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01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009  
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 09/11841 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: 

Fremsendes til fagudvalg med opfordring til at finde mulige afdækninger og initiativer som kom-
pensation for overskridelserne på service- og overførselsudgifterne. 

Punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. 

Opfølgning på aftalepunkter i budget 2009 udleveret. 

Mikael Klitgaard var fraværende. 

 
Beslutning i Socialudvalget den 13. maj 2009: 
Udvalget har særligt drøftet udgiftsudviklingen indenfor socialpsykiatrien, hvor der har været en
stor stigning i 1. kvartal. Udviklingen kan forventes at fortsætte fremover. 

Udviklingen i andre kommuner undersøges. 

Udvalget ønsker mulighederne for at lave værested for psykisk syge som en del af aktiveringen
undersøgt. 

Udvalget opfordrer til, at Center for Aktiv Livsstil "mander op" hurtigst muligt og undersøger,
om der er behov for et lignende tilbud i den østlige del af kommunen. 

Søren Erik Nielsen og Marianne Jensen var fraværende. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009: 
Jens Davidsen og Susanne Mariegaard deltog under dette punkt. 

• Færdigbehandlede patienter: Merudgiften på 860.000 kr. kan forventes reduceret til 
460.000 kr., idet den omtalte "tvangsanbringelsessag" er afsluttet medio marts.  

• Aktivitetsbestemt medfinansiering: KL forventer, at den endelige opgørelse af afregnin-
gerne for 2008 vil medføre en regulering på -2 mio. kr. i Brønderslev Kommune, som 
forventes indregnet i midtvejsregluleringen for 2009. Reguleringen svarer nøje til mindre-
forbruget i regnskabet for 2008, og denne afregning forventes derfor finanseieret af kas-
sebeholdningen. Alternativt kan den forudsatte mindreudgift i 2009 ikke realiseres.  

• Rehabilitering: En videreførsel af den nuværende rehabiliteringsindsats må forventes at 
give en årlig udgift på 2,5-3,0 mio. kr. fra 2010, heraf er der foreslået finansieret 1,3 mio. 
kr. i 2010 i budgetopfølgningen. Fortsættes indsatsen ikke, må der forventes en tilsva-
rende merudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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Sagsfremstilling: 
Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 1 pr. 31. 
marts 2009.   

Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og 
Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.  

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:  

Serviceudgifter............................................................................................ +10.534.000 kr.

Overførsler.................................................................................................. +11.160.000 kr.

Finansiering................................................................................................ +498.000 kr.

Netto........................................................................................................... +22.192.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte 
bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009. Endvidere vedlægges status
vedr. opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2009. 

Forretningsledelsen drøftede i møde den 28. april 2008 budgetopfølgning 1 med følgende 
bemærkninger: 

I forhold til overførselsudgifterne vil der formentligt komme en midtvejsregulering i 2009 som
delvis kan finansiere merudgifterne. KL er i gang med at undersøge kommunernes forventnin-
ger til overførselsudgifterne og resultatet heraf vil formentlig foreligge medio maj 2009. Sidst KL 
undersøgte området, var forventningen en samlet overskridelse på ca. 1 mia. kr. i 2009 og
Brønderslev Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 6.0 mio. kr. Det anbefales, at
merforbruget på overførselsudgifterne ses i sammenhæng hermed. Samtidig kan det overvejes
at afhjælpe stigningen i overførselsudgifterne ved at investere sig ud af problemerne, f.eks. ved
flere ansatte på Jobcentret. 

Vedrørende merudgifterne på serviceudgifterne opfordrer Forretningsledelsen til, at det samle-
de Byråd træffer beslutninger, der kan bremse stigningen i serviceudgifterne og herunder, at det
besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en udarbejdelse af et afdækningskatalog og i givet fald
hvor stor en procentsats, der ønskes afdækket. 

 
Bilag: 
Budgetopfølgning 31-3-2009 - Revideret 7-5-2009 
Aftalepunkter til budgetopfølgning - revideret udgave 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget kan ikke pege på kompenserende besparelser, men kan henvise til, at der kan juste-
res på det vedtagne generelle serviceniveau gennem en nedsættelse af normeringer, vikarmid-
ler og øvrig drift på institutioner og skoler. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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02 Vedligeholdelsesprojekter/pædagogiske tiltag 
J.nr.: 82.07.00P20/dwbkes 
 09/12078 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets drøftelse af procedure for anvendelse 
af de af Byrådet frigivne 500.000 kr. fra anlægsbudgettet for 2009 vedrørende vedligeholdel-
sesprojekter/pædagogiske tiltag. 

Det er vedtaget, at puljen stadig er en del af anlægsbudgettet og at regnskabet indeholder en spe-
cifikation af anvendelsen. Kompetencen til anvendelsen placeres i Fagenheden for Børn og Kul-
tur, som fortsat vil kunne få den nødvendige tekniske bistand i Fagenheden for Teknik og Miljø.

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget orienteres om puljens anvendelse. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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03 Frigivelse af midler fra den kommunale Udviklingspulje 
J.nr.: 00.16.00S05/dwbkes 
 09/15153 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur søger den kommunale Udviklingspulje om frigivelse af midler
til finansering af en fuldtidsstilling inden for Børne- og Familieafdelingen til indsatsområdet prak-
tisk, pædagogisk støtte i hjemmet. 

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Familiecentret i Børne- og Familieafdelingen. 

Baggrunden for oprettelse af stillingen er, at Børne- og Familieafdelingen i forhold til en konkret 
familiesag vurderer, at det er muligt at opnå en besparelse ved at ansætte en person på fuld tid
til at yde familien praktisk-pædagogisk støtte i hjemmet frem for, at familien skulle indskrives på
en familieinstitution til ca. 100.000 kr. pr. måned. 

Arbejdet består hovedsageligt i en praktisk "mesterlæreorienteret" arbejdsform, hvor vedkom-
mende skal rådgive og anvise familien i daglige rutiner, opgaver og strukturer. Forældrene øver
sig ved hjælp af praktiske anvisninger med støtte fra pædagogen i de ting, der er vanskelige. 

Årlig udgift til løn, pension m.v. er anslået til 380.000 kr. 

Organisation og Personale har ingen bemærkninger.

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi gør opmærksom på, at der på budgettet til den kommunale udviklingspulje 
er afsat kr. 1.069.180. Desuden er der overførsler fra 2007 og 2008 på i alt kr. 1.257.882. Der er 
i 2009 et forbrug på kr. 17.750.       

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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04 Ferieplan for skoleåret 2010/11 
J.nr.: 17.02.03P15/dwbkes 
 09/15203 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender følgen-
de forslag til ferieplan for skoleåret 2010/11 til udtalelse i Skolebestyrelserne: 

  

Sommerferie 26. juni 2010 - 8. august 2010 

Efterårsferie 16. oktober 2010 - 24. oktober 2010 

Juleferie 18. december 2010 - 2. januar 2011 

Vinterferie 19. februar 2011 - 27. februar 2011 

Påskeferie 16. april 2011 - 25. april 2011 

St. Bededag 20. maj 2011 

Kr. Himmelfart samt dagen derpå 2. juni 2011 - 5. juni 2011 

Pinseferie 11. juni 2011 - 13. juni 2011 

Sommerferie 25. juni 2011 

  

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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05 Ansøgning om nye børnegarderober - Rømersvejens Børnehave 
J.nr.: 82.04.00G01/dwbkjgj 
 09/14251 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen for Rømersvejens Børnehave ansøger om bevilling til etablering af nye børnegarde-
rober i børnehaven. 

Det anføres, at børnehavens garderober er 43 år gamle. Der er brug for at få moderniseret gar-
deroberne, fordi de er nedslidte, små og upraktiske, men også fordi rumarealet, hvor gardero-
berne er placeret, er lille og at det derfor er umuligt at være mere end ganske få børn ad gan-
gen. 

Børnehaven vil udvide garderobeområdet til også at omfatte gangen/hallen ved hoveddøren. 

Der er indhentet tilbud på nye garderober. Tilbuddet er på 57.671 kr. 

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at der inden for udvalgets budget ikke er midler til
rådighed til formålet i 2009. Fagenheden anfører endvidere, at det kan drøftes, hvorvidt nedslid-
te garderober er et vedligeholdelsesspøgsmål, hvor ansøgningen så vil høre hjemme i Teknik-
og Miljøudvalgets område. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget ønsker, at pengene findes i den pædagogiske pulje til vedligeholdelsesprojek-
ter/pædagogiske tiltag. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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06 Status på etablering af pavillon for Skovbørnehaven 
J.nr.: 16.06.00G01/dwbkes 
 09/15133 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur oplyser til orientering, at sagen vedrørende opførelse af byg-
ning til børn i skovbørnehaven den 12. januar 2009 er anket til Naturklagenævnet. 

Naturklagenævnet har den 16. marts 2009 videresendt sagen til Skov- og Naturstyrelsen med 
henblik på udtalelse vedrørende fredskov. Skov- og Naturstyrelsen foretager besigtigelse af ste-
det den 14. og 15. maj 2009. Når dette svar forelægger fra Skov- og Naturstyrelsen genoptages 
sagsbehandlingen i Naturklagenævnet. Det er ikke muligt at sige noget om tidspunktet for afgø-
relse i Naturklagenævnet. 

Status fra Kornumgårdsvejens Børnehave vedrørende situationen i skovbørnehaven vedlægges
som bilag. Der afholdes møde med forældregruppen den 14. maj 2009 med henblik på drøftelse
af situationen. 

Fagenheden vil på mødet orientere om situationen og mulige alternative løsningsforslag. 

 
Bilag: 
Statusnotat vedr. Skovbørnehaven  
Udtalelse fra personale m.fl. i skovbørnehaven 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget ønsker, at 

1. processen vedrørende etablering af skolvbørnehaven fortsættes  

2. Fagenheden finder en midlertidig pavillonløsning 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 



Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2009 Side 545
 

 
07 Justering af Masterplanen på dagtilbudsområdet 
J.nr.: 16.05.00P15/dwbkes 
 09/15135 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet vedtog i møde den 15. april 2008 Masterplan vedrørende kapacitet på dagpasningsom-
rådet og følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen: 

1. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjal-
lerup  

2. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev By ved en tilbygning til Fa-
sanvejens børnehave  

3. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordnin-
ger/landsbyordninger 

Punkt 1 og 2 er effektueret. 

På længere sigt (prioriteret):

1. Etablering af en ny børnehave i Børnderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet 
for børnehaven Midgård (der etableres vuggestuepladser)  

2. Etablering af ny vuggestue/børnehave  i Dronninglund (70 børnehavepladser og 16-20 
vuggestuepladser). 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender, at Fagenheden arbejder vi-
dere med justering/omprioritering af Masterplanen således: 

Brønderslev by:

Som alternativ til etablering af ny kombineret vuggestue/børnehave i Brønderslev By (nordbyen)
foreslås udvidelse af vuggestuen Himmelblå med naboejendom (yderligere 20 pladser) samt
udvidelse af børnehaven Lærkereden med 20 børnehavepladser 

Dronninglund:

Som alternativ til etablering af ny kombineret vuggestue og børnehave i Dronninglund foreslås
udvidelse af Vestre børnehave til at kunne rumme i alt 80 børnehavebørn. Hovedhus bibehol-
des (30 børnehavepladser), medens barakken nedlægges (20 pladser). Med baggrund i grun-
dens størrelse vurderes det ikke muligt også at etablere vuggestuegruppe. Vuggestuegruppe
etableres på et senere tidspunkt evt. efter nærmere aftale med Dronninglund Børnehave. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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08 Etablering af frokosttilbud - gennemgang af køkkener 
J.nr.: 16.06.10P21/dwbkes 
 09/7496 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der ultimo april måned 2009 er foretaget gennem-
gang af køkkener med henblik på etablering af frokosttilbud til børn i børnehaver. 

Køkkengennemgangen er foretaget med henblik på vurdering af behov for opgradering af køk-
kenfaciliteter. Udgangspunktet for køkkengennemgangen har været opgradering til simpel til-
virkning/smør selv.  

Byggeri og Beredskab har udarbejdet oversigt over behovet for ændringer, som vedlægges som
bilag. Udgiften anslås til ca. 300.000 kr. 

Der er ikke ved køkkengennemgangen foretaget vurdering af behovet for yderligere kø-
le/frysekapacitet og konsekvens af håndtering/opbevaring af transportkasser. Når det er besluttet, 
hvilken madordning, der skal tilbydes, vil denne vurdering blive foretaget. Der må således for-
ventes evt. yderligere udgifter til opgradering af køkkener. 

 
Bilag: 
Gennemgang af køkkener i daginstitutioner 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget ønsker fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget for at drøfte sagens videre forløb. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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09 Politik for dagtilbud 0 - 6 år 
J.nr.: 16.05.00P22/dwuphj 
 09/3671 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Udsat. 

Adnan Jedon var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 3. marts 2009 at fremsende forslag til Politik for
dagtilbud 0 - 6 år til  udtalelse i Forældrebestyrelserne. 

Afsættet for Poltik for dagtilbud 0 - 6 år er Dagtilbudsloven og Brønderslev Kommunes Sam-
menhængende børnepolitik, der overordnet sigter mod at sikre det gode børneliv for alle børn i
kommunen. 

Med vedtagelsen af Politik for dagtilbud 0 -6 år ønsker Brønderslev Kommune at fremme det
faglige fællesskab og den pædagogiske udvikling i kommunens dagtilbud. Ud fra overskrifterne:
Pædagogisk Kvalitetsudvikling og Kompetenceudvikling synliggøres de elementer, der vægtes 
inden for kommunens dagpasningsområde. 

 
Bilag: 
Sammendrag og udtalelser fra Forældrebestyrelser 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Indstilles til godkendelse i Byrådet. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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10 Styrelsesvedtægt for børnehaver 
J.nr.: 16.05.15P24/dwuphj 
 09/659 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Udsat. 

Adnan Jedan var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til Styrel-
sesvedtægt for børnehaver til udtalelse i Forældrebestyrelserne. 

I henhold til Dagtilbudsloven skal der etableres forældrebestyrelser for hvert enkelt dagtilbud for
dermed at sikre forældrenes indflydelse. 

Ifølge loven udøver forældrebestyrelserne sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er
fastsat i lovgivningen og af Byrådet. Byrådet skal derfor fastlægge rammerne for forældrebesty-
relsernes arbejde, og disse skal fremgå af en kommunal styrelsesvedtægt. 

 
Bilag: 
Sammendrag og udtalelser fra Forældrebestyrelser 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Indstilles godkende med den ændring 

• at der kun er én stemme pr. barn  

• at forældre ikke kan fortsætte i bestyrelsen, når barnet går ud af børnehaven. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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11 Godkendelse af budget 2009 for opholdsstedet Lille Bjørnlund 
J.nr.: 16.03.26S29/dwbkes 
 09/1262 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at budgettet for 2009 med deraf følgende takst på
88.992 kr. pr. måned pr. anbragt for opholdsstedet Lille Bjørnlund godkendes. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet budget på 6.087.048 kr., som fordeler sig på føl-
gende måde: 

Lønudgifter: 4.951.375 kr. 

Ejendomsudgifter: 447.281 kr. 

Øvrige udgifter: 643.392 kr. 

Tilsynsbetaling: 45.000 kr. 

Det forudsættes, at den godkendte budgetramme som helhed overholdes, ligesom udgiftsblok-
ken Løn ikke overskrides. 

Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling meddeler, at budgetgennemgangen ik-
ke har givet anledning til bemærkninger. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Godkendt. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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12 Orientering - maj 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 

1. Orientering om KeK-projektet  

2. Orientering om klage fra Semaiskolen over kommunens sagsbehandling  

3. Materiale fra Faaborg-Midtfyn vedr. etablering af børnehus  

4. Orientering om den generelle situation vedr. støtte til børn med særlige behov.  

5. Orientering om fremsendte ansøgninger om at gøre brug af udfordringsretten på Folke-
skoleområdet: 

Kvalitetsrapporten ønskes flerårig  

Indgåelse af fokusområdet pædagogiske processer i kvalitetsrapporten hvert 2. år  

Klokkerholm Skole: etablering af praktisk mundtlig prøve i biologi i 9. klasse  

Hedegårdsskolen: Minimering af omfanget af elevplaner (ansøgningen gælder også
Dronninglund Skole, Søndergades Skole og Agersted Skole). 

 
Bilag: 
Materiale fra Faaborg-Midtfyn kommune 
Ansøgninger vedr. Udfordringsretten 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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TILLÆGSDAGSORDEN 
15 Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By 
J.nr.: 17.01.04G12/dwbkes 
 08/2857 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte spørgsmålet om Skolegades
Skoles fremtid og i den forbindelse skolestrukturen i Brønderslev By. 

Der er opstillet følgende scenarier: 

1. Skolerne beholder deres egen overbygning og Skolegades Skole fortsætter dermed som 
2-sproget skole med 0.-9. klasse efter renovering/ombygning  

2. Skolerne beholder deres egen overbygning, og der bygges en ny 2-sporet skole med 0.-
9. klasse til erstatning for Skolegades Skole  

3. Overbygningen på Skolegades Skole flyttes til Hedegårdsskolen (der har de bedste ud-
videlsesmuligheder) og Skolegades Skole bliver en 2-sporet skole med 0.-6. klasse. 
Søndergades Skole forbliver en 2-sporet skole med 0.-9. klasse  

4. Alle overbygningsklasserne på Skolegades Skole, Søndergades Skole og Hedegårds-
skolen flyttes til en ny overbygningsskole sammen med det nuværende 10. klassecenter 
fra Hedegårdsskolen. 

 
Bilag: 
Notat om Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
De fremsendte scenarier drøftet og fremlægges for byrådet på et temamøde den 2. juni 2009.  

Udvalget vil på sit næste møde udarbejde indstilling om sagen. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 
 
 


	Børne- og Ungdomsudvalget 
	Beslutningsprotokol 
	01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009 
	02 Vedligeholdelsesprojekter/pædagogiske tiltag
	03 Frigivelse af midler fra den kommunale Udviklingspulje
	04 Ferieplan for skoleåret 2010/11
	05 Ansøgning om nye børnegarderober - Rømersvejens Børnehave
	06 Status på etablering af pavillon for Skovbørnehaven
	07 Justering af Masterplanen på dagtilbudsområdet
	08 Etablering af frokosttilbud - gennemgang af køkkener
	09 Politik for dagtilbud 0 - 6 år
	10 Styrelsesvedtægt for børnehaver
	11 Godkendelse af budget 2009 for opholdsstedet Lille Bjørnlund
	12 Orientering - maj 2009
	15 Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By

