Familie- og Socialudvalget

Punkt 14.

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