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01 Præcisering af styrelsesvedtægt for børnehaver 
J.nr.: 16.05.15P24/dwuphj 
 09/659 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling:  
Den nye styrelsesvedtægt for børnehaver i Brønderslev Kommune har dannet baggrund for en 
del drøftelser om fortokning af § 1, stk. 2. Børnehaverne har bl.a. givet udtryk for et ønske om 
en præcisering af antallet 3-5 forældrerepræsentanter. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår på den baggrund, at styrelsevedtægten præciseres bå-
de i forhold til antal bestyrelsesrepræsentanter og institutionsstørrelse. 

Dagpasningsområdet foreslår, at styrelsesvedtægten § 1, stk. 2 ændres til følgende: 

En forældrebestyrelse består af: 

I institutioner med under 55 børn  

3-4 forældrerepræsentanter og 1-2 suppleanter 

Foruden lederen vælges endvidere 1 medarbejderrepræsentant og 1 suppleant 

I institutioner med over 55 børn  

4-5 forældrerepræsentanter og 1-2 suppleanter 

Foruden lederen vælges endvidere 2 medarbejderpræsentanter og 1 suppleant 

 
Bilag:  
Præcisering af styrelsesvedtægt for børnehaver 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Udvalget ønsker ingen ændring af styrelsesvedtægten på området. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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02 Madordning i dagtilbud 
J.nr.: 16.06.10G01/dwuphj 
 09/10688 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling:  
Med forliget mellem kommuner og staten er det blevet muligt at udskyde den obligatoriske
madordning i dagtilbud til ikrafttræden pr. 1. januar 2011. 

På et møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og forældrebestyrelserne gav forældrene ud-
tryk for, at de gerne så indførelsen af madordning udsat. 

Forliget mellem kommuner og stat betyder også, at madordningen på landsplan bliver tilført 
yderligere 400 millioner kr. Brønderslev Kommune kender endnu ikke det præcise beløb, som
kommunen får tildelt ekstra til madordningen. 

Fagenheden Børn & Kultur foreslår,  

• at indførelse af madordning i dagtilbud udskydes til ikrafttræden 1. januar 2011  

• at der politisk træffes beslutning om det økonomiske grundlag for madordningen, når der 
foreligger konkrete oplysninger om økonomien i ordningen 

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi oplyser, at der fra 1. januar 2011 er indregnet 2,575 mill. kr., hvilket er 
Brønderslev Kommunes andel af de 400 millioner kr., som på landsplan yderligere er tilført 
 madordningen.  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Godkendt. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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03 Forslag til fremtidige opgaver vedr. børneergo/fysioterapi 
J.nr.: 16.09.20G01/dwsuit 
 09/12359 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling:  
Til orientering fremsendes et af en nedsat arbejdsgruppe udarbejdet forslag til fremtidige opga-
ver vedr. børneergo/fysioterapi. 

Forslaget omfatter tilbud til 

1. Alle børn  

2. Børn med motoriske vanskeligheder - lette og svære  

3. Børn med varige svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 

Der foreslås ansat følgende personaler til arbejdet i de 3 grupper: 

Ad 1: 1 børnefysio/ergoterapeut i 30 ugt. timer 

Der er tale om en ny stilling 

Ad  2: 2 børneterapeuter (1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut) hver i 37 ugt. timer 

Der er p.t. ansat 1 20 timers ergoterapeut og 1 18½ timers fysioterapeut 

Ad 3: 1 børnefysioterapeut i 37 ugt. timer 

Der købes p.t. 10 timers fysioterapi og 10 timers ergoterapi. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Orienteringen taget til efterretning. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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04 Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune 
J.nr.: 00.01.00P22/dwbkes 
 08/17170 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling:  
Fritids- og Kulturudvalget foreslår, Børne- og Ungdomsudvalget sammen med Fritids- og 
Kulturudvalget foreslår Byrådet, at forslag til Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune god-
kendes og at politikken implementeres via en 5-årig handleplan. 

Forslag til Børnekulturpolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat at Fritids- og Kulturud-
valget. Arbejdsgruppen har udmøntet forslaget i "En kulturrygsæk til alle 0-18 årige". 

Der foreslås følgende mål: 

• Brønderslev Kommune vil med børnekulturpolitikken sætte fokus på vigtigheden af at 
udvikle børn og unges kulturelle kompetencer gennem udfoldelse og oplevelse  

• Ved at skabe mulighed for at kunst og kultur bliver en naturlig del af barnets hverdag - i 
institution, skolen og familielivet - vil Brønderslev Kommune fremme de optimale betin-
gelser for en opvækst, hvor kultur er både for, med og af børn  

• Det er Brønderslev Kommunes mål at åbne børnenes og de unges øjne for hele den 
brede vifte af kultur, så alle kommunens borgere uanset bopæl og økonomisk formåen 
får lige mulighed for at realisere deres kreative potentiale  

• For at opfylde disse mål skal alle borgere inden det fyldte 18. år have stiftet bekendtskab 
med det bedste inden for de 5 kunstarter: billedkunst, musik, drama, dans, litteratur - og 
desuden have deltaget i forløb, der omfatter kulturarv, friluftsliv og idræt  

Som det fremgår af ovenstående mål foregår en lang række af tilbuddene i daginstitutioner og
skoler. Det har været undersøgt, hvilke tilbud institutionerne p.t. benytter og der er konstateret
forskellighed. Via implementering af handleplan sikres det, at alle børn får samme muligheder. 

 
Bilag:  
Forslag til Børnekulturpolitik 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Fritids- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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05 Antal tilsynsbesøg på opholdsstederne i Brønderslev Kommune 
J.nr.: 16.00.47P05/dwbkes 
 09/23111 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling:  
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der i 
resten af 2009 gennemføres 9 tilsynsbesøg færre på de private opholdssteder for børn og unge
i Brønderslev Kommune. 

De færre tilsynsbesøg er en konsekvens af, at den Tværkommunale Tilsyns- og Godkendelses-
afdeling på grund af nyansættelse af 4 socialfaglige konsulenter i 2009 har haft 5 måne-
ders vakance, ligesom der er anvendt en del ressoucer på oplæring af de 4 nye medarbejdere. 

Fagenheden vurderer, at det er forsvarligt at undlade de 9 tilsynsbesøg i 2009, men vil dog an-
mode Tilsynsafdelingen om at foretage besøgene, såfremt det viser sig, at der bliver ressourcer 
hertil. 

Økonomi: 

9 færre besøg betyder en mindre opkrævning til Brønderslev Kommune fra opholdsstederne på 
81.000 kr. 

Fagenheden vil dække mindreudgiften ved at finansiere udgiften på hele udvalgets område ved
en gennemgang af diverse konti. 

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

 
Bilag:  
Notat om status vedr. tilsyn i Brønderslev Kommune 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Godkendt med de faldne bemærkninger. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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06 Om- og tilbygning på opholdsstedet Christiansmindes interne skole 
J.nr.: 16.03.26G01/dwbkes 
 09/22993 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling:  
Det socialpædagogiske opholdssted Christiansminde ansøger om godkendelse af brug af hen-
satte midler i forbindelse med om- og tilbygning til opholdsstedet og opholdsstedets interne sko-
le. 

Bygningerne brændte i februar 2009. 

Samtidig med genopbygning af bygningerne, ønsker Christiansminde at benytte lejligheden til at 
udvide med nye lokaler både i den eksisterende bygning samt i den ønskede tilbygning for der-
ved at gøre undervisningsmiljøet mere fleksibelt. Christiansminde ønsker endvidere at overgå til
jordvarme. 

Der er tale om en samlet investering på 2.500.000 kr. 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har ligeledes behandlet ansøgningen,
idet en del af udgifterne finansieres af opholdsstedets formue. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender 

• at 500.000 kr. incl. moms tages fra opholdsstedets tidligere års henlæggelser, som ulti-
mo 2008 var på 2.069.566 kr., hvoraf 1.097.471 kr. er hensat til nedbringelse af op-
holdsbetaling i efterfølgende år  

• at 2.000.000 kr. incl. moms tages fra den interne skoles tidligere års henlæggelser, som 
ultimo 2008 var på 2.153.183 kr. 

Godkendelsen er betinget af, at der er de fornødne tilladelser hertil, herunder landzone- og 
byggetilladelser. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Godkendt. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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07 Analyse af familiecentret 
J.nr.: 00.01.00G12/dwbkes 
 09/21281 Åben sag 
  BU

 
Indstilling:  
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2009:  
Analysen drøftes på mødet den 1. september 2009. 

 
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. 

 
Bilag:  
Udkast til analyse af Familiecentret 
Bemærkninger fra leder af familiecentret 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Analysen tages til efterretning. 

Forvaltningen bedes på baggrund af analysen og de faldne bemærkninger udarbejde et oplæg
til udvalget på oktobermødet. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 
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08 Analyse af lærerlønsbudgettet 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwbkes 
 09/10528 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling:  
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2009:  
Udvalget behandler sagen igen den 1. september 2009. 

 
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 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Udvalget ønsker udvidelsen af specialklasserækken på Søndergade Skole på 439.483 kr., ud-
videlsen af Heldagsklassen med 439.483 kr. og SFO-plads i forbindelse med kontaktklasserne 
til 373.672 kr. medtaget som teknisk korrektion til budget 2010. 

Den øvrige del af analysen behandles i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 2009. 

Adnan Jedon var fraværende. 
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09 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2010 - Børne- og Ungdomsud-

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

 
Indstilling:  
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2009:  
Drøftet. 

Drøftes igen på møde den 1. september 2009. 

 
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 er drøftet i Økonomiudvalget den 20. august 2009. 
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Bilag:  
Ønsker til budget 2010 med bilag 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Forvaltningen udarbejder oversigt over udvalgets ønsker og fremsender dem til behandling af
budgettet. 

Adnan Jedodn var fraværende. 
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10 Orientering - september I 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling:  
Drøftelse af udvalgets møderække for resten af 2009. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009:  
Mødet i december flyttes til den 10/12 kl. 16.30. 

Adnan Jedon var fraværende. 
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