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01 Revisionsberetning vedr. socialområdet m.v. - 2008 
J.nr.: 00.32.00K01/dwsbhak 
 09/22688 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Revisionsfirmaet Ernst & Young fremsender beretning nr. 5 om revision af de sociale, beskæfti-
gelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra
Staten vedr. regnskabsåret 2008. 

For Børne- og Ungdomsudvalgets område er der foretaget følgende revision: 

1. Merudgiftsydelser i henhold til LOS § 41 og 42  

2. Anbringende foranstaltninger i henhold til LOS § 52, stk. 3, nr. 8  

3. Forebyggende foranstaltninger i henhold til LOS § 52. 

Der er følgende bemærkninger: 

Ad 1:  

Der er foretaget revision i 10 sager. Der er konstateret fejl/mangler i 3 sager. De konstaterede 
fejl er berigtiget. 

Ad 2: 

Der er foretaget revision i 5 sager. Der er konstateret fejl/mangler i 1 sag. Mangel på opfølgning
af handleplan. 

Ad 3. 

Der er foretaget revision i 5 sager. Der er konstateret fejl/mangler i 1 sag. Der er ikke udarbejdet
handleplan. 

Det er revisionens opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og betryggende. 

 
Bilag: 
Udvalgte sider af Revisionsberetning for 2008 - socialområdet 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
Anbefales taget til efterretning. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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02 Driftsoverenskomst for selvejende institutioner i Brønderslev Kommu-

ne 
J.nr.: 16.05.05P27/dwuphj 
 09/20344 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
  

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til driftsoverenskomst 
for selvejende institutioner i Brønderslev Kommune. 

I Brønderslev Kommune er der to selvejende institutioner: Dronninglund Børnehave og Hjallerup
Børnehave. De eksisterende driftsoverenskomster er fra henholdsvis 1982 og 1989. Dagpas-
ningsområdet ser derfor et behov for at få opdateret driftsoverenskomsterne i henhold til såvel
nuværende lovgivning og lokale forhold. 

På opfordring fra Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) har KL og DLO i samarbejde
udarbejdet et moderniseret og mere tidssvarende eksempel på en standard-driftsoverenskomst 
mellem kommuner og selvejende daginstitutioner. 

Med udgangspunkt i KL’s og DLO’s standard-eksempel har Dagpasningsområdet udarbejdet 
udkast til to nye driftsoverenskomster for henholdsvis Dronninglund Børnehave og Hjallerup 
Børnehave. Udkastet er tilpasset lokale forhold. 

Begge udkast har været til gennemlæsning og udtalelse i kommunens Økonomiafdeling. 

 
Bilag: 
Udkast til driftsoverenskomst - Dronninglund Børnehave 
Udkast driftsoverenskomst - Hjallerup Børnehave 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
Sendes til udtalelse i Børnehaven. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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03 Rammeaftale 2010 - børne- og ungdomsudvalgets område 
J.nr.: 16.00.00P27/dwbkes 
 09/19342 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland fremsender endeligt udkast til rammeaftale for 2010 for social- og special-
undervisningsområderne. 

Socialområdet: 
Rammeaftalen på socialområdet er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, og aftalen 
indgås årligt mellem kommunerne i Regionen og Region Nordjylland. Aftalen skal sikre, at der
er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Rammeaftalen er udar-
bejdet af Region Nordjylland med afsæt i de 11 kommuners kommunale redegørelse om forven-
tede behov for tilbud på det social område. Inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område 
indgår Specialbørnehaven Spiren, Dronninglund med 8 pladser. 

Generelt har kommunerne indmeldt forventninger til en stigning i behovet for tilbud til målgrup-
perne handicappede børn og unge. Der er især stigende behov for tilbud til børn med ADHD,
autisme, tourette og tilsvarende lidelser. Ligeledes er der et stigende behov for aflastningsplad-
ser. 

Specialundervisningsområdet: 
Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland drevne
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år. 

Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt forventninger om et uændret 
forbrug for 2010 i forhold til eksisterende niveau. Der meldes dog ind om et mindreforbrug af
pladsantallet inden for småbørnsområdet på Aalborgskolen. Mindreforbruget skal ses i sam-
menhæng med en naturlig afgang af elever fra børneområdet til voksenområdet. Ændringerne 
har således dannet grundlag for en justering af pladsantallet på Aalborgskolen. Generelt er der
på børneområdet foretaget en nedskrivning af pladsantallet, som en konsekvens af en mindre
efterspørgsel efter pladser for elever med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. I forhold 
til Døvblindecentret melder kommunerne generelt ind om et uændret forbrug til både børn og
unge/voksne. 

Koordineringen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem regionerne har ligeledes ge-
nerelt resulteret i forventninger om uændret forbrug. 

Kommunerne har i de kommunale redegørelser ikke indmeldt oplysninger om særlige udvik-
lingstendenser og der er derfor ikke grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med
henblik på ændringer af tilbud. 

Fokusområder 2010:
Fokusområdet fra 2009 videreføres til 2010 - lands-og landsdelsdækkende undervisningstilbud 
til børn og unge under 18 år.  

Status er, at Region Nordjylland for tiden har 2 tilbud, der er i gang med processen vedr. plan-
lægning og implementering af Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Aalborg Kommune
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tilbyder en sådan ungdomsuddannelse med start august 2009. Herudover er Specialsektoren
og Døvblindecentret i gang med at udrede mulighederne samt potentialerne i at oprette en sær-
ligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for døvblinde unge. 

Afslutningsvis skal oplyses, at KKR er enige om, at der sker en 5% nedsættelse af taksterne
vedr. 2010.  

Det kan oplyses, at takstnedsættelsen for Specialbørnehaven Spiren betyder en besparelse på
197.100 kr. for 2010. 

Hele rammeaftalen kan ses på: http://ficsfiler.rn.dk/2082652.PDF og 
http://ficsfiler.rn.dk/2082654.PDF

Leder af Visitationen, Tina Grønbech, deltager under dette punkt. 

 
Bilag: 
Sammendrag vedr. socialområdet 
Sammendrag vedr. specialundervisningsområdet 
 
Beslutning i Handicaprådet den 29. september 2009: 
Rådet udtrykker stor bekymring i anledning af det stærkt stigende antal ADHD tilfælde, som bør 
undersøges nærmere. 

Rammeaftalen kan i øvrigt anbefales godkendt. 

Asta Skaksen var fraværende. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
Anbefales godkendt. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 

http://ficsfiler.rn.dk/2082652.PDF
http://ficsfiler.rn.dk/2082654.PDF
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04 Anbefalinger fra Udviklingsrådet 
J.nr.: 16.00.41P05/dwsbhsj 
 08/17290 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Udviklingsrådet i Region Nordjylland meddeler, at man med baggrund i udarbejdet 2 årlige re-
degørelser til Indenrigs- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet har udvalgt en række 
områder, hvor man ønsker at videregive sine erfaringer og anbefalinger til evt. videre foranstalt-
ning i de nordjyske kommuner. 

Børne- og Ungeområdet: 

Forebyggende foranstaltninger:

Udviklingsrådet har konstateret en støt stigning i anvendelse af forebyggende foranstaltninger -
Rådet anbefaler, at der i kommunerne arbejdes med effektmåling og dokumentation på det fore-
byggende område, således at der opnås en øget viden om, hvilke metoder og tiltag, der har en re-
el forebyggende effekt og således at den forebyggende indsats kan målrettes bedst og tidligst 
muligt. 

Anbringelser:

Udviklingsrådet har konstateret, at størstedelen af de nordjyske kommuner har haft fortsat stig-
ning i antallet af anbringelser - Rådet anbefaler, at kommunerne arbejder med en identificering af 
årsagerne til stigningen i anbringelserne, herunder sikrer, at der altid udarbejdes mål og handle-
plan for anbragte børn og unge, og at der sker en systematisk opfølgning. 

VISO:

Udviklingsrådet har konstateret, at kun få kommuner anvender specialrådgivningen i praksis -
Rådet anbefaler, at den manglende anvendelse af VISO´s rådgivning i praksis undersøges nær-
mere. 

Specialundervisningsområdet: 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:

Det er rådets erfaring, at der er uklarhed omkring forsørgelsesgrundlaget til disse elever - Rådet 
anbefaler, at forsørgelsesgrundlaget til ungdomsuddannelsen afklares. 

Specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden:

Det er Rådets erfaring, at der på området i den overvejende del af undervisningstiden foreligger 
utilstrækkeligt statistisk materiale, og at der p.t. ikke kan foretages sammenligninger mellem
kommuner - Rådhuset anbefaler, at kommunerne registrerer relevante statistiske oplysninger på 
området for specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden, således at der kan
tilvejebringes et overblik og et sammenligningsgrundlag med henblik på den videre tilrettelæg-
gelse af området.  
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
Der arbejdes med Børne- og Ungeområdet i KeK-projektet. 

Det anbefales, at punktet "specialundervisning i den overvejende del af undervisningstiden"
drøftes i KKR. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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05 Kvalitetsrapport for skoleområdet - 2009 
J.nr.: 17.01.10P15/dwbklb 
 09/14563 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår,  

• at Byrådet godkender Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet for 2009  

• at Byrådet godkender følgende handlinger til kvalitetsrapporten for 2009:  

1. Vikardækning  

2. Samarbejde mellem skole og SFO  

3. Forældreinvolvering  

4. Netværk og vidensdeling på tværs af skoler  

5. Ledelse.  

Handlingerne er en fortsættelse af enkelte handlinger fra sidste års kvalitetsrapport. 

I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport.
Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foran-
staltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau og kommunal-
bestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. 

For så vidt angår rapportens konklusion henvises til side 9 - 11 i kvalitetsrapporten. 

I kvalitetsrapporten har skolerne vurderet 

• Skolernes rammebetingelser - der henvises til side 14 - 44  

• Skolernes pædagogiske processer - der henvises til side 45 - 48  

• Skolens resultater - der henvises til side 49 - 51  

• Specialpædagogisk bistand i klassen, i kompetencecenter og i specialklasser -. der hen-
vises til side 55 - 66  

• Dansk som andet sprog - der henvises til side 67  

Der henvises endvidere til bilag 1, oversigt over specialklasser, erhvervsklasser og modtagel-
sesklasser for 6- 18 årige i 2009/10 - side 68 - 72. 

 
Bilag: 
Kvalitetsrapport 2009 - pixieudgave og rapport 
Udtalelser fra skolebestyrelserne 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
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Fagenhedens forslag godkendt. 

Adnan Jedon og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 



Børne- og Ungdomsudvalget, den 29. september 2009 Side 626
 

 
06 Ferieplan for skoleåret 2010/11 
J.nr.: 17.02.03P15/dwbkes 
 09/15203 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
Fortsættelse af sag fra møde den 19. maj 2009. 

Ferieplanen for skoleåret 2010/11 har været til udtalelse i Skolebestyrelserne. 

Skolebestyrelserne anbefaler forslaget, undtagen Skolebestyrelsen ved Toftegårdsskolen, der
foreslår at sommerferien forlænges, så første skoledag i skoleåret 2010/11 bliver torsdag den 
12. august 2010, hvorved sommerferien forlænges med 3 dage. 

Tilsvarende foreslår Skolebestyrelsen, at juleferien forkortes med 3 dage, så sidste skoledag in-
den ferien bliver onsdag den 22. december 2010. 

  

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

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 
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 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 

Adnan Jedon og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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07 Nyindretning af Præstevænget 1 i Hjallerup 
J.nr.: 82.04.00G01/dwbkes 
 09/23895 Åben sag 
  FK/BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 10. september 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 

 
Sagsfremstilling: 
Hjallerup Markedsforening har gennem en længere periode haft ønske om at gøre en indsats
for de unge i Hjallerupområdet gerne i samarbejde med Brønderslev Kommune. 

I de fælles drøftelser har en indretning og renovering af ejendommen Præstevænget 1 i Hjalle-
rup by været et emne.  Ejendommen huser i dag ungdomsklub, fritidsklub og legestue for dag-
plejen. 

Brønderslev Kommune har i samme periode fået en række AT-påbud på ejendommen, som li-
geledes stod overfor en almindelig vedligeholdelsesgennemgang. Påbuddene skal imødekom-
mes i løbet af foråret 2010. 

Senere har Hjallerup Musikforening meldt sig på banen med ønsket om at etablere musikfacili-
teter for musikinteresserede i Hjallerup. Musikforeningen har interesse i at etablere musiklokaler
med teknisk udstyr, evt. lydisolering og adgang via et briksystem, som kendt fra rådhusene.
Musikforeningen stiller 225.000 kr. til rådighed til denne del af opgaven, som ikke er medtaget 
under den øvrige økonomidel. 

I samarbejde har alle tre parter drøftet sig frem til et forslag til nyindretning og renovering omfat-
tende alle tre etager, så ejendommen kan fremstå som et attraktivt tilbud for børn og unge og
samtidig stille musiklokaler til rådighed for interesserede i en mere bred forstand og samtidig
imødekomme AT-påbuddene. 

De endelige streger for musiklokalernes indretning trækkes sammen med musikforeningen. 

Huset vil skulle administreres af Ungdomsskolen, hvor også klublivet er organisatorisk placeret.

Det forudsættes, at vedligeholdelse og rengøring er på samme niveau som pt. 

Det er aftalt med Dagplejen og Hjallerup Markedsforening, at der indrettes legestue i ejendom-
men Præstevænget 4, som Hjallerup Markedsforening ejer. Huslejen i forhold til dette lejemål er 
ikke pt. forhandlet på plads, men der arbejdes på at finde en fornuftig løsning på denne pro-
blemstilling. 

Økonomi   

Udgiften til nyindretning og renovering er anslået til 1.843.000 kr.

Finansieringen foreslås sammensat således: 
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Hjallerup Markedsforening  1.000.000 kr.

AT-påbud  685.000 kr.

Almindelig vedligehold 200.000 kr.

Udviklingspuljen  100.000 kr.

Anlægspulje, Fritid og Kultur    33.000 kr.

Der skal afleveres moms til momsudligningsfonden 17,5 %   -175.000 kr.

Samlet finansiering   1.843.000 kr.

Foruden Fritids- og Kulturudvalget involverer sagen Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og 
Ungdomsudvalget. Sagen fremsendes derfor også til behandling i disse to udvalg inden by-
rådsbehandlingen. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender nyindretning og renovering af Præ-
stevænget 1 i Hjallerup i samarbejde med Hjallerup Markedsforening og Hjallerup Musikforening. 

Fagenheden forslår desuden, at Byrådet godkender den foreslåede finansiering. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi oplyser, at der pt. resterer 1.820.441 kr. på anlægspuljen til bygningsved-
ligehold i 2009. Anvendes 885.000 kr. til dette projekt, resterer der 935.441 kr. til øvrige projek-
ter resten af året. 
 
Bilag: 
Notat og tegninger 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 

Adnan Jedon og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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08 Orientering - september 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
1. 

Formand for Ungdomsboligerne "Det gamle mejeri" beklager sig over assistance fra Familie-
centret. 

Der vedlægges notat fra Leder af Familiecentret. 

2. 

Dagpasningsområdet fremsender nyhedsbrev vedr. Projekt Kvalitetsudvikling - Status septem-
ber 2009. 

 
Bilag: 
Henvendelse og notat vedr. Ungdomsboligerne 
Nyhedsbrev vedr. Kvalitetsudvikling 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. september 2009: 
Til efterretning. 

Adnan Jedon og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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