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Åbne sager: 

01/103 Sammenhængende børnepolitik 
 

J.nr.: 16.00.00P22 
2007.251-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 
27\Sammenhængende børnepolitik.doc 

ÅBEN SAG
SU/BU/FK/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 
 
• udkast til Sammenhængende Børnepolitik for Brønderslev Kommune 
• forslag til fokus og indsatser for 2008 
• igangsætning af forslag til fokus og indsatser for 2008 
• udkast til de lovpligtige sagsstandarder 
 
Sagsfremstilling: 
 
Med Folketingets vedtagelse af anbringelsesreformen er kommunen forpligtet til at 
udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som har til formål at sikre sammenhæng 
mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn 
og unge med særlige behov.  
 
Den sammenhængende børnepolitik skal indeholde en politikdel, politiske målsætnin-
ger og indsatsområder samt sagsstandarder på fem lovpligtige områder. 
 
Sammenlægningsudvalget for Brønderslev Kommune igangsatte dette arbejde i no-
vember 2006. 
 
Arbejdet blev forankret i en styregruppe, som i samarbejde med Børne- og Ungdoms-
udvalget har varetaget arbejdet med de overordnede linier. 
 
Styregruppen bestod af: 
Vibeke Gamst, Fritids- og Kulturområdet 
Jørn Godsk Jørgensen, Dagsinstitutionsområdet 
Per Haugaard Jensen, Skoleområdet 
Kirsten Ahlgren, PPR 
Jytte Møller Christensen, Sundhedsområdet 
Hanne Jakobsen, Projektleder fra Udvikling & Planlægning 
 
I perioden fra 1. februar til maj 2007 arbejdede styregruppen med følgende opgaver: 
• proces med fagudvalg omkring værdier og fastsættelse af målgrupper samt konkret 

formulering af udkast til børne-/familiesyn for Brønderslev Kommune 
• temadag med det samlede Byråd 
• udarbejdelse af målsætninger  
 
I perioden maj til ult. oktober 2007 har man inden for de enkelte fagområder arbejdet 
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med følgende opgaver: 
• operationalisering af politiske mål og udviklingsmuligheder  
• sagsstandarder på områder, hvor der er myndighedsudøvelse 
 
Byrådet har tilkendegivet ønske om, at den sammenhængende børnepolitik, ikke alene 
skal opfylde anbringelsesreformens krav over for børn og unge med særlige behov, 
men at den skal antage et bredere perspektiv og medvirke til at sikre det gode børne- 
og ungdomsliv for alle børn i kommunen.  
 
Tanken med den sammenhængende børnepolitik for Brønderslev Kommune er derfor, 
at den sammen med øvrige politikker inden for børne- og ungeområdet skal medvirke 
til at spinde en rød tråd gennem alle tilbud til børn og unge.  
 
For at sikre 
• en forebyggende og tidlig indsats, 
• rummelighed og 
• sammenhæng mellem sektorer og indsatser (tværfaglig indsats) – herunder også 

fritids- og kulturtilbud 
er hele børne- og ungeområdet inddraget i den sammenhængende børnepolitik.  
 
Den 6. november 2007 blev Handicaprådet orienteret om Kommunens børne-
familiesyn. Handicaprådet tog materialet til efterretning, og bad om at blive orienteret 
om kommunens sammenhængende børnepolitik efter politisk behandling. 
 
Tidsplanen for behandling af det foreliggende udkast til sammenhængende børnepoli-
tik er følgende: 
 
Sundhedsudvalget den 26/11 
Børne- og Ungdomsudvalget den 27/11 
Fritids- og Kulturudvalget den 29/11 
Økonomiudvalget den 6/12 
Byrådet den 13/12 
 
 
Bilag: 
Udkast til Sammenhængende Børnepolitik 
Udkast til Sammenhængende Børnepolitik - Fokus og indsatser 2008 
Udkast til Sammenhængende Børnepolitik - sagsstandarder 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Anbefales med følgende bemærkninger: 
I  ”Politikken”, afsnit 4 korrigeres til ”Brønderslev Kommune har det mål, at ....” ”... 
foreningsliv prioriteres højt”. 
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I Bilag A, side 6 rettes ”ultimo 2009” til ”august 2009”. 
 
 
 
 
 
02/104 Servicestrategi for Brønderslev Kommune 
 

J.nr.: 00.01.00 P26/ 
2007.1532-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Servicestrategi 
for Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
BU/UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til service-
strategi for Brønderslev Kommune for så vidt angår prioriterede opgaver i Børn og 
Kultur. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til servicestrategi for Brønderslev Kommune, herunder prio-
riterede opgaver i Børn og Kultur. 
 
Servicestrategien er udarbejdet i henhold til § 62 i Lov om kommunernes styrelse og 
indeholder en beskrivelse af, hvordan kvaliteten og effektiviteten i opgavevaretagelsen 
skal udvikles frem til udgangen af 2009. 
 
Det drejer sig om følgende opgaver inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område: 
 

• Kostpolitik i folkeskolen 
• Partnerskab om folkeskolen 
• Målsætninger for den lokale folkeskole 
• Lokale specialundervisningstilbud 
• Det tværfaglige distriktsteam 
• Sammenhængende børnepolitik 
• Kvalitetsudviklingsprojekt på børnepasningsområdet 

 
Servicemål: 
 

• Skolebørn har mulighed for et sundt alternativ til madpakken 
• Højt udbytte af undervisningen i folkeskolen 
• Fælles målsætning for folkeskoleområdet 
• Flest mulige børn kan undervises i kommunens egne specialklasser 
• De tværfaglige teams sikrer at støtte ydes tidligt og sammenhængende, og at der 

i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, psykologisk og an-
den sagkundskab til gavn for børn med særlige behov 

• Der er sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den 
målrettede indsats overfor børn og unge med særlige behov 
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Ydelser på området, der har været konkurrenceudsat: 

• Privat dagpleje (løbende) 
• Døgninstitutionspladser (løbende) 
• Transport af skoleelever (1. gang i 2007) 

 
Ydelser på området, der forventes konkurrenceudsat: 
 
Nye områder, der konkurrenceudsættes: 
 

• Skolemad (ca. 2 mio kr. pr. skoleår) kontraktperiode 1/8-2008 til 31/7 2010 
Områder der fortsat bliver konkurrenceudsat: 

• Transport af skoleelever (ca. 3,8 mio kr. om året) udbydes hvert år 
• Døgninstitution (godt 10 mio. kr. om året) 
• Privat dagpleje (ca. 4,6 mio. kr. om året). 

 
Bilag: 
Servicestrategi - samlet dokument efter FL 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Anbefales. 
 
 
 
 
 
03/105 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Brønderslev Kommune
 

J.nr.: 17.01.00 P24/ 
2007.1527-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 
27\Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender, at forslag til styrel-
sesvedtægt for skolevæsenet i Brønderslev Kommune sendes til udtalelse i Skolebesty-
relserne. 
 
Sagsfremstilling: 
I henhold til Folkeskolelovens § 41 fastsætter kommunalbestyrelsen efter indhentet 
udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. 
Vedtægten skal indeholde følgende bestemmelser bl.a. om: 
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1. Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen 
2. Udpegning af evt. kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen 
3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen 
4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skole-

væsen 
 
Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er de-
legeret til skolebestyrelsen i medfør af lovens § 40, stk. 4. 
 
I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet 
vedrørende skolestrukturen m.v. 
 
 Bilag: 
Styrelsesvedtægt 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Godkendt sendt til udtalelse, når der foreligger behandling af § 9 om diæter og befor-
dringsgodtgørelse i Økonomiudvalget. 
 
 
 
 
 
04/106 Kostpolitik i folkeskolen 
 

J.nr.: 17.04.18 G01/ 
2007.1531-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Kostpolitik i 
folkeskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår,  
 

• at Byrådet godkender igangsætning af proces om udbud vedrørende levering af 
skolemad til folkeskolerne i Brønderslev Kommune, 

 
• at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at forslag til kostpolitik sendes til 

udtalelse i Skolebestyrelserne 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der har i den vestlige del af kommunen længe været arbejdet med kostpolitik i folke-
skolen. 
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Skolebestyrelserne har besluttet, at arbejdet med kost og kostpolitik skal være et ser-
viceprojekt,  hvilket vil sige,  
 

• at maden bliver leveret fra en central leverandør 
• at der er ansat uddannet personale til at fremstille mad og til salg 

 
Skoleboderne er blevet opdateret, således at de er godkendt til behandling og salg af 
mad. I en førsøgsperiode har nogle skoler entreret med plejehjemskøkkenet på Risa-
gerlund om levering. 
 
Ved kommunesammenlægningen blev skolebestyrelserne i den østlige del af kommu-
nen hørt om de i den vestlige del valgte principper, og der var fuld tilslutning til at lave 
et samlet serviceprojekt for hele kommunen. 
 
Det betyder, at skoleboderne i den østlige del af kommunen skal gennemgå en renove-
ring og klargøring til behandling og salg af mad. 
 
En renovering af disse skoleboder har Fagenheden for Teknik og Miljø anslået til at 
koste 1.300.000 kr.  
 
Udbuddet har en sådan størrelse, at det skal være et EU-udbud, hvilket Fagenheden for 
Børn og Kultur har udarbejdet i et tæt samarbejde med Center for Økonomi 
 
Økonomi 
 
Drift: 
Der er på budget 2008 afsat ca. 260.000 kr. til projektet. 
Personaletimerne fordeler sig med 4 timer pr. dag til store skoler, 3 timer pr. dag til  
mellemstore skoler og 2 timer pr. dag til små skoler. 
En forventet personaleudgift er på ca. 1.300.000 kr. 
Differencen mellem budgettet og personaleudgiften på ca. 1.000.000 kr. skal komme 
ind ved fortjeneste på salg af mad. 
 
Anlæg: 
Udgiften til renoveringen af skoleboderne i den østlige del af kommunen finansieres af 
puljen til renovering og udbygning af folkeskolerne 2008. 
 
Målsætning: 
 
I samarbejde med forældrene 
 

• At fremme sunde kostvaner hos børn og unge i skolen med henblik på at frem-
me sundhed og velvære 

• At fremme elevernes koncentration og energi på øget udbytte af undervisningen 
• At forebygge overvægt og kostrelaterede sygdomme, eksempelvis sukkersyge 

på længere sigt. 
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Bilag: 
Forslag til overordnet kostpolitik 
Forslag til udbudsmateriale 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Udvalget anbefaler at der igangsættes en proces om udbud. 
Udvalget godkender, at forslag til kostpolitik sendes til udtalelse i Skolebestyrelserne. 
 
 
 
 
 
05/107 Igangsætning af pilotprojekt i Ø. Brønderslev vedr. ændret 
ledelsesstruktur på dagpasningsområdet 
 

J.nr.: 16.05.00 G01/ 
2007.1530-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Igangsætning af 
pilotprojekt i Ø. Brønderslev vedr. ændret ledelsesstruktur på 
dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godken-
der, at der igangsættes arbejde med udarbejdelse af projektbeskrivelse for pilotprojekt i 
Ø. Brønderslev vedr. ændret ledelsesstruktur på dagpasningsområdet. 
 

Sagsfremstilling: 
Der er tale om opfølgning på rapport fra projektgruppe 11 – dagpasning for så vidt 
angår ændret ledelsesstruktur. 
 
Der ønskes udarbejdet en projektbeskrivelse vedr. vurdering af behovet og værdien af 
en ændret ledelsesstruktur i form af et pilotprojekt i Ø. Brønderslev. Projektbeskrivel-
sen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til beslutning. 
 
Der gennemføres en analyse med involvering af relevante ledere, medarbejdere og 
faglige organisationer. 
 
Det vurderes, at projektet har betydning for den fremtidige ledelsesform på dagpas-
ningsområdet, men analysens resultater vil også være nyttige for den fremtidige ledel-
sesform og ledelsesstruktur på andre områder, herunder strategiske overvejelser for 
politikere. 
 
Projektet igangsættes 1. november 2007 og forventes afsluttet med udgangen af 2008. 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Udvalget godkender at der igangsættes en analyse af ledelsesstrukturen på dagpas-
ningsområdet. 
Udvalget beslutter på baggrund af analysen, om der skal igangsættes et pilotprojekt. 
 
 
 
 
 
06/108 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af garderober m.v. 
i Jerslev Børnehave 
 

J.nr.: 82.18.00 S05/ 
2007.1536-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Frigivelse af 
rådighedsbeløb til etablering af garderober m.v. i Jerslev børnehave.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 45.000 kr. af afsat rå-
dighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303 på 4.140.000 kr. til renovering inden 
for folkeskoleområdet til etablering af garderober samt yderligere et antal borde og 
stole i Jerslev Børnehave. 
 
Sagsfremstilling: 
Det har været nødvendigt at oprette yderligere 10 pladser i Jerslev Børnehave på grund 
af ventelistesituationen i Jerslev. 
 
De fysiske rammer i børnehaven giver mulighed for at etablere yderligere 10 pladser, 
men der mangler garderober og yderligere borde og stole. 
 
Der er indhentet samlet tilbud på udgifterne, der beløber sig til 92.258 kr. Børnehaven 
kan selv bidrage med ca. 50.000 kr. 
 
Det oplyses, at anlægsbudget inden for pasningsområdet på 2 mio. kr. vedrørende 
budget 2007 til flere børnehavepladser er opbrugt. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Anbefales. 
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07/109 Takster for 2008 - pasningsområdet 
 

J.nr.: 16.06.05 P24/ 
2007.1533-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Takster for 2008 
- pasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender følgende forslag til 
månedlige takster for 2008 på pasningsområdet: 
 
        2008 
Kommunal dagpleje:  
Heldagsplads pr. måned i 11 måneder (48 ugt.t imer) 1.936 kr. 
  
Vuggestue:  
Heldagsplads pr. måned i 11 måneder 2.671 kr. 
  
Børnehave:  
Heldagsplads pr. måned i 11 måneder 1.432 kr. 
32 timers plads i 11 måneder 1.145 kr. 
Børn under 3 år betaler dagplejetakst   
  
Skolefritidsordning:  
4.-7. klasse: 10 timer pr. uge (11 måneder) 435 kr. 
4.-7. klasse: 20 timer pr. uge (11 måneder) 870 kr. 
  
Kommunalt tilskud til privat pasning:  
Der udbetales maksimalt pr. barn pr. måned 75% i tilskud (12 måneder) 4.016 kr. 
  
 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 var i forbindelse med takstbladet anført, 
at takster på dagpasningsområdet ville blive fremlagt til beslutning i novem-
ber/december måned 2007. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
”Børn under 3 år betaler dagplejetakst” slettes. 
Der tilføjes takster for specia-sfo på Søndergade Skole, Toftegaardsskolen og Flauen-
skjold Skole for 2008 på 670,00 kr. 
Anbefales. 
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08/110 Godkendelse af Opholdsstedet Nordbasen 
 

J.nr.: 16.03.26 P19/ 
2007.1529-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Godkendelse af 
opholdsstedet Nordbasen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender 
 

• oprettelse af Opholdsstedet Nordbasen, v/Tim Thomsen, Kærmindevej 1, 9700 
Brønderslev gældende fra 1. december 2007 og for 2008 i henhold til lov om 
social service, § 142, stk. 5 

 
• takst pr. måned i 2007 på 67.900 kr. og i 2008 på 72.985 kr.. 

 
Sagsfremstilling: 
Der er tale om et socialpædagogisk opholdssted for døgn- og akutanbringelser for 3 
unge i alderen 13-21 år af begge køn. Målgruppen er utilpassede unge, herunder unge 
med behandlingsdomme samtidigt med et eventuelt misbrug (der modtages dog ikke 
stiknarkomaner). 
 
Opholdsstedet kan endvidere fungere som sted for akutanbringelser evt. af længere 
varighed. 
 
Fysiske rammer: 
De fysiske rammer for opholdsstedet er stuehuset i en nedlagt landbrugsejendom be-
liggende Kærmindevej 1 (mellem Ø. Brønderslev og Hallund). Der er tale om lejede 
bygninger. 
 
Opholdsstedet har ikke intern skole. Brugere, der har behov for skolegang, skoleplace-
res af PPR i Brønderslev. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 
Bilag: 
Godkendelse af Opholdsstedet Nordbasen 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Taget af dagsorden. 
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09/111 Udvidelse intern skole - Ryttergården 
 

J.nr.: 16.03.26 P19/ 
2007.1534-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Udvidelse intern 
skole - Ryttergården.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at antallet af pladser på den interne skole 
på Opholdsstedet Ryttergården, V. Thorupvej 33, 9330 Dronninglund udvides fra 12 
til 20 pladser. 
 
Sagsfremstilling: 
Udvidelsen er begrundet i, at man oplever en stigende efterspørgsel på skoletilbuddet. 
 
De fysiske rammer kan rumme en udvidelse.  
 
Der ansættes yderligere 1 lærer. Det betyder, at der herefter er ansat 1 skoleleder, 3 
lærere og 1 pædagog. 
 
Det kan oplyses, at taksten for intern skole på Ryttergården er uændret for resten af 
2007. Taksten er 530,- kr. pr. dag. 
 
Takst for 2008 er endnu ikke godkendt. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
10/112 Det sociale Nævn - praksisundersøgelse 
 

J.nr.: 16.08.34 G01/ 
2007.1535-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007 11 - 27\Det sociale 
nævn - praksisundersøgelse.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget tager den af Det sociale Nævn 
foretagne praksisundersøgelse vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelsen af børn 
med handicap og langvarige lidelser til efterretning. 
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Sagsfremstilling: 
Det sociale Nævn har foretaget undersøgelse af 49 sager fordelt på Brønderslev, Fre-
derikshavn, Thisted og Vesthimmerlands kommuner. 
 
Det sociale Nævn anfører i sin konklusion, at undersøgelsen viser, at næsten halvdelen 
af sagerne mangler afgørende eller flere og/eller væsentlige oplysninger til brug ved 
den oprindelige afgørelse. 
 
Undersøgelsen viser endvidere mange fejl for så vidt angår kommunernes håndtering 
af reglerne om hjælp til merudgifter til børn med handicap. Det anføres, at det især er 
”ottendelsberegningreglerne”, der volder problemer. Det sociale Nævn understregner, 
at fejlene ikke nødvendigvis betyder, at forældrene ikke har fået den hjælp, de har ret 
til. 
 
Det anføres videre, at der ikke er fundet markante udsving i fejlprocenten kommuner-
ne imellem. 
 
Det sociale Nævn har anført anbefalinger til kommunerne om fremtidig administration 
af området og har indkaldt til møde om undersøgelsen den 10. december 2007. 
 
 
Bilag: 
Praksisundersøgelse 2007 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Til efterretning. 
Udvalget retter henvendelse til Velfærdsministeriet vedrørende ottendedelsberegnin-
gerne. 
 
 
 
 
 
11/113 Budgetopfølgning pr. 30. september 2007 
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ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet giver positive og negative tillægsbevillinger 
jf. vedlagte oversigt over budgetopfølgning 3.  
 
Oversigten viser samtidig, at der allerede på nuværende tidspunkt kan registreres mer-
udgifter som får indflydelse på de forventede udgifter i 2008. Forretningsledelsen fore-
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slår derfor, at fagudvalgene i samarbejde med fagenhederne iværksætter foranstaltnin-
ger med henblik på at undgå merudgifter i 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsledelsen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2007.  
 
Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise 
budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgnin-
gen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes 
på alle politikområder.  
 
Budgetopfølgning 3 viser, at der forventes følgende budgetafvigelser: 
 
Serviceudgifter .......................................................................................  +28.024.000 kr.  
Overførsler .............................................................................................  +300.000 kr. 
Finansiering ............................................................................................  -13.509.000 kr.
Netto .......................................................................................................  +14.815.000 kr. 
 
En uddybet forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg kan ses af 
vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30.9.2007. 
 
Der er beregnet afledt virkning for budget 2008 med 4.148 mio. kr. Den afledte virk-
ning er således merudgiften set i forhold til det netop vedtagne budget for 2008. Mer-
udgiften kan henføres til området for anbringelse af børn, unge og voksne. 
 
Det skal også bemærkes, at der ved budgetopfølgningen er forudsat 12 måneders ud-
gifter/indtægter på de fleste områder. Særligt på områderne for de mellemkommunale 
og regionale betalinger, vil vi formentlig ikke opnå 12 måneders udgift inden regnska-
bet afsluttes. På disse områder er der derfor en vis usikkerhed med hensyn til det ende-
lige regnskabsresultat. Dette er også en af forklaringerne på, at der i oversigten over 
forbrug i procent kan være afvigelser i forhold til, hvad der kan forventes i forbrugs-
procent på nuværende tidspunkt.  
 
Herudover vedlægges en oversigt over status for opfølgningen på fokuspunkter i bud-
get 2007. 
 
Økonomiudvalget anbefaler sagen behandlet i fagudvalg som foreslået af Forretnings-
ledelsen, hvorefter det behandles i Byrådet. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet giver positive og negative tillægs-
bevillinger, jfr. vedlagte oversigt over budgetopfølgning 3. 
 
 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport pr. 30. september 2007 
Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Udvalget anbefaler de positive og negative tillægsbevillinger. 
Udvalget er opmærksom på udviklingen i forhold til budget 2008 og vil løbende være 
opmærksom på mulige tiltag for at holde budget 2008. 
 
 
 
 
 
12/114 Orientering 
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1. 
Kommunernes Landsforening fremsender brev vedr. visioner for social- og specialun-
dervisningsområdet. 
 
2. 
Kommunernes Landsforening indbyder til Børnetopmøde ”Børneliv i balance” den 28. 
– 29. februar 2008 i Århus. 
Indbydelse udleveres på mødet. 
 
3. 
Fagenheden orienterer om, at udvidelse af dagplejens budget for 2008 udmøntes såle-
des: 
Ansættelse af 2 tilsynsførende á 33 ugt. timer 
Anvendelse af 218 årlige timer til tilsyn i forhold til privat pasning. Timerne forudsæt-
tes varetaget af en person med pædagogisk uddannelse (efterlønsmodtager, skånejob 
eller lignende). 
 
4. 
Skolebestyrelsen på Hjallerup Skole gør i forbindelse med udarbejdelse af Masterplan 
for pasningsområdet opmærksom på, at selv om skolen for nylig har fået en tiltrængt 
om- og tilbygning, så er denne ikke tilstrækkelig set i lyset af den udvikling af byen, 
der peges på i Masterplanen. 
  
5. 
Orientering om fortsættelse af projektet ”Folkeskolens fantastiske fortællinger” med 
henblik videreudvikling af projektet. Det ønskes undersøgt, hvordan et målrettet arbej-
de med storytelling kan styrke den enkelte folkeskole. 
 
6. 
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Hjallerup Børnehave meddeler, at man gerne samarbejder med kommunen om en 
langsigtet løsning på pladsproblemerne på børnehaveområdet i Hjallerup. 
 
7. 
Forældre til børn i Børnehaven Kornumgård’s skovafdeling har henvendt sig vedr. de 
bygningsmæssige forhold for skovafdelingen og oplyser, at såfremt der ikke foreligger 
en entydig plan for løsning af problemet senest den 21. november, vil der omgående 
og uden ophold blive taget kontakt til medierne med henblik på at få denne sag offent-
ligt belyst. 
 
8. 
Referat fra mødet i Fælles Rådgivende Organ. 
 
9. 
Om SFO ved Hjallerup Skole. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Til efterretning. 
 
 
 
 
15/117 Aftale med Brønderslev Produktionsskole 
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ÅBEN SAG
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Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der godkendes følgende aftale mellem 
Brønderslev Produktionskole og Brønderslev Kommune: 
 
Vedr. elever fra folkeskolen, der periodevis ikke kan undervises i en almindelig folke-
skole: 
Produktionsskolen optager efter aftale undervisningspligtige elever fra folkeskolen 
uden beregning, når eleven er over 15 år. Der aftales et forløb. 
 
Vedr. elever fra specialklasserække på Søndergades skole, Brøndeslev: 
Der kan aftales praktikforløb for disse elever. 
 
Fortsætter følgende ordninger: 
EGU-forløb: 
Produktionskolen foretager afklaring af de fra UU henvist borgere med henblik på en 
vurdering af, om pågældende skal i et EGU-forløb. Produktionsskolen tilrettelægger 
EGU-forløb. 
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Der forventes indgået en aftale om, at Jobcentret henviser borgere under 25 år til UU 
vedr. fremtidig uddannelsesforløb. I UU’s vurdering af borgerne kan evt. indgå et 
EGU-forløb. Finder UU, at det er relevant at få vurderet, om pågældende borgere ville 
være relevant til et EGU-forløb, henviser UU borgeren til Produktionsskolen. 
Produktionsskolen foretager herefter afklaringen og tilrettelægger efterfølgende evt. 
EGU-forløb. 
 
Praktikforløb for elever fra specialklasserne på Dronninglund Skole: 
Ordning med 14 dages praktikperiode for elever i specialklasserne på Dronninglund 
Skole fortsætter. 
 
Bemærkning i øvrigt: 
UU henviser ordinære elever til Produktionsskolen. Disse elever finansieres ved til-
skud pr. årselev fra staten (gratis for kommunen). 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2008 følgende Opmærksomhedspunkt: 
 
Byrådet ønsker at fastholde produktionsskolen som tilbud til unge i Brønderslev kom-
mune. 
Med garanti for tilskudsbeløb svarende til det nuværende dobbelte grundtilskud til 
skolen, indgår kommunen og skolen en udviklingaftale om visitering af elever, samt 
øvrig anvendelse af skolens tilbud for unge. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fraværende: Ingen 
Anbefales. 
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