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Åbne sager: 

01/62 Udtræden af skolebestyrelse 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Udtræden af 
skolebestyrelse.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
 Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 
ansøgning fra Allan Kjær Nielsen, Tryvej 64, 9330 Dronninglund om at udtræde af 
Skolebestyrelsen for Hjallerup Skole på grund af personlige og arbejdsmæssige årsa-
ger. 
 
Sagsfremstilling: 
Stedfortræder er Helen Heilemann Larsen, Skelbakvej 5, 9320  Hjallerup 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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02/63 Regnskab 2007 - Børne- og Ungdomsudvalget 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Regnskab 2007 - 
Børne- og Ungdomsudvalget.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
 Indstilling:  

Staben for Økonomi og IT, fremlægger regnskabsbemærkninger for de politikområ-
der som hører ind under Børne- og Ungdomsudvalgets område til orientering. 

Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget anbefalede på mødet den 24. april 2008, at byrådet godkender regn-
skab 2007 for Brønderslev Kommune og regnskabet behandles i byrådet den 8. maj 
2008.  
 
Bemærkninger for de politikområder som hører ind under Børne- og Ungdomsudval-
gets område forelægges hermed til orientering. 
 
  
Bilag: 
Regnskab 2007 - Børne- og Ungdomsudvalget 
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Regnskab 2007 med bemærkninger tages til efterretning. 
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03/64 Budgetopfølgning - 1. kvartal 2008 
 

J.nr.: 00.30.10 Ø09 
08/50 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-
07\Budgetopfølgning - 1. kvartal 2008.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 
1 pr. 31. marts 2008.  
 
Det foreslås, at fagudvalgene behandler budgetopfølgningen med henblik på at opnå 
bedre balance mellem indtægter og udgifter. 
 
Forretningsledelsen behandler sagen på møde den 7. maj 2008, og Økonomiudvalget 
forventes at behandle sagen på møde den 15. maj 2008, hvorefter der evt. kan forven-
tes anmodning om oprettende tiltag fra Økonomiudvalgets side.  
 
Sagsfremstilling: 
Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise 
budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgnin-
gen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes 
på alle politikområder.  
 
Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: 
 
Serviceudgifter ......................................................................................  +8.590.000 kr. 
Overførsler ............................................................................................  +4.480.000 kr. 
Finansiering...........................................................................................  -711.000 kr.
Netto......................................................................................................  +12.359.000 kr. 
 
En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår 
af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2008. Endvidere 
vedlægges status på opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2008. 
 
Det skal understreges, at regeringen har varslet sanktioner ved overskridelse af budget 
2008, således at der sker individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, 
at kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter (netto) og de 
budgetterede anlægsudgifter (brutto). Brønderslev Byråd har tidligere meddelt tillægs-
bevilling på 5,2 mio. kr. vedrørende pensionsforsikring af tjenestemænd (serviceud-
gift). I denne budgetopfølgning er der skønnet merudgifter til service på 8,6 mio. kr. 
netto. Dette kan i værste fald medføre en bloktilskudsnedsættelse i 2009 på op til 15,7 
mio. kr.  
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Bilag: 
Budgetopfølgningrapport pr. 31. marts 2008 -(udsendt pr. mail til Byrådet) 
Opfølgning på opmærksomhedspunkter 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Udvalget er opmærksom på, at området for udsatte børn og unge sandsynligvis vil 
overskride budgetrammen for 2008 med ca. 9 mio. kr. ved uændret aktivitetsniveau. 
 
Problemstillingen var kendt allerede i forbindelse med budgetopfølgningen i septem-
ber 2007, hvor udvalget blev meddelt en tilsvarende tillægsbevilling. 
 
Udvalget kan ikke pege på kompenserende besparelser på udvalgets øvrige områder. 
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04/65 Renovering af Skolegades Skole som følge af arbejdsmiljø-
mæssige problemer 
 

J.nr.: 82.07.00 P05/ 
2008.241-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Renovering af 
Skolegades Skole som følge af arbejdsmiljømæssige problemer.doc 

ÅBEN SAG
BU/TM

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget foreslår 
Teknik- og Miljøudvalget, at de bygnings- og arbejdsmiljømæssige problemer på Sko-
legades skole afhjælpes inden for budgettet til bygningsvedligeholdelse for 2008. 
Sagsfremstilling: 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet spørgsmålet i møde den 10. marts 2008.  
 
Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler renoveringen som følge af arbejdsmiljømæs-
sige problemer, idet renoveringen kan indgå i en fremtidig udbygning og renovering af 
skolen. 
 
Endvidere oplyses: 
 
Skolegades Skoles inspektør har gennem længere tid klaget over dårlig lugt og inde-
klima i kontoret på 1. sal. I forbindelse med en tidligere undersøgelse er der konstate-
ret vækst af skimmelsvamp i inspektørkontoret og i andre lokaler i østsiden af bygnin-
gen. Inspektørkontoret er rømmet og ISS har hugget puds af vægge og lofter, brudt 
trægulvet op og fjernet størstedelen af indskudsler og indskudsbrædder i bjælkelaget 
mod stueetagen. 
 
Teknologisk Institut er anmodet om at foretage undersøgelse af forholdene. Undersø-
gelsen havde følgende formål 
 
• At undersøge art og omfang af skimmelvækst i øvrige lokaler i fløjen 
• At vurdere årsag til skimmelvækstens opståen 
• At anbefale renoveringsomfang og –metoder 
 
Bygningen er opført i begyndelsen af 1900-tallet. Fløjen er opført i gul teglstenshul-
mur (efterisoleret med polystyrolgranulat) og med tage af eternitskifer, som inden for 
de seneste år er omlagt/fornyet med nyt undertag og nye skifre. 
 
Fløjen indeholder: 
 

• Kælder 
• Stueplan med 8 klasseværelser 
• Sal med fysiklokale mod syd og vest, biologi mod øst og administration mod nord 

og vest 
• Tagetage som i midterarealet er loftrum. Tidligere har der været indrettet klassevæ-

relse og beboelse i tagetagen 
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Rapporten viser udbedringsforslag for de enkelte rum samt udvendig, og det anbefales, 
at bygherren løbende skal tage beslutning om det eksakte omfang af renoverings- og 
reetableringsarbejder, som fx i tagrummet. 
 
Fagenheden For Teknik og Forsyning har på baggrund af rapporten udarbejdet over-
slagspriser for projektet, som er opgjort til ca. 2,5 mio. kr. incl. udgifter til udvendige 
arbejder, projekt og opfølgning samt uforudsete udgifter på 10 % af de kalkulerede 
håndværkerudgifter. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Fagenhedens indstilling godkendt.  
 
Udvalget anbefaler, at man går i gang hurtigst muligt. 
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05/66 Ændret ledelsesstruktur for skolefritidsordningen på Dron-
ninglund Skole 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Ændret 
ledelsesstruktur for skolefritidsordningen på Dronninglund Skole.doc 

ÅBEN SA
BU/ØKG

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 
ny ledelsesstruktur i skolefritidsordningen på Dronninglund Skole. 
 
Sagsfremstilling 
 
Ved kommunesammenlægningen blev det besluttet, at de aldersintegrerede institutio-
ner i Dronninglund Kommune skulle ændres til skolefritidsordninger, som formen var 
i Brønderslev Kommune. 
Den nedsatte projektgruppe anbefalede, at der i Dronninglund og Hjallerup skulle op-
rettes en ledelsesgruppe i skolefritidsordningen bestående af en SFO-leder og et antal 
daglige ledere med baggrund i bl.a. de fysiske rammer. 
Byrådet vedtog senere projektgruppens indstilling. 
 
I Dronninglund by var der 
 

• AI-Nord 
• AI-Syd 
• AI Pyramiden 

 
De tre aldersintegrerede institutioner kom således til at danne SFO´en på Dronning-
lund Skole. 
Ledelsesstrukturen blev 
 

• 1 SFO-leder 
• 1 daglig leder med stedfortræderfunktion under leder af SFO 
• 2 daglige ledere under leder af SFO 

 
Siden starten 1. august 2007 har der været udskiftning på 2 af de daglige lederposter, 
og der har siden været konstituerede ledere. 
 
Skoleledelsen har i samarbejde med den nuværende SFO-ledelse drøftet ledelses-
konstruktionen og er i enighed kommet frem til at foreslå følgende ledelsesstruktur 
fremadrettet 
 

• SFO-leder 
• Souschef 
• 2 funktionspædagoger 

 



Børne- og Ungdomsudvalget, 7. maj 2008 Side 267 

Arbejdsbeskrivelse vedr. SFO-leder og souschef er vedlagt sagen som bilag. 
Forslag til arbejdsbeskrivelse for funktionspædagog: 
 
Koordinere/varetager de daglige gøremål i h.h.v. Pyramiden og Syd. 
Deltager i de ugentlige koordinerende møder med ledelsesteamet. 
Øvrige arbejdsopgaver aftales med ledelsesteamet for SFO og skolens leder. 
 
Fordele vedr. ny struktur: 
 

• En organisatorisk logisk model, idet SFO-Dronninglund er én organisation 
• De ledelsesmæssige beføjelser bliver tydeligere 
• De ledelsesmæssige opgaver bliver samlet i et team, hvis opbygning er kendt i 

den øvrige del af kommunen 
• De eksterne brugere, der har været vænnet til 3 virksomheder med hvert sit le-

delsesteam vil få tydeligere / hurtigere forståelse for kommandovejene 
• Forandringsprocessen fra AI´ere / Fritidshjem til én SFO bliver internt tydelige-

re og hurtigere / nemmere gennemført 
• Antal ledere bliver mere passende i forhold til antallet af medarbejdere 
 

Skolens lokaludvalg har på sit møde 10. marts 2008 anbefalet forslaget til ny struktur 
for skolens fritidsordning. 
 
Økonomi 
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Bilag: 
Arbejdsbeskrivelse for SFO-leder 
Arbejdsbeskrivelse for souschef i SFO 
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
 



Børne- og Ungdomsudvalget, 7. maj 2008 Side 268 

 
06/67 Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet 
 

J.nr.: 16.05.00 P22 
2008.25-0/ 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Ledelsesstruktur 
på dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til orientering den færdige analyse 
samt opdateret tids- og aktivitetsplan for projekt vedr. ledelsesstruktur på dagpas-
ningsområdet til udvalgets orientering. Rapport udarbejdet af KL og BUPL har dannet 
baggrund for analysen.  
 
 
Bilag: 
Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet samt tids- og aktivitetsplan 
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Udvalget tager analysen til efterretning. 
 
Udvalget drøfter analysen med projektets styregruppe på mødet den 10. juni.  
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07/68 Politiske mål for dagpasningsområdet 
 

J.nr.: ¤16.06.00 P22/ 
2008.280-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Politiske mål for 
Dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender følgende politiske 
mål for dagpasningsområdet  for 2008 og 2009:  
 
Dagpasningsområdet arbejder for: 
 

• at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og udvikling. Vi arbejder 
hen imod at lære børnene glæden og ansvaret ved at være en del af et fælles-
skab, og tilgodeser det enkelte barns potentiale og styrker dets selvværdsfølelse. 

 
• at understøtte sunde kost- og bevægelsesvaner hos børnene, og fremme deres 

kompetence til at træffe sunde valg. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommunes dagpasningsområde er underlagt loven om dagtilbud, som 
bl.a. foreskriver et øget fokus på den pædagogiske indsats og forebyggelse af negativ 
social arv. Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik er endvidere over-
ordnet og dermed retningsgivende for hele området. 
 
Dagpasningsområdet arbejder målrettet på at skabe helhed og sammenhæng mellem 
politiske visioner, mål og handlinger - helt ned til den pædagogiske praksis på den en-
kelte institution. I udformningen af de politiske mål har man derfor tilstræbt at skabe 
sammenhæng mellem krav i lovgivningen, kommunens overordnede rammer og lokale 
tiltag indenfor dagpasning. 
 
Som en del af kvalitetsudviklingsprojektet gennemgår samtlige ledere og medarbejde-
re et udviklingsforløb i relationspædagogik. Udbyttet forventes at være en fælles teore-
tisk og praktisk platform, som fungerer som en bærende pædagogisk kraft i hverdagen.  
 
Relationspædagogik er ikke blot egnet til børn generelt, men er i særdeleshed velegnet 
i forhold til børn med særlige behov, og så giver metoden ikke mindst rig mulighed for 
kobling til de Pædagogiske Læreplaner, Børnemiljøvurderinger m.m. 
 
Gennem en relationsorienteret praksis støttes barnets udvikling af selvværd, ligeværd 
og tolerance og dets lyst og evne til at indgå i sociale relationer. Relationspædagogik-
ken er således et fælles middel til at opfylde det politiske mål. 
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Et indsatsområde i kommunens sammenhængende børnepolitik er kost og bevægelse. 
Det er besluttet, at der skal udarbejdes en politik for kost og bevægelse i kommunens 
dagtilbud, som implementeres i 2009. I dette arbejde ønsker dagpasningsområdet at 
inddrage lokale erfaringer fra udviklingsprojekter omkring børn og bevægelse, så de 
bidrager til den pædagogiske hverdagspraksis. 
 
Samtlige børnehaver og dagplejen har haft mulighed for at komme med udtalelser til 
de politiske mål (udkast) for dagpasningsområdet. Fem institutioner har valgt at sende 
en udtalelse, og udtalelserne har alle været positive i forhold til de formulerede mål.  
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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08/69 Ressourcer i støttepædagogkorpset 
 

J.nr.: 81.01.01 S03/ 
2008.139-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Ressourcer i 
støttepædagogkorpset.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 
spørgsmålet om ressourcer til støttepædagogkorpset, idet der henvises til, at Økonomi-
udvalget i sit møde den 28. februar 2008 vedtog at tilbagesende sagen til Børne- og 
Ungdomsudvalget med henblik på, at udvalget skal fremkomme med finansieringsfor-
slag inden for eget budget, inden videre stillingtagen. 
 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget havde i møde den 13. februar 2008 vedtaget følgende: 
 
”Udvalget drøftede den beskrevne problemstilling og anbefaler, at der ansættes yderli-
gere 3 pædagoger i støttepædagogkorpset. 
Fagenheden beregner de nødvendige omkostninger. 
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.” 
Adnan Jedon var fraværende. 
 
Leder af støttepædagogkorpset, Jonna Nielsen har udarbejdet notat med henblik på 
uddybning af ønsket om udvidelse af støtteressourcer. 
 
Vedr. økonomi: 
Fagenheden har gennemgået pasningsområdets budgetter og kan pege på følgende fi-
nansiering: 

1. Pulje vedr. materiale- og aktivitetsudgifter – finansiering af 
en stilling.................................................................................... 350.000 kr. 

2. Merindtægt vedr. forældrebetalinger/betaling fra andre 
kommuner .................................................................................. 745.000 kr. 
 

I alt fuld virkning ................................................................................ 1.095.000 kr. 
 
Udgiften vil i 2008 udgøre i 6 måneder = 6/12 ..................................... 547.500 kr. 
 
Ad 1. 
Der er tale om pulje, der anvendes til regulering ved indtag af flere børn. 
 
Ad 2. 
Der henvises til, at der samlet set var et mindreforbrug i regnskab 2007 på pasning-
sområdet på 10.313.813 kr. 
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For så vidt angår regnskab 2008 er der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2008 gjort opmærksom på, at det forventes, at der er et mindreforbrug i 2008 på 
7.572.000 kr., heraf vedrører 4.500.000 kr. merindtægt vedr. forældrebetaling og  
2.899.000 kr. merindtægt i betalinger fra andre kommuner.  
 
Konsekvensen for 2009 er anført til et mindreforbrug i alt på 5.172.000 kr. 
 
Vedr. budget 2008: 
Det samlede budget for støttepædagogområdet for 2008 udgør 6.701.165 kr., hvoraf 
tillige finansieres udgifter vedr. fritidstilbuddet ”Kometen”, der er oprettet i forbindel-
se med OK-klasserne på Dronninglund Skole. 
 
 
Bilag: 
Tidligere sagsfremstilling 
Notat fra leder af støttepædagogkorpset, Jonna Nielsen 
 
  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Udvalget anbefaler, at der ansættes yderligere 3 støttepædagoger, finansieret på den 
anviste måde. 
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09/70 Rammeaftale 2009 - specialundervisning 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Rammeaftale 
2009 - specialundervisning.doc 

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender redegørelse til ram-
meaftalen for 2009 for så vidt angår de områder i socialområdets redegørelse, som 
vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets område samt redegørelsen vedr. specialunder-
visningsområdet. 
 
Sagsfremstilling: 
I henhold til Lov om social service skal kommunen udarbejde en årlig redegørelse om 
behovet for sociale tilbud og specialundervisningstilbud. 
 
Redegørelsen indeholder følgende områder: 
 
I henhold til Lov om social service: 

• Tilbud til handicappede børn og unge (helårspladser) indenfor autismespektret, 
multihandicappede, døvblinde samt sindslidende:Uuændret behov 

• Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser): Uændret behov med be-
mærkning om, at Brønderslev Kommune er interesseret i at få placeret en sikret 
institution i kommunen. 

• Forventer til hjælpemiddelområdet: Der er forventning om at gøre brug af regi-
onens tilbud efter behov 

 
Specialundervisningsområdet: 

• Aalborgskolen (høretab): Uændret behov 
• Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilret-

telagte ungdomsuddannelsesforløb: Uændret behov (kun lejlighedsvis behov) 
• Døvblindecentret: Uændret behov (kun lejlighedsvist behov) 
• Kommunikationsinstitutter: Der er forventning om at gøre brug af regionens til-

bud efter behov. 
 
Vedr. kommunikationsinstitutterne: 
Ca. 75% af ydelserne er blevet takstfinansieret ydelser i 2008. I 2007 var brugen af 
institutterne objektivt finansieret. Der er aftalt evaluering af ydelser, takster, visitati-
onsprocedure m.m. efter 1 og 2 år. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe i rammeaftaleregi med repræsentanter fra alle kommu-
ner og regionen, der følger udviklingen og samarbejdet. 
 
Bilag: 
Rammeaftale 2009 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen. 
 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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10/71 Samarbejdsaftale vedrørende godkendelse af og tilsyn med 
tilbud inden for børne- og voksenområdet 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Samarbejdsaftale 
vedrørende godkendelse af og tilsyn med tilbud inden for børne- og 
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ÅBEN SAG
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 Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås sam-
arbejdsaftale mellem Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner om godken-
delse og tilsyn inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område, jfr. kommunens for-
pligtelser efter Serviceloven samt lov om Retssikkerhed og Administration. 
 
Aftalen omfatter også institutionerne inden for Socialudvalgets område, som der ikke 
skal tages stilling til her. 
 
Sagsfremstilling: 
Aftalen tager udgangspunkt i at opfylde de deltagende kommuneres forpligtelser til at 
foretage godkendelser og føre driftsorienteret tilsyn efter Servicelovens § 142, stk. 5, § 
143, stk. 1, § 144 og § 148A samt Lov om retssikkerhed og Administration § 16. 
 
Ydelsesleverandør 
”Den tværkommunale tilsyns- og godkendelsesfunktion i Hjørring Kommune” 
 
Ydelser omfattet af aftalen 
Aftalen omfatter al sagsbehandling, der er nødvendig for, at den stedlige kommune 
kan træffe afgørelse på de sagsområder, der er nævnt nedenfor: 
 

• Godkendelse af private opholdssteder, botilbud og kost- og efterskoler 
• Generelt driftsorienteret tilsyn med opholdssteder og botilbud 

 
Aftalekommunerne forpligter sig til ikke at anvende andre leverandører end den tvær-
kommunale tilsyns- og godkendelsesfunktion. 
 
Servicemål 
Der er tale om følgende servicemål på området: 
 
Opholdssteder for børn og unge – der føres tilsyn 5 gange årligt 
 
Kost- og efterskoler – der føres tilsyn 1 gang årligt 
 
Skærpet tilsyn – der kan iværksættes skærpet tilsyn på såvel kommunale som private 
tilbud. Skærpet tilsyn iværksættes, når tilsynet er blevet opmærksomt på kritiske for-
hold i et tilbud. 
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For samtlige tilbud gælder, at antallet af tilsynsbesøg er vurderet ud fra et minimums-
behov. Der udarbejdes skriftlig rapport efter hvert tilsynsbesøg. 
 
Økonomi: 
Kommunens betaling fastsættes på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af den 
tværkommunale tilsyns- og godkendelsesfunktions udgifter til udførelsen af opgaven. 
 
For Brønderslev Kommunes vedkommende omfatter aftalen p.t. 92 tilsynsbesøg pr. 
år., heraf vedrørende de 46 børn- og ungeområdet. 
 
Udgiften til børn- og ungeområdet er beregnet til 456.996 kr. årligt. 
 
Aftalen træder i kraft 1. juni 2008. 
 
Med virkning fra 1. juli 2008 forventes vedtaget lovforslag, der pålægger kommunerne 
at fastsætte en takst for deres udførelse af det generelle driftsorienterede tilsyn efter 
serviceloven. Tilbuddets udgift til tilsynet – dvs. taksten – indgår i den samlede beta-
ling for brug af tilbuddet, og udgiften afholdes dermed endeligt af den visiterende 
kommune. 
 
Det betyder, at udgifterne til aftalen finansieres ved takstopkrævning. 
 
Udgiften i juni måned 2008 samt godkendelsesdelen finansieres inden for budgettet. 
 
 
Bilag: 
Udkast til samarbejdsaftale 
Notat vedrørende tværkommunal godkendelses- og tilsynsafdeling 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen  
 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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11/72 Vikarmidler ved langtidssyge 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Vikarmidler ved 
langtidssyge.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
 ndstilling: 
Fagenehden for Børn og Kultur fremsender tilbagemeldinger fra skolebestyrelser 
og forældrebestyrelser vedrørende udsendt forslag til vikarmidler ved langtidssygdom. 
 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget har besluttet at fremsende forslag til retningslinier for vikarmidler 
ved langtidssygdom til udtalelse i skolebestyrelser og forældrebestyrelser. 
 
Der er udarbejdet sammendrag af de indkomne udtalelser. 
 
De to tidligere kommuner har haft forskellige retningslinier for, hvilke økonomiske 
vilkår der var til rådighed for institutioner og afdelinger, når det faste personale var 
fraværende pga. langtidssygdom (over 14 dage) og ved barsel. 
 
Fra 1. januar 2007 trådte der nye og fælles vikarregler i kraft ved fravær pga. barsel. 
De hidtidige vikarvilkår vedrørende langtidssygdom er fortsat ikke harmoniseret, men 
dette skal ske med virkning fra 1. januar 2008.   
 
Ældreområdet udenfor fritvalgsområdet har en fast procentuel vikartildeling som, set 
under et og over tid, er beregnet til at kunne dække ældreområdets fravær ved lang-
tidssygdom.  Dette ændres ikke. 
 
Øvrige områder har som grundforudsætning sygedagpengerefusionen til rådighed til 
køb af vikar ved langtidssygdom. 
 
På hovedområderne: daginstitutionsområdet (ekskl. dagplejen), skoleområdet, og 
rengøringsområdet, er der udarbejdet modeller for tildeling af yderligere økonomiske 
midler ved langtidssygdom. 
 
Alternativ 1: 
Udgangspunktet for modellen er: 

1. at udgifterne skal kunne holdes indenfor budgettets rammer for 2008. 
2. at faktisk fravær lægges til grund for beregningerne. Målingen af fraværet er 

sket på baggrund af de modtagne sygedagpengerefusioner for de første 9 måne-
der af 2007. 

 
3. For 2008 er procenttillægget følgende: 

a. Daginstitutionerne 24 % 
b. Skolerne 48 % 
c. Rengøringsområdet 13 % 
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 Procenttildelingen er beregnet på baggrund af størrelsen af den centrale pul-
je samt faktisk modtaget sygedagpengerefusion for de første 9 måneder af 
2007. Med procenttillægget sikres der de tilknyttede institutioner en dæk-
ning, der svarer til 70-75% af den gennemsnitlige timeløn for området. 

4. Der udarbejdes kvartalsvis budgetopfølgning på træk fra fællespuljen. 
 
Såfremt der skal sikres en højere vikardækning end svarende til de 70-75 % af den 
gennemsnitlige timeløn for området, kan der peges på følgende alternativer: 
 
Alternativ 2:  
Puljen til vikarudgifter i barseludligningsordningen forventes ikke anvendt fuldt ud i 
2007. Der er ikke lavet konkrete beregninger, men der skønnes et mindre forbrug på 
max 0,5 mio. kr. (mindreudgiften er opgjort til 485.899 kr.). 
Såfremt vikarpuljen til langtidssygdom tilføres 0,5 mio. kr. kan procenttillægget øges 
til følgende: 

d. Daginstitutionerne 35 % 
e. Skolerne 70 % 
f. Rengøringsområdet 20 % 

Dækningsprocent i forhold til gennemsnitlig timeløn for området : ca. 80 %. 
 
Alternativ 3:  
En forøgelse af vikarpuljen til langtidssygdom skaffes ved kollektive bidrag fra de til-
knyttede institutioner. En øgning af puljen med 0,5 mio. kr. svarer til at de berørte in-
stitutioner skal bidrage med 0,2% af deres lønsum til fastansatte ekskl. ledelse (0,2 % 
svarer til 2.000 kr. pr. 1.000.000 kr. i lønsum)   
 
Ikrafttrædelse 
Modellen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2008.  
 
Såfremt det efter 1. halvår af 2008 viser sig, at fællespuljen ikke indeholder tilstrække-
lige midler til at dække %-tillæggene, f.eks. pga. et stigende ental langtidssyge, skal de 
omfattede institutioner med virkning fra 2008 bidrage kollektivt til en forhøjelse af 
puljen. Bidraget beregnes i forhold til lønsummen for fastansatte. 
 
Udlodning fra puljen administreres af Center for Økonomi. 
  
Bilag: 
Sammendrag af indkomne udtalelser 
Indkomne udtalelser 
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen  
 
Udvalget fremsender de indkomne udtalelser, men skal samtidig påpege, at fordelin-
gen af vikarmidler vil påvirke serviceniveauet på skoler og institutioner. 
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12/73 Helhedsorienteret byfornyelse 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-05-07\Helhedsorienteret 
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 Indstilling: 
Styregruppen for helhedsorienteret byfornyelse i Jerslev foreslår, at Byrådet god-
kender 
 

• At projekt Multihus i Jerslev (ombygning/renovering af ”den gamle forskole”) 
gennemføres i omfang som fremgår af det foreliggende skitsepro-
jekt/byggeprogram, herunder at de i tilstandsvurderingen nævnte forbehold ta-
ges til efterretning 

• At ejendommen Boulevarden 15, Jerslev udbydes til salg 
• At der meddeles udgiftsbevilling til finansiering på 3.669.500 kr., 
• At beløbet finansieres således: 
• Frigivelse af rådighedsbeløb på 850.000 kr. afsat til formålet 

Tillægsbevilling til anlægsbudgettet 500.000 kr. 
Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på 791.000 
kr. 
Indtægtsbevilling på 1.050.000 kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelses-
midler 
Indtægtsbevilling på 500.000 kr. ved salg af ejendom 

• At arbejdet udbydes i indbudt licitation 
 
Sagsfremstilling: 
Center for Økonomi har efterfølgende oplyst, at Velfærdsministeriet oplyser, at det er 
sandsynligt, at projektet kan lånefinansieres. 
 
I møde den 14. januar 2004 vedtog Brønderslev Byråd at gennemføre helhedsoriente-
ret byfornyelse i Jerslev. Beslutningen omfattede fornyelse og omlægning af Torvet, 
diverse trafikreguleringer samt ombygning og renovering af ”den gamle forskole”. Der 
er til det samlede byfornyelsesprojekt afsat en investeringsramme på 5 mio. kr., hvoraf 
staten refunderer 1.690.000 kr. 
Programmets øvrige delprojekter, der omfatter omlægning af Torvet samt diverse tra-
fikreguleringer, er gennemført i perioden 2004-2006. 
I et grundigt samarbejde med husets fremtidige brugere er der udarbejdet projektmate-
riale, der omfatter indretningsplaner, facadetegninger, økonomisk overslag samt til-
standsvurdering/byggeprogram. 
Tilstandsvurderingen konkluderer, at den fremtidige anvendelse af bygningen er egnet 
til formålet, dog med det forbehold, at de i rapporten nævnte bemærkninger tages til 
efterretning. 
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Det bemærkes, at den samlede anskaffelsessum på 3.969.500 kr. er noget højere end 
det oprindeligt budgetterede, men dels er byggepriserne steget meget siden budgetlæg-
ningen i 2004 og dels er der i overslaget afsat en udgift på ca. 1.400.000 kr., der ude-
lukkende skyldes bygningens dårlige tilstand, der er en følge af manglende vedlige-
holdelsesindsats gennem mange år. 
Konsekvensen af ikke at iværksætte de nødvendige renoveringsarbejder nu vil være at 
bygningen er total kondemnabel inden for nogle ganske få år og må nedrives. 
Efter renovering og ombygning er der i bygningen skabt gode og hensigtsmæssige lo-
kaler til Husflidsforeningen, Pensionistforeningen, Egnsmindesamlingen, Ungdoms-
klubben, EDB-cafe og Dagplejen, ligesom bygningen er forudsat anvendt som med-
borgerhus for byens borgere. 
 
Etagearealet udgør 638 m2. Den samlede anlægsudgift bliver 6.220 kr. pr. m2 (brutto), 
Projekts rådgivere, arkitektfa. Hellsten Aps./Niras A/S foreslår, at renoveringsarbejdet 
udbydes i indbudt licitation (hovedentreprise) blandt 3 tilbudsgivere, 2 lokale og 1 
udenbys. 
 
Økonomi: 
Udgifter: 
Renovering af bygningen, jfr. tilstandsvurderingen ........................... 1.413.500 kr. 
Ombygning og nyindretning............................................................... 1.195.000 kr. 
Energibesparende foranstaltninger ........................................................ 791.000 kr. 
Samlede håndværkerudgifter .............................................................. 3.399.500 kr. 
Uforudseelige udgifter 5%..................................................................... 170.000 kr. 
Projektomkostninger .............................................................................. 400.000 kr. 
Samlet anlægsudgift............................................................................ 3.969.500 kr. 
 
Indtægter: 
50% statsrefusion af tilsagn ................................................................ 1.050.000 kr. 
Provenu ved salg af bygning.................................................................. 500.000 kr. 
Indtægter i alt ...................................................................................... 1.550.000 kr. 
 
Der er tale om et projekt, som Brønderslev Byråd tilbage i 2004 vedtog at gennemføre. 
Der var i budgettet for 2006 afsat rådighedsbeløb på 1.350.000,- kr. til finansiering af 
byfornyelsesprojektet i Jerslev, som tillige omfattede renovering af Torvet i Jerslev. 
Der er overført restbeløb heraf på 850.000 kr. 
 
Det foreslås, at det undersøges, om der vil være mulighed for at lånefinansiere udgif-
terne vedr. energibesparende foranstaltninger svarende til 791.000 kr. 
 
Styregruppen har i den seneste del af processen afholdt møder med formanden for 
Jerslev Sparekasses Fond og der er med baggrund heri en forventning om, at en del af 
udgifter til belysning, foldevæg, brandsikring af boks samt evt. lift  af de foreninger, 
for hvem det har betydning, kan søge disse udgifter dækket fra fonden. Beløbet er an-
slået til i alt ca. 300.000 kr. 
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Finansieringsregnskabet kan herefter opgøres således: 
Overført rådighedsbeløb ........................................................................ 850.000 kr. 
Tillægsbevilling ..................................................................................... 500.000 kr. 
50% statsrefusion af tilsagn ................................................................ 1.050.000 kr. 
Provenu ved salg af bygning.................................................................. 500.000 kr. 
Lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger....... 791.000 kr. 
Diverse udgifter finansieret via fond ..................................................... 300.000 kr. 
 
I alt ...................................................................................................... 3.991.000 kr. 
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
 
Udvalget anbefaler Styregruppens indstilling, men ønsker til Byrådets behandling 
yderligere belyst, hvorfor der kun til projektet er overført 850.000 kr. af det afsatte  
rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. 
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 Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fastholder 
Fagenhedens beslutning om at meddele afslag på ansøgning fra Pernille Ravn, Åglimt 
5, 9340 Aså om at hendes søn Tobias må gå i skole på Dronninglund Skole i stedet for 
Aså Skole. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse til skoleåret 2008/09 viste det sig, 
at der var 53 elever til optagelse i børnehaveklasserne i Dronninglund skole incl. an-
søgninger fra andre skoler. 
 
I forhold til det antal elever, som rent faktisk bor i Dronninglund Skoles distrikt, opret-
tes der 2 børnehaveklasser. Hver stammeklasse er på max. 26 elever. Det betyder, at 
hvis der skal være plads til 53 elever, skal der oprettes 3 klasser, hvilket vil medføre 
yderligere udgifter for kommunen, som der ikke er budgetmæssig dækning for. 
 
Byrådet har den 22. marts 2007 for så vidt angår Frit Skolevalg besluttet: 
 
At der i børnehaveklasse til 7. klasse gives afslag til ansøgere fra en anden skole eller 
en anden kommune, hvis elevtallet pr. stamklasse er 26 eller derover  
 
At hvis der er i børnehaveklasse til 7. klasse er flere ansøgere, end der kan optages, 
sker optagelse efter følgende kriterier: 

• Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 
• Søskende til elever på skolen går forud for andre 
• Nærmereboende går forud for fjernereboende 
• Lodtrækning i det omfang, de objektive hensyn ikke fører til en prioritetsord-

ning 
 
De andre ansøgninger, der var til Dronninglund Skole, havde alle søskende på Dron-
ninglund Skole. 
 
Derfor meddelte Fagenheden afslag til Pernille Ravn i forhold til hendes søn Tobias. 
Familien bor i Aså skoles distrikt. 
Fagenheden meddelte samtidig Pernille Ravn, at vi vil følge udviklingen og kontakte 
hende, såfremt der er børn som flytter fra Dronninglund skoledistrikt, og der derfor 
bliver en plads. 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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14/75 Orientering 
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 1. 
Fastsættelse af tidspunkt for afholdelse af møde med elevrådene. 
 
Bilag: 
Kopi af skrivelse til samtlige elevråd 
 
 
2. 
Materiale vedr. tilmeldinger til gymnasier. 
 
 
Bilag: 
Tilmeldingen til gymnasier 
 
 
3. 
Orientering om NYT omkring de to-sprogede småbørn. 
 
 
Bilag: 
Nyt omkring de to-sprogede småbørn 
 
 
4. 
Miljøminister Troels Lund Poulsen opfordrer kommunerne til at tage initiativ til flere 
projekter i naturen for børn og unge, f.eks. etablering af en bålplads til brug for en in-
stitution, mødested for plejefamilier i en bygning i en skov, klatretræer til de ”aktive” 
drenge. 
 
 
5. 
Produktionsskolen inviterer udvalget til besøg på skolen. 
  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen  
 
Til efterretning. 
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