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01     Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008 på Børne og Ungdomsud-
valgets område 

J.nr.: /dwokhoc 
 08/55 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Ifølge principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter, og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for 
Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2008 for Børne- 
og Ungdomsudvalgets område. 

En uddybende forklaring af afvigelserne på Børne- og Ungdomsudvalgets område fremgår af 
vedlagte bilag over budgetopfølgningen pr. 30. september 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). Med denne budgetopfølgning skønnes serviceudgifterne samlet for hele kommunen, at 
blive ca. 16,5 mio. kr. større i 2008 end den serviceramme som er udmeldt af regeringen. Dette 
kan i værste fald medføre en bloktilskudsnedsættelse i 2009 på op til 16,5 mio. kr.  

Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008. 

Økonomiudvalget behandlede sagen på møde den 20. november 2008, hvorefter der evt. kan 
forventes anmodning om oprettende tiltag fra Økonomiudvalgets side. 

 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30-09-2008-BU.xls 
Opmærksomhedspunkter til budgetopfølgning.doc 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, men gør opmærksom på, at den kompensa-
tion, som kommunen har modtget til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ikke modsva-
rer den forventede udgift. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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02     Overførsel af driftsmidler fra 2007 til frigivelse i 2008 og 2009 
J.nr.: /dwokhoc 
 08/12436 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev følgende aftalt vedrørende overførte midler 
fra 2007:  

Det er aftalt at følgende overførsler/opsparede midler fra 2007 frigives pr.1.1.2009: 

• Decentrale enheders positive opsparing  

• Anlægsmidler  

Øvrige opsparede midler skal politisk behandles inden eventuel frigivelse. 

Der er enighed om, at fagudvalg, forvaltning og driftsenhederne skal udvise størst mulig tilba-
geholdenhed i resten af 2008 med henblik på at kunne overholde servicerammen. 

Staben for Økonomi har på baggrund heraf gennemgået den tidligere udarbejdede oversigt over 
overførsler af driftsmidler og oversigten er herefter blevet opdelt i 6 kategorier: 

Er tidligere frigivet (primært negative overførsler)  

1. Frigives pr. 1.1.2009 til decentrale enheder  

2. Frigives i 2008 pga. bindende tilsagn eller puljetilskud  

3. Frigives ikke  

4. Frigives pr. 1.1.2009, øvrige  

5. Beløb der frigives efter Økonomiudvalgets individuelle vurdering (begrundelse vedlagt)  

Vedrørende punkt 4 skal det understreges, at udgangspunktet for vurderingen har været, at alle 
overførsler på fællesområder som ikke er bundet op i bindende tilsagn eller konkrete puljetilskud 
ikke frigives. 

Vedrørende punkt 6 foreligger der for hvert punkt en særskilte beskrivelser fra fagenhederne 
som angiver begrundelser for, at der ansøges om overførsel af de pågældende driftsmidler. 

Stabschefen for Økonomi foreslår  

• at midler angivet med 2 og 5 frigives pr. 1.1.2009.  

• at midler angivet med 3 frigives i 2008.  

at udvalget tager stilling til de ansøgninger som foreligger og som er angivet med 6.  

 
Bilag: 
Overførsel af driftsmidler til frigivelse i 2008 og 2009-Børne og Ungdomsudvalget.xls 
Ansøgning, kategori 6 vedrørende Børne og Ungdomsudvalget.doc 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Udvalget anbefaler områderne mærket 6 overført. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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03     Udmøntning af budget 2009 - pasningsområdet 
J.nr.: /dwbkes 
 08/9633 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blevet det vedtaget, at der skulle ske en nedsæt-
telse af normering i vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger med 1% for derved at opnå 
en besparelse på 750.000 kr. (netto). 

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til udvalgets drøftelse følgende forslag til ud-
møntning af besparelser: 

1. 

Generel nedsættelse af normeringen med 1% i vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger. 

Den enkelte institution udmønter selv besparelsen i samarbejde med forældrebestyrel-
sen/skolebestyrelsen, herunder at nedsættelsen kan ske via øget ferielukning inden for ram-
merne af Kommunalaftaleteksten vedr. lukkedage i dagtilbud. 

2.  

1. Skolefritidsordningerne lukkes 14 dages i sommerferien  

2. Resterende besparelse findes ved en generel nedsættelse af normeringen i vuggestue 
og børnehave, herunder at nedsættelsen kan ske via øget ferielukning inden for ram-
merne af Kommunalaftaleteksten vedr. lukkedage i dagtilbud. 

Fagenheden bemærker dog, at forældrebetalingen på skolefritidsområdet i forbindelse med 
vedtagelse af budgettet for 2009 blev forhøjet.  

Fagenheden bemærker endvidere, at det skønnes, at besparelsen ved 1 uges ferielukning i 
skolefritidsordninger med forudsætning om, at 1 skolefritidsordning i Børnderslev samt Dron-
ninglund og Hjallerup holder åbent med pasning af 100 børn hver udgør ca. 300.000 kr (netto). 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Udvalget godkender forslag 1. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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04     Ny daginstitution i Hjallerup 
J.nr.: /dwbkes 
 08/10001 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Formanden ønsker en drøftelse af, om den nye daginstitution i Hjallerup skal være 100% CO2-
neutral. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Udvalget ønsker, at den nye institution skal bygges og driftes så energivenligt som muligt. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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05     Ansættelse af fritidsguides 
J.nr.: /dwbkes 
 08/16412 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Formanden ønsker en drøftelse af spørgsmålet om ansættelse af fritidsguides. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Børne- og Ungdomsudvalget foreslår, at der afsættes 500.000 kr. til en delvis fortsættelse af fri-
tidsguideordningen. 
Ordningen foreslås finansieret af 400.000 kr. fra den kommunale udviklingspulje. 
Restbeløbet foreslås finansieret af midler fra en omlægning af gademedarbejderens unge-
coach-opgaver til fritidsguide-opgaver samt af midler fra fritids- og kulturområdet. 
Udvalget er bekendt med, at der er fundet anden finansiering til ungecoach-opgaverne i 2009. 
Der etableres et fællesmøde med formændene for Beskæftigelsesudvalget, Fritids- og Kultur-
udvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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06     Opfølgning på økonomi vedr. anbringelsesområdet 
J.nr.: /dwbkes 
 08/9673 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. oktober 2008, pkt. 9, hvor Fagen-
heden for Børn og Kultur meddelte, at man havde gennemgået anbringelsesområdet for 2008 
og 2009. 

For 2009 blev oplyst, at der på den angivene tidspunkt var en forventning om et merforbrug på 
1.048.000 kr. 

Sagen blev fremsendt til Økonomiudvalget, der i møde den 6. november 2008 vedtog at tilba-
gesende sagen til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på minimering af de samlede om-
kostninger inden for området. 

I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. november 2008 blev udvalget orienteret om sta-
tus på anbringelsesområdet, herunder økonomi. Af notat fremgik, at der forventes en merudgift i 
2009 på 6.279.845 kr. 

Med baggrund i Økonomiudvalgets vedtagelse i møde den 6. november 2008 anmoder Fagen-
heden udvalget om at drøfte muligheder for minimering af de samlede omkostninger inden for 
området. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Området for udsatte børn og unge er fokuspunkt i det større projekt KeK, som gennemføres i 
samarbejde med Velfærdsministeriet. Projektet vil bl.a. belyse fagenhedens indsats på området. 
Udvalget anbefaler derfor, at man afventer, men nøje følger udviklingen, inden der tages initiati-
ver til finansiering af den forventede merudgift. 
Udvalget ønsker Økonomiudvalget orienteret og drøfter sagen igen på næste møde. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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07     Orientering 
J.nr.: /dwbkes 
  Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 

1. Nyhedsbrev "Projekt Kvalitetsudvikling" 

2. Sammenligning med andre kommuner - udsatte børn og unge 

3. Henvendelse vedr. Samlingshus i Ø. Brønderslev 

4. Møde med Beskæftigelsesudvalget 
Beskæftigelsesudvalget foreslår møde den 11. december 2008, 45 min. før temamødet 
med følgende dagsorden: 
Streetwalker/ungecoach 
Fritidsguides 
0,5 mio. kr. i budgetreduktion i 2008 på Beskæftigelsesudvalgets område, som Børne- 
og Ungdomsudvalget har fåete glæde af. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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TILLÆGSDAGSORDEN – ÅBEN 

12     Skolekørsel NT - skoleåret 2009/10 
J.nr.: /dwbkes 
 08/8790 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
Genoptagelse af sag fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. oktober 2008, hvor ud-
valget vedtog at anbefale Fagenheden forslag og at forslaget sendes til udtalelse i Skolebesty-
relserne. 

De indkomne udtalelser vedlægges. 

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker:

Vedr. Klokkerholm skole: Afgang 11.55 på ruterne 682 og 683 er ikke nedlagt, men bibeholdes.

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til 
skolekørsel med NT-ruter i skoleåret 2009/10 med følgende forudsætninger: 

• Ingen elever må have en transporttid på mere end 60 minutter  

• Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter sko-
letid, jfr. Bek. om befordring af elever i folkeskolen  

• Der køres ikke ind på nogen skole til 2. eller senere lektioner  

Byrådet har tidligere vedtaget, at der skal udarbejdes en analyse af NT vedrørende den kollekti-
ve trafik i Brønderslev Kommune. Rapporten er nu færdig og indeholder oplæg til optimering af 
den samlede kollektive trafik i Brønderslev Kommune med mulighed for bedre koordinering mel-
lem kollektiv trafik og skolekørsel samt udligning af de forskelle i serviceniveau, der var i de op-
rindelige kommuner. 

Rapporten er udarbejdet af NT i samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur og Fagenhe-
den for Teknik og Miljø. Skolelederne har været hørt i processen. 

Inden for området af skolekørsel foreslås det, at de hidtidige lukkede skoleruter overgår til NT-
ruter. Der er i budgettet for 2009 en forudsætning om besparelse som følge af rapporten på 
563.000 kr. I 2010 udgør besparelsen 1.211.000 kr. 

Transport af elever til specialskoler m.v. foregår fortsat ved licitation efter udbudsmateriale til 
vognmænd. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag: 
Skolebestyrelsernes udtalelser 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. december 2008  
Godkendt. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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