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Åbne sager: 

01/56 Oversigt over sagsområder/sagstyper til høring i Handi-
caprådet 
 

J.nr.: 16.00.08 G01/ 
2008.145-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-04-01\sagstyper til 
høring i Handicaprådet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager den 
af Socialudvalget fremsendte oversigt til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Socialudvalget fremsender oversigt over sagsområder/sagstyper, der i henhold til Ret-
sikkerhedsloven skal til høring i Handicaprådet, før der træffes politisk beslutning. 
 
  
Bilag: 
Oversigt over sager til behandling i Handicaprådet 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. april 2008 
Fraværende: Ingen 
Udvalget tager listen til efterretning, men vurderer, at pasningsmuligheder skal tilføjes 
listen. 
Udvalget vil arrangere et møde med Handicaprådet. 
 
 
 
 
 
02/57 Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende anbragte 
børn 
 

J.nr.: 16.03.00 G12/ 
2008.18-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-04-01\Ankestyrelsens 
praksisundersøgelse vedr. anbragte børn.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager undersøgelsen til efterret-
ning med henvisning til de i Børne- og Familieafdelingen iværksatte foranstaltninger. 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Ankestyrelsens rapport om praksisundersøgelse anmodede Ankesty-
relsen i juni måned 2007 Brønderslev Kommune om at deltage i en praksisundersøgel-
se vedr. anbringelse af børn og unge. En undersøgelse, hvor der var særligt fokus på, 
om kommunerne overholder lovgivningen i forhold til udarbejdelse af § 50 undersø-
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gelser, § 140 handleplaner og § 48 børnesamtalen. Undersøgelsen tager sit udgangs-
punkt i årene 2006 og 2007. Brønderslev Kommune havde 14 sager med i denne prak-
sisundersøgelse. Der deltog 11 kommuner i undersøgelsen. 
 
Nu er den endelige rapport fra Ankestyrelsen kommet og den viser, at 64 % af samtli-
ge sager er behæftet med fejl.  
 
En kort opsummering med de væsentligste fejl og anbefalinger fra Ankestyrelsen gæl-
dende for de 11 kommuner er: 

• 3 sager, hvor Ankestyrelsen vurderer at der ikke er grundlag for anbringelsen 
• 21 sager, hvor der mangler samtykke til den frivillige anbringelse 
• 67 sager, hvor kommunerne ikke følger de særlige sagsbehandlingsskridt, her-

under at der ikke er udarbejdet § 50 undersøgelsen og/eller handleplan, inden en 
afgørelse er truffet 

 
Ankestyrelsen konkluderer endvidere, at: 

• De indholdsmæssige krav til § 50 undersøgelsen opfyldes i vidt omfang 
• Det halter med opfyldelse af kravene til § 140 handleplanerne 
• Kommunerne bør have øget opmærksomhed på børnesamtalen 
• Kommunerne bør have øget opmærksomhed på, at væsentlige sagsbehandler-

skridt noteres i sagen, herunder om der er foretaget partshøring, hvornår en § 50 
undersøgelse startes op m.v. 

 
Ankestyrelsens anbefaling til kommunerne: 

• Det skal klart fremgå af sagen, at der er givet eller forsøgt indhentet samtykke 
til anbringelsen. Dette kan fremgå af journalen eller på en særskilt checkliste 

• Det skal frem klart af sagen, hvornår en § 50 undersøgelse er opstartet. Herun-
der skal kommunen have fokus på: 

- Barnets/den unges sundhedsforhold 
- Andre relevante forhold vedrørende barnet/den unge 
- De særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for den unge 
- Barnets/den unges indstilling 
- Forhold i familien og omgivelserne, der kan bidrage til at løse proble-

merne 
- Om der skal foretages undersøgelse af andre børn i familien 

• Kommune skal fortsat have øget opmærksomhed på udarbejdelse af handlepla-
ner særligt vedr.: 

- Mål og delmål vedr. de 6 temaer og i den forbindelse præcise og konkre-
te anvisninger 

- Angivelse af forventet varighed 
- Støtte til familien/forældrene 
- Tilbud om særskilt handleplan 

• Kommune skal have øget fokus på, at børnesamtalerne gennemføres i forhold 
til: 

- Samtalen skal ske inden og i rimelig tilknytning til anbringelsen 
- Barnets aktuelle holdning skal fremgå 
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- Vejledning om bisidder 
- Orientering om notatpligt for samtalen 
- Konkret begrundelse såfremt samtalen ikke holdes 

• Alle afgørelse om anbringelse bør meddeles skriftligt og være kortfattet. 
 
I forhold til Ankestyrelsens anbefalinger til kommunen er der i Børne- og Familieafde-
lingen - myndighedsafdelingen sat fokus på området, og der er iværksat flere foran-
staltninger.  
 
Der er generelt fokus på, hvordan socialrådgiverne løser deres opgaver. Der arbejdes 
på en specialisering i forhold til at få adskilt §§ 41 og 42, merudgifter til handicappede 
børn og tabt arbejdsfortjeneste. Der er taget kontakt til Revisionsselskabet vedr. etable-
ring af tre temadage, hvor der arbejdes på opgave- og ansvarsfordeling, analyse og 
afdækning af de enkelte arbejdsgange, udarbejde gode og effektive arbejdsgange såle-
des der opnås et fælles grundlag for den fremtidige administration. Disse dage afhol-
des sammen med FAS-afdelingen fra den 7. maj – 9. maj 2008. 
 
Herudover er der taget initiativ til udarbejdelse af relevante interne instrukser. Det un-
dersøges om der findes IT-løsninger, der er brugbare i denne sammenhæng.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. april 2008 
Fraværende: Ingen 
Udvalget foreslår, at Byrådet tager undersøgelsen til efterretning med henvisning til de 
foranstaltninger, som er iværksat. 
 
 
 
 
 
03/58 Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab 
 

J.nr.: 00.17.15 S55/ 
2008.353-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-04-
01\Ungdomskostskolen Taarupgaard - afsluttende regnskab.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

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

1. Vilkår for afvikling af ungdomskostskolen Taarupgaard i overensstemmelse 
med Statsamtets betingelser af 28. januar 2005 

2. Fordeling af overskydende provenu som opgjort i ophørsregnskabet 
3. Betaling til Viborg Kommune vedr. udgifter til pension til 2 pensionsberettige-

de personer i henhold til hver af de deltagende kommuners ideelle andel, efter-
hånden som pensionsforpligtelsen gøres gældende.  

4. Brønderslev Kommunes provenu på 175.747,87 kr. tillægges kassebeholdnin-
gen 
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Sagsfremstilling: 
Det kommunale fællesskab ”Taarupgaard Ungdomskostskole” blev drevet efter et ved-
tægtssæt, der regulerede forholdene mellem de oprindeligt 7 involverede kommuner 
(Århus, Herning, Viborg, Randers, Skive, Hobro og Brønderslev) 
 
2 kommuner, Randers og Hobro (ny Mariagerfjord) opsagde deres del i det kommuna-
le fællesskab med ophørsdeltagelse pr. 31. december 2004. 
 
De resterende 5 kommuner traf beslutning om skoleophør pr. 30. juni 2005 og fælles 
afvikling af det kommunale fællesskab. 
 
I forbindelse med ophørsregnskabets endelige udarbejdelse er det forudsat, at Viborg 
Kommune overtager, direkte overfor 2 pensionsberettigede personer, ansvaret for ud-
betaling af pension til disse, dog således at Viborg Kommune kan søge refusion for 
udgifter til denne passivpost, efterhånden som beløbene udbetales. Opkrævningen skal 
ske hos de respektive 5 involverede kommuner og efter de fordelingstal, der også er 
anvendt i forbindelse med udlodningen (Brønderslev Kommunes andel 5,88 pct.) 
 
Der henvises til resume udarbejdet af advokat Ole Thiel over afvikling af Taarupgaard 
Ungdomsskostskole af 3. marts 2008. 
 
Økonomi: 
 
I henhold til regnskabsopgørelsen tilkommer Brønderslev Kommune af boet et beløb 
på 175.747,87 kr., der foreslås tillagt kassebeholdningen. 
  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 
Bilag: 
Resume over afvikling af Taarupgaard Ungdomskostskole 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. april 2008 
Fraværende: Ingen 
Fagenhedens indstilling anbefales godkendt. 
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04/59 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsom-
rådet 
 

J.nr.: 16.06.04 G01/ 
2007.1107-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-04-01\Masterplan - 
Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender følgende handleplan 
for udmøntning af Masterplanen vedr. kapacitet på dagpasningsområdet: 
 

1. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 plad-
ser) i Hjallerup 

 
2. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev By ved en tilbyg-

ning til Fasanvejens Børnehave 
 

3. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordnin-
gerne/landsbyordningerne. 

 
Anbefalinger på længere sigt (prioriteret): 
 

1. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen) (70 plad-
ser) i stedet for børnehaven Midgaard. I forbindelse med den nye børnehave 
etableres 16-20 vuggestuepladser alternativt, at der sker udvidelse af antallet af 
pladser i eksisterende vuggestue i nabobygningen Smalbyvej 46 (boenhed, der 
fraflyttes) 

 
2. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og 

16-20 vuggestuepladser).  
 
Forældrebestyrelsen for Hjallerup Børnehave har fremsendt brev om kapacitetspro-
blemerne i Hjallerup og har i den forbindelse bedt om møde med udvalget. Det er af-
talt, at Forældrebestyrelsen kommer til stede kl. 15.30. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 4. marts 2008 at genoptage sagen på 
næste ordinære møde. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 22. januar 2008 at fremsende Ma-
sterplan – Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet til udtalelse i forældrebe-
styrelserne. 
 
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. august 2007 blev drøftet notat vedrøren-
de efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jf. Byrådets temadrøftelse den 7. 
august 2007. 
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Udvalget vedtog at arbejde videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Master-
plan for området. 
 
Masterplanen er opdelt i 2 hovedafsnit: 
 
1. Opsummering af anbefalinger vedrørende fremtidige udbygninger og ændringer 
 
2. Uddybende øjebliksbillede af kapacitet og efterspørgsel for hvert enkelt skoledi-

strikt. Undtagelsen er de tre skoledistrikter i Brønderslev by, som er beskrevet un-
der ét. Afsnittet indeholder tillige en beskrivelse af befolkningsudviklingen for de 
0-10 årige. 

 
Økonomi: 
 
Der er på Byrådets investeringsoversigt afsat 4 mio. kr. i år 2008 , 9 mio. kr. i årene 
2009, 2010 og 2011. 
 
Det er udarbejdet følgende beregninger på udgifterne ved gennemførelse af fagenhe-
dens forslag til handleplan: 
 
Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup ................................................ 10.250.000 kr. 
Udvidelse af Fasanvejens børnehave i Brønderslev .......................... 4.650.000 kr. 
Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Børnderslev......................... 14.150.000 kr. 
Salg af nuværende børnehave ........................................................... - 3.000.000 kr. 
Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund ......................................... 14.150.000 kr. 
 
I alt .................................................................................................... 40.200.000 kr.
 
I henhold til handleplanens prioriteringer fordeles udgifterne således: 
 
2008/2009: 
Ny børnehave/vuggestue i Hjallerup ................................................ 10.250.000 kr. 
Udvidelse af Fasanvejenes børnehave i Brønderslev ......................... 4.650.000 kr.
I alt .................................................................................................... 14.900.000 kr. 
 
Afsat på investeringsoversigten 2008/09.......................................... 13.000.000 kr.
 
Manglende finansiering ...................................................................... 1.900.000 kr. 
 
Det foreslås, at der ud over de i overslagsåret 2009 afsatte 9 mio. kr. afsættes yderlige-
re 1.900.000 kr.  
 
2010/11: 
Ny børnehave/vuggestue i Nordbyen i Børnderslev (netto) ............. 11.150.000 kr. 
Ny børnehave/vuggestue i Dronninglund ......................................... 14.150.000 kr. 
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I alt .................................................................................................... 25.300.000 kr. 
 
Afsat på investeringsoversigt i overslagsårene 2010 og 2011.......... 18.000.000 kr. 
 
Manglende finansiering ..................................................................... 7.300.000 kr. 
 
Det foreslås, at der ud over de overslagsårene 2010 og 2011 afsatte 18 mio. kr. afsæt-
tes yderligere 7.300.000 kr. i 2011. 
 
Center for Økonomi skal bemærke, at der ikke er afsat driftsmidler i budgettet til 
Masterplanen. Det skal også bemærkes, at der i budgettet for 2008 er lagt en besparel-
se ind på 145.000 kr. og for årene 2009-2011 er der lagt en besparelse ind på 580.000 
kr.  vedr. flytning af 40 børn i dagplejen til børnehave i 4. kvt. 2008. Det skal endvide-
re bemærkes, at de 9. mio. kr. der er afsat som pulje til børnepasning i investerings-
oversigten i hvert af overslagsårene 2009 – 2011 er foreløbige. Den endelige størrelse  
af anlægspuljen til børnepasning i 2009 vil således afhænge af forhandlingerne om 
budget 2009. 
 
Masterplanen er tidligere udsendt, hvorfor den bedes medbragt. 
 
Bilag: 
Udtalelse fra forældrebestyrelser vedrørende Masterplan – er tidligere fremsendt. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. april 2008 
Fraværende: Ingen 
Udvalget anbefaler fagenhedens indstilling og anbefaler, at Byrådet i forbindelse med 
budget 2009 afsætter 10,9 mill. kr. til gennemførelse af første del af Masterplanen. 
 
 
 
 
 
05/60 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-04-01\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Nyhedsbrev vedr. Projekt kvalitetsudvikling – dagpasning. 
Er udsendt pr. mail til udvalgets medlemmer den 13. marts 2008 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. april 2008 
Fraværende: Ingen 
Til efterretning. 
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06/61 Skoleårets planlægning 
 

J.nr.: 17.02.00G01 / 
2008.369-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-04-01\Skoleårets 
planlægning.doc 

ÅBEN SAG
BK/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om drøftelse af problemer i forhold til 
skoleårets planlægning for skoleåret 2008/09, idet det vurderes, at der er manglende 
sammenhæng mellem det serviceniveau, der er vedtaget og den økonomi, der er til 
rådighed. 
 
Sagsfremstilling: 
Anmodningen er begrundet i, at skoleårets planlægning i forhold til skoleåret 2008/09 
skal færdiggøres primo april 2008. 
 
Der er i 2007 et merforbrug på lønningerne på ca. 2,3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, 
at der er overført mindre ikke forbrugte beløb på andre budgetkonti til lønkontiene for 
derved at minimere merforbruget. 
 
Der er ikke en entydig forklaring på dette merforbrug, men der kan peges på bl.a. føl-
gende forhold:  
 ikke fuld kompensation for pension i forhold til tjenestemænd, der fratræder  
 ikke fuld kompensation i forbindelse med barsel 
 ikke tilstrækkelig lønfremskrivningsprocent 
 etablering af nødvendige specialpladser i kommunen uden mulighed for at finde 

kompenserende besparelse (6 medarbejdere ansat)  
 usikkerhed i relation til timeforbrug i forbindelse med overgang til NY tildelings-

model, opgørelse pr. 1. august 2007 af timeforbrug/lønudgifter vedrørende 2 skole-
væsener (skoleåret 2006/07 var tilrettelagt efter de modeller der var gældende i 
henholdsvis gl. Brønderslev Kommune og Dronninglund Kommune). 

 
Udgifterne vedr. enkelte af posterne kan opgøres således: 
 
Manglende kompensation for pensionsudgift vedr. lærere, der 
fratræder den lukkede tjenestemandsgruppe: 
2007................................................................................................................. 300.000 kr. 
2008................................................................................................................. 300.000 kr. 
 
Omlægning af barselsvikarreglerne – ikke under ........................................... 500.000 kr. 
 
Yderligere ansatte på grund af pres på specialtilbud: 
4 lærere – fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007) ................................... 1.560.000 kr. 
2 pædagoger – fuld virkning i 08 (5/12-virkning i 2007)............................... 750.000 kr. 
 
Det bemærkes, at der er sket stor tilflytning af elever udefra og at der sker hurtigere 
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udredning af eleverne med efterfølgende forældrekrav om specialtilbud. 
 
Der er udarbejdet lønsumsberegning vedrørende lærerlønningerne for 2008. Med ud-
gangspunkt i faktisk forbrug af udgifter til lærerlønninger for januar og februar måne-
der 2008 forventes et merforbrug i regnskabsåret 2008 ved uændret serviceniveau på 
mellem 2,5 og 3,5 mio. kr. Usikkerheden skyldes, at der indgår forskellige refusioner, 
bl.a. i forbindelse med lærere på barselsorlov. Der foretages ny timetildeling pr. august 
2008 for skoleåret 2008/09. Fagenheden kender endnu ikke timeforbruget i forbindelse 
hermed. Tildelingen sker pr. elev. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at Center for Økonomi vurderer, at der sandsynligvis er 
tale om, at lærerlønningerne er steget mere end den generelle fremskrivningsprocent. 
 
Yderligere dansktime til eleverne i 3. klasse: 
Folketinget har vedtaget, at eleverne i 3. klasse fra skoleåret 2008/09 skal have yderli-
gere 1 dansktime. Der er DUT-kompensation herfor på 338.000 kr., som nogenlunde 
dækker udgiften. 
 
Antal elever: 
Der er i budget 2008 sket en reduktion i lærerlønsbudgettet på 983.000 kr. med be-
grundelse i færre elever (demografi). Det bemærkes, at elevtallet ved opgørelse af 
elevtal for det kommende skoleår 2008/09 ser ud til at være det samme som i skoleåret 
2007/08. 
 
Muligheder for reduktion i udgifterne: 
Der kan reduceres i tildelingsfaktoren pr. elev inden for normalområdet. Ved reduktion 
med 0,01 opnås en besparelse på ca. 700.000 kr. Dette kan dog give problemer specielt 
på de mindre skoler i forhold til at overholde Folkeskolelovens vejledende timetal, 
som er det, der er godkendt af Byrådet som værende gældende for skolerne i Brønders-
lev Kommune. 
 
Analysearbejde: 
Der igangsættes snarest et analysearbejde vedrørende udgifter til lærerlønninger med 
henblik på at skabe oversigt over forbruget for regnskabsåret 2008. 
 
Center for Økonomi vil deltage i udvalgsmødet under dette punkt og vil give en ori-
entering om status i sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. april 2008 
Fraværende: Ingen 
Udvalget vurderer, at der på skoleområdet i 2008 med et uændret serviceniveau vil 
være et merforbrug på lærerlønninger på ca. 3,5 mill. kr. 
Med baggrund i regnskabet for 2007 vurderer udvalget med forbehold, at udgiften kan 
holdes inden for udvalgets samlede budget, evt. suppleret med en reduktion af timetil-
delingsfaktoren pr. elev. 
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Udvalget finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at reducere i elevfaktoren set i 
relation til den nuværende model. 
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. 
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