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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
2017-029282
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Familie- og
Socialudvalget godkender
At Øster-Uttrup/Godthåbsskolen, Vissegård, Bakkeø og Bådgruppen nedlægges pr. 1. august
2020.

At der etableres et nyt skolebehandlingstilbud med 25 pladser og med organisatorisk tilknytning
til Vodskov skole til elever, der er massivt følelsesmæssigt og socialt udfordrede. Alle elever og
familier i tilbuddet indgår derfor i familiearbejde. Skolebehandlingstilbuddet placeres i Bakkeøs
nuværende lokaler og kobles op på Vodskov skole

At der på Svenstrup skole etableres et nyt specialundervisningstilbud med 32 pladser, som er
identisk med Lindholmklassen på GL. Lindholm skole

At det eksisterende specialundervisningstilbud på Gl. Lindholm skole og det nyetablerede
specialundervisningstilbud på Svenstrup skole tilføres ressourcer til fleksible
socialpædagogiske indsatser og familiearbejde.

At de nye tilbud fra august 2020 finansieres inden for rammen af de nuværende ressourcer afsat
til fællestilbuddene fratrukket besparelsen på 3 mio. kr. på Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens budget

At besparelsen på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene i skoleåret
2019/2020 gennemføres ved en rammebesparelse på fællestilbuddenes socialpædagogiske
indsats.

At den samlede drift af fællestilbuddene fra august 2020 overgår til Skoleforvaltningen.

Beslutning:
Godkendt.
Familie- og Socialudvalget ønsker senere at få en opfølgning/evaluering af indsatserne, og som naturligt kan
ske på et fællesmøde med Skoleudvalget.
Skoleudvalget behandler tilsvarende indstilling.
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Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fællestilbuddene er et organiseret samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, som i fællesskab koordinerer undervisning og familiearbejde for nogle af de
mest følelsesmæssigt og socialt udfordrede elever.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har i august/september 2018 godkendt et kommissorium for en
arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny organisering af fællestilbuddene. Målet er at redefinere
fællestilbuddene ud fra de nye strategier ”Nye fælles veje” samt Udviklingsstrategien for børn, unge og
familier.
Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2019 besluttet en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr.
fra 2020 og frem på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene. Besparelsen
udmøntes i skoleåret 2019/20 ved en rammebesparelse på den socialpædagogiske indsats og
familiearbejde.
Nærværende sag blev 1. behandlet i Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget henholdsvis 5. februar og
8. februar 2019 og har derefter været i udvidet offentlig høring. I forbindelse med høringen blev der fremført
kritik af, at der ikke i den oprindelige 1. behandling var en konkret angivelse af, hvilken skole de nye tilbud
skulle kobles op på og heller ikke var en konkret fysisk placering af specialundervisningstilbuddet syd for
fjorden.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget besluttede derfor på møderne henholdsvis den 21. maj og 24.
maj at sende sagen i fornyet høring. Begrundelsen var bl.a. et ønske om at sikre, at processen hen imod en
ny organisering af fællestilbuddene var så fair som muligt og at alle formalia var overholdt og at processen er
gennemskuelig for alle parter.
Den fornyede høring har løbet frem til 1. august 2019.
Kort om fællestilbuddene
Fællestilbuddene i Aalborg Kommune består i dag af fire forskellige helhedstilbud, hvor den
undervisningsmæssige indsats, dagtilbudsindsatsen og samarbejdet med familien supplerer hinanden. De
fire helhedstilbud er Vissegård, Bådgruppen, Bakkeø, Øster Uttrup Skole/Godthåbsskolen, hvoraf de tre
førstnævnte har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som driftsherre, mens det sidstnævnte har
Skoleforvaltningen som driftsherre. Alle tilbud finansieres dog i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Der er i alt 66 pladser i alle tilbuddene. Det samlede budget for fællestilbuddene i såvel Skoleforvaltningen
som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i 2018 på 32.2 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er finansieret af
Børne- og Ungebudgettet, mens resten finansieres af Skoleforvaltningens specialundervisningsbudget.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene er takstfinansieret. Der er vedhæftet
bilag der viser budgetopdeling og pladsantal.

Budget 2018
Øster Uttrup/Godthåbsskolen
Vissegård
Bådgruppen
Bakkeø
Samlet

Budget i kr.
16.158.062
6.115.178
2.689.845
7.246.000
32.209.085

Der har i perioden fra august 2017 til december 2018 været en gennemsnitlig belægning på 53 børn
svarende til en belægningsprocent på 80%. Der er pr. 1. december 2018 indskrevet 57 elever i
fællestilbuddene.
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Arbejdsgruppe
Der har i efteråret 2018 været nedsat en arbejdsgruppe, der ud fra et politisk vedtaget kommissorium (er
vedhæftet indstillingen) har arbejdet på en ny organisering af fællestilbuddene.
Arbejdsgruppen har bestået af socialchef Hanne Manata, skoledirektør Jakob Ryttersgaard, PPR chef Kari
Rune Jakobsen, centerleder Mariann Boje Jones samt konsulenter fra Socialsekretariatet og
Skoleforvaltningen.
Arbejdsgruppen har drøftet forskellige modeller for den fremtidige organisering af fællestilbuddene. Der har i
forhold til ny organisering været fokus på følgende kriterier:





Nytænkning af tilbuddet i sammenhæng med tankerne i strategien ”Nye Fælles Veje”
Tilbuddet/tilbuddene skal være tæt organisatorisk koblet på folkeskoleområdet, således at det er
muligt at samarbejde mod hel eller delvis inklusion i de almene børnefællesskaber
Familiearbejdet og familiebehandlingen skal kunne gives mere fleksibelt – der skal være mulighed
for individuelle forløb, gruppeforløb og indsatser i hjemmet.
Mere effektiv drift og stordriftsfordele

Beskrivelse af forslag til ny organisering af fællestilbuddene
Arbejdsgruppen foreslår følgende model for den kommende organisering af fællestilbuddene.

FRA

TIL

Bakkeø

Skolebehandli
ngstilbud

Vissegård

Øster Uttrup
/Godthåb

Bådgruppen

-

Skolebehandlingstilbud med plads til 25 børn.
Placering i Bakkeøs nuværende lokaler
Leder af Vodskov skole er leder af fællestilbuddet
Der ansættes en afdelingsleder
Målgruppe – elever 9-16 år med massive følelsesmæssige
og sociale udfordringer
- Behov for familiearbejde og socialpædagogisk indsats
- Håndholdte og sammenhængende forløb
- Visitation af PPR i samarbejde med Central visitation

- 32 pladser placeres i nyt specialundervisningstilbud som
Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole
- Placering som afdeling på Svenstrup skole
Specialundervis
- Leder af Svenstrup skole er leder af
ningstilbud som
specialundervisningstilbuddet
Lindholmklasse
n
- Der ansættes en afdelingsleder
- Målgruppe – elever 6-16 år med store følelsesmæssige og
sociale problemer
- Periodevis behov for familiearbejde og socialpædagogisk
indsats
- Visitation gennem PPR
Bådgruppen bibeholdes som fysisk undervisningssted

Nuværende fællestilbud nedlægges pr. 1. august 2020.
I stedet oprettes et specialundervisningstilbud i organisatorisk tilknytning til Vodskov skole med 25 pladser.
Målgruppen er elever i alderen fra 9 til 16 år i massive følelsesmæssige og sociale udfordringer og med
forventet omfattende behov for familiearbejde. Skolelederen på Vodskov skole er overordnet leder for
afdelingen.
Der ansættes tillige en afdelingsleder. Afdelingen normeres på samme niveau som ØsterUttrup/Godthåbsskolen og de fysiske rammer vil være tilpasset målgruppen. Visitationen varetages af PPR i
samarbejde med den Centrale Visitation i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Der etableres desuden et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole med
32 pladser på Svenstrup skole. Dette nye tilbud samt Lindholmklassen opnormeres og omdefineres til også
at omfatte socialpædagogiske indsatser og familiearbejde.
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Disse indsatser gives til de børn og børnegrupper, der har behov for en helhedsindsats i en periode.
Målgruppen for tilbuddet er elever på 6-16 år i store følelsesmæssige og sociale udfordringer, der har et
periodisk behov for socialpædagogisk indsats og familiearbejde.
Det nye specialundervisningstilbud placeres på Svenstrup skole og skolelederen på Svenstrup skole er
overordnet leder for tilbuddet. Der ansættes en afdelingsleder. Visitationen varetages af PPR.
Specialundervisningstilbuddet bevilger selv eleverne socialpædagogiske indsatser og familiearbejde.
Reduktionen i antallet af pladser fra nuværende 66 til 57 skyldes, at belægningsprocenten det seneste år har
været på 80 og at der således kun har været behov for ca. 57 pladser.
Den samlede drift af fællestilbuddene flyttes til Skoleforvaltningen.
Fordelen ved ovenstående model er, at størstedelen af pladserne placeres i specialundervisningstilbud på
folkeskoler. Dermed bliver det lettere at samarbejde mod hel eller delvis inklusion i almene
børnefællesskaber.
Derudover giver omdefineringen af det nye specialundervisningstilbud og det eksisterende tilbud
Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole mulighed for, at børn og familier i en periode kan indgå i
familiearbejde uden at barnet skal skifte skole. Endelig opprioriteres undervisningsdelen. Reduktionen i
pladsantallet på undervisningsdelen anvendes således til at sikre et undervisningstilbud af høj kvalitet.
Når tilbuddene er etableret, vil der ske en årlig opfølgning på elevgruppens faglige og sociale udvikling og
dermed en vurdering af kvaliteten i tilbuddene. Der vil, hvis behovet viser sig, ske tilpasning i forhold til
målgruppebeskrivelse, indsatser, belægning og kompetenceudvikling af medarbejdere.
Konsekvenser for eleverne
Den nye organisering af fællestilbuddene betyder, at størsteparten af nuværende elever skal flyttes til nye
fysiske rammer. Det vurderes, at med den rette forberedelse vil dette kunne ske uden stor belastning af
eleverne.
I overgangsperioden fra den politiske vedtagelse i efteråret 2019 til opstart i de nye tilbud i august 2020
visiteres elever til fællestilbuddene som hidtil. Det tilstræbes, at eleverne fordeles således, at de indgår i
elevgrupper med de elever, som de også skal være sammen med fra august 2020. Dermed vil overgangen
blive oplevet lettere for elevgruppen.
Det tilstræbes i forhold til medarbejderallokering, at der altid er mindst en kendt voksen, der følger barnet
over i det nye tilbud.
Den del af eleverne der flyttes til det nye skolebehandlingstilbud på Bakkeø vil ikke opleve ændringer i
forhold til fysiske rammer, idet de fortsat vil være afskærmet i forhold til skolens øvrige elever. Elever der
flyttes til det nye specialundervisningstilbud på Svenstrup skole vil indgå i samme fysiske rammer som de
øvrige elever på skolen. Det giver adgang til diverse faglokaler og fællesfaciliteter, men vil samtidig
forudsætte at der afsættes lokaler til, at eleverne kan undervises i mindre grupper.
Økonomiske konsekvenser
Den nye organisering af fællestilbuddene gennemføres inden for rammen af de nuværende fællestilbud
fratrukket budgetbesparelsen på 3 mio. kr. årligt på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget.
Tilbuddet til elever med størst behov vil få en normering, der svarer til niveauet på nuværende ØsterUttrup/Godthåbsskolen.
Etableringen af et nyt specialundervisningstilbud normeres tilsvarende som Lindholmklassen på Gl.
Lindholm skole. Dertil kommer ressourcer afsat til socialpædagogiske indsatser og familiearbejde. Efter den
politiske behandling af forslaget aftales en enkel administrativ model for registreringen heraf mellem
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
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Der forventes stordriftsfordele bl.a. i forhold til ledelse, administration og teknisk serviceledelse, idet
tilbuddene kobles op på skoler, hvor disse funktioner i forvejen findes.
Personalemæssige konsekvenser
Ledere og medarbejdere indgår i den samlede personalemæssige planlægning for Aalborg Kommunes
skolevæsen.
Udgangspunktet vil være, at lærere og pædagoger fra nuværende fællestilbud følger eleverne og at
eventuelt overtalligt personale omplaceres efter gældende regler. Eventuel tilpasning af den
personalemæssige kapacitet vil ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes personalepolitik og de
konkrete medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår.
I afklaringen af den enkelte medarbejders fremtidige arbejdssted vil indgå overvejelser om tilhørsforhold til
de forskellige klasser, kompetencer, fag, erfaring, og ønsker. Såvel MED-udvalgene som de berørte faglige
organisationer vil blive inddraget i drøftelser om håndteringen af medarbejdernes situation.

Fysiske rammer
Skolebehandlingstilbuddet placeres i de lokaler, som i dag anvendes af Bakkeø. Organisatorisk kobles
tilbuddet op på Vodskov skole.
Det nye specialundervisningstilbud placeres fysisk og kobles organisatorisk op på Svenstrup skole.
Øster Uttrup Skole og Godthåbskolen skal ikke længere anvendes til skole- og dagbehandlingstilbud.
Skoleforvaltningen har indgået et internt lejemål for de to adresser med AaK Bygninger.
Såfremt Skoleforvaltningen ikke længere skal anvende arealerne, skal forvaltningen opsige lejemålet ved
skriftlig henvendelse til AaK Bygninger med 6 måneders varsel til en 1. januar, jf. lejekontrakten. AaK
Bygninger vil herefter undersøge om andre forvaltninger er interesseret i at anvende bygningerne eller om
muligt sælge disse, såfremt der ikke er behov for dem i kommunen.
AAK Bygninger vurderer, at det koster omkring 2-2.5 mio. ekskl. moms at gøre Svenstrup Skole klar til
specialundervisningstilbuddet. Der er ikke medregnet økonomi til inventar, da det forudsættes taget med fra
nuværende tilbud.
Bådgruppen, der i dag er et skole- og dagtilbud og som er beliggende i Vestre Bådehavn i Aalborg ned til
Limfjorden bibeholdes som et undervisningsrum, der kan anvendes af det nye skolebehandlingstilbud,
Lindholmklassen og det nye specialundervisningstilbud.
Tilbagemeldinger fra høringsperiode
Der har været gennemført en offentlig høring, hvilket vil sige at alle borgere har haft mulighed for at indsende
høringssvar. Der var i den oprindelige høringsperiode indkommet i alt 21 høringssvar. I den fornyede
høringsperiode er der indkommet to ekstra høringssvar. Alle høringssvar fra den oprindelige høring indgår i
sagsarbejdet.
Nedenstående gennemgås de indkomne høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet som bilag.
Der er i hovedparten af høringssvarene tilfredshed med forslaget til ny organisering af fællestilbuddene.
Det betegnes som en styrke, at fællestilbuddene fremadrettet kobles tættere på en folkeskole, bl.a. fordi
inklusion fremmes og det bliver lettere at tilbyde eleverne fuld fagrække.
Der er dog også enkelte høringssvar, der sår tvivl om, hvorvidt eleverne via en ny organisering kan
inkluderes tættere på en folkeskole. Derudover ses det som en fordel, at fællestilbuddene organisatorisk
flyttes til Skoleforvaltningen.
Der nævnes dog også i høringssvarene en række udfordringer, som præsenteres nedenstående.
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Høringssvar

Flere høringssvar nævner, at eleverne i
fællestilbuddenes har brug for afgrænsede og
afskærmede fysiske ramme, hvilket formodes at
være vanskeligere at honorere, når de bliver
samlet til større enheder og fællestilbuddene
kobles på en folkeskole, og at dette kan have
betydning for konfliktniveauet blandt eleverne.

Der udtrykkes en bekymring for, om de nye
fællestilbud er ledelsesmæssigt
underprioriteret, idet der ikke længere er en
skoleleder, som har fællestilbuddet som primær
opgave

Da Bådgruppen nedlægges, udtrykkes
bekymring for, om der kommer til at mangle et
lille tilbud til få elever.

Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens svar til
høringssvaret
De kommende fællestilbud er ikke
elevantalsmæssigt større enheder end de
nuværende fællestilbud. Der er opmærksomhed
på,
at flere af eleverne i fællestilbuddene har brug
for afskærmede fysiske rammer og der
arbejdes derfor på, at der i indretningen af
lokaler bliver mulighed for udbredt holddeling.
Begge de nye fællestilbud placeres
organisatorisk på en folkeskole – men lokalerne
vil i vid udstrækning være afskærmede fra de
øvrige elever på den pågældende folkeskole.
I begge fællestilbud ansættes en afdelingsleder,
der sammen med ledelsen på den folkeskole,
de er koblet op, får det ledelsesmæssige
ansvar. Denne ledelsesmæssige normering er
identisk eller større end det, der gives til skoler
med specialklasser. Fx tildeles Vodskov skole
ledelsestid svarende til en stilling i forhold til
deres specialklasse for elever med
autismespektrumforstyrrelser (47 elever) og
Kærbyskolen tildeles 0,57 ledelsesstilling til
deres AKT-klasse (31 elever). Det vurderes
derfor, at
normeringen til ledelse i de to nye tilbud er
passende.
Bådgruppen bibeholdes som fysisk
undervisningssted. Det er tænkt som et
undervisningslokale, der ikke er fast bemandet,
men kan anvendes af de nye fællestilbud og
Lindholmklassen.
Som nævnt ovenstående vil der i de nye tilbud
blive arbejdet med hold af mindre størrelse. Det
vurderes derfor at de nye tilbud vil kunne
dække det behov, som Bådgruppen har
repræsenteret. Efter endelig beslutning i
Byrådet involveres medarbejderne i tilbuddenes
konkrete indhold og brugen af fysiske
undervisningsrum.

Der er behov for præcisering i forhold til,
hvordan familiearbejde konkret organiseres i de
nye tilbud samt hvordan der fremadrettet
visiteres til tilbuddene
Enkelte høringssvar nævner, at fællestilbuddet
fortsat bør være en selvstændig skole

Familie- og Socialudvalget

Enig – der udarbejdes model herfor i
samarbejde mellem Skoleforvaltningen og
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Som nævnt i sagen, er det vurderingen, at den
organisatoriske tilknytning til en folkeskole vil
give eleverne et mere helstøbt tilbud fx med
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fuld fagrække og medarbejderne vil få mulighed
for faglig sparring. Bl.a. derfor ønskes
tilknytning til en folkeskole bibeholdt.
Ligesom de nuværende fællestilbud er der også
i de nye brug for brede, tværfaglige
kompetencer til at løfte opgaven – og
ressourcen er uændret i forhold til skoleåret
2019/20.

Der udtrykkes bekymring for kvaliteten af de
nye fællestilbud og om de er i stand til at
håndtere målgruppens bredde.

Der udtrykkes usikkerhed i forhold til, hvilke
specialtilbud der skal rumme de 6-9-årige, som
ikke er en del af målgruppen i fællestilbuddene

De 6-9-årige er en del af målgruppen i det nye
specialundervisningstilbud og Lindholmklassen.
De to tilbud samt kommunens øvrige
specialtilbud skal rumme målgruppen af de 6-9årige, såfremt disse ikke kan inkluderes i
almenskolen med støtte. Der vil i forbindelse
med evalueringen af den nye organisering blive
undersøgt, om der er behov for at justere på
målgruppen for skolebehandlingstilbuddet,
således at denne også rummer de 6-16-årige

Der ønskes tydeligere beskrivelse af de nye
tilbud fx i forhold til indhold, organisatorisk
forankring og finansiering; herunder fx hvad der
skal ske med teknisk serviceledelse i de nye
tilbud og hvordan ressourcen til familiearbejde
fordeles mellem tilbuddene. Derudover er der i
enkelte høringssvar kritik af, at processen ikke i
tilstrækkelig grad har inddraget medarbejdere
og interessenter

Det er korrekt. Sagen beskriver rammerne i de
nye fællestilbud. Der er fortsat efter den
politiske behandling behov for konkret
udmøntning og yderligere præcisering af bl.a.
den indholdsmæssige del (pædagogisk tilgang,
faglighed og kultur) af fællestilbuddene samt
konkrete personalemæssige konsekvenser.
Denne udmøntning igangsættes umiddelbart
efter beslutningen i Byrådet og vil bl.a. inddrage
ledere og medarbejdere i de nye fællestilbud.

Der udtrykkes bekymring for, om de nye
fællestilbud vil betyde øget transporttid for
eleverne

Der placeres et tilbud nord og syd for fjorden.
Derudover findes der allerede et næsten
tilsvarende specialtilbud på Gl. Lindholm skole.
Der er således en hensigtsmæssig spredning af
tilbuddene, hvorfor det ikke forventes at øge
elevernes transporttid.

Der spørges ind til om alle børn skal revisiteres
– både elever fra fællestilbuddene og elever fra
Lindholmklassen
Der spørges ind til konkret økonomi i de nye
tilbud

Ja, alle elever i specialklassetilbud revisiteres
en gang årligt

Der ønskes etableret et midlertidigt MEDudvalg i overgangsperioden
Den nye organisering ønskes evalueret efter fx
2 år

Enig

Familie- og Socialudvalget

Som nævnt ovenstående normeres det nye
skolebehandlingstilbud på samme måde som
nuværende Øster Uttrup skole men med færre
elever og specialundervisningstilbuddet
normeres identisk med Lindholmklassen. Dertil
kommer ressourcer til familiebehandling.

Enig. Der gennemføres en evaluering af den
nye organisering efter to år. Evalueringen skal
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bl.a. forholde sig til antallet af pladser og
kvaliteten i tilbuddet.
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen tager høringssvarene til efterretning og vil i
videst muligt omfang indarbejde forslagene i den kommende udmøntning. Det vurderes ikke, at
høringssvarene giver anledning til ændringer i den foreslåede model for ny organisering af fællestilbuddene.

Høringssvar vedr. fysiske rammer
Som nævnt ovenstående peges der i forhold til skolebehandlingstilbuddet på en placering i Bakkeøs
nuværende rammer. Tilbuddet kobles op på Vodskov skole. Der har været dialog med ledelsen af Vodskov
skole og skolebestyrelsen. Der er opbakning til, at tilbuddet knyttes til Vodskov skole, hvilket også fremgår af
skolebestyrelsens høringssvar.
I forhold til det nye specialundervisningstilbud foreslås dette placeret fysisk og ledelsesmæssigt på
Svenstrup skole. De lokaler som hidtil har været anvendt til elever med massive indlæringsvanskeligheder
(som flytter til Vester Mariendal skole i skoleåret 2019/2020), foreslås anvendt til formålet.
Baggrunden er bl.a., at der er ledige egnede lokaler samt, at Skoleforvaltningens prognose ikke indikere, at
der fremadrettet er et stigende pladsbehov på skolen. Ud over placering af specialundervisningstilbuddet
frigives 3 klasselokaler til skolens overbygning, som hidtil har været anvendt af nuværende
specialundervisningstilbud.
Ligesom det har været tilfældet på Vodskov skole, har der været løbende dialog mellem Skoleforvaltningen,
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, ledelsen og skolebestyrelsen på Svenstrup skole.
Der er indkommet høringssvar fra Skolebestyrelsen og Samrådet i Svenstrup. Skolebestyrelse og samrådet
er imod placering af specialundervisningstilbuddet på Svenstrup skole. Dette begrundes bl.a. i, at der
forudsiges stigende pladsbehov som følge af, at skolen er overbygningsskole til Ellidshøj skole, at der er
flere udstykninger i Svenstrup skoles distrikt samt at der er ønske om at placere et nyt kulturhus på
Svenstrup skole. Derudover ytres der bekymring for, om placeringen af specialundervisningstilbuddet vil
gøre Svenstrup-området mindre attraktivt, og at det vil øge kriminaliteten i området.
Skolebestyrelsen på Svenstrup skole foreslår som alternativ, at det nye specialundervisningstilbud placeres
på Godthåbsskolen. Det er Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering, at
dette alternativ ikke vil indfri det, der er formålet med den nye organisering; nemlig at eleverne koblet tættere
på almenområdet. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan derfor ikke anbefale
forslaget.
I dialogen mellem Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, AAK Bygninger og Svenstrup
skole har der desuden været drøftet muligheden for at inddrage Svenstrup skoles naturfagshus som en del
af det nye specialundervisningstilbud. Fordelen ved denne løsning er bl.a., at det nuværende specialområde
vil kunne frigøres til DUS-aktiviteter. Det er AAK Bygningers vurdering, at denne løsning vil betyde en udgift
til renovering på 3.5 mio. kr.
MED-udvalget på Svenstrup skole har ligeledes afgivet høringssvar. MED-udvalget er positiv over for
placeringen på Svenstrup skole, men er optaget af at der lokale- og ressourcemæssigt gives de bedste
betingelser for at lykkes med det nye tilbud.
Der er vedhæftet uddybende notat vedr. placeringen af det kommende specialundervisningstilbud på
Svenstrup skole.
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler placeringen på Svenstrup skole.
Samtidig anbefales det, at der umiddelbart efter endelig beslutning i Byrådet indledes dialog med
skolebestyrelse, MED-udvalg, AAK Bygninger, medarbejdere i nuværende fællestilbud samt ledelsen for
Svenstrup skole i forhold til konkret indretning af de fysiske rammer samt afklaring af behovet for renovering,
således at placeringen af specialundervisningstilbuddet bliver en gevinst for alle parter.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 23.08.2019
kl. 09.00

Side 10
9 afaf11
50

Familie- og Socialudvalget

Tidsplan
21. maj

1. behandling i Skoleudvalget

24. maj

1. behandling i Familie- og Socialudvalget

24. maj – 1. august

Høring

7. august

FL i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

8. august

FL i Skoleforvaltningen

23. august

2. behandling i Familie- og Socialudvalget

3. september

2. behandling i Skoleudvalget

16. september

Magistraten

23. september

Godkendelse i Byrådet

1.august 2020

Lukning af nuværende tilbud - Igangsætning af nye tilbud

Lovgivning
Folkeskoleloven §24, stk. 4 og §40, stk. 2, 2. pkt.
Bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole
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Bilag:
Høringssvar - fællestilbud
Samlet høringssvar vedrørende ny organisering af fællestilbuddene.docx
Notat - Placering af specialundervisningstilbud på Svenstrup skole.docx
Bilag - fællestilbud budget og udgifter ny model.docx
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Punkt 3.

Godkendelse af visionsproces i arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg
Bydelen, Nørresundby
2019-058854
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget godkender
procesplan for visionsprocessen i arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg bydelen,
Nørresundby.
Beslutning:
Godkendt.
Skoleudvalget har godkendt indstillingen den 13.08.19.
Tobias Bøgeskov var fraværende.

Familie- og Socialudvalget
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Sagsbeskrivelse
Resume
Fra august til november 2019 gennemføres en visionsproces i arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i
Stigsborg bydelen. Styregruppen indstiller til Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget, at procesplan for
visionsprocessen godkendes.

Baggrund
11. juni 2019 godkendte Skoleudvalget valget af DK2 med underleverandører som bygherrerådgivere i det
videre arbejde med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg bydelen. DK2 er derfor nu en del af projekt- og
styregruppen i arbejdet. Styregruppen har på et møde 26. juni godkendt vedlagte procesplan for
visionsprocessen, jf. bilag 1 og grafisk oversigt over procesplanen i bilag 2.

Beskrivelse
Procesplanen er opdelt i to faser: Vision og Idéoplægsfasen samt Byggeprogramfasen. Dokumentet
indeholder foruden procesplanen også en oversigt over procesaktørerne og deres roller og ansvar.
Omdrejningspunktet for visionsprocessen bliver at arbejde med visioner for og beskrivelser af
fremtidsorienterede læringsmiljøer i Børne- og Ungeuniverset. Undervejs i processen vil andre temaer
komme til at fylde på forskellige tidspunkter – alt sammen i en koordineret proces. De øvrige temaer er
eksempelvis bevægelse, bæredygtighed og teknisk programmering. Andre temaer vil komme til efterhånden
som processen udvikler sig.
Visionen kommer til at tage form som et målhierarki, hvor projektmålet bliver knyttet sammen med formål,
delformål, succeskriterier og indsatser. Vision og idéoplæg danner efterfølgende grundlag for arbejdet med
byggeprogrammet.
Ud over projektets styre- og projektgruppe nedsættes i visionsfasen følgende temaarbejdsgrupper:
Dagtilbud, Kultur/ Idræt, Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. Temaarbejdsgrupperne kommer til at dykke
ned i deres eget felt noget af tiden og sammen koordinere på tværs af temaerne med mellemrum. I forløbet
kommer onsdagen i de fleste uger til at være en fælles procesdag, hvor deltagerne i temaarbejdsgrupperne
mødes og arbejder. På procesdagene vil der blive inviteret oplægsholdere ind, som bidrager med oplæg og
input indenfor forskellige temaer og perspektiver efterhånden som arbejdet skrider frem.
Visionsfasen skydes i gang med et kick off arrangement 22. august og forløber frem til december, hvorefter
udkast til vision og idéoplæg fremlægges til godkendelse i Magistraten på indstilling fra Skoleudvalget,
Familie- og Socialudvalget samt By- og Landskabsudvalget. Aalborg Byråd er inviteret til dette kick off
arrangement. Herefter udarbejdes et udkast til byggeprogram, udvælgelses- og tildelingskriterier samt
sammensætning af bedømmelsesudvalg. Dette materiale fremlægges ligeledes til godkendelse i Magistraten
på indstilling fra de tre fagudvalg, hvilket forventes at ske i løbet af marts/ april 2020.
Kick off arrangementet bliver et åbent arrangement, hvor vi inviterer bredt, så alle interesserede får mulighed
for at deltage. I oktober gennemføres en studietur, hvor temaarbejdsgrupperne skal besøge relevante
eksempler på skoler og dagtilbud til inspiration. Medio december gennemføres et stort åbent arrangement
igen, hvor alle deltagerne fra kick off arrangementet inviteres til en fælles visionsdialog – et slags pitt-stop
undervejs i arbejdet.
Det samlede indholdsprogram (vision, pædagogisk program, idéoplæg og byggeprogram) præsenteres på et
fælles åbent arrangement 12. februar 2020 og markerer således afslutningen af visionsprocessen.

Tidsplan
Procesplanen fremsendes til godkendelse i Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget. Der er møder i
begge udvalg den 13. august.
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Bilag:
Bilag 2 - Procesplan light.pdf
Bilag 1 - Procesplan visionsproces.pdf
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Punkt 4.

Godkendelse af beslutningskompetence vedr. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg
2019-052542
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Familie- og
Socialudvalget godkender fordeling af beslutningskompetence for arbejdet med Børne- og Ungeuniverset.
Sagen er endvidere anbefalet på Skoleudvalgets møde den 13. august 2019 med flg. bemærkninger:
Anbefales med bemærkning. Maibritt Iversen indgår i styregruppen. Projektgruppen tilføjes en
ledelsesrepræsentant fra henholdsvis Skoleforvaltningen samt fra Dagtilbud, hvis Familie- og Socialudvalget
ligeledes ønsker det.

Beslutning:
Godkendt.
Skoleudvalget har behandlet indstillingen den 13.08.19.
Familie- og Socialudvalget er enig i Skoleudvalgets anbefaling om, at:
Rådmand Mai-Britt indgår i styregruppen.
Projektgruppen tilføjes en ledelsesrepræsentant fra henholdsvis Skoleforvaltningen samt
Dagtilbud, hvis Familie- og Socialudvalget ligeledes ønsker det.
Tobias Bøgeskov var fraværende.

Familie- og Socialudvalget
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Sagsbeskrivelse

Resume
I arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg bydelen er der behov for at fastlægge fordelingen af
beslutningskompetence mellem byråd, fagudvalg og projektets styregruppe for det igangsatte byggeprojekt.
Hermed fremlægges forslag til fordeling af beslutningskompetencen i projektet til endelig beslutning i
Magistraten efter indstilling fra Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget.

Beskrivelse
På anbefaling af projektets styregruppe indstiller Skoleforvaltningen samt Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, at der fastlægges følgende rammer for beslutningskompetence i
byggeprojektet vedr. Børne- og Ungeunivers i Stigsborg bydelen:

Enhed/ gruppe

Mandat

Byråd

Godkendelse af:
 projektets samlede økonomi og hovedtidsplan – herunder fordeling over
årene og fordeling pr. forvaltning
 lokalplan

Magistrat

Godkendelse af:
 fordeling af beslutningskompetence mellem byråd, fagudvalg og projektets
styregruppe
 idéoplæg (incl. vision og pædagogisk program)
 byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning
af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

Skole- samt Familieog Socialudvalget

Godkendelse af:
 procesplan for visionsprocessen
 totalentreprenørens dispositionsforslag.
Indstilling til Magistraten vedr.:
 idéoplæg (incl. vision og pædagogisk program),
 byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning
af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

By- og
Landskabsudvalget

Indstilling til Magistraten vedr.:
 idéoplæg (incl. vision og pædagogisk program),
 byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning
af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

Styregruppe

Godkendelse af:
 projektorganisering
 udbudsmateriale på nær udvælgelses- og tildelingskriterier
 vinder af totalentreprisen med indstilling fra bedømmelsesudvalget
 nødvendige driftsmæssige samarbejder på tværs af de to forvaltninger for at
opnå synergieffekter af bofællesskabet mellem daginstitution og skole i
Børne- og Ungeuniverset
Styregruppen godkender beslutningsgrundlag, der lægges til grund for alle
ovennævnte politiske beslutninger.

Projektgruppe

Træffer beslutninger indenfor de rammer styregruppen fastlægger og udarbejder
beslutningsgrundlag til styregruppen.

Temaarbejdsgrupper

Ingen beslutningskompetence. Leverer faglige input og former projektet.
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Til orientering
Styregruppens sammensætning:
 Tina French, Skolerådmand
 Jakob Ryttersgaard, Skoledirektør (Projektejer)
 Mads Rune Jørgensen, Skolechef
 Morten Skipper Christensen, Økonomichef Skoleforvaltningen
 Susanne Folsach Klessen, Skoleleder Skansevejens Skole
 Hans Chr. Mariegaard, Børne- og Familiechef (Projektejer)
 Lars Lynghøj, Dagtilbudsleder
 Charlotte Petronelle Krogh Knudsen, Afdelingsleder By- og Landskabsforvaltningen
 Peter Munk, Bygningschef AK Bygning
 Louise Thorup Frederiksen, Bygherrerådgiver AK Bygning (Projektleder)
 Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (Projektleder)
 Louise Langbo Meyer, Udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (2’er for projektleder)
Projektgruppens sammensætning:
 Erik Bjærge Alrø, Bygherrerådgiver D/K2 (projektleder)
 Lars K. Jørgensen, Bygherrerådgiver D/K2 (ass. Projektleder)
 Louise Thorup Frederiksen, Bygherrerådgiver AK Bygning (Projektleder byggesag)
 Thomas West, Bygherrerådgiver AK Byg
 Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (Projektleder skole)
 Susanne Folsach Klessen, skoleleder Skansevejens Skole
 Per Jensen, Leder af byg og arbejdsmiljø i F&B (Projektleder dagtilbud)
 Janne Højslet Faurby, Dagtilbudsleder Nørresundby
 Kommunikationsmedarbejder i Skoleforvaltningen
 Alex Tolstrup, byplanlægger By- og Landskabsforvaltningen

Tidsplan
Sagen fremsendes til godkendelse i Skoleudvalget den 13. august og Familie- og Beskæftigelsesudvalget
den 23. august. Endelig godkendelse i Magistraten i september 2019.
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Punkt 5.

Godkendelse af privat børnehave Forglemmigej
2019-062269
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at den private
børnehave Forglemmigej godkendes til oprettelse den 1. oktober 2019
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Af dagtilbudsloven fremgår det at kommunen skal godkende privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens
og kommunalbestyrelsens krav for godkendelse.
Der gælder derfor en etableringsret for private institutioner, såfremt de lovgivningsmæssige og de
kommunalt vedtagne krav er opfyldt. I Aalborg kommune er det Familie- og Socialudvalget, der godkender
oprettelsen af private institutioner.
I forbindelse med godkendelse skal den private institution dokumentere, at institutionen leve op til
dagtilbudslovens formålsbestemmelser §7, bestemmelserne om pædagogiske læreplaner §8, samt
bestemmelserne om sprogvurdering og sprogstimulering §11, gældende krav til bygninger samt de
kommunalt fastsatte godkendelseskriterier. ’Børnehaven Forglemmigej’ har fremsendt pædagogisk læreplan
og institutionens vedtægter sammen med ansøgningen.
’Børnehaven Forglemmigej’ ønskes etableret på Flødalsvej 16 B, 9230 Svenstrup. Institutionen ønsker at
åbne 1. oktober 2019, med et forventet børnetal på 30 børnehavebørn.
’Børnehaven Forglemmigej’ tilkendegiver at de opfylder kravene til oprettelse af privat institution, herunder
også kravet om en pædagogandel på 75%, her accepteres en fordeling på mellem 70-80% pædagoger og
20-30% pædagogmedhjælper. Aalborg kommunes krav forefindes på kommunens hjemmeside. Link:
https://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/privat-pasning/til-professionelle/opret-privatdaginstitution
Godkendelsen betinges af at der kan dokumenteres opfyldelse af pædagogandelskravet, samt ansættelsen
af en pædagogisk uddannet leder. Dette har Børnehaven Forglemmigej i forbindelse med
ansøgningsprocessen, tilkendegivet kommer til at ske.
Forældrebestyrelse og personale
Institutionen har en bestyrelse, som er valgt af medlemmerne i foreningen. Bestyrelsen har det overordnede
ansvar for alle aktiviteter i huset.
’Børnehaven Forglemmigej’ har fremsendt vedtægter sammen med ansøgningen. I vedtægterne fremgår
det, jf. dagtilbudsvejledningen, at forældreindflydelsen som minimum omfatter principper for
privatinstitutionens arbejde, principper for anvendelsen af budgetramme, beslutning om fravalg af et
frokostmåltid, indstillingsret over for privatinstitutionen, samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelse og
personale.
Åbningstiden er 49,5 timer om ugen kl. 06:30 – 16:30 mandag-torsdag og 06:30 – 16:00 fredag.
Tilskud
Aalborg kommune yder et driftstilskud pr. barn (ekskl. Støttepædagogudgifter) svarende til de
gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. Støttepædagogudgifter) pr. barn i et aldersvarende
dagtilbud i kommunen. Det årlige driftstilskud i 2019 er 95.519 kr. pr. barn på 0-2 års området og 59.788 kr.
pr barn på 3-5 års området. Driftstilskuddet reguleres primo det efterfølgende år på baggrund af de faktiske
indskrevne børn. Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i en åbningstid på 49,32 timer for 0-2 års
institutioner og 51 timer for 3-5 års institutioner.
Tilskuddet kan variere ud fra åbningstiden, er åbningstiden lavere, reguleres driftstilskuddet derefter.
En godkendt institution har ret til et administrationstilskud efter Dagtilbudslovens §38, når institutionen
administrerer følgende fem opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab samt revision og personalejuridisk
bistand. Det årlige administrationsbidrag er i 2019 fastsat til 2.749 kr. pr. barn på 0-2 års området og 1.839
kr. pr. barn på 3-5 års området.
Endvidere har en godkendt institution ret til et bygningstilskud efter Dagtilbudslovens §37. Dette baseres
udelukkende på ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner
i kommunen. Det årlige bygningstilskud er i 2019 på 5.368 kr. pr. barn på 0-2 års området og 5.260 kr. pr.
barn på 3-5 års området.
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Det årlige tilskud i 2019 takster til ’Børnehaven Forglemmigej’ vil ved (30 – 3-5 års børn) i alt udgøre
1.980.233 kr. fordelt på 1.767.263 kr. i driftstilskud, 157.800 kr. i bygningstilskud og 55.170 kr. i
administrationstilskud. Tilskuddet finansieres inden for det samlede budget til pasningsområdet.
Tilsyn
Aalborg kommune skal jævnfør retssikkerhedslovens § 16, efter godkendelse af den private leverandør føre
løbende tilsyn med, at de krav institutionen er godkendt efter overholdes, herunder pædagogiske læreplaner
og sprogstimulering jf. dagtilbudsloven. Kommunen skal gennem tilsynet sørge for, at alle børn får den
støtte, de har brug for, herunder også at kommunens afgørelser vedrørende særlig støtte til børn føres ud i
livet. Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning fører tilsynet med de private institutioner.
Foruden de ovennævnte punkter skal tilsynet sikre at den kommunale støtte ikke anvendes til ulovlige
formål.
Der henvises i øvrigt til administrationsgrundlaget for godkendelse og tilsyn med private daginstitutioner,
som blev godkendt at Familie- og Socialudvalget d. 24. november 2017.
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Bilag:
Ansøgning om godkendelse af Børnehaven Forglemmigej - Afsnit for Tilsyn og Privat pasning - Børnehaven
Forglemmigej - 30-07-2019.docx
Perspektivplan for Børnehaven Forglemmigej - Afsnit for Tilsyn og Privat pasning - Børnehaven Forglemmigej 30-07-2019.pdf
Vedtægter for Forglemmigej - Afsnit for Tilsyn og Privat pasning - Børnehaven Forglemmigej - 30-07-2019
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Punkt 6.

Godkendelse af puljeansøgning om behandlingstilbud til børn og unge fra familier
med stof- og alkoholmisbrug
2019-055246
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

at der er fremsendt ansøgning til Socialstyrelsens pulje ”Behandlingstilbud til børn og unge fra
familier med stof- eller alkoholmisbrug” (bilag 1)

at der er udarbejdet projektsamarbejdsaftale med Blå Kors Danmark – Barnets Blå Hus, Aalborg
(bilag 2)

at der ansøges med henblik på efterlevelse af behandlingsgarantien for børn og unge 0 - 24 år
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at der er fremsendt ansøgning til Socialstyrelsens pulje ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med
stof- eller alkoholmisbrug” (bilag 1)
at der er udarbejdet projektsamarbejdsaftale med Blå Kors Danmark – Barnets Blå Hus, Aalborg (bilag 2)
at der ansøges med henblik på efterlevelse af behandlingsgarantien for børn og unge 0-24 år

Sagsfremstilling
Socialstyrelsen har udmeldt pulje til rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge (0-24 år) fra familier med
stof- eller alkoholmisbrug. Aalborg Kommune har i årene 2016-19 driftet et tilbud til denne målgruppe på
baggrund af satspuljemidler. Dette projekt ønskes med vedhæftede ansøgning videreført i årene 2020-23.
Baggrund
I 2014 vedtog Folketinget en behandlingsgaranti, der sikrer ret til hjælp og vejledning for børn og unge i
alderen 0-24 år, der er opvokset i familier med stof- eller alkoholmisbrug. Behandlingsgarantien sikrer, at
børn og unge anonymt og så vidt muligt inden for 14 dage og senest inden for 30 dage, får den nødvendige
rådgivning, støtte og behandling.

I forlængelse af den nye lovgivning vedr. behandlingsgaranti, blev der i satspuljeaftalen for 2015 afsat
midler for perioden 2016-19 til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stofeller alkoholmisbrug. For perioden 2020-23, har Socialstyrelsen udmeldt en pulje på i alt 284,5 mio. kr.
til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med
stof- eller alkoholproblemer. Ansøgerkredsen til puljen er kommuner samt private og frivillige aktører.
Ansøgningsfrist til puljen er 4. juli 2019.
Videreførsel af projekt
Mens Aalborg Kommune i 2015 ansøgte om en koordineret indsats med Barnets Blå Hus, Aalborg, har
Aalborg Kommune og Barnets Blå Hus til denne ansøgningsrunde udarbejdet separate ansøgninger
grundet de formelle ansøgningsrammer. Ansøgningerne bakker gensidigt op om hinandens tilbud med
henblik på at sikre rette behandlingstilbud til alle børn og unge i målgruppen samt efterlevelse af
behandlingsgarantien, og samarbejdet har samme form og omfang som ved seneste ansøgningsrunde.
Samtidig er der udarbejdet samarbejdsaftale vedr. projektet med Barnets Blå Hus, ligesom det gode
samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere vil blive videreført i kommende
projektperiode.
Aalborg Kommune ansøger om en indsats bestående af både individuelle-, gruppe- og familiebaserede
forløb, der årligt vil dække ca. 35 børn og unge samt ca. 50 pårørende. Tallet dækker over antal
indskrevne i indsatsen, hvorfor der foruden ovenstående vil blive ydet vejledning til en række børn,
unge og pårørende, der enten anonymt søger vejledning, eller i form af forsamtaler til eksempelvis
forældre der overvejer, hvorvidt deres barn skal indskrives i projektet.
Indsatsen varetages af Rusmiddelafsnittet, der søger om normering til én fuldtidsansat behandler samt
administrativ bistand til drift af projektet. Derforuden søges om tilskud til oplysningskampagner samt
fælles faglige arrangementer med det formål at udbrede kendskabet til målgruppe og tilbud.
Det forventes, at der igen vil være mulighed for at søge om finansiering til videreførelse efter endt
tilskudsperiode, men der er ingen krav om videreførelse.
Ansøgningen er fremsendt under forudsætning af godkendelse i FSU.
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Økonomi
Der ansøges i alt om 4,14 mio. kr. i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2023 svarende til ca.
1,03 mio. kr. pr år.
Tidsplan
FL 7. august
FSU 16. august
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Bilag:
Ansøgning ved print fra Tilskudsportal
Samarbejdsaftale puljeprojekt BlåKors Danmark og Aalborg Kommune
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Punkt 7.

Drøftelse af opsamling fra udvalgenes studietur til Sverige juni 2019
2018-055771
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget drøfter opsamling fra
studieturen i Sverige.
Beskæftigelsesudvalget drøftede ligeledes indstillingen på møde den 20.08.2019.
Beslutning:
Drøftedes og fulgt op.
Fin opsamling der er lavet fra en god studietur.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget 27-06-2019
Drøftedes og samlet op.
Følgende initiativer arbejdes der videre med/afdækkes:
- Hent beskrivelser af modellerne som blev præsenteret i SKL.
- Overvej måle-setuppet til vores fælles fraværsprojekt med
Skoleforvaltningen.
- Overvej medvirken af ergo-/fysioterapeut i de tværfaglige
teams, som vi beskriver med Skoleforvaltningen (evt. ad hoc).
- Hent mere information om mulighederne for iværksætteri, for
de ledige som er på ydelse.
I øvrigt kan det konkluderes, at det har været en meget veltilrettelagt tur, og at vi overalt er blevet meget vel
modtaget.
Dias og diverse materiale, som vi har modtaget fra oplægsholdere er vedhæftet.
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Bilag:
Opsamling på udvalgenes studietur 2019 til Sverige
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Punkt 8.

Orientering om forebyggede fogedsager i 2018 samt nyt forebyggende initiativ
2017-061618
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering følgende
indstilling om forebyggede fogedsager i 2018 samt nyt forebyggende initiativ.
Beskæftigelsesudvalget behandler enslydende indstilling på møde den 20.08.19
Beslutning:
Til orientering.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Én gang om året foretages en opgørelse over potentielle fogedsager i Aalborg Kommune baseret på
underretninger til kommunen. Ved potentielle fogedsager risikerer Aalborg-borgere at blive sat ud af deres
bolig.
Forvaltningen prioriterer i høj grad at forebygge disse fogedsager, inden de når til Fogedretten.
Forvaltningens indsats er derfor organiseret sådan, at forvaltningen modtager underretninger fra
boligorganisationerne og Fogedretten, hvis en lejer er udsættelsestruet. Herefter vurderer forvaltningen, om
der er behov for fx at tage kontakt til pågældende borger med henblik på råd- og vejledning eller anden
relevant indsats. Med disse redskaber kan forvaltningen intervenere og dermed forebygge, at sagen
overgives til Fogedretten, hvor lejer risikerer at blive sat ud af sin bolig.
I det følgende præsenteres en status på forebyggede fogedsager i 2018 samt et nyt forebyggende initiativ.
Forebyggede fogedsager
Antallet af forebyggede fogedsager opgøres som antallet af underretninger, som ikke førte til fogedsager.
I tabel 1 ses det, at der er modtaget færre underretninger i 2018 sammenlignet med årene 2015-2017,
hvilket er en positiv udvikling. Derudover ses det, at andelen af underretninger, som – med eller uden hjælp
fra kommunen – ikke førte til sager ved Fogedretten, er steget med 3 procentpoint siden 2017. Selve antallet
af underretninger, som ikke førte til fogedsager, er lavere i 2018 end årene før, men da underretninger, som
ikke førte til fogedsager, sættes i relation til antallet af underretninger i alt, bliver andelen af underretninger,
som ikke førte til fogedsager, højere. Dette er en positiv udvikling, og betyder, at andelen af forebyggede
fogedsager er steget.
Tabel 1: Forebyggede fogedsager i perioden 2012-2018
2012
2013
2014
Underretninger i alt
411
573
519
Underretninger, som ikke
162
285
262
førte til fogedsager
Andel underretninger, som
39 %
50 %
51 %
ikke førte til fogedsager

2015
675
523

2016
632
389

2017
611
394

2018
572
381

78 %

62 %

64 %

67 %

Der er lovmæssigt, og i Aalborg Kommune, særlig opmærksomhed på sager, hvor der er tale om familier
med børn. I sager med børnefamilier gøres der fx en ekstra opsøgende indsats på adressen for familien,
hvis det ikke har været muligt at opnå kontakt, så familien får tilbud om vejledning til at løse situationen.
Opgørelsen i tabel 2 illustrerer udviklingen i forebyggede fogedsager i børnefamilier. Tabellen viser, at der
har været en lille stigning i antal underretninger på sager, hvor der er børn på adressen, fra 2017 til 2018.
Andel af underretninger, som ikke førte til fogedsager, er steget med 1 procentpoint fra 2017 til 2018, hvilket
betyder, at en større andel af disse sager er forebyggede fogedsager.
Tabel 2: Forebyggede fogedsager vedr. børnefamilier i perioden 2012-2018
2012
2013
2014
2015
Underretninger om sager med
128
169
109
141
børn på adressen
Underretninger, som ikke førte til 59
109
66
98
fogedsager
Andel underretninger, som ikke
46 %
64 %
61 %
70 %
førte til fogedsager

2016
193

2017
160

2018
169

114

106

113

59 %

66 %

67 %

Forebyggede udsættelser
Når det ikke lykkes at forebygge fogedsagerne (det vil sige, at der bliver startet en sag ved Fogedretten),
skal kommunen stadig yde en indsats – især over for børnefamilierne – for at hjælpe borgerne med at finde
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en løsning på deres boligsituation og forebygge udsættelse. I nogle tilfælde vil det medføre tilbagekaldelse af
fogedsagen – altså findes der en løsning, hvor familien ikke sættes ud af deres bolig.
Tabel 3 viser, at antallet af forebyggede udsættelser, dvs. tilbagekaldte fogedsager, er stort set uændret. Det
må dog bemærkes, at Socialsekretariatet ikke modtager alle tilbagekaldelser.
Ved gennemgang af de 21 fogedsager, som ikke blev tilbagekaldt i 2018, kan det konstateres, at 7 fortsat
var boende på adressen pr. 11. marts 2018, 4 flyttede på et helt andet tidspunkt end den berammede
udsættelse og 10 flyttede inden for 3 måneder fra den berammede udsættelse. Det tyder på, at der i langt de
fleste sager findes en løsning, og at familierne enten får betalt deres udestående ift. husleje eller flytter i
anden og eventuelt billigere bolig uden at blive sat på gaden.
Tabel 3: Forebyggede udsættelser vedr. børnefamilier i perioden 2012-2018
2012
2013
2014
2015
Fogedsager vedrørende
122
80
90
70
børnefamilier
Tilbagekaldte fogedsager vedr.
93
64
65
47
børnefamilier
Andel tilbagekaldte sager vedr.
76 %
80 %
72 %
67 %
børnefamilier

2016
70

2017
74

2018
74

44

54

53

63 %

73 %

72 %

Udsættelser
Socialsekretariatet modtager ikke oplysninger om de effektuerede udsættelser fra Fogedretten. Derfor
anvender Socialsekretariatet i det følgende Domstolsstyrelsens statistik til at opgøre de reelle udsættelser.
Domstolsstyrelsens statistik er opgjort pr. retskreds. Aalborg retskreds omfatter tre andre kommuner ud over
Aalborg, men Retten i Aalborg oplyser, at hovedparten af udsættelserne sker i Aalborg Kommune.
Ifølge Domstolsstyrelsens statistik har der været 67 effektive udsættelser i 2018. Det udgør 15,4 pct. af alle
de modtagne sager i Fogedretten. Det er er en stigning i forhold til 2017, hvor der var 59 effektive
udsættelser, hvilket udgjorde 13,5 pct. af de modtagne sager.
Sammenfatning
Sammenfattende kan det konkluderes, at forebyggelsen af både fogedsager og udsættelser i 2018 er
nogenlunde på samme niveau som i 2017:
- Forebyggelse af alle fogedsager i 2018 var 67 pct., mens den i 2017 var 64 pct. – en stigning på 3
procentpoint
- Forebyggelse af fogedsager vedr. børnefamilier i 2018 var 67 pct., mens den var 66 pct. i 2017 – en
stigning på 1 procentpoint
- Forebyggelse af udsættelser vedr. børnefamilier i 2018 var 72 pct., mens den var 73 pct. i 2017 – et
fald på 1 procentpoint.
Orientering om nyt forebyggende initiativ
Socialsekretariatet og Ydelsescenteret er netop nu ved at udarbejde en ny oplysningskampagne i form af et
trykt materiale, som skal supplere de eksisterende forebyggende initiativer. Oplysningskampagnen skal
bestå af to materialer: en papir-flyer og elektroniske links til en online flyer.
Materialet skal uddeles/deles til:
- uddannelsessteder
- boligselskaber, der kan vedlægge materialet i deres velkomstpakker samt udsende det til de
beboere, der får en rykker
- de borgere, der er i kontakt med Ydelsescentret i forbindelse med ansøgning eller bevilling af en
ydelse samt opsigelse/ophør af en administrationsaftale eller ydelse
Ydelsescentret er allerede i dialog med boligselskaberne i forhold til muligheden for at uddele materialet til
beboerne.
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Formålet med materialet er endnu tidligere at få givet rådgivning om tidlig hjælp til de borgere, der er i risiko
for restance, underretning og senere fogedsag.
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Punkt 9.

Orientering om udviklingen i antallet af underretninger for 2018 og 1. halvår af 2019
2019-048409
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at antallet af underretninger for 2018 faldt med 253 underretninger (relativ fald på 5%) i forhold til
2017
at antallet af underretninger for 1. halvår af 2019 er steget med 287 underretninger i forhold til 1.
halvår af 2018 (relativ stigning på 12%)
Beslutning:
Til orientering.
Tobias Bøgeskov var fraværende.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 23.08.2019
kl. 09.00

Side 35
1 afaf550

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Ultimo 2018 overgik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til den nyeste version af DUBU, der er
fagsystem for socialafdelingens børneområde. Det betød, at der skulle genereres nye ledelsesrapporter til
området via KMD’s ledelsesinformationssystem (OPUS LIS). Som konsekvens af dette har det ikke indtil nu
været muligt at generere aktivitetsdata på området for udsatte børn og unge samt børn og unge med
handicap. En konsekvens der har givet store udfordringer i forhold til den løbende ledelsesinformation på
området og dermed også på det mere specifikke område for antallet af underretninger for børn og unges
trivsel og udvikling.
Det er imidlertid nu igen muligt på et vist overordnet niveau at generere ledelsesinformation på antallet af
underretninger. Den data der genereres i den nyeste version af DUBU, har lidt andre summeringsmuligheder
end tidligere år, hvorfor der ikke kan sammenlignes umiddelbart til tidligere års sagsbeskrivelser vedrørende
udviklingen i antallet af underretninger gennem årerne. Dataene i denne sagsfremstilling er imidlertid alle
genereret fra den nyeste version af DUBU, og dermed er dataene nedenfor i tabel 1 og 2 opgjort efter
samme principper og dermed direkte sammenlignelige.
Tabel 1 viser udviklingen i det samlede antal underretninger i perioden 2016 til og med 1. halvår af 2019.
Tabel 1: Overblik over det samlede antal underretninger i perioden 2016 til og med 1. halvår 2019 (træk pr. 03.07.19)
1. halvår
2. halvår
1. halvår
2. halvår
1. halvår
2. halvår
1. halvår
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
Pr. halvår
2502
2400
2718
2263
2440
2292
2727
Pr.
kalenderår

4902

4981

4732

Antallet af underretninger i 2018
Tabel 1 viser, at det samlede antal underretninger i 2018 faldt med 253 i forhold til det forgangne kalenderår
i 2017. Et relativt fald på 5%.
Ser man på udviklingen i de enkelte familiegrupper viser figur 2 og tabel 3 nedenfor, at der i 3 grupper var et
fald i de samlede antal underretninger fra 2017 til 2018. I familiegruppe Nord og Sydvest var der en stigning.
Det vil sige, at det relative fald på 5% dækker over større fald i de øvrige familiegrupper, da familiegruppe
Nord og Sydvest havde en relativ stigning i antallet af underretninger på henholdsvis 2% og 12% fra 2017 til
2018.
Figur 2: Oversigt over udviklingen i de enkelte familiegrupper/Specialgruppen i perioden 2016 til og med 1. halvår 2019
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Tabel 3: Udviklingen i de enkelte familiegrupper/Specialgruppen i perioden 2016 til og med 1. halvår 2019
1. halvår
2. halvår
1. halvår
2. halvår
1. halvår
2. halvår
2016
2016
2017
2017
2018
2018
Familiegruppe Nord
Pr. halvår
580
581
623
549
623
567
Pr.
kalenderår
Pr. halvår

1161
470

Pr.
kalenderår
Pr. halvår

1008
360

Pr.
kalenderår
Pr. halvår

Pr.
kalenderår

326

686
956

Pr.
kalenderår
Pr. halvår

538

849

1172
Familiegruppe Centrum
581

386

106

242

304

485

837

385

111

588

387

541

772
828

1823
Specialgruppen
138

498

-

983

690
Familiegruppe Øst
990

640

1190

1043
Familiegruppe Sydvest

1815
136

462

1. halvår
2019

743

843

1571
119

249

97

115

216

-

Forventninger til antallet af underretninger i 2019
Tabel 3 viser også, at antallet af underretninger er stigende igen i 1. halvår af 2019. Underretningerne for 1.
halvår af 2019 er steget med 287 underretninger i forhold til 1. halvår af 2018 (relativ stigning på 12%).
Alle familiegrupper, med undtagelse af Specialgruppen, havde i første halvår af 2019 en stigning i antallet af
underretninger. Specialgruppen er den eneste gruppe med et mindre fald i udviklingen fra 1. halvår af 2018
til 1. halvår af 2019.
Familiegruppe Sydvest oplever den relativ største stigning på 41% i antallet af underretninger fra 1. halvår
2018 til 1. halvår 2019. Familiegruppe Centrum oplever en relativ stigning i samme periode på 21%.
Udviklingen i antallet af underretninger set over perioden 2016-2019
Set over perioden 1. halvår 2016 til og med 1. halvår 2019 er det alene familiegruppe Sydvest, der oplever
en vedvarende og markant stigning i 2019.
Specialgruppen oplever et fortsat fald i antallet af underretninger. Familiegruppe Øst oplever en faldende
tendens med en mindre stigning i 1. halvår af 2019.
Familiegruppe Nord og Centrum oplever samme svingende kurve hen over årerne, hvor familiegruppe
Centrum dog er med et væsentlig større relativ procentvis udsving hen over perioden, men hvor begge
grupper med 1. halvår af 2019 cirka lander på niveauet for første halvår af 2017.
Den samlede udvikling, set hen over perioden 2016-2019, skal dog ses i sammenhæng med, at der i en
årrække op til denne periode var tale om en stor stigning i antallet af underretninger. Det samlede antal
årlige underretninger stabiliserede sig herefter på et væsentlig højere niveau dog med det
bemærkelsesværdige mindre fald i antallet af underretninger i 2018. En udvikling der umiddelbart ikke ser ud
til at fortsætte i 2019.
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Hvor kommer underretningerne fra?
Udviklingen i tabel 4 nedenfor viser forskydningerne i ”underretter” og antallet af underretninger set hen over
perioden 2016 til og med første halvår af 2019. Der er imidlertid sket store registreringsændringer fra 2016 til
2017, der betyder, at man ikke kan uddrage entydige tendenser fra tabellen fra 2016 til 2017. Det er således
alene årerne 2017, 2018 og 1. halvår af 2019, der vil blive lagt til grund.
Tabel 4 understreger også, at 2018 var et usædvanligt år. Særlig første halvår af 2018 viser, at der var færre
underretninger og dermed også forholdsvis færre underretninger fra hovedparten af underretterne i 2018. En
udvikling der dog ikke ses for ”domstol/politi m.fl.” Her konstateres stort set uændrede antal underretninger
også i 2018 med en stigende udvikling i første halvår af 2019 i lighed med antallet af underretninger fra
”barnet/forældre/netværk m.fl.” samt ”daginstitutioner/dagpleje m.fl.” og ”sygehus/læge/psykolog m.fl.”, som
også steg i første halvår af 2019. Hovedparten af øvrige ”hovedunderrettere” har stort set stabiliseret sig på
samme niveau som i første halvår af 2017. ”Skole/PPR og SFO/fritidshjem/klub m.fl. ser dog ud til at have en
aftagende tendens i antallet af underretninger i lighed med ”sundhedsplejerske/tandpleje m.fl.”.
Opsummerende synes flere af de eksterne underrettere at være fortsat stigende modsat hovedparten af
interne underrettere dog med undtagelse af daginstitutioner/dagpleje m.fl. En tendens på en udvikling der er
nødvendig at følge over flere år for med større sikkerhed at kunne fastslå dette billede.

Tabel 4: Udviklingen i hvem der underretter i pr. halvår i perioden 2016 til 1. halvår af 2019
2016

2017

1

2

2018

1

2

2019

1

2

1

Barnet/forældre/familie/netværk+

255

277

374

305

351

332

387

Daginstitution/Dagpleje+

131

104

140

128

125

115

160

Sundhedsplejerske/Tandpleje+

54

49

72

44

68

46

52

Familiebehandling/Kontaktperson+

48

49

47

41

36

29

47

Modtaget fra anden kommune+

91

103

86

86

58

100

72

71

361

359

311

379

360

286

289

311

269

279

285

331

6

58

39

48

41

43

158

145

163

168

163

122

156

68

49

2

4

5

9

19

Øvrige+

556

479

77

54

72

54

82

Domstol/Politi+

224

301

293

232

298

293

362

43

31

43

27

29

32

36

585

436

637

489

566

425

596

Anden offentlig myndighed+
Sygehus/Læge/Psykolog+
Anbringelsessted
Anonym
Døgnvagt

SFO/Fritidshjem/Klub+
Skole/PPR+
Foreninger og Krisecentre+
I alt

3

11

54

18

31

30

24

2502

2400

2718

2263

2440

2292

2727

Opsummering
Udviklingen i antallet af underretninger giver anledning til øget pres på området i 2019 i forhold til 2018, da
kommunen skal registrere underretningen og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte
akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Ved en ny underretning om et barn eller en ung, hvor
kommunen allerede har iværksat en foranstaltning, skal kommunen genvurdere sagen. Samlet kan
underretningerne derfor føre til nødvendige foranstaltninger. Herudover er der pr. 1. august 2019 trådt en ny
lov i kraft, som skærper skolernes underretningspligt. Skolerne skal underrette myndighed, når et barn har
mere end 15 % ulovligt skolefravær inden for et kvartal. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil i
samarbejde med Skoleforvaltningen senere orientere udvalget om ny praksis i Aalborg Kommune som følge
af denne nye lovgivning.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 23.08.2019
kl. 09.00

Side 38
4 afaf550

Familie- og Socialudvalget

Samlet vil forvaltningen derfor fortsat følge området tæt og med en særlig bevågenhed på familiegruppe
Sydvest og Centrum.
Primo 2020 forventes der fremsendt status på antallet af underretninger for hele 2019.
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Punkt 10.

Orientering om puljeansøgning vedr. flere pædagoger til daginstitutioner med mange
sårbare og udsatte 0-2 årige
2019-049824
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, at
forvaltningen har indsendt ansøgning til Socialstyrelsens pulje til flere pædagoger og pædagogiske
assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.
Beslutning:
Til orientering.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 759,7 mio. kr. til støtte til sårbare og udsatte børn i
alderen 0-2 år, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen søger. Puljens formål er at yde støtte til at
styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage ved at
ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. Selvejende og private
daginstitutioner er også omfattet af ansøgningspuljen.
Projektperioden løber fra 1.10.2019 til 30.9.2022.
Aalborg Kommune fik i 2018 midler til flere pædagoger til 8 daginstitutioner fra en tilsvarende pulje på 0-5
års området. Der kan ikke søges til disse 8 daginstitutioner igen i 2019.
Definitionen af daginstitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn er institutioner, hvor minimum
25 procent af de 0-2 årige børn i institutionen har forældre, der får mindst 80 procent økonomisk
fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud.
Midlerne i ansøgningspuljen fordeles på baggrund af en fordelingsnøgle blandt de kommuner, som lever op
til tildelingskriterierne. Fordelingen af midler er baseret på kommunernes rangering på det socioøkonomiske
indeks fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og herefter på antallet af 0-2 årige sårbare og udsatte børn i de
enkelte daginstitutioner. Aalborg Kommune rangerer som nr. 56 af de 98 kommuner.
Der søges puljemidler til følgende 4 daginstitutioner, som falder inden for kategorien:
Institutionsnavn

Antal

Vuggestuen Aagaarden

9

Faktiske børnetal
hele 2018
24,76

Vuggestuen Spiren

10

36,12

27,69

Børnehuset Viaduktvej

3

10,83

27,69

Daginst. Bornholmsgade

11

42,06

26,16

Familie- og Socialudvalget
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Punkt 11.

Orientering om indhentelse af straffe- og børneattester
2017-038507
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om,
at der i årene 2016, 2017 og 2018 er indhentet henholdsvis 6.482, 7.788 og 7.476 børne- og
straffeattester, og
at der indhentes børneattest og privat straffeattest på frivillige, som har en fast tilknytning til
arbejdspladsen eller skal være alene med børn under 15 år.
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget udtrykker tilfredshed med forvaltningens praksis for håndtering af straffe- og børneattester.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Magistraten har den 23.05.2002 besluttet, at forvaltningen indhenter såvel børneattest som den offentlige
straffeattest ved ansættelse af personale, som skal være beskæftiget med mindreårige børn og unge under
18 år.

Statistik
I perioden 2016-2018 er der indhentet i alt 21.746 attester. Fordelingen er som følger:
År

Attester i alt

Børneattester

Straffeattester

2016

6.482

3.261

3.221

2017

7.788

3.840

3.948

2018

7.476

3.675

3.801

I 2018 skærpedes retningslinjerne for indhentelse af børne- og straffeattester, idet forvaltningen med virkning
fra 1. januar 2018 indhenter attester hvert år på vikarer og private passere. Tidligere praksis var at indhente
attesterne hvert andet år. Endvidere indhentes nye attester på medarbejdere, som vender tilbage efter
orlov/tjenestefrihed uden løn, når tjenestefrihedsperioden er på tre måneder eller længere. Den hyppigere
indhentelse af nye attester skabte en forventning om en stigning i antallet af attester i 2018. Dette er ikke
sket, idet antallet af attester er faldet i 2018 set i forhold til 2017.
Siden efteråret 2018 har lønkontoret testet en robot til bestilling af børne- og straffeattester. Robotten har
medført en meget kortere sagsbehandlingstid. Robotten burde alt andet lige ikke påvirke volumen af
indhentede attester.
Alle børne- og straffeattester med bemærkninger behandles af Ledelsessekretariatet, som foretager en
konkret vurdering af attesternes indhold i forhold til den pågældende stilling. På baggrund af vurderingen
anbefaler Ledelsessekretariatet (til afdelingschefen) en given handling. Herudover besvarer
Ledelsessekretariatet forespørgsler fra forvaltningens ledere vedrørende status på behandlingen af konkrete
børne- og straffeattester.

Indhentelse af børne- og straffeattester på frivillige
Center for Tværfaglig Forebyggelse har fastsat procedure for indhentelse af børne- og straffeattester på
frivillige. I henhold til proceduren indhentes privat straffeattest på alle frivillige. Derudover indhentes
børneattest, når den frivillige

1. skal være alene med børn under 15 år, eller
2. har en fast tilknytning til arbejdspladsen.
Ved særlige arrangementer, som strækker sig over 14 dage, skal der indhentes børne- og straffeattester.
Dette gælder også pårørende, hvis de hjælper i mere end 14 dage.
Der indhentes børne- og straffeattester på frivillige hvert år.
Ledelsessekretariatet behandler børne- og straffeattester på frivillige for at sikre en ensartet behandling.

Tre typer attester
Arbejdsgivere kan indhente tre typer straffeattester i forbindelse med ansættelser m.v.: den private
straffeattest, den offentlige straffeattest og børneattesten.
Den private attest indeholder oplysninger om afgørelser, som omfatter overtrædelse af straffeloven, lov om
tilhold, opholdsforbud og bortvisning, lovgivningen om euforiserende stoffer. Afgørelser om overtrædelse af
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anden lovgivning - eks. færdselsloven – vil ikke fremgå af den private straffeattest. Længden af den periode,
hvor oplysninger fremgår af attesten, afhænger af, hvilken sanktion det strafbare forhold har medført. Der er
tale om en periode på to til fem år. Ubetingede domme fremgår i fem år. Den private attest kan udleveres til
en arbejdsgiver efter samtykke fra ansøgeren.
Den offentlige straffeattest omfatter samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale efter straffeloven.
Samt overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf. En offentlig straffeattest kan udstedes til en
offentlig myndighed ved behandling af f.eks. en jobansøgning, hvad der som hovedregel kræver samtykke.
De lovovertrædelser, som står i den offentlige attest, vil fremgå i mindst ti år.
Børneattesten en særlig straffeattest med oplysninger om sædelighedsforbrydelser (pædofili). Børneattester
udleveres til arbejdsgivere, der skal ansætte personer som f.eks. lærer, pædagog eller sportstræner, der skal
have direkte kontakt med børn under 15 år.
I det efterfølgende beskrives forvaltningens praksis for indhentelse af børne- og straffeattester på egne
ansatte.

Hjemmelsgrundlaget
I henhold til bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015 om dagtilbud skal myndigheder, private dagtilbud og
private pasningsordninger inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ressort
indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres
opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres
opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at få direkte kontakt med
børnene.
Forvaltningen har pligt til at indhente børneattest for en person, der skal fungere i en stilling som leder,
pædagog, pædagogmedhjælper, privat børnepasser, dagplejer, dagplejepædagog, støttepædagog, tale/hørepædagog, pedel, økonoma, rengøringspersonale samt andet teknisk og administrativt personale,
herunder assistent, afløser, vikar og studerende i praktik - hvis der er tale om en fast tilknytning.
Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at
personens tilknytning til myndigheden, det private dagtilbud eller den private pasningsordning skal have
mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden
personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes
senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, det private dagtilbud eller
den private pasningsordning i mere end 3 måneder, og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en
sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som en af de nævnte stillinger eller
funktioner, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, det private dagtilbud eller den
private pasningsordning.
Forvaltningen har i sine retningslinjer defineret begrebet fast tilknytning som lønnet eller ulønnet
beskæftigelse i 14 dage eller mere.
I henhold til bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale
Kriminalregister (Kriminalregisteret) kan kommunen indhente den offentlige straffeattest for personer, der
1. søger om ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses
ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,
2. søger om ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller
driver private botilbud, eller
3. i medfør af lov om social service §§ 45, 52, 54, 68 b, 76 og 97 skal virke som ledsager, fast
kontaktperson eller støtteperson,

Praksis i dag
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indhenter i dag børneattest og den offentlige straffeattest for
personer, der skal arbejde ved


Daginstitutioner, herunder
o Selvejende institutioner
o Puljeordningen (private der driver daginstitution med offentligt tilskud)
o Barnets Hus



Dagplejen, herunder
o Private børnepassere og vikarer for samme
o Ung i huset
o Reservebedsteforældre (kun børneattest)



Tandplejen



Udviklingsafsnit for Børn og Unge



tilbud under Center for dag- og døgntilbud, herunder
o Ungespecialet
o Skole- og dagtilbud
o Forebyggelses- og dagbehandling
o Udrednings- og opvækstspecialet
o Ungerådgivningen
o Støttekorpset



tilbud under Center for sociale indsatser, herunder
o Svenstrupgård (kun straffeattest)
o Misbrugsafsnittet (kun straffeattest)
o Bo- og gadeteam (kun straffeattest)
o VoksenBøgen (kun straffeattester)
o Det specialiserede døgntilbud
o Det specialiserede aflastningstilbud
o Krisecenter for kvinder



tilbud under Center for tværfaglig forebyggelse, herunder
o Tværfaglige teams
o SSP
o Fritidscentre (herunder Midtbysjakket og Ungecenter Skuret/Stedet)
o Sundhedsområdet for Børn og Unge



tilbud i henhold til Serviceloven (Familiegrupperne samt Specialgruppen for børn og unge), herunder
o Støtte- og kontaktpersoner
o Ledsagere



Familieplejen



tilbud under RessourceCenter Aalborg, herunder
o Projekt VIA (kun straffeattest)
o Træningshøjskolen (kun straffeattest)

Listen er ikke udtømmende, så flere arbejdssteder/funktioner kan være omfattet.

Særligt for dagplejere (inkl. private børnepassere) og familieplejere
Ved ansættelse af dagplejere og familieplejere skal forvaltningen desuden indhente børne- og straffeattester
på ægtefælle, samlever og øvrige myndige personer i husstanden. Dette gælder også, såfremt der senere
måtte flytte myndige personer ind på dagplejerens bopælsadresse.
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Der indhentes årligt børne- og straffeattester for private børnepassere, børnepassers hustand, vikar for
børnepasser, vikarens hustand og ung i huset.

Alle ansættelsesformer
Der indhentes attester ved alle nyansættelser. Dette gælder således ved
















fastansættelse
timelønsansættelse
vikaransættelse
tidsbegrænset ansættelse
begivenhedsbestemt ansættelse
opgavebestemt ansættelse
overgang fra timelønsansættelse eller midlertidig ansat til fastansættelse
fleksjob
skånejob
seniorjob
virksomhedspraktik
løntilskud
studerende i ulønnet og lønnet praktik
elever
militærnægtere og andre, der er tilknyttet arbejdspladsen i en længere periode (14 dage eller
derover)

Ansøger fra anden forvaltning
Ansættes en ansøger fra en anden forvaltning i Aalborg Kommune, er der også tale om en nyansættelse,
hvor der indhentes attester.

Fra en fastansættelse til anden fastansættelse i forvaltningen
Ved umiddelbar overgang fra en fastansættelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til en anden
fastansættelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, dvs. et uafbrudt forløb af fastansættelser,
indhentes der alene attester, såfremt der vil ligge en anden vurdering til grund for godkendelsen af attesterne
ved det nye ansættelsesforhold.
Såfremt medarbejderen ønsker ansættelse inden for samme institutionstype, skal der ikke indhentes nye
attester, da attesterne vil blive vurderet på samme grundlag (eks. fra en børnehave til en anden børnehave).
Ved et skift mellem forskellige institutionstyper/arbejdspladser (eks. fra en børnehave til et fritidscenter eller
døgninstitution) kontaktes personalekonsulenterne i Ledelsessekretariatet for vurdering af, hvorvidt der skal
indhentes nye attester.

Tidsmæssigt ophold mellem ansættelser
Er der et tidsmæssigt ophold mellem to fastansættelser, skal der altid indhentes nye attester inden
tiltrædelse i den nye fastansættelse. Dette gælder også i de situationer, hvor der er tale om overgang til
samme institutionstype.

Timelønnede og vikarer
For timelønnede og midlertidigt ansatte vikarer indhentes ny straffe- og børneattest hvert andet år, dvs. to år
efter, at der første gang er indhentet attester.

Praktikanter og lign
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Der indhentes ikke børne- og straffeattester på praktikanter fra folkeskolens 9. klasse samt andre
praktikanter med praktik på under 14 dage.

Familier, der ansætter støtteperson i hjemmet
For familier, der ansætter en person som støtte til et handicappet barn, indhenter Specialgruppen for børn og
unge børne- og straffeattester i forbindelse med godkendelse/tilsyn.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 23.08.2019
kl. 09.00

Side 47
6 afaf650

Familie- og Socialudvalget

Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Punkt 13.

Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning:
Intet.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Punkt 16.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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