragelse dog ikke
stå alene. Inddragelsen er indlejret i kommunikationen. Sagt på en anden måde: man kan have nok så gode
dagsordner og referater, hvis ikke der kommunikeres inddragende eller samspillende.
Barrierer og fremadrettede handle muligheder
Det må således konkluderes, at undersøgelsen peger på, at der fremadrettet er brug for et fokus på forskellige former for inddragende kommunikation.
Der fremstår derved et skærpet behov for differentierede kommunikative strategier.
Det vurderes, at der er et potentiale ved at anvende de former for kommunikation, som tyder på at være
mest inddragende og invitere de unge til samspil. Her tænkes eksempelvis på møder, hvor der kan observeres direkte og åben kommunikation, og hvor de unge selv resumerer mødernes indhold. I denne type kommunikation fremstår de unge i højere grad som aktører og medspillere. Potentialet kunne eksempelvis udnyttes ved at skabe øget og fælles viden om inddragende kommunikation, og de fælder som ligger lige for, når
man gerne vil støtte og hjælpe de unge – eksempelvis når støttende personer ’taler den unges sag’.
Observationerne peger på, at der er uklarhed om, hvad inddragelse er og hvordan inddragelse omsættes i
den daglige praksis. Når det er uklart, er der risiko for alene at tage udgangspunkt i egne forestillinger om
inddragelse. På baggrund af observationerne, et forskerne ikke i tvivl om, at alle involverede myndighedspersoner har et reelt ønske om at inddrage og høre de unge. Men observationerne viser også, at disse intentioner fører i mange retninger, og at nogle retninger får en direkte ikke-inddragende karakter. Det mest tydelige eksempel er, når fagpersoner ’taler den unges sag’ og der observeres en tydelig passivitet hos den unge.
På baggrund af undersøgelsen og konklusioner i rapporten er det forskernes anbefaling, at man er opmærksom på, at få de unges perspektiv styrket.
Forslag til hvorledes dette kan gøres er:
I det daglige arbejde gennem øget udnyttelse af nogle af ovenstående potentialer, som fx et fokus på forskellige former for inddragende kommunikation.
Gennemføre løbende undersøgelser af de unges oplevelser, som derved også kan kvalificere de faglige
drøftelser yderligere.
Tage skridtet fuldt ud og involvere de unge i udviklingen af samarbejdet med de unge – altså have en form
for ekspertgruppe eller panel af unge, som kan vejlede og løbende forholde sig kritisk til arbejdet med inddragelse. Herved kunne der skabes mulighed for at ’kravle’ op af deltagelsesstigen både i det daglige konkrete arbejde og i det mere overordnede planlæggende arbejde, samt få støtte i udviklingen af en mere samarbejdsorienteret kommunikation.
Det er aftalt på det afsluttende møde med deltagere i projektet, at den videre proces og læring af undersøgelsen skal ske lokalt i de afdelinger/enheder, der har deltaget i projektet. (Ungemakkerskaber i Familiegrupper og Uddannelseshuset) efter drøftelse i ledermøder.
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De overordnede temaer der blev nævnt i denne sammenhæng der skulle arbejdes videre med er:
- Kommunikation
- Hvordan vil vi arbejde med kommunikationsstrategier
- Unge som eksperter
- Hvad tænker de unge om det. Blive nysgerrig på hvad der skal til for at den unge føler sig inddraget.
- Spørge de unge hvad er et godt overleveringsmøde.
- Unge ekspertpanel
- Refleksion
- Skabe et rum hvor det er muligt at snakke inddragelse fx med afsæt i inddragelsesstigen
- Give hinanden feed back – fx ved en gang imellem at gå med på hinandens møder som observatør
- Træde ind i anden rolle/ observerer med et kritisk blik

Drøftelse på Familiegruppeledermøde
Rapporten har været drøftet på familiegruppeledermøder den 17.01.2017 og det blev besluttet at:
 På centralt plan udarbejdes en pjece, der beskriver sagsforløbet, når den unge fylder 18 år, til uddeling blandt de unge og deres forældre. Pjecen bliver til i et samarbejde mellem Uddannelseshuset og
Specialgruppen.
 Der skal tilrettelægges undervisning med Lars Uggerhøj som en opfølgning med særlige fokus
på den ressource orienterede samtale for familiegrupper og Uddannelseshuset. Dette aftales nærmere med det samlede Uddannelseshus.
 Ledergruppen sikrer, at rapporten kommer ud til medarbejdere og dagsordenssættes på lokale personalemøder eller temadag, i naturlig sammenhæng med omsætning af Udviklingsstrategien. Evt.
kan der laves noget på tværs.
 Det overvejes i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen generelt, om der skal afprøves mere involvering i af unge "højere på inddragelsesstigen" - fx ved nye tiltag.
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Bilag:
Hele rapporten final.pdf
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Punkt 10.

Orientering om Statistik vedr. kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen
2016-008439
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har sammenholdt statistik fra KL vedr. kontanthjælpsloftet fra den 1.
december 2016 og den 1. februar 2017
at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har modtaget brev fra Beskæftigelsesministeriet med oplysninger
om hvor mange borgere der er berørt af 225 timers reglen.
Beslutning:
Til orientering.
Forvaltningen vil følge tallene over en længere periode, for at være sikker på validiteten. Udvalget får en ny
status på et senere tidspunkt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har fra KL modtaget en statistisk opgørelse og beregning vedr. kontanthjælpsloftet og de
ydelsesmodtagere, som er omfattet af regelsættet i Aalborg Kommune pr. 1. februar 2017.
KL har tidligere fremsendt statistik for kontanthjælpsloftet, hvor beregningen byggede på tal fra den 1. december 2016. Denne statistik blev Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget præsenteret for på
fællesmøde den 13. december 2016.
Statistikkerne, beror på udtræk fra Udbetaling Danmark.
I det nedenstående præsenteres de centrale tal, fra seneste statistiske opgørelse og sammenholdes med
opgørelsen fra december.
Aalborg Kommunen har fra KL endvidere modtaget validerede oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet, om
personer omfattet af 225 timers reglen for hele 4. kvartal 2016.
I det nedenstående præsenteres de centrale tal, fra de modtagne oplysninger vedr. 225 timers reglen.
Kontanthjælpsloftet
Det samlede antal af omfattede ydelsesmodtagere i Aalborg Kommune
Der er sket et fald i antallet af ydelsesmodtagere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet:
Omfattede ydelsesmodtagere pr. 01. december 2016 i Aalborg Kommune

6.265 personer

Omfattede ydelsesmodtagere pr. 01. februar 2017 i Aalborg Kommune

6.024 personer

Det svarer til 3,8% færre ydelsesmodtagere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet pr. 1. februar 2017.02.01
Samlede antal ydelsesmodtagere, med reduktion
Ud af det samlede antal ydelsesmodtagere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet, er der sket et fald i antallet af ydelsesmodtagere, som også bliver reduceret i enten deres boligstøtte eller den særlige støtte (Lov om
aktiv socialpolitik § 34).
Den 01. december 2016, medførte kontanthjælpsloftet reduktion for

1.436 personer

Den 01. februar 2017 medførte kontanthjælpsloftet reduktion for

1.327 personer

Det svarer til 7,5% færre ydelsesmodtagere, som er blevet reduceret grundet kontanthjælpsloftet.
Beløbsinterval af reduktionerne
Den 1. december 2016, blev 55,4% af de 1.436 ydelsesmodtagere, reduceret i enten den særlige støtte,
boligstøtten eller begge dele, svarende til mellem 0 kr. – 1.000 kr.
Den 1. februar 2017, blev 57,8% af de 1.327 ydelsesmodtagere, reduceret i enten den særlige støtte, boligstøtten eller begge dele, svarende til mellem 0 kr. – 1.000 kr.
Det vil sige, at lige over halvdelen af de samlede antal reducerede ydelsesmodtagere, bliver reduceret med
1.000 kr. eller derunder pr. måned.
Ydelsestyper
Størstedelen af de ydelsesmodtagere, som bliver reduceret i den særlige støtte (Lov om aktiv socialpolitik §
34) og boligstøtte, modtager kontanthjælp.
Ud af de 1.436 ydelsesmodtagere, hvor kontanthjælpsloftet medførte reduktion den 1. december 2016, modtog 1.236 personer kontanthjælp.
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Ud af de 1.327 ydelsesmodtagere, hvor kontanthjælpsloftet medførte reduktion den 1. februar 2017, modtog
1.146 kontanthjælp.
225 timers reglen
På baggrund af vedlagte bilag fra Beskæftigelsesministeriet, bemærkes det, at der i de første tre måneder
efter 225 timers reglen trådte i kraft den 1. oktober 2016, er sket en stigning i antallet af personer, på landsplan, som blev reduceret i ydelse som følge af 225 timers reglen.
Oktober 2016

Ca. 11.800 personer

November 2016

Ca. 13.100 personer

December 2016

Ca. 14.100 personer

Af de ca. 14.100 personer, der på landsplan blev reduceret i ydelse som følge af 225 timers reglen i december har ca. 84%, svarende til ca. 11.850 personer, fået en reduktion i kontanthjælpen på 1.000 kr. om måneden, mens 5%, svarende til ca. 700 personer, har fået en reduktion på 500 kr. om måneden.
De resterende 11% eller ca. 1.500 personer er gifte kontanthjælpsmodtagere, som reduceres med mere end
1.000 kr. månedligt. Her reduceres hjælpen til et niveau, hvor ægteparret samlet set modtager, hvad der
svarer til én voksensats i kontanthjælpssystemet.
225 timers reglen og kontanthjælpsloftet
Ca. 4.200 personer ud af de ca. 14.100, der i december måned er reduceret i ydelse på baggrund af 225
timers reglen, er samtidig også berørt af kontanthjælpsloftet.
De fleste heraf (84%) er reduceret med 500 eller 1.000 kr., som følge af 225 timers reglen.
Personer fordelt i 6-by regi
Af de 14.100 personer, som på landsplan er reduceret i ydelse i december måned, som følge af 225 timers
reglen, er der 385 personer, som er bosiddende i Aalborg Kommune.
Til sammenligning, er antallet af personer i de andre 6-byer:
Randers

154 personer

Esbjerg

280 personer

Aalborg

385 personer

Århus

786 personer

Odense

864 personer

København
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Bilag:
Bilag - Statistik vedr. kontanthjælpsloftet Aalborg Kommune - februar 2017.xml
Bilag - Oplysning fra Beskæftigelsesministeriet om antal berørt af 225 timers reglen.docx
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Punkt 12.

Orientering om Velux Fonden Projekt Samskabelse mellem offentlige og frivillige
aktører
2017-003419
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
Velux Fonden Projekt: "Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører".
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbe skri velse
Aalborg Universitet har i samarbejde med KORA, Røde Kors, Ældresagen, Dansk flygtninge hjælp –
Frivillignet og Aalborg Kommune (Familie- og Beskæftigelses forvaltningen og Ældre- og
Handicapforvaltningen) s øgt fondsmidler hjem fra Velux Fonden til projektet: Samskabelse mellem offentlige
og frivillige akt ører: Modeller for praksis og samarbejde i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre.
Der er i december 2016 modtaget endeligt tilsagn fra Velux Fonden om, at de ans øgte fondsmidler er
bevilget.
Projektet vil forløbe i perioden 2017 til 2019 og h ar i udgangspunktet et samlet budget på 5, 2 mio. kr., hvoraf
1,2 mio. kr. er medfinansiering og 3,9 mio. kr. er det ans øgte beløb. Det er forudsat, at Aalborg Kommune
gennem de to forvaltninger medvirk er med en egenfinansiering, der udgør 0,140 mio. kr. Velux Fonden har
bevilget 3,3 mio. kr., hvorfor der udestår en gennemgang af det samlede budget parterne imellem for at sikre
en tilpasning s varende til 0,6 mio. kr.
Projektets overordnet formål er at unders øge hvad ’samskabelse’ indebærer mellem offentlige og frivillige
aktører i socialt arbejde med ældre og flygtninge. Der er særligt fokus på hvilke potentialer denne
arbejdsform rummer i forhold til at udvikle optimale organisatoriske modeller og praksisser for socialt arbejde
med disser brugergrupper. Der er også fok us på hvilk e nye positioner og handlemuligheder der skabes for
både ældre og flygt ninge, og for professionelle og frivillige igennem samskabende sociale inds atser,
herunder hvordan optimale modeller skabes for samarbejde.
Det er forventningen, at projektet vil bidrage med viden om hvordan ’samskabelse’ i praksis foregår o g
hvordan potentielle muligheder udfoldes og udfor dringerne håndteres. Det er således intentionen, at
projektet forener grundforskning med praksisudvikling gennem tæt samarbejde mellem forskere,
organisationer og praksis med den hensigt at udforske det eksisterende og på den baggrund udvikle nye og
bedre velfærdsydels er og aktiviteter til de udsatte brugergrupper.
Organisering
Forskningsprojektet er forankret ved Aalborg Universitet, men gennemføres i tæt samarbejde med KORA,
Røde Kors, Ældresagen, Dansk Flygtningehjælp og Aalborg Kommune. I Aalborg Kommune er
forskningsprojektet forankret ved Center for Tværfaglig Forebyggelse, samt i Plejeboligfunktionen og
Træning og Aktivitet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Tovholder på projektet for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen er Centerleder Denise Bakholm. Tovholder på projektet for Ældre- og
Handicapforvaltningen er sundhedsstrategisk konsulent Vibeke Byg. Projektet organiseres med en
projektleder fra Aalborg Universitet, en t vær-organisatorisk styregruppe og en intern projektgruppe i Aalborg
Kommune.
Projektlederen er Lektor Morten Frederiksen, Aalborg Universitet, der er ans varlig og daglig projektleder.
Projektlederen har ans var for koordination af projektgruppen, ansæ ttelse og ledelse af post. doc.
budgetans var, koordinering af workshops, seminarer, formidling og publicering mm. Projektlederen deltager i
planlægning, gennemførelse og analyse i kortlægnings fasen, plan og gennemførels e af udviklingsfasen
samt dataanalyse og udviklingsseminarer i iværksættelsesfasen. Projektlederen har ans var for planlæ gning,
koordinering og k valitetssikring af den k valitative dataindsamling. Projektlederen har o gså ans var for analyse
og publicering, samt planlæ gning af og deltagelse i populær formidling og udarbejdelse af hovedrapport om
modelanbefalinger og værkt øjer.
Følgegruppen er sammensat af anerkendte internationale og danske eksperter på socialt arbejde og
samskabelse, civilsamfund og velfærd.
Styregruppen vil bestå af repræsentanter fra Aalborg Universitet, KORA, Røde Kors, Ældresagen, Dansk
Flygtningehjælp og Aalborg Kommune. Fra Aalborg Kommune vil repræsentanter fra Center for Tvæ rfaglig
Forebyggelse og Job- og Socialcenter Integration i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indgå, samt
repræsentanter fra Plejeboligfunktionen, Træning og Aktivitet, K valitets- og Innovationsenheden i Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Intern projektgruppe vil blive nedsat og bestå af repræsentanter fra Center for Tværfaglig Forebyggelse og
Job- og S ocialcenter Int egration i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, samt repræsentant er fra
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Plejeboligfunktionen, Træ ning og Aktivitet, Kvalitets- og Innovationsenheden i Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Økonomi ske konsekvenser
Aalborg Universitet har i samarbejde med KORA, Røde Kors, Ældresagen, Dansk flygtningehjælp –
Frivillignet og Aalborg Kommune (Familie- og Beskæftigelses forvaltningen og Ældre- og
Handicapforvaltningen) modtaget en bevilling på 3,3 mio. kr. til forskningsprojektet ’Samskabelse mellem
offentlige og frivillige akt ører’ af Velux Fonden. Der var i udgangspunktet søgt om 3,9 mio. kr., hvorfor der
udestår en dialog mellem projektets parter i forhold til at budgettilpasse projektet med 0,6 mio. kr.
Forskningsprojektet er forankret omkring Aalborg Universitet. Aalborg Kommune (FB og ÆHF) er med som
cases.
I projektmidlerne er der i udgangspunktet afsat 0,2 mio. kr. til Aalborg Kommunes (FB og ÆHF) til
medarbejdertimer, der forventes at blive brugt i form af mødedelt agelse i diverse møder. Både Center for
Tværfaglig Forebyggels e og Socialcenter Integration i Familie og Beskæftigelses forvaltningen, samt
Plejeboligfunktionen, Træ ning og Aktivitet samt Kvalitets- og Innovations enheden i Ældre- og
Handicapforvaltningen vil komme til at levere medarbejdertimer til projektet. Den endelige fordeling af
projektmidlerne til Aalborg Kommune vil bero på en dialog med de øvrige aktører i projektet.
Aalborg Kommune (FB og ÆHF) medfinansierer forskningsprojektet med 0,140 mio. kr. til timer til
mødedeltagelse i diverse møder, der måtte ligge ud over de 0,2 mio. kr., der er afsat og afholdes inden for
afdelingernes respektive budget ramme.
Aalborg Universitet har ans øgt om 2,4 mio. kr. til løn og drift, samt medfinansierer projektet med 0,9 mio. kr.
KORA har ans øgt om 0,280 mio. kr. til løn.
Røde Kors har ans øgt om 0,09 mio. kr. til løn, samt medfinansierer projektet med 0,06 mio. kr.
Ældresagen har ans øgt om 0,09 mio. kr. til løn, samt medfinansierer projektet med 0,06 mio. kr.
Dansk flygtningehjælp - Frivillignet har ansøgt om 0,09 mio.kr til løn, samt medfinansierer projektet med 0,06
mio. kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning til Velux Fonden inkl. præsentation af deltagere, cv, budget og publikationslister
Bilag 2: Bevillingsbeskrivelse
Tidsplan
FL
24.01. 2017
Ældre- og Handicapudvalget 08.02.2017 Orientering
Indstilling til orientering i Familie- og Beskæftigels esforvaltningen 25.01.17
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Bilag:
Bilag 1 -Ansøgning nr 14400.pdf
Bilag 2 - Bevillingsbrev14400.pdf
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Punkt 13.

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018 - 2021 i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
2017-000860
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
Budgetproceduren for 2018 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sker som foreslået i sagsbeskrivelsen.
Bemærk, at det fælles udvalgsmøde fredag den 18. august 2017 foreslås flyttet til torsdag den 17. august 2017,
da byrådet har planlagt temamøde den 18. august 2017 fra kl. 9:00 til 16:00
Beslutning:
Til orientering.
Pga. sammenfald med temamøde i byrådet den 18.08.2017 og såfremt byrådets temamøde ikke flyttes, da
rykkes fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget og det ordinære Familie- og Socialudvalgsmøde til den
17.08.2017 med følgende tidsplan:
Kl. 8.30 - 10.30 fællesmøde om Budgetforslag 2018-21.
Kl. 10.30 - 13 Ordinært Familie- og Socialudvalgsmøde.
Nyt mødetidspunkt bookes i out-look kalendere vel og mærke udvalgsmødet rykkes.
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Sagsbeskrivelse
Optakten til sidste års budgetproces 2017 – 2020 var bl.a. kendetegnet ved:


En tidlig start bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af omprioriteringsbidraget samt tidligt at få
retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon kan arbejdes videre med hen
imod budgetdrøftelserne primo september måned.



Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne med et
afsæt i gældende politikker og visioner mv.



Grundig forberedelse gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) dvs. Udvalg -> temamøde (f.eks. uddybning) ->
udvalg



Øget involvering af MED-systemet m.fl. i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede
politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat. Konkret
vil det fra januar 2016 til juni 2016 ske som en parallel proces, der involverer byråd, udvalg og MEDsystemet.



Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned.
”Hovedparten af det politiske indhold i Budgetmappen” aftales inden sommerferien, således at det er
kendt, hvad man politisk ønsker at få behandlet. Dog skal der - inden budgetdrøftelsen igangsættes stadig være mulighed for at knytte politisk interessante emner til.



”Budgetmappen” revideres og gøres i størst mulig omfang elektronisk. Fokus er at skabe større
enkelthed og større gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget samt at materialeomfanget vil blive søgt
markant reduceret.

Det er besluttet, at ovenstående stadig skal danne udgangspunkt for budgetprocessen for 2018 – 2021 dog
med den ændring, at justere byrådets temamøder i både form og indhold, så der skelnes mellem orienteringsmøder og tema-/debatmøder.
Orienteringsmøderne har til formål at tilvejebringe generel viden om Aalborg Kommunes situation (såvel
økonomisk som ikke-økonomisk), kommende udfordringer, muligheder og perspektiver.
Tema-/debatmødernes formål er at tilvejebringe konkret viden om specifikke emne samt at debattere og få
afklaret nogle politiske emner inden budgetdrøftelserne ultimo august 2017.
Herudover vil Moderniserings- og effektiviseringskataloget skulle indgå i udvalgenes arbejde med en afrapportering senest 1. juni 2017.
Ovenstående principper samt tidsplanen for budgetprocessen er drøftet i Direktørgruppen den 12. december
2016, godkendt i Magistraten den 16. januar 2017 og i Byrådet den 23. januar 2017. HMU har drøftet forslaget til budgetproceduren for 2018 – 2021 den 6. januar 2017.
Budgetvejledning for 2018 vil blive fremsendt til de enkelte forvaltninger ultimo april måned 2017, hvori bl.a.
budgetmaterialets form og indhold under budgetprocessen nærmere vil blive beskrevet.
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Familie- og Socialudvalget
Punkter i tidsplanen skrevet med rød skrift er intern tidsplan for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Mandag den 12. december 2016

Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for
2017 og har en indledende drøftelse af budgetproceduren 2018
– 2021

Tirsdag den 13. december 2016

Fælles udvalgsmøder – drøftelse af forslag til større temaer ifm.
budget 2018 - 2021

Fredag den 6. januar 2017

HMU drøfter udkast til budgetproceduren 2018 – 2021

Mandag den 16. januar 2017

Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper,
der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den udvidede Magistrat) behandler forslag til budgetproceduren mm. 2018 – 2021.
Drøftelse af paradigme for Moderniserings- og effektiviseringskataloget.

Fredag den 20. januar 2017

Fælles møde med forvaltningens afdelinger, hvor der gives orientering om den udvidede magistrats drøftelser, samt tages en
drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloger.

Mandag den 23. januar 2017

Byrådet behandler forslag til budgetproceduren mm. 2018 –
2021

Onsdag den 1. februar 2017

FL drøfter emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget.
(uden oplæg fra forvaltningen)

Mandag den 13. februar 2017 kl. 12:30 i Byrådets 1. orienteringsmøde:
Medborgerhuset (frokost kl. 12)
 Status på den økonomiske situation jf. B2017 – 2020
(økonomiske oversigter mm.) – hvor står vi på dette meget tidlige tidspunkt.
 De flerårige udfordringer vedrørende drift og anlæg.
 Status på udvalgenes arbejde med Moderniserings- og
effektiviseringskataloget


Orientering om drøftelserne i KL forud for økonomiforhandlingerne med regeringen

Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.

Onsdag den 15. februar 2017

FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog
(uden oplæg fra forvaltningen)

Fredag den 17. februar 2017

FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog
(uden oplæg fra forvaltningen)

Tirsdag den 28. februar 2017

BSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog
(uden oplæg fra forvaltningen)
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Familie- og Socialudvalget
Fredag den 10. marts 2017

FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog
(uden oplæg fra forvaltningen)

Onsdag den 15. marts 2017

FL drøfter beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt
første udgave af Moderniserings- og effektiviseringskataloget
mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 6. – 7. april
2017.

Onsdag den 29. marts 2017

FL godkender beskrivelser af forvaltningens budgetområder
samt første udgave af Moderniserings- og effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 6. – 7. april
2017.

Mandag den 27. marts 2017 kl. 12:30 i
Medborgerhuset (frokost kl. 12:00)

Byrådets 1. temamøde
 Status på udvalgenes arbejde med Moderniserings- og
effektiviseringskataloget
 Øvrige emner (fastsættes af Magistraten)


Drøftelse af hvordan Aalborg Kommune og byrådet kan
påvirke økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, sådan at økonomiaftalen giver Aalborg Kommune
mulighed for at vedtage et budget for 2018 uden forringelser i velfærden

Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Torsdag den 6. april og fredag den 7. april Udvalgene har fælles møde.
2017
Gennemgang af budgetområderne og første udgave af Moderniserings- og effektiviseringskataloget
Mandag, den 24. april 2017 kl. 12:30 i
Medborgerhuset (frokost kl. 12:00).

Byrådets 2. orienteringsmøde:
 Regnskab 2016 og overførsler mellem årene (drift og
anlæg)
 Status på udvalgenes arbejde med Moderniserings- og
effektiviseringskataloget
 Øvrige emner (fastsættes af Magistraten)
Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.

Ultimo april 2017

Økonomikontoret udsender budgetvejledning 2018 – 2021 –
herunder skabeloner til ”budgetmappen”.

Torsdag den 4. maj 2017

Borgmestermøde vedrørende de forestående økonomiforhandlinger.

Mandag, den 8. maj 2017 kl. 12:30 i Med- Byrådets 2. temamøde:
borgerhuset (frokost kl. 12:00).
 Emner (fastsættes af Magistraten)
Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen
deltager.
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Tirsdag den 9. maj 2017

FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog

Onsdag den 10. maj 2017

FL godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest
den 1. juni 2017

Fredag den 19. maj 2017

FSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning
senest den 1. juni 2017

Tirsdag den 23. maj 2017

BSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning
senest den 1. juni 2017

Senest den 1. juni 2017

Udvalgenes forslag til Moderniserings- og effektiviseringskataloger fremsendes til Økonomikontoret – baseret på en tidligere
udsendt fælles skabelon.

Efter 1. juni 2017

Afdelingernes MED-udvalg (AMU’er) drøfter Moderniserings- og effektiviseringskataloget

Onsdag den 14. juni 2017

FMU drøftelse af Moderniserings- og effektiviseringskatalog

Mandag den 19. juni 2017 kl. 08:30 i Re- Den udvidede magistrat drøfter:
præsentationslokale 1, Boulevarden 13
 De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem
Regeringen og Kommunernes Landsforening.
 Moderniserings- og effektiviseringskatalogerne fra udvalgene - herunder budgetområder, som kræver særlig
politisk bevågenhed prioriteringsmæssigt.
 Udstikker nogle retningslinier for – hvad der primært skal
være i ”Budgetmappen”. Det vil også kunne afspejle sig i
den måde, som udvalgene har arbejdet på dvs., hvor
meget har udvalgene på forhånd taget stilling til.
 Foreløbige rammer for udvalgenes budgetarbejde?
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Mandag, den 19. juni 2017 kl. 12:30 i
Medborgerhuset (frokost kl. 12:00).

Byrådets 3. orienteringsmøde:
 Orientering om Økonomiaftalen 2018 mellem Regeringen og KL
 Status på arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringskataloget
 Den videre budgetproces
Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.

Fredag den 23. juni 2017 kl. 10:30
Aalborg Kongres og KulturCenter.

Fælles udvalgsmøde med FSU og BSU. Drøftelse vedr. Budgetforslag 2018-2021.

Primo august 2017

Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder
med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer, lønfremskrivninger, lov- og
cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til
materialet til budgetdrøftelsen.

Medio august 2017

Notat vedrørende ”godkendt budgetoverslag 2018 – 2021 inkl.
godkendte justeringer” udsendes til byrådets medlemmer, HMU,
Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen.
Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske
rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere
præcist er på plads.

Senest onsdag den 2. august 2017 ved
arbejdstids ophør

Afdelingerne afleverer:
 ”Budgetbrikker” – justeringer, omplaceringer og ønsker udover rammen til drift og anlæg. Ved anlægsønsker skal evt. udgifter til afledt drift (div. grundejerforpligtigelser og andre driftsmæssige følgeudgifter) indarbejdes.
 Budgetbrikkerne udarbejdes i skabeloner, som udsendes af Borgmesterens Forvaltning inden sommerferien
2017.

Onsdag den 9. august 2017

FL behandler materiale vedr. Budgetforslag 2018 - 2021

Mandag, den 14. august 2017 kl. 9:00

Den udvidede magistrat drøfter status på budgetlægningen,
endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne.
Direktørgruppen deltager.

Torsdag den 17. august 2017

FMU drøfter budgetforslag 2018

Fredag den 18. august 2017 kl. 9:00 –
16:00

Heldags temamøde om store budgetemner

Sted fastlægges senere

Familie- og Socialudvalget

Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen
deltager.
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Familie- og Socialudvalget
Fredag den 18. august 2017

Fælles udvalgsmøde med FSU og BSU. Drøftelse af materiale
vedr. Budgetforslag 2018-2021.

OBS, OBS – kolliderer med temamøde
byrådet????? Forslag 17. august 2017 kl.
12
Fredag den 18. august 2017
Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf.
budgetvejledning 2018 – 2021.
Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget forvaltningsområde.
Senest onsdag den 23. august 2017

Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk
udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg 2018
– 2021), økonomisk redegørelse samt aftalt beslutningsoplæg
til Magistratens budgetdrøftelse samt endeligt program for
udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag (”budgetmappen”). Den elektroniske udgave af ”budgetmappen” er løbende
blevet opbygget og ajourført. Materialet sendes også til HMU.
Økonomi- og planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til Byrådets medlemmer og Direktørgruppen.

Tirsdag, den 29. august 2017 fra kl.
09:00 på Scandic Hotel.
Der er frokost, middag og overnatning

Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles med henblik
på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for
Aalborg Kommunes økonomi.
HMU deltager under den indledende overordnede orientering
fra kl. 09:00 til kl. 10:00.
Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige
deltagere, dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig
dialog, vidensdeling og inddragelse i prioriteringen. De enkelte
udvalg og de politiske grupper vil indgå i drøftelserne, hvor det
skønnes relevant.
Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter.

Onsdag, den 30. august 2017 kl.
08:30 til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og
middag)

Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres
drøftelse i henhold til program.
Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by.

Scandic Hotel
Afrejse om aftenen.
Torsdag, den 31. august 2017 kl. 09:00 i Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætter drøfRepræsentationslokale 1, Boulevarden
telse på Boulevarden 13.
13
Fredag den 1. september 2017 kl. 9:00 i
Repræsentationslokale 1, Boulevarden
13

Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede
magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen.
Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by.
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Fredag den 1. september 2017 kl. 13:00

Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige
budgetforslag 2018 – 2021.
Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.
Ipad medbringes.

Fredag den 1. september 2017 kl.
13:30

Pressemøde.
Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.

Fredag, den 1. september 2017 fra
kl. 14:00

Fagforvaltningerne orienterer egne FMU.
Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet orienteres af
de respektive forvaltninger.
Frist for fremsendelse af høringssvar fra rådene er fredag, den
8. september 2017.

Mandag den 4. september 2017

Borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget 2018
og forventet regnskab 2017

Onsdag den 6. september 2017(13.
september 2017?????)

FL behandler budgetmaterialet, der skal afleveres til budgetforslagets 1. behandling

Torsdag den 7. september
2017?????

FMU’s drøftelse af Magistratens Budgetforslag 2017-2020

Senest onsdag den 13. september 2017

Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag jf. budgetvejledningen og fremsender materialet til Økonomikontoret.
Budgetforslagets indhold foreslås revideret, således at forslaget primært er i oversigtsform (økonomi/aktivitetsændringer) i
forhold til de udmeldte rammer.

Fredag, den 15. september 2017

Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til
byrådets 1. behandling.

Mandag den 18. september 2017 kl. 9:00 Møde mellem Magistraten og HMU om budgetforslagets
i Kantinen, Boulevarden 13
konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Torsdag, den 21. september 2017 kl.
13:00 i Byrådssalen.

Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag 2018 –
2021.

Torsdag den 21. september 2017

Borgmestermøde vedrørende den aktuelle landsprognose
for budget 2018
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Mandag, den 25. september 2017 kl.
19:00

Borgermøde om budgetforslaget.

Sted fastlægges senere
Torsdag, den 28. september 2017 kl.
9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13

Forligsforhandlinger.

Torsdag, den 5. oktober 2017 kl. 12:00

Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret.

Torsdag, den 12. oktober 2017 kl. 13:00

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2018 – 2021.

Familie- og Socialudvalget

Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagets 1. behandling.
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Bilag:
Fordelingsnøgle Sparekrav Budget 2018
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Punkt 14.

Orientering fra Rådmand og direktør
1.
Spørgsmål til referat fra Stor byg møde den 19.01.2017 kan stilles på mødet.
2.
Hanne Manata orienterer om De udsatte børn - nøgletal 2017.
3.
Drøftelse af fælles udvalgsseminarer på tværs af 6-byerne.
Beslutning:
Til orientering.
1.
Der var ingen spørgsmål til referatet.
2.
Socialchefen uddybede nøgletallene.
3.
Direktørerne fra 6-byerne foreslår, at der pga. Valgår ikke holde fælles udvalgsseminar i 2017, og seminar
holdes igen i 2018. Udvalget anbefaler at børn og ungeområdet, herunder socialpsykiatri kan blive temaet.
4.
Forvaltningen retter en forespørgsel til Børne- og Socialministeriet vedr. Retningslinjer for privat pasning efter
dagtilbudslovens kap. 14, idet der er opstået tvivl om regelgrundlaget. Brevudkast godkendt på mødet.
5.
Pjece fra Børnerådet om Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge omdelt på mødet. Vedhæftes referatet
som bilag.
6.
Fagligt Fælles Forbund har fremsendt pjece til udvalget vedr. Bioøkonomiens Grundbegreber - Det
Biobaserede samfund. Omdelt til orientering samt vedhæftes referatet som bilag.
7.
Sundhedsplejen i Aalborg Kommune er kommet med i et projekt "Sundhedsplejersker styrker integrationen"
sammen med 14 andre kommuner med særlig vægt på indsatser i flygtningefamilier med børn under 6 år.
Projektet støttes af Nordea-fonden med samlet kr. 20,8 mio. kr. i projektperioden der løber over 3 år. Projektet
afsluttes med en ekstern evaluering i efteråret 2019.
8.
Rådmanden orientrede om besøg og deltagelse i en god konference i Nuuk i sidste uge med repræsentanter
fra Aalborg Kommune sammen med byerne i Danmark som har Det Grønlandske Hus. Temaet var socialt
udsatte grønlændere i Danmark.
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Bilag:
Referat af Stor byg møde den 19.01.17.docx
De udsatte børn - nøgletal 2017.PDF
Fælles udvalgsseminar i 6-by regi.docx
Følgebrev - Gode ra°d til fagfolk om mødet med børn og unge.docx
Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge.pdf
Bioøkonomiens Grundbegreber.pdf
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Punkt 15.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 18.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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