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01 Analyse af familiecentret 
J.nr.: 00.01.00G12 /dwbkes 
 09/21281 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender Analyse af Familiecentret. 

Analysen er udarbejdet som opfølgning på Budgetaftale 2009 "Der er enighed om, at der skal
gennemføres analyse af familiecentrets indsatsområde med henblik på en styrkelse af forebyg-
gelsesområdet". Analysen er udført som et led i KeK-projektet og er udført af Deloitte. 

Repræsentanter fra Deloitte kommer til stede kl. 15.00 for at gennemgå analysen. 

 
Bilag: 
Udkast til analyse af Familiecentret 
Bemærkninger fra leder af familiecentret 
 

 
 



 

 
02 Projekt KeK - etablering af arbejdsgrupper  
J.nr.: 00.01.00P20 /dwuphj 
 08/797 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
  

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med projekt KeK er der lavet en handleplan for det kommende år. Styregruppen 
har godkendt handleplanen på møde den 11. juni 2009. Inden for Børne- og Ungeområ-
det betyder det, at der skal etableres en række tværkommunale og lokale arbejdsgrupper inden
for seks udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne er:  

• Politikimplementering  

• Borgerinddragelse  

• Politikerrollen  

• Serviceniveau og økonomi  

• Ledelsesinformation  

• Sagsbehandling  

Hvad de enkelte indsatsområder helt konkret omhandler fremgår af handleplanen - se bilag 1. 

Der er i handleplanen lagt op til politisk deltagelse i de tre første indsatsområder. Børne- og 
Ungdomsudvalget bedes drøfte og udpege, hvem der deltager fra Brønderslev Kommune. Bilag
2 er en oversigt over deltagere og arbejdsgrupper samt en mødeplan for de tværkommunale ar-
bejdsgrupper. 

 
Bilag: 
Handleplan for Brønderslev - 1. udgave 
Skema - deltager i arbejdsgrupper - Deltagere - tværkommunale og lokale arbejdsgrupper 
 

 



 

 
03 Analyse af lærerlønsbudgettet 
J.nr.: 00.30.10Ø09 /dwbkes 
 09/10528 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Direktøren for Børn og Kultur fremsender notat vedr. Analyse af lærerlønsbudgettet. Udval-
get anmodes om stillingtagen til, hvorledes forventet merforbrug for 2009 finansieres. 

Det bemærkes, at da skoleåret 2009/10 er planlagt, skønnes det, at  lærerlønsbudgettet samlet 
set  for 2009 vil udvise et merforbrug for 5.371.000 kr. 

Muligheden for at hente denne merudgift hjem over de kommende år kunne være at skære det 
vejledende timetal på alle årgange ned med 2 lektioner pr. klasse pr. uge gældende fra skole-
året 2010/11. Med den nuværende tildelingsmodel får hver klasse i dag tildelt i gennemsnit 2,2
ugt. lektioner mere end minimumstimetallet. Med den foreslåede reduktion vil hver klasse frem-
over få tildelt i gennemsnit 0,2 ugt. lektioner mere end minimumstimetallet, svarende til at der på 
2 årgange er mulighed for at ligge 1 lektion over minimumstimetallet, mens de øvrige årgange
vil ligge på minimumstimetallet. 

Samlet set vil det give en helårlig mindreudgift på 7.249.000 kr., hvilket med 5/12 virkning svarer
til 3.020.000 kr. i 2010. Hermed vil den samlede profil for at klare merudgiften via den økonomi-
ske decentralisering være: 

År Merudgift, jfr.
analyse 

 Mindreudgift pga 
færre timer Årlig merudgift Gæld 

2009 5.371.000 kr. 0 5.371.000 kr. 5.371.000 kr. 

2010 5.371.000 kr. - 3.020.000 kr. 2.351.000 kr. 7.722.000 kr. 

2011 5.371.000 kr. - 7.249.000 kr. - 1.878.000 kr. 5.844.000 kr. 

2012 5.371.000 kr. - 7.249.000 kr. - 1.878.000 kr. 3.966.000 kr. 

2013 5.371.000 kr. - 7.249.000 kr. - 1.878.000 kr. 2.088.000 kr. 

2014 5.371.000 kr. - 7.249.000 kr. - 1.878.000 kr. 210.000 kr. 

Analysen anviser endvidere, hvordan lærerlønsbudgettet fremadrettet reguleres samt hvilke sty-
ringsregler, der gælder for folkeskoleområdet. 

 
Bilag: 
Notat vedr. analyse af lærerlønninger 
 



 

 
 



 

 
04 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2010 - Børne- og Ungdomsud-

valget 
J.nr.: 00.30.00Ø02 /dwokhoc 
 09/15948 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med 
Fag- og Stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal be-
handles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der øn-
skes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative for-
slag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter
til budgettet.  

For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, fremsender Center for Øko-
nomi et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget (efter ny opdeling). Ske-
maet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.  

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2009. Herefter er 
der korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2009 samt for evt.
tillægsbevillinger, der er givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de
omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet ud-
giftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative om-
placeringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. 

Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2009, og dette budgetgrundlag pris- og lønregule-
res herefter til 2010 niveau. 

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og det er disse korrektioner udvalgene skal tage
stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå
enten under 1. ”Lovgivningsændringer”, 2. ”Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter” eller
3. ”Ændrede forudsætninger, serviceudgifter” Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et ef-
terfølgende skema.  

Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2010 fordelt på drift og anlæg, som Cen-
ter for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at
fremsende yderligere ønsker. 

Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 20. august, inden bud-
getforslaget sendes til første behandling. 

Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at Forretningsledelsen drøfter sagen. 

  

Bilag: 
Budgetsammendrag for 2010 med korrektioner m.v. 
Ønsker til budget 2010 med bilag 
 



 

 
 



 

 
05 Regnskab for 2008 - Hjallerup Børnehave 
J.nr.: 16.06.00S55 /dwokjbh 
 09/18192 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Hjallerup Børnehave fremsender regnskab for 2008. 

Regnskabet udviser et underskud på 66.713 kr. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskabet. 

Det bemærkes, at regnskabet i forhold til Brønderslev Kommunes økonomiske decentralisering
udviser et overskud på 47.307 kr. Ovenstående regnskab er udtryk for, at der indgår renter og
afdrag på lån/pantebrev, forældrebetaling. 

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

 

 
 



 

 
06 Nye vedtægter for Hjallerup Børnehave 
J.nr.: 16.06.00P24 /dwbkes 
 09/16558 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen for den Selvejende institution Hjallerup Børnehave fremsender forslag til nye ved-
tægter til godkendelse. 

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: 

Efter høring i forældrebestyrelserne vedtog Byrådet den 2. juni 2009 styrelsesvedtægt for kom-
munale dagtilbud 3 - 6 år gældende for både kommunale og selvejende dagtilbud. Der var ikke 
indsendt høringssvar fra Bestyrelsen for Hjallerup Børnehave. 

Bestyrelsen for Hjallerup Børnehave har formuleret forslag til egne vedtægter. 

Fagenheden bemærker til forslaget:

1. Medarbejderne skal sikres plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af leder, jfr. Brønders-
lev Kommunes personalepolitik  

2. Vedr. vedtægternes §9, sidste afsnit: 

"Det er anført: Der kan frit overføres budgetmidler inden for rammebeløbet, bortset fra lønbud-
gettet, hvor der overholdes den ramme, der er fastsat i forbindelse med forhandlinger med per-
sonalets faglige organisationer samt pedelaftaler som fastsat af Byrådet". 

Brønderslev Kommune har ikke som forudsætning, at lønbudgettets rammer fastsættes i forbin-
delse med forhandlinger med personalets faglige organisationer. Det er op til den enkelte leder i
samarbejde med institutionens tillidsrepræsentant, at aftale rammerne for udmøntning af løn-
budgettet. Udover løn til servicemedarbejder (pedel) har Byrådet fastslagt niveauet for rengø-
ringstimer i de enkelte institutioner, hvorfor den selvejende institution ikke kan ændre herpå. 

3. Der er ikke i vedtægterne formuleringer om kontakt/samarbejde med Brønderslev Kommune.
Når det ikke fremgår af vedtægterne skal det formuleres og fremgå i en revideret driftsoverens-
komst mellem den Selvejende instutiton Hjallerup Børnehave og Brønderslev Kommune. 

Bortset fra ovenstående er der ikke væsentlige uoverensstemmelser mellem de af den selv-
ejende instutitons fremsendte vedtægter og de i Børnderslev Kommunes politisk besluttede 
vedtægter. 

 
Bilag: 
Vedtægtsforslag 
 



 

 
 



 

 
07 Opstilling af pavillon ved Stenum Børnehave 
J.nr.: 82.20.00G01 /dwbkes 
 09/19632 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Tolstrup-Stenum Friskole meddeler, at de for at få ekstra plads i børnehaven ønsker at opstille 
en pavillon i en periode på 5 år. Grunden, hvorpå pavillonen opstilles, ejes af Brønderslev
Kommune, men pavillonen opføres alene af Tolstrup-Stenum Sognecenter. 

Teknisk og Miljøafdelingen er ansøgt om dispensation til opstilling af pavillonen. 

Antallet af børn i børnehaven udvides fra 32 til 40 børn. 

Fagenhenden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender opstilling af pavillonen på
vilkår, at det er uden udgift for Brønderslev Kommune og at der er de fornødne tilladelser hertil. 
Endvidere foreslås, at udvalget godkender, at udvidelse af antal pladser fra 32 til 40, i alt 8
pladser afregnes i forhold til Brønderslev Kommunes konkrete brug af pladserne. 

Det oplyses, at der er indgået driftsaftale om betaling for 32 børn.  

 

 
 



 

 
08 Dispensation for åbningstid i Lærkereden 
J.nr.: 16.06.02P25 /dwbkes 
 09/20881 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Brian Vesterå og Tanja Villemoes, Øster Kærvej 7, Brønderslev ansøger om dispensation for
åbningstiden i Børnehaven Lærkereden. 

Der ansøges om dispensation mandag, onsdag og torsdag til kl. 18.00. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser,  

Familien har tidigere søgt om dispensation 5 dage om ugen. Børne- og Ungdomsudvalget ved-
tog i møde den 24. marts 2009 at meddele afslag under henvisning til, at der budgetmæssigt ik-
ke er afsat ressourcer til at udvide åbningstiden om eftermiddagen. 

Børnehaver er tilmeldt normering til en åbningstid fra kl. 06.30 til kl. 17.00. 

En imødekommelse af ansøgningen vil betyde en udvidelse af normeringen i Lærkereden med
3 ugt.t imer (ca. 28.000 kr. årligt i udgift). 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi oplyser, at der budgetmæssigt ikke er afsat ressourcer. 

 

 
 



 

 
09 Semaiskolen - godkendelse af fritidstilbud 
J.nr.: 16.11.00G01 /dwbkes 
 09/16493 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender de af Semaiskolen fremsendte specifikationer af 
budgettes udgifter.  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Udsat, da udvalget ønsker en nærmere redegørelse for de enkelte budgettal. 

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender det til Semaiskolens interne
skole oprettede fritidstilbud. 

Der er tale om 4 eftermiddage ugentligt med henholdsvis aktivitet og arbejdspraktik, oplevel-
sestur, sommerferie, skiaktivitet og koloni. 

Aktiviteten foregår mandag og onsdag efter skoletid fra kl. 14 til kl.16 og arbejdspraktik tirsdag
og torsdag efter skoletid fra kl. 12 til kl.16. 

Fritidsdelen er en del af hverdagen for børn indskrevet på opholdsstederne, men tilbydes også
til eksterne skoleelever, da den hænger naturligt sammen med skoledagen. 

Prisen pr. barn udgør pr. måned i 2009: 14.080 kr.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.  

 
Bilag: 
Beskrivelse af fritidstilbud 
Budget for fritidstilbud 
Specifikationer vedr. budgetudgifter 
 

 



 

 
10 Godkendelser vedr. Fonden Semaiskolen 
J.nr.: 16.03.26P19 /dwbkes 
 09/20892 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende 
vedr. Fonden Semaiskolen: 

1. Nyt opholdssted "Opholdsstedet soloprojekter"  

2. Etablering af akutlejlighed  

3. Budget 2009 

Ad 1: 

Der er tale om 4 enkeltmandsprojekter med tilknytning til opholdsstedet Semaiskolen. Det drejer
sig om enkeltmandsprojekter til unge indskrevet på opholdsstedet Semaiskolen, som rummer så
alvorlige problemstillinger, at deres ophold på opholdsstedet har udviklet sig til at give en nega-
tiv effekt på både den unge selv og de andre beboere. Formålet med enkeltmandsprojektet er
indslusning til opholdsstedet Semaiskolen. Viser det sig, at den unge ikke passer ind her, skal
den unge visiteres til et andet tilbud. 

Enkeltmandsprojekterne etableres særskilt til den enkelte unge og ophører når vedkommende
fraflytter, dog senest ved vedkommendes fyldte 23. år. Det betyder, at der forud for hver anbrin-
gelse skal ske godkendelse af de fysiske rammer, som vil bestå af en 3 værelseslejlighed i 
Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune har allerede godkendt enkeltmandsprojektet
Vestergade 154, som fremover forudsættes at indgå i "opholdsstedet soloprojekter". 

Ad 2: 

Der er tale om lejlighed til opholdsstedet Akutfunktion.Lejligheden er beliggende Mejergade 2-1-
v, Brønderslev. 

Ad 3: 

Der foreslås godkendelse af følgende budgetter for 2009: 

Opholdsstedet Semaiskolen: Takst pr. måned 76.482 kr.

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 13.078.503 kr., som fordeler sig 
på følgende måde: 

• Lønudgifter: 10.425.843 kr.  

• Ejendomsudgifter: 522.000 kr.  

• Øvrige udgifter: 2.085.660 kr.  

• Tilsynsbetaling: 45.000 kr. 

Der er godkendt en samlet personalenormering på 28,36 fuldtidsstillinger. 



 

Opholdsstedet Soloprojekter: Takst 183.826 kr. pr. måned.

Udgifterne godkendes således pr. måned: 

• Lønudgifter: 163.680 kr.  

• Ejendomsudgifter: 5.073 kr.  

• Øvrige udgifter: 11.250 kr.  

• Tilsynsbetaling: 3.823 kr. 

Der er godkendt en samlet personalenormering på 5,2 fuldtidsstillinger pr. projekt baseret på 
pædagoger. 

Opholdsstedet Akutfunktion:

Der er ikke tale om en egentlig takst, idet øvrige udgifter er efter regning. 

Der godkendes følgende budget pr. måned: 

• Lønudgifter: 281.050 kr.  

• Ejendomsudgifter: 5.925 kr.  

• Tilsynsbetaling: 4.588 kr. for administrativt tilsyn pr. forløb. 

Der er godkendt en samlet personalenormering på 8,9 fuldtidsstillinger pr. projekt baseret på 
pædagoger. 

Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt):

Der er ikke tale om en egentlig takst, idet transportudgifter er efter regning. 

Der godkendes følgende budget pr. måned: 

• Lønudgifter: 281.050 kr.   

• Øvrige udgifter (forplejning): 10.429 kr.   

• Tilsynsbetaling: 4.588 kr. for administrativt tilsyn pr. forløb. 

Der er godkendt en samlet personalenormering på 8,9 fuldtidsstillinger pr. projekt baseret på 
pædagoger. 

Fælles for alle opholdssteder:

For opholdsstederne forudsættes det, at den godkendte budgetramme som helhed overholdes.
Det samlede budget kan ikke overskrides og udgiftsblokken Løn kan ikke overskrides. 

Særydelser:

Indenfor rammerne af godkendelsesgrundlaget kan der i særlige tilfælde mellem opholdsstedet
og den visiterende myndighed aftales særydelser for en konkret beboer. Der kan i den forbin-
delse aftales ekstrabetaling, da særydelser ikke er indregnet i taksten. 



 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling anbefaler indstillingerne. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.  

 
Bilag: 
Indstilling om godkendelse samt budgetgodkendelse 
 

 
 



 

 
11 Godkendelse af etablering af multibane ved Semaiskolen 
J.nr.: 04.08.10G01 /dwbkes 
 09/20890 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender ansøgning fra opholdsstedet
Semaiskolen om etablering af multibane. 

Det godkendes, at den anslåede udgift til etableringen, 348.283,75 kr. incl. moms tages fra fon-
dens tidligere års henlæggelser, som ultimo 2007 var på 1.925.108 kr. 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har behandlet ansøgningen og anbefaler godkendelsen. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.  

 

 
 

 
 



 

 
12 Opholdsstedet Ryttergården - opnormering og budget 2009 
J.nr.: 16.03.26P19 /dwbkes 
 09/22001 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Opholdsstedet Ryttergården har ansøgt om opnormering af antal pladser fra 9 til 13. Der er p.t.
indskrevet 11 beboere. 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynafdeling har behandlet ansøgningen og oplyser:

Brønderslev Kommunes Tekniske forvaltning har oplyst, at en opnormering kræver en lokalplan.
Teknisk Forvaltning har meddelt tidsbegrænset landzonetilladelse på 1½ år med vilkår om be-
handling af lokaplan. Formålet med den tidsbegrænsede landzonetilladelse er at lovliggøre de
eksisterende forhold, indtil der er truffet afgørelse i forhold til lokalplanen. 

Det kan ikke på forhånd siges, hvorvidt en lokaplan bliver vedtaget, således at opholdsstedet i
forhold til planloven kan rumme op til 13 beboere. Dersom lokalplanen ikke vedtages, og der
derfor vil følge et krav om reducering af beboere forventes det, at bygningsmyndigheden vil ac-
ceptere, at de indskrevne unge kan afslutte deres ophold, men at der ikke må indskrives nye ef-
ter den fastlagte frist (naturlig afgang). Tilsyns- og Godkendelsesafdelingen bemærker, at de ik-
ke kan indstille til godkendelse af den midlertidige opnormering under henvisning til situationen,
hvis bygningsmyndigheden mod forventning ikke giver tilladelse til, at fraflytning i forhold til de 
for mange unge kan ske ved naturlig afgang. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget  

• meddeler midlertidig godkendelse af opnormering fra 9 til 13 pladser, indtil der er truffet 
afgørelse om lokaplanen under henvisning tíl, at der er udstedt midlertidig landzonetilla-
delse   

• godkender takst pr. måned for 2009 på 65.536 kr. med udgangspunkt i 13 pladser 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 9.712.482 kr., som fordeler sig
på følgende måde: 

• Lønudgifter: 7.641.107 kr.  

• Ejendomsudgifter: 666.500 kr.  

• Øvrige udgifter: 1.359.000 kr.  

• Tilsynsbetaling: 45.875 kr. 

Der godkendes en samlet personalenormering på 19,5 fuldtidsstillinger. 

Det samlede budget må ikke overskrides og udgiftsblokken Løn kan ikke overskrides. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.  



 

  

 
Bilag: 
Indstilling samt budget 2009 
 

 
 



 

 
13 Godkendelse af budget 2009 - Nordbasen 
J.nr.: 16.29.00S55 /dwbkes 
 09/20882 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget for 2009 for opholds-
stedet Nordbasen med en takst pr. måned på 88.261 kr. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet budget på 3.018.551 kr., som fordeler sig på føl-
gende måde: 

• Lønudgifter: 2.349.148 kr.  

• Ejendomsudgifter: 105.578 kr.  

• Øvrige udgifter: 517.950 kr.  

• Tilsynsbetaling: 45.875 kr. 

Der er godkendt en samlet personalenormering på 6,28 fuldsstillinger. 

Der er i budgettets forudsætninger accepteret udgift til "Advokat og konsulentbistand" i 2009 på
50.000 kr. Det forventes ikke, at der vil være en tilsvarende udgift i 2010 og fremover. 

Det forudsættes, at den budgetramme som godkendes overholdes som helhed. Der forudsæt-
tes, at der finder en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Det betyder, at det samlede 
budget ikke må overskrides og at udgiftsblokke Løn ikke må overskrides. 

Det kan oplyses, at Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har behandlet 
budgettet og indstiller til godkendelse. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.  
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Sagsfremstilling: 
1. Orientering om forbrug af pulje vedr. pædagogiske forbedringer. 

2. Notat fra rengøringsleder vedr. tilsynsnotat vedr. daginstitutioner, pkt. 2, hygiejne. 

 
Bilag: 
Notat vedr. pulje til pædagogiske forbedringer 
Rengøringsleders notat 
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