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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn
2017-036884
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det
Konservative Folkeparti om tilskud til pasning af egne børn.
Beslutning:
Drøftedes.
Flertallet i udvalget; Mai-Britt Iversen, Helle Frederiksen, Rose Marie Sloth Hansen, Per Clausen og Jens
Toft-Nielsen kan ikke anbefale, at ordningen etableres i Aalborg Kommune.
Mindretallet i udvalget; Hans Thorup og Anne Honoré Østergaard anbefaler, at ordningen etableres som en
tidsbestemt prøveordning.
Referat fra udvalgets drøftelse sendes til Borgmesterens Forvaltning til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet drøftede den 19.6.2017 nedenstående indstilling fra Det Konservative Folkeparti. Indstillingen
handler om, at Aalborg Kommune skal tilbyde forældre med børn i alderen 0-6 år mulighed for at få tilskud til
pasning af egne børn.
Byrådet besluttede, at udsætte punktet med henblik på behandling i Familie- og Socialudvalget.
Indstilling fra Det Konservative Folkeparti
"Det Konservative Folkeparti i Aalborg kommune ønsker at tilbyde forældre med børn i alderen 0-6 år
mulighed for at få tilskud til at passe egne børn (pengene følger barnet).
Det Konservative Folkeparti indstiller derfor til byrådet:
- At byrådet vedtager at indføre muligheden for at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn efter
dagtilbudsloven.
- At ordningen gælder for børn fra 24 uger og frem til skolestart.
- At tilbuddet gælder for minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
- At tilskudsprocenten fastsættes til 85% af kommunens nettoudgift.
- At der igangsættes et arbejde, således at ordningen kan træde i kraft hurtigst muligt – senest 1. januar
2018.
Det er Dagtilbudslovens § 86-91, der giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at give
forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til
pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.
Denne mulighed tilbyder Aalborg kommune ikke i dag, hvorfor mange forældre er afskåret fra denne
fleksibilitet og mulighed for selv at kunne bestemme over hvilken hverdag de ønsker. Det Konservative
Folkeparti ønsker at give børnefamilierne denne fleksible mulighed.
På samme vis vil indførelsen af tilskud til pasning af egne børn give flere andre fordele:
- Det afhjælper problemet med mangel på dagplejere i Aalborg Kommune
- Det giver forældrene frihed og fleksibilitet
- Det kan tiltrække og fastholde borgere i Aalborg Kommune
- Mindre stressede børnefamilier
- Færre ”barns første sygedag”
- Bedre muligheder for de børn, der ikke er klar til institution, når barslen er slut.
Ca. halvdelen af landets kommuner tilbyder allerede i dag denne ordning med succes.
Økonomi: Forslaget vurderes efter en overgangsperiode ikke at have økonomiske konsekvenser, idet der i
stedet for kommunale driftsudgifter skal udbetales tilskud til forældre i mindre grad (de 85%)."
Regler for tilskud
Kommunerne har mulighed for at give forældre økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en
plads i et dagtilbud jf. dagtilbudslovens § 86-91.
For at kunne modtage tilskud er det en betingelse, at:
- Barnet allerede har en plads i et kommunalt tilbud eller har ret til et tilbud
- Den forælder, der modtager tilskud til pasning af egne børn, ikke samtidig har arbejdsindtægt eller
modtager en form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet (fx barselsdagpenge,
førtidspension, SU eller kontanthjælp)
- Ansøgeren har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU- borgere eller
borgere fra EØS-landene eller Schweiz
Desuden gælder det, at der ikke kan udbetales tilskud, hvis det vurderes, at barnet har behov for særlig
støtte, og det anses for nødvendigt, at barnet optages i et dagtilbud.
Tilskud til pasning af egne børn er sidestillet med en offentlig forsørgelsesydelse. Hvis en tilskudsmodtagers
ægtefælle modtager kontanthjælp med videre, kan der ske fradrag i kontanthjælpen.
Den periode, hvor man modtager tilskud til pasning af egne børn, indgår i dagpengeperioden, som dermed
ikke bliver forlænget. Tilskudsperioden betragtes derfor ikke som en ”død” dagpengeperiode.
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Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år.
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Der
kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
Forældre kan modtage tilskud til pasning af tre forskellige børn enten samtidigt eller i en forskudt periode, så
længe der for det enkelte barn er tale om et tilskud i én samlet periode på maksimalt et år. Tilskuddet
beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag, da der
ikke er tale om en arbejdsindtægt. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum.
Aftale om mere fleksibilitet i tilbuddet
Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har i juni 2017 indgået en aftale om
”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.
Aftaleparterne er enige om, at ordningen om tilskud til pasning af egne børn skal gøres mere fleksibel i de
kommuner, der tilbyder ordningen. Aftaleparterne vil gøre det muligt for forældre at dele tilskudsperioden i to,
frem for at tilskuddet kun kan gives for én sammenhængende periode. Derudover vil aftaleparterne give
mulighed for, at forældrene kan dele tilskudsperioden imellem sig, så forældrene får mulighed for på skift at
få tilskud til at passe barnet i hjemmet.
Endelig vil aftaleparterne justere optjeningsprincippet, så det bliver muligt at optjene retten også ved ophold i
Grønland eller Færøerne.
Praksis i andre kommuner
I 6-byerne giver Odense, Esbjerg og Randers tilskud til pasning af egne børn. Aarhus, Aalborg og
København giver ikke tilskud til pasning af egne børn.
I et svar til Børne- og Undervisningsudvalget har ministeren den 27.7.2016 oplyst om udviklingen af tilskud til
pasning af egne børn i alle landets kommuner. Herunder ses udviklingen for 6-byerne og hele landet:
Udvikling i antallet af tilskud til pasning af egne
børn fordelt på kommuner og landsplan, 20072014
Kommune
Esbjerg
Odense
Randers
København (stoppede med tilskud i 2015)
Aarhus
Aalborg
Hele landet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30
0
23
0
0
0
695

40
45
29
0
0
0
755

70
27
11
271
0
0
859

35
36
2
423
0
0
868

19
39
15
366
0
0
811

28
18
8
433
0
0
877

24
35
15
863
0
0
1.270

40
43
12
815
0
0
1.303

Dagtilbudsloven fastsætter et loft for størrelsen af det tilskud, kommunalbestyrelsen kan give pr. barn til
forældre, der passer deres eget barn. Tilskuddet pr. barn kan maksimalt udgøre 85 pct. af den billigste
nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Beregning af tilskuddet har udgangspunkt i
nettodriftsudgiften eksklusiv udgifter til støtte. Det er kommunalbestyrelsen, der inden for dagtilbudslovens
maksimum, fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn i den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen kan
beslutte at fastsætte tilskuddet lavere end maksimumtilskuddet pr. barn for de enkelte aldersgrupper.
Det maksimale tilskud i Aalborg Kommune på 85 % af den billigste nettodriftsudgift til samme aldersgrupper
vil være:
Kommune
Tilskud pr. år pr. barn
0-2 år
3-5 år
Aalborg
74.314
48.470
Tilskud til privat pasning ligger i Aalborg på 65.571 kr. om året for et barn mellem 0-2 år og er minimums
tilskuddet på 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe.
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I forhold til en børnehaveplads vil det i de fleste tilfælde være billigere for kommunen, hvis forældrene vælger
en børnehaveplads frem for tilskud til pasning af eget barn. Nettodriftstilskuddet på 48.470 kr. er beregnet ud
fra, hvad der indgår i beregningen af forældrebetalingen af en børnehaveplads. I beregningen af
forældrebetalingen indgår udgifter til sociale normeringer, ledelse, rengøring, forbrugsafgifter m.m.
Marginaludgiften ved at opnormere en institution er kun på ca. 40.000 kr. pr. plads, fordi det ikke medfører
ekstra udgifter til ledelse, rengøring, forbrugsafgifter m.m. Det er kun, hvis kommunen skal etablere en ny
institution, at det bliver billigere, hvis forældrene vælger tilskud til pasning af egne børn.
Tilskuddets størrelse i andre kommuner:
Kommune
Tilskud pr. år pr. barn
0-2 år
Odense
58.908 kr. (75%)
Esbjerg
68.400 kr. (80%)
Randers
63.333 kr. (75%)

3-5 år
41.292 kr. (75%)
42.624 kr. (84%)
38.100 kr. (75%)

Alle tre kommuner har valgt at give lavere tilskud end 85% til pasning af egne børn. I Odense og Randers er
tilskuddet på 75% af den billigste nettodriftsudgift til samme aldersgruppe, mens det i Esbjerg er henholdsvis
80% (0-2 årige) og 84% (3-5 årige).
Forvaltningens vurdering
Forældre der passer egne børn kan opleve mere frihed og fleksibilitet, og det kan betyde mindre stress i
hverdagen og større tryghed for de børn, der ikke er klar til dagpleje eller institution, når barslen er slut.
I forhold til at afhjælpe problemet med mangel på dagplejere i Aalborg Kommune, afhænger det af omfanget
af ansøgere og hvor de bor. Udfordringen med at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere er hovedsagelig
begrænset til det centrale Aalborg.
Hvis man passer eget barn i hjemmet må det forventes, at en eventuel ægtefælle i arbejde har færre ”barns
første sygedag”.
Forvaltningen anser det for meget tvivlsomt, om ordningen ligefrem kan tiltrække og fastholde borgere i
Aalborg Kommune.
Det afgørende spørgsmål er, hvem der vil søge om tilskud til at passe egne børn. Det er forvaltningens
vurdering, at ordningen ikke er så økonomisk attraktiv for forældrene, at de af økonomiske årsager vil opgive
arbejde eller kontanthjælp for at passe egne børn. Hvis tilskuddet fastsættes til det maksimale i Aalborg
Kommune, bliver det en bruttoindtægt pr. barn på ca. 6.200 kr. pr. måned, der skal beskattes. Der kan
udbetales op til 3 tilskud pr. husstand, men maksimalt et år til hvert barn.
Generelt tilskynder beskæftigelsesindsatsen og de sociale indsatser til, at borgerne tilknyttes
arbejdsmarkedet. For nogle borgere vil tilskud til pasning af egne børn betyde, at de ikke kommer nærmere
arbejdsmarkedet, da det typisk vil være forældre med ringe - eller slet ingen - tilknytning til arbejdsmarkedet,
som ud fra en økonomisk betragtning er bedst stillet med ordningen.
Der vil ligeledes være en risiko for, at udsatte familier, flygtninge og indvandrere og deres børn, ikke i
tilstrækkelig grad vil indgå i dagligt samspil med andre. At børnene dermed ikke tidligt indgår i udviklende og
lærende fællesskaber med andre børn, og modtager en pædagogisk stimulering af voksne. For børn af
tosprogede forældre kan det handle om manglende dansk sprogstimulering.
I øvrigt bør det prioriteres, at de afsatte midler til dagpasning også anvendes til drift og udvikling af området,
og ikke gives som tilskud til pasning af egne børn. Det handler fx om udvikling af kvaliteten i daginstitutioner
og dagpleje og at fastholde pasningsgarantien.
Økonomi
Hvis det forudsættes, at 40 børn om året vil benytte sig af ordningen vil det give en udgift på 3,0 mio. kr.,
hvis tilskuddet fastsættes til 85 % af den billigste nettodriftsudgift til samme aldersgruppe. Hvis tilskuddet
fastsættes til 75 % vil den årlige udgift være på 2,6 mio. kr.
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Hvis det forudsættes, at halvdelen af de 40 børn ellers ville have været i et pasningstilbud, vil der være en
mindre udgift til pasningstilbud på 1,7 mio. kr. Det betyder, at der med ovenstående forudsætninger vil være
en samlet merudgift på netto 0,9 – 1,3 mio. kr.
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Punkt 3.

Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen serviceudgifter tillægsbevilling.
2017-037608
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie - og Socialudvalget godkender, at byrådet
godkender,
at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt 50,366 mio. kr. i mindreudgifter
at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 0,266 mio. kr.
i mindreudgifter
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 0,031 mio. kr. i mindreudgifter
at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling
til drift på i alt 6,056 mio. kr. i mindreudgifter
I alt søges der, på grund af ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet samt overførsel af rammebeløb til
Borgmesterens Forvaltning vedrørende Intern Husleje, IT-analyse, fase 2 (mobiltelefoni) samt kommunal
kørsel i egen bil, Fundraising og konkurrenceudsættelse, om tillægsbevillinger på netto mindreudgifter på
56,720 mio. kr. til drift vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter.
Beslutning:
Godkendt mhp. fremsendelse til byrådets behandling.
Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling den 26.09.2017.
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Sagsbeskrivelse
Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 indregnes netto merudgifter på 0,810 mio. kr.,
som er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt 57,530 mio. kr. vedr. intern husleje, IT-analysen, fase 2
(mobiltelefoni) samt rammebeløb vedrørende kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og
Fundraising. Beløbene overføres til Borgmesterens Forvaltning, og de er fordelt som følger:




Intern husleje
IT-analysen, fase 2 – mobiltelefoni
Rammebeløb, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og Fundraising

56,517 mio. kr.
0,155 mio. kr.
0,858 mio. kr.

Med udgangspunkt i status foretaget pr. 31. august forventes stadig afvigelser fra det korrigerede budget,
som beskrevet ved Halvårsregnskabet for 2017. Der søges ikke om tillægsbevillinger til disse afvigelser, da
de forventes at kunne finansieres inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget.
Endvidere forventes også stadig en overførsel til 2018 på 47 mio. kr., som det blev besluttet af byrådet den
24. april 2017 i forbindelse med godkendelsen af indstillingen vedrørende frigivelse af overførslerne fra 2015
samt overførslen fra 2016 til 2017. Mindreforbruget vedrører især overførslerne fra 2015 og 2016, som er
placeret på ca. 150 daginstitutioner, 12 fritidscentre samt ca. 40 kontorer og enheder.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. Serviceudgifter
Sektor Børn og Unge
Tekniske ændringer
04.62.85 Kommunal tandpleje
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ...................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse
05.25.11 Dagpleje
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ...................................................
05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ...................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-3.570
-5
-26

-362

-37.008
-65
-357

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ...................................................

-2.308

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ...................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-6.818
-34
-189

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ...................................................

-300

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
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Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -2

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-2
-14

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-1
-4

Lov og cirkulæreprogram
04.62.85 Kommunal tandpleje
pkt. 28 - Satspuljeinitiativ vedr. den kommunale omsorgstandpleje 1) ...........................
pkt. 29 - Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af
omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen. ......................................

362
36

05.25.10 Fælles formål
pkt. 18 krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning ........................................

60

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)
pkt. 18 obligatorisk dagtilbud 30 timer .............................................................................

242

Sektor Børn og Unge i alt...............................................................................................

-50.366

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Tekniske ændringer
04.62.90 Andre sundhedsudgifter
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-3

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§109
og 110)
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ....................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-196
-3
-18

05.38.45 Misbrugsbehandling og forebyggelse
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-3
-16

05.58.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5
-30

Lov- og cirkulæreprogram
05.58.52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven §107)
pkt. 31 - Faste læger tilknyttet botilbud .............................................................................

8

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt .............................................................

-266
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DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Tekniske ændringer
05.68.96 Servicejob, centralt finansierede fleksjob og jobtræning
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5
-26

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt .................................................................

-31

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
Tekniske ændringer
06.45.50 Administrationsbygninger
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ....................................................
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5.956
-2
-14

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-12
-64

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-1
-6

06.45.53 Jobcenter
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-11
-61

06.45.58 Det specialiserede børneområde
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) ..............................................................
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse

-5
-28

Lov- og cirkulæreprogram
06.45.53 Jobcenter
Vejledning af 18. november 2016 om kontanthjælp og integrati-onsydelse til danske
statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år. ..................
Pkt. 42 Principafgørelse 7515 om ophør af sygedagpenge .............................................
Pkt. 44 Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere. .................................................
Pkt. 60 Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på vejtransportområdet

50
11
4
-14

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Pkt. 41 Ankestyrelsens principafgørelse vedrørende graviditetsbetinget sygefravær. ...

53

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt
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Punkt 4.

Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen budgetgaranterede udgifter tillægsbevilling
2017-037608
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at byrådet
godkender,
at der til Sektor Børn og Unge gives en tillægsbevilling på drift på i alt 11 mio. kr. i mindreudgifter og 7 mio. kr. i
mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på 4 mio. kr.
at der til Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling på drift på i alt 34 mio. kr. i merudgifter
at der til Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg excl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i
alt 19,1 mio. kr. i mindreudgifter og 5,2 mio. kr. i merindtægter, i alt netto mindreudgifter på 24,3 mio. kr.
at der til Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg – beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 16
mio. kr. i merudgifter og 1 mio. kr. i mindreindtægter, i alt netto merudgifter på 17 mio. kr.
I alt søges der for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område om tillægsbevillinger til dækning af netto
merudgifter på 5,7 mio. kr. til drift på de budgetgaranterede områder og 17 mio. kr. til drift vedrørende
beskæftigelsestilskuddet.
Beslutning:
Godkendt mhp. fremsendelse til byrådets behandling.
Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling den 26.09.2017.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 11. september halvårsregnskabet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og
forvaltningen har pr. 30. august gennemført aktuel status på forvaltningens driftsområder. På baggrund
heraf søges der om tillægsbevilling på 6 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 17 mio. kr.
vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Nedenfor er der gjort rede for afvigelserne på de forskellige sektorer.
Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt 0,312 mio. kr. vedr. intern husleje, der overføres til
Borgmesterens Forvaltning.
Det korrigerede budget på det budgetgaranterede område for 2017 er på 2,983 mia. kr., og inkl. forventede
merudgifter ender vi på et forventet regnskab på 3,007 mia. kr., dvs. en forventet afvigelse på 0,8 pct. i
forhold til det korrigerede budget.
Sektor Børn- og Ungeudvalg
Der forventes mindreudgifter hjælp til pasning af hjemmeboende handicappede børn på 4 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget for 2017.
Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg
Der forventes samlet merudgifter på området på 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.
Merudgifterne fordeler sig med merudgifter til boligsikring og boligydelse på 4 mio. kr. og merudgifter til
førtidspension på 30 mio. kr.
Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg excl. beskæftigelsestilskud
På nuværende tidspunkt skønnes det, at mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2017 bliver på 24
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Dette dækker over følgende afvigelser:

Kontanthjælp:

Antal borgere

Gns. ydelse

Refusions-

Aktuel

Gns. Pr. Mdr.

Pr. Mdr.

procent

status

Budget 2017

3.500

12.650

21%

449.100

Aktuel Status 2017

3.450

12.500

21%

426.100

Budget 2017

1.900

7.550

25%

130.000

Aktuel Status 2017

1.750

7.450

25%

116.000

Afvigelse netto
Uddannelseshjælp:

-23.000

Afvigelse netto
Revalidering:

-14.000

Budget 2017

215

17.000

201%

35.000

Aktuel Status 2017

200

17.000

21%

33.000

Budget 2017

2.000

16.500

36%

254.000

Aktuel Status 2017

1.950

16.500

36%

249.000

Afvigelse netto
Sygedagpenge

-2.000

Afvigelse netto
Ressourceforløb:

-5.000

Budget 2017

700

12.750

21%

84.000

Aktuel Status 2017

740

12.350

21%

87.000

Afvigelse netto

Fleksjob:

3.000

Budget 2017

2.035

14.400

56%

140.000

Aktuel Status 2017

2.050

14.500

56%

153.000

Afvigelse netto

Familie- og Socialudvalget

13.000

Møde den 22.09.2017
kl. 09.00

Side 12
2 afaf429

Familie- og Socialudvalget

Ledighedsydelse:

Integration:

Antal borgere

Gns. ydelse

Refusions-

Aktuel

Gns. Pr. Mdr.

Pr. Mdr.

procent

status

Budget 2017

390

14.250

17%

54.000

Aktuel Status 2017

450

13.700

17%

61.000

Afvigelse netto

7.000

Budget 2017

40.000

Aktuel Status 2017

37.000

Afvigelse netto

-3.000

Afvigelse total

-24.000

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg - beskæftigelsestilskud
Vedrørende forsikrede ledige forventes merudgifter på 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for
2017.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Sektor Børn og Unge
Aktuel Status
05.57.72 – Støtte hjemmeboende handicappede børn
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................
Sektor Børn og Unge i alt ..............................................................................
Netto ................................................................................................................

-11.000
7.000
-11.000
-4.000

7.000

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
Aktuel status
05.57.76/05.57.77 - Bolig
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................

4.000

05.45.68/05.45.66 - Førtidspension
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................

30.000

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt .............................................

34.000

0

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg
Tekniske ændringer
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ....................................
Aktuel Status
05.57.73 - Kontanthjælp
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

Familie- og Socialudvalget
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DRIFT 2017
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - 05.57.73 – Uddannelseshjælp
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

-18.000

05.58.80 - Revalidering
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

-3.000

05.57.71 - Sygedagpenge
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

-8.000

05.58.82 – Ressourceforløb
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ...................................................................

4.000

05.58.81 - Fleksjob
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ...................................................................

25.000

05.58.81 - Ledighedsydelse
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ..................................................................

10.000

4.000

1.000

3.000

-1.000

-12.000

-3.000

05.46.60/05.46.61 - Integration
Mindreudgifter ift. korrigeret budget .................................................................

-3.000

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt .................................................
Netto ................................................................................................................

-19.112
-24.312

-5.200

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg - Beskæftigelsestilskud
Aktuel Status
05.68.94/05.57.78 forsikrede ledige
Merudgifter ift. korrigeret budget ......................................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget ..............................................................

16.000
1.000

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg - Beskæftigelsestilskud i alt ........
Netto ................................................................................................................

16.000
17.000

1.000

Budgetgaranterede områder i alt ..................................................................
Netto ................................................................................................................

19.888
22.688

2.800

Familie- og Socialudvalget
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Punkt 5.

Godkendelse af Vedtægtsændring for Krisecentre for kvinder
2017-035801
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at Familie- og Socialudvalget indstiller, at Byrådet godkender
at vedhæftede udgør vedtægterne for krisecenter for kvinder
Beslutning:
Godkendt mhp. fremsendelse til byrådets behandling.
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Baggrund
Den selvejende institution ”Krisecentre for kvinder” blev stiftet d. 19. marts 1981 i henhold til vedtægterne for
Fonden Krisecenter for kvinder. I perioden fra 1981 og frem til nu har Fonden forsøgt at tilpasse
vedtægterne, til den udvikling der er sket, men af forskellige årsager er de formelle regler ikke overholdt
herunder godkendelse i Civilstyrelsen. Det betyder i praksis, at de gældende vedtægter, stammer fra
Krisecentrets stiftelse i 1981, på trods af, at der blandt andet blev godkendt en omfattende vedtægtsændring
af Familie- og Socialudvalget i 2011.
Fondens aktiviteter er i dag omfattet af lov om socialtilsyn og er derfor underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord.
Ved det seneste tilsynsbesøg på Krisecentret for kvinder konstaterede Socialtilsyn Nord, at Krisecentrets
vedtægter ikke var i overensstemmelse med Lov om socialtilsyn § 15. Socialtilsyn Nord pålagde derfor
Krisecentrets bestyrelse at opdatere vedtægterne og bringe disse i overensstemmelse med Lov om
socialtilsyn.
Krisecentrets bestyrelse har derfor nu opdateret vedtægterne i samarbejde med Advokatfirmaet Hjulmand &
Kaptain og disse er fremsendt til godkendelse i Civilstyrelsen. Ændringerne i vedtægten er forsaget af to
forhold. For det første kravet om, at vedtægten skal bringes i overensstemmelse med kravene i lov om
socialtilsyn og for det andet en ”modernisering” af vedtægten i overensstemmelse med den udvikling, der er
sket, herunder hvilke relevante organisationer, der har interesse i og berøring med fonden.
De opdaterede vedtægter adskiller sig derfor ikke indholdsmæssigt meget fra den vedtægtsændring, der
blev godkendt af Familie- og Socialudvalget i 2011 og de er desuden forhåndsgodkendt af Socialtilsyn Nord.
I gældende vedtægter fra 1981, er det bestemt, at vedtægtsændringer skal godkendes i Aalborg byråd,
hvorfor sagen indstilles til godkendelse.

Tidsplan
IL
FL
FSU
BYR

24. august 2017
6. september 2017
22. september 2017
9. oktober 2017
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Bilag:
Vedtægter for den selvejende institution Fonden krisecenter for kvinder 2017
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Punkt 6.

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019
2017-042728
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at
Familie- og Socialudvalget indstiller, at Byrådet godkender, det vedhæftende udkast til Nordjysk Socialaftale
2018-2019 vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
At aftaleperioden for det forstærkede samarbejde fra 2017-2018 udvides til 2017-2019, så perioden flugter
med Nordjysk Socialaftale.
Beslutning:
Godkendt mhp. fremsendelse til byrådets behandling.
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Møde den 22.09.2017
kl. 09.00

Side 18
1 afaf429

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Enslydende indstilling behandles i Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og
Socialudvalget og Skoleudvalget med henblik på fælles fremsendelse til behandling i Magistrat og Byråd.
Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en
mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i
højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan
folde fokusområderne ud.
De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af
det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter
fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgspolitikere været i dialog om,
hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet
af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og
specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og regionsrådet.
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland og Kontaktudvalget og fremlægges nu
til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.
Nordjysk Socialaftale 2018-2019 omfatter alle regionale sociale tilbud og de kommunale sociale tilbud, som
anvendes af flere kommuner end driftsherren. Det drejede sig i 2017 om ca. 2.200 dag- og døgnpladser og
et budget på ca. 1,7 mia. kr.
Socialaftalen omfatter således ca. 30 % af det samlede antal pladser i Nordjylland. Det er dermed et stort
område, hvor kommunerne og regionen, gennem samarbejdet i regi af socialaftalen, sikrer, at der er en
fælles retning for koordinering, styring og udvikling af området.
Dialog har været grundlag for aftalen
Processen for udarbejdelsen har i år haft år fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge
arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet
gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere. Fagfolkene og brugerorganisationerne har
udpeget, hvad der er behov for, at der er fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det
specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk
Socialaftale. Det skete på en politisk temadag d. 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og
regionen.
Fokusområder – visioner og initiativer
Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring. Det har
været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan
de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for
i højere grad at kunne mestre eget liv.
For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre
områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre
fokusområder:
 Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 Nye samarbejdsformer
For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet.
Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.
Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel
Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for,
at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og
efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.
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Det forstærkede samarbejde
Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere
dialogorienteret, hvorfor der gøres opmærksom på, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og
tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De
formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.
Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen
vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det
forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil
kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet.
Styringsaftalen
Forvaltningen er opmærksom på justeringer i styringsaftalen.
Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale
Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:
 Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er beskyttet for to år af gangen, og denne gang for
2017 og 2018. Tilbuddene revurderes primo 2018, og det forstærkede samarbejde kører dermed
forskudt af Nordjysk Socialaftale, der gælder for 2018 og 2019.


I både 2018 og 2019 skal alle nordjyske driftsherrer kunne påvise en udgiftsreduktion på 1 pct. om
året sammenlignet med 2016 niveau, jf. aftalen i Rammeaftalen 2017, hvor der er lavet et mål om
fem pct. udgiftsreduktion i 2020 sammenlignet med 2016 niveau. Dette forventes udmøntet gennem:
o Takstreduktioner: 0,5 pct. i både 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau
o Mere præcis visitering: 0,5 pct. i både 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau



Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der
visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i
Styringsaftalen (Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Bilag 1: Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019
Underbilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019:
Bilag 2: Udvikling og koordinering af tilbudsviften
Bilag 3: Samlede aftaler for det forstærkede samarbejde
Bilag 4: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde
Bilag 5: Styringsaftalen
Bilag 6: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud
Tidsplan:
Familie- og Socialudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Handicaprådet
Ældre- og Handicapudvalget
Magistrat
Byråd

Familie- og Socialudvalget

22. september 2017
26. september 2017
26. september 2017
27. september 2017
9. oktober 2017
16. oktober 2017
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Bilag:
Nordjysk socialaftale 2018-2019
Bilag 2- Udvikling og koordinering af tilbudsviften
Bilag 3 - Samlet aftalekompleks for det forstærkede samarbejde
Bilag 4 - Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 2017 og 2018
Bilag 5 -styringsaftalen 2018-2019 udkast aug.pdf
Bilag 6 - specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud -udkast....pdf
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Punkt 7.

Godkendelse af ændret organisering og drift af Udvidet SSP
2017-004766
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at organiseringen af Udvidet SSP ændrer form fra ét centralt mødeforum til 4 decentrale mødefora organiseret i
familiegrupperne. Specialgruppen deltager ad hoc.
Tilsvarende sag er godkendt af Skoleudvalget den 5. september 2017.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Udvidet SSP er et kommunedækkende fora, der sikrer koordinering og drøftelse af de mest kriminelle og
truede unge i Aalborg Kommune med henblik på rette indsats i sagen. Det nuværende mødefora udsprang
fra den tidligere Specialenhed, som var en kommunedækkende enhed ift. de mest kriminelle og truede unge
i Aalborg Kommune. En enhed der blev lokalt forankret i de respektive familiegrupper tilbage i 2012.
Udvidet SSP mødes hvert kvartal i 2 timer, og drøfter status og videre handling i forhold til byens unge. I
Udvidet SSP deltager en repræsentant fra ungemakkerskaberne i familiegrupperne og ad hoc
Specialgruppen. Herudover deltager lederen af Midtbysjakket, repræsentant fra UU og PPR,
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens 2 SSP-konsulenter og endelig en
repræsentant fra Nordjyllands Politi. Udvidet SSP understøttes af en formand i form af en faglig teamleder
fra familiegruppen samt sekretariatsbistand fra Socialsekretariatet.
Forslaget om en ændret organisering tager sit afsæt i en drøftelse i Udvidet SSP dette forår. På mødet var
der en åben drøftelse af deltagernes erfaringer med Udvidet SSP. Det blev drøftet, hvorvidt mødet havde
fundet den rette form, eller der var anledning til fornyede overvejelser på området.
Tilbagemeldingerne var tydelige. Der var hos alle deltagerne et ønske om en lokal forankring i stedet uagtet
en viden om et øget ressourceforbrug til området. Den primære begrundelse var, at det vil styrke den lokale
sammenhængskræft og viden i forhold til de unge på tværs af de respektive og helt afgørende og
nødvendige samarbejdspartnere lokalt. Et øget kendskab som vurderes at medføre et fagligt bedre stykke
arbejde og indsigt lokalt i forhold til Aalborg Kommunes unge. Blandt andet vil ændringen øge mulighederne
for tidligere og rette indsats i forhold til de unge.
Det vurderes, at effekten og holdbarheden af lokale indsatser er bedre, da det blandt andet giver større
mulighed for løbende justeringer. Herudover er der større tryghed i de tætte samarbejdsrelationer lokalt end
centralt. Endeligt sikres et større ejerskab og kendskab til områdets tilstand ved, at alle rådgivere fra de
respektive Ungeteams deltager lokalt. På denne måde reduceres sårbarheden ved opsigelser, sygdom etc.
Ændret organisering og drift
På denne baggrund foreslås det, at der i forlængelse af ungemakkerskaberne i familiegrupperne med ad hoc
deltagelse fra Specialgruppen etableres lokale udvidede SSP-møder 4 gange årligt. Familiegrupperne sikrer
indkaldelse og koordinering af møderne med rette deltagerkreds. Som udgangspunkt er det samme
funktioner, der fortsat repræsenteres til møderne. Varigheden af møderne tilpasses de lokale behov, men
det vurderes umiddelbart, at 1 times varighed i langt overvejende grad vil være tilstrækkeligt. Det vil sige, at
eneste, men ganske væsentlige ændring i Udvidet SSP, vil være, at det forankres lokalt og dermed styrkes
sammenhængskraften og fagligheden lokalt. Det vurderes, at der med denne konstruktion fortsat sikres
overblik over de unge, der færdes på tværs af byen.
Det betyder, at forslaget umiddelbart forventes at medføre et øget personaletræk på 100%. Fra 8 timer i dag
pr. deltager i Udvidet SSP til 16 timer pr. deltager. Hertil kommer naturligvis øget tid til forberedelse og
transport, da det samlede timetal er fordelt på flere møder. Familiegrupperne og Specialgruppens
ressourceforbrug vil være lidt mindre, da de alene deltager i egne møder lokalt. Specialgruppen forankres
som kommunedækkende enhed i sammenhæng med én af de lokale familiegrupper, da Specialgruppen
historisk set har haft meget få sager til drøftelse i Udvidet SSP, og dernæst er kommunedækkende.
Nordjyllands Politi har på Lokalrådsmøde oplyst, at de ønsker at støtte op om dette ændringsforslag, uagtet
Nordjyllands Politi er særdeles presset på personaleressourcerne som følge af blandt andet
grænsekontrollen samt omorganisering i eget regi.
Forslaget revurderes efter 1 års drift i alle områder.
Orientering til Familie- og Socialudvalget
Familie- og Socialudvalget vil fortsat blive orienteret om status på de mest kriminelle og truede unge 2 gange
årligt i sammenhæng med tilstandsbeskrivelsen for byen.
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Punkt 9.

Orientering om status på omsætning og implementering af Udviklingsstrategi en for
Børn, Unge og Familier
2016-006965
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at sagsbeskrivelsen udgør status på omsætning og implementering af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og
Familier.
Tilsvarende sag er fremsendt til Skoleudvalget.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Udviklingsstrategien blev godkendt i Byrådet d. 23. maj 2016. Strategien består af fire spor, som understøtter
det arbejde, som Aalborg Kommune allerede havde igangsat på området forinden godkendelsen af
Udviklingsstrategien. De fire spor sætter samtidig retningen for den videre udvikling af kommunens
indsatser. Under hver af de fire spor er der en række indsatser, som understøtter den konkrete omsætning. I
det følgende listes kort de nye tiltag Aalborg Kommune har iværksat som følge af Udviklingsstrategien.
Herefter følger en status på de implementeringsmæssige tiltag som forvaltningerne har iværksat for at
understøtte implementeringsprocessen.
Spor 1 - Tilfør kompetencer tidligt i livet








Styrkelse af råd og vejledning (§11-indsatser).
Iværksættes af initiativer på 0-6 års området. Herunder at alle dagtilbud skal arbejde efter samme
opsporingsmodel, etablering af forældrenetværk og trivselsforum på 0.-6. årsområdet.
Afholdelse af inddragende temamøde om inklusion i skoleregi.
Inklusionsstrategi på skoleområdet og en række konkrete initiativer til videreudvikling af området.
Handlevejledning på tværs om bekymrende fravær. Handlevejledningen beskriver, hvordan det
forventes, at der samarbejdes om elever med højt fravær.
Forældreinddragelsesstrategi i skoleregi. Blandt andet guidelines til forældresamarbejdet i
indskolingen mv.
Socialrådgivere i dagtilbud og skoler. Evalueringen er gennemført og projektet videreføres i tilpasset
form.

Spor 2 - Styrk det tværprofessionelle samarbejde





Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund. Deltagelse af 9 skoler.
Opdatering og genudgivelse af ”På Tværs” primo 2017. Blandt andet er indsatstrappen og
mindsettet indarbejdet i På Tværs. Temadag den 8. september 2017 for alle deltagere i
trivselsforum, hvor bl.a. På Tværs er på programmet.
Afvikling af workshops januar/februar 2017 på tværs af forvaltningerne. Tema: relationel
koordinering.
Ansøgning og bevilling af ansøgning til puljen ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats
på området for udsatte børn og unge” fra Socialstyrelsen. Der er bevilget et tilskud på 1.8 mio. kr.
Projektets formål er at styrke den relationelle koordinering primært i form af et
kompetenceudviklingsprojekt.

Spor 3 – Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen




En faglig og dynamisk udviklingsplan på myndighedsområdet i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, der er bygget op omkring 3 temaer: Forældrehandleplaner, hyppig
opfølgning i sagerne og nedtrapningsplaner.
Videreudvikling af tilbudsviften til udsatte børn, unge og familier i Center for Børn, Unge og Familier.
Fokus på fleksibilitet i og på tværs af tilbuddene samt det tværprofessionelle samarbejde,
ungeområdet samt familiebehandlingsarbejdet.
Udviklingsstrategi for PPR. Indeholder en lang række af konkrete handlinger.

Spor 4 – Hav ambitioner for alle børn og unges læring




Læringsmålstyrende aktiviteter og evalueringskultur. Der uddannes blandt andet 104
læringsvejledere og læringsplatforme implementeres på alle skoler.
Udsatte børns skolestart og skolegang. Anbefalinger udarbejdet og implementeret.
Efter succesfuldt gennemført pilotprojekt i tre dagtilbud, med særligt tilrettelagte overgange fra
dagtilbud til skole, udbredes indsatsen – Styrket overgang - nu til alle dagtilbud.
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Implementeringstiltag
For at udbrede kendskabet til Udviklingsstrategien og understøtte implementeringen fra forvaltningsniveau
og ud i alle led i organisationen er der siden godkendelse iværksat forskellig initiativer. Initiativerne har
overvejende været målrettet lederne til videreformidling og lokal omsætning, men flere af tiltagene har også
været målrettet til et udvalg af medarbejdere:
 Udsendelse af nyhedsbreve vedrørende Udviklingsstrategien (til ledere)
 Udsendelse af præsentationsmateriale inklusiv oplæg til lokal dialog (til ledere)
 Afvikling af workshops på tværs af forvaltningerne. Tema: relationel koordinering (til ledere og
medarbejdere)
 Opfølgningsbrev fra workshops (til deltagende ledere og medarbejdere)
 Aktivering af Udvidet lederforum til at sikre drøftelse på tværs samt lokal omsætning af
Udviklingsstrategien
 Repræsentative nøgletal på tværs, hvor der én gang årligt gøres status på implementeringen og
udviklingen på området.
 Som følge af samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
samt Aalborg Universitet er der udsendt orienteringsbrev vedrørende spørgeskemaundersøgelse fra
AAU (til ledere og medarbejdere) samt afholdt en minikonference med AAU med opsamling og
anbefalinger til Aalborg Kommunes videre implementering af Udviklingsstrategien.
 I første omgang fælles og tydelig kommunikation af helt væsentlige og centrale budskaber og
forståelsen af disse fra Udviklingsstrategien. Herefter forventes igangsat en spredning af de mange
gode erfaringer, der er i det tværsektorielle arbejde via inspirations- og dialogmateriale. Processen
forventes at forløbe i 3. kvartal 2017. Det er forventningen, at materialet kan inspirere og sætte gang
i den lokale dialog om den helt praksisnære omsætning af Udviklingsstrategien – hvad betyder det
for mig og min daglige praksis?
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Punkt 10.

Orientering fra Rådmand og direktør
1.
A. P. Møller Fonden har bevilliget 1.560.000 kr. til projektet Fritidsjobindsats i Skole- og Dagtilbud.
Projektets formål er at styrke den virksomhedsrettede indsats for udsatte unge gennem en fritidsjobindsats.
Målgruppen er ca. 40 skolepligtige børn og unge, der ikke kan rummes i folkeskolens almene eller
specialtilbud i kraft af komplekse problemstillinger - fagligt som socialt. Fritidsjob indtænkes som en del af det
ugentlige undervisningstilbud, hvor det praktiske arbejde kan højne læringen i de øvrige fag og dermed
fungere som understøttende undervisning. Fritidsjob kan udvikler de unges faglige, personlige og sociale
kompetencer, hvorved deres livskvalitets øges og de bliver bedre rustet til at indgå på arbejdsmarkedet.
Projektperioden er 01.01.2017 til 31.12.2019.
2.
Deltagelse i KL partnerskab om dagtilbudsområdet; Hans Chr. Mariegaard orienterede om at Børne- og
Familieafdelingen deltager i et toårigt kommunalt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud, som
Kommunernes Landsforening har igangsat. Formålet med partnerskabet er at øge kvaliteten i de kommunale
dagtilbud gennem et tværgående kommunesamarbejde om at udvikle nye og bedre tilgange til
kvalitetsudvikling. Det handler om at understøtte de kommunale processer fra intentioner om øget kvalitet til
konkret handling.
Ligeledes er det besluttet at Børne- og Familieafdelingen sammen med Skoleforvaltningen deltager i et andet
partnerskabssamarbejde igangsat af Kommunernes Landsforening, hvor fokus er på morgendagens
dagtilbud og folkeskole med fokus på anvendelse af IT. Partnerskabet skal støtte kommunerne i at udvikle
strategi på området med henblik på at styrke læring, trivsel og udvikling på hele 0-18-årsområdet.
I begge partnerskaber er der mulighed for politisk involvering undervejs i form af deltagelse i seminarer.
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 11.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
1.
Hans Thorup orienterde om besøg på døgnboligerne til unge i Nibe, og spørger ind til belægningen.
Belægningen svinger, og der skal altid findes det bedste match for, hvor den unge anbringes.
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Punkt 14.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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