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01 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til totalrådgivningshonorar på 
projektet "Renovering af Skolegades skole 2009-11". 

J.nr.: 82.20.04Ø22/dwbbsr 
 09/25318 Åben sag 
  ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2009: 
Indstilles godkendt. 

 
Sagsfremstilling: 
Efter aftale med Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget anbefales, at Byrådet god-
kender frigivelse af 1.084.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 301304 på 9.000.000 kr.
(Bygningsvedligeholdelse) 

Sagen behandles efterfølgende på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. december
2009. 

Totalrådgivningen på Renoveringen af Skolegades skole 2009-11 har nu været i EU udbud. 
Udbuddet blev foretaget med prækvalifikationsrunde, hvorved 5 rådgivere blev udvalgt - på 
baggrund af referencer, nøgletal og andre tekniske oplysninger - til at give pris på rådgivnings-
arbejdet.  

Priserne fra de 5 rådgivere lå imellem 984.000 kr. og 1.495.000 kr.. Vinderkriteret var "økono-
misk mest fordelagtige tilbud", der giver bygherren mulighed for at bedømme rådgivernes tilbud
på andet end den afgivne pris. Udbuddet var opdelt således, at økonomien vægtede 60% i den 
samlede bedømmelse, mens en række øvrige parametre som CVér på medarbejdere, der på-
tænkes sat på opgaven, oplæg til tidsplan, samt en arbejdsbeskrivelse for sagen, vægtede
samlet 40% i den endelige bedømmelse. Bedømmelse af rådgiverne kan ses på vedlagte bilag.

Vinderen af udbuddet blev Christensen & Rottbøll. 

Udvælgelsen af de rådgivere, der blev prækvalificeret og den efterfølgende vurdering af de ind-
komne tilbud, er foretaget af sagens byggeudvalg, der består at repræsentanter fra skolen, for-
valtningen, bygningsafdelingen og formand og næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget. Der 
er foretaget en orientering om udvælgelsen af det samlede Børne- og Ungdomsudvalg på ordi-
nært møde den 26. november 2009. 

I forbindelse med at rådgiverne skal lave udbudsmateriale får vi brug for midler til udlægsom-
kostninger - trykkeri, annoncer m.v. - hvilket anslåes til at blive omkring 100.000 kr. 

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

  

 
Bilag: 
Vurdering af tilbud anonym.pdf 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Formandens anbefaling godkendt. 

Gitte Krogh og Martin Rishøj var fraværende. 
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02 Godkendelse af budget 2010 - opholdsstedet Langensig 
J.nr.: 16.29.00S55/dwbkes 
 09/29630 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget for 2010, herunder
takst for opholdsstedet Langensig: 

Takst pr. måned: 51.016 kr. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 3.774.498 kr., som fordeler sig på 
følgende måde: 

• Lønudgifter: 2.940.094 kr.  

• Ejendomsudgifter: 145.900 kr.  

• Øvrige udgifter: 638.189 kr.  

• Tilsynsbetaling: 50.315 kr.  

Der er godkendt en samlet personalenormering på 7,0 fuldtidsstillinger. Der er regnet med 6 
børn/unge. 

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal
finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det
samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Godkendt. 

Gitte Krogh og Martin Rishøj var fraværende. 

 



Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. december 2009 Side 667
 

 
03 Godkendelse af budget 2010 - opholdsstedet Højbo 
J.nr.: 16.29.00S55/dwbkes 
 09/29630 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget for 2010, herunder
takst for opholdsstedet Højbo: 

Takst pr. måned: 57.305 kr. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 2.613.097 kr., som fordeler sig på 
følgende måde: 

• Lønudgifter: 1.984.678 kr.  

• Ejendomsudgifter: 92.680 kr.  

• Øvrige udgifter: 485.424 kr.  

• Tilsynsbetaling: 50.315 kr.  

Der er godkendt en samlet personalenormering på 5,25 fuldtidsstillinger. Der er regnet med 4
børn/unge. 

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal
finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det
samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides.  

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har gennemgået budgetterne og bemær-
ker, at budgetgennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Godkendt. 

Gitte Krogh og Martin Rishøj var fraværende. 
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04 Godkendelse af budget 2010 - opholdsstedet Semaiskolen 
J.nr.: 16.29.00S55/dwbkes 
 09/29630 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget for 2010, herunder
takst for Semaiskolens følgende opholdssteder: 

Opholdsstedet Semaiskolen:

Takst pr. måned: 81.146 kr. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 13.876.038 kr., som fordeler sig
på følgende måde: 

Lønudgifter: 11.150.427 kr. 

Ejendomsudgifter: 507.358 kr. 

Øvrige udgifter: 2.171.768 kr. 

Tilsynsbetaling: 46.485 kr. 

Der er godkendt en samlet personalenormering på 29,17 fuldtidsstillinger. Der er regnet med 15
børn/unge. 

Der er indarbejdet en 30 timers stilling som faglig koordinator med begrundelsen, at man ønsker 
at højne fagligheden, sikre kvalitetet af deres skriftlige udviklingsrapporter og sikre implemente-
ring af de akkrediterede områder. 

Opholdsstedet Soloprojekter:

Udgifterne kan godkendes som nedenfor beskrevet: 

Lønudgift - 1 medarbejder i døgnvagt: 5.448 kr. pr. døgn - 165.728 kr. pr. måned 

Ejendomsudgifter - husleje incl. forbrug: 5.240 kr. pr. måned 

Øvrige udgifter: 11.621 kr. pr. måned 

Tilsynsbetaling (vurderet til 5 tilsynsbesøg): 3.949 kr. 

Takst: 186.538 kr. 

Budgettet svarer til en personalenormering på 5,1 fuldtidsstillinger pr. projekt, baseret på pæda-
gogoer. 

Opholdsstedet Akutfunktionen:

Udgifterne kan godkendes som nedenfor beskrevet: 

Lønudgift - 2 medarbejdere i døgnvagt: 9.545 kr. pr. døgn - 290.606 pr. måned 
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Ejendomsudgifter - husleje incl. forbrug: 6.121 kr. pr. måned 

Øvrige udgifter: efter regning 

Tilsynsbetaling: 4.739 kr. pr. forløb for administrativt tilsyn. 

Øvrige udgifter som transport og aktiviteter opkræves efter regning, hvorfor taksten kan variere
fra forløb til forløb. 

Budgettet svarer til en personalenormering på 8,9 fuldtidsstillinger, baseret på pædagogoer. 

Opholdsstedet Danmark-Spanien (pilotprojekt):

Udgifterne kan godkendes som nedenfor beskrevet: 

Lønudgift - 2 medarbejdere i døgnvagt: 9.545 kr. pr. døgn - 290.606 kr. pr. måned 

Ejendomsudgifter - husleje incl. forbrug: 0 kr. pr. måned 

Øvrige udgifter (forplejning): 10.773 kr. pr. måned 

Transport incl. skifte hver 14. dag: Efter regning 

Tilsynsbetaling udgør 4.739 kr. pr. forløb for administrativt tilsyn. 

Budgettet svarer til en personalenormering på 8,9 fuldtidsstillinger, baseret på pædagoger. 

For opholdsstederne forudsættes det, at den af kommunen godkendte budgetramme som hel-
hed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budget-
overholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at udgiftsblokken Løn ikke
kan overskrides.  

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har gennemgået budgetterne og
bemærker, at budgetgennemgangen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Godkendt. 

Gitte Krogh og Martin Rishøj var fraværende. 
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05 Godkendelse af budget 2010 - opholdsstedet Ryttergården 
J.nr.: 16.29.00S55/dwbkes 
 09/29630 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget for 2010, herunder 
takst for opholdsstedet Ryttergården: 

Takst pr. måned: 66.935 kr. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 9.919.717 kr., som fordeler sig 
på følgende måde: 

• Lønudgifter: 7.893.264 kr.  

• Ejendomsudgifter: 683.163 kr.  

• Øvrige udgifter: 1.292.975 kr.  

• Tilsynsbetaling: 50.315 kr. 

Der er godkendt en samlet personalenormering på 19,5 fuldtidsstillinger. Der er regnet med 13
børn/unge. 

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der
skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes,
at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har gennemgået budgetterne og be-
mærker, at budgetgennemgangen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Godkendt. 

Martin Rishøj var fraværende. 
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06 Godkendelse af budget 2010 - VRC´s interne skole 
J.nr.: 16.03.26P27/dwbklb 
 09/17033 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
VRC´s interne skole fremsender budget for 2010, herunder takst til godkendelse. 

Takst pr. dag: 727,- kr. Der er regnet med 16 børn. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 4.138.600 kr., som fordeler sig
på følgende måde: 

• Lønudgifter: 3.117.600 kr.  

• Ejendomsudgifter: 360.000 kr.  

• Øvrige udgifter: 661.000 kr. 

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der
skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes,
at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget for 2010 og takst. 

Fagenheden oplyser, at der har været afholdt møde med skoleleder for VRCs interne skole,
hvor budgettet er gennemgået. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Godkendt. 

Martin Rishøj var fraværende. 
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07 Godkendelse af budget 2010 - Christiansmindes interne skole 
J.nr.: 16.03.26P27/dwbklb 
 09/17033 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Christiansmindes interne skole fremsender budget for 2010, herunder takst til udvalgets god-
kendelse. 

Takst pr. dag: 822,- kr. Der er regnet med 18 børn. 

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet årligt budget på 5.402.706 kr., som fordeler sig
på følgende måde: 

• Lønudgifter: 3.987.042 kr. 

• Ejendomsudgifter: 305.169 kr. 

• Øvrige udgifter: 1.110.495 kr. 

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der
skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes,
at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget for 2010 og takst. 

Fagenheden oplyser, at der har været afholdt møde med skolelederen for Christiansminde, hvor
budgettet er gennemgået. Den reletivt høje stigning i taksten i forhold til 2009 (fra 716,- kr.) har 
været drøftet. Skolen har regnet med 18 børn i 2010 mod 20 børn i 2010. Selvom der er forven-
tet nedgang i elevtallet finder skolen det ikke muligt at reducere i tilbuddet til eleverne på grund 
af kravene til undervisning m.v. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Godkendt. 

Martin Rishøj var fraværende. 
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08 Handliger i forbindelse med Kvalitetsrapport for 2009 - folkeskolen 
J.nr.: 17.01.10P15/dwbklb 
 09/14563 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet vedtog i møde den 29. oktober 2009 at fremsende følgende forslag til handlinger til ud-
talelse i Skolebestyrelserne: 

• Vikardækning  

• Samarbejde mellem skole og SFO  

• Forældreinvolvering  

• Netværk og vidensdeling på tværs af skoler  

• Ledelse 

Der er forskellige udtalelser fra Skolebestyrelserne, herunder anbefalinger til handlingerne. 

Skolebestyrelsen ved Søndergades Skole bemærker, at man fortsat ønsker, at de enkelte hand-
linger er rettet til den enkelte skole og ikke som generelle betragtninger til det samlede skole-
væsen. Endvidere ønsker Skolebestyrelsen en ændring i proceduren for høring og udtalelse til
kvalitetsrapporten. 

Skolebestyrelsen ved Ø. Brønderslev Centralskole forslår, at Ressourcetildeling, specielt med 
fokus på specialundervisning/holddannelse samt efter- og videreuddannelse gøres til handlin-
ger. 

Skolebestyrelsen ved Thise Skole peger ligeledes på Ressourcetildelingen som et problem,
specielt i forhold til specialundervisningsressourcer. 

Skolebestyrelsen ved Klokkerholm Skole foreslår, at Brønderslev Kommune opretter et korps af
støttepersoner, der efter aftale med skolerne kan tage ud i hjemmene og hente børn, der ikke 
selv vil komme i skole. 

Skolebestyrelsen ved Agersted Skole foreslår, at Skolernes IT-udstyr til eleverne og Skolernes 
inventarbudget også gøres til handlinger. 

Skolebestyrelsen ved Flauenskjold Skole foreslår, at tildeling af undervisningstimer, IT-netværk 
og efteruddannelse inddrages i kvalitetsrapporten. 

Der mangler udtalelse fra Skolebestyrelserne ved Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole og Serrits-
lev Skole. Udtalelserne vil blive eftersendt. 

 
Bilag: 
Udtalelser fra skolebestyrelser 
Udtalelser fra Hedegårdsskolen og Serritslev Skole 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
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Udvalget anbefaler på baggrund af tilbagemeldingerne fra skolerne, at forslag til handlinger
godkendes. 

Martin Rishøj var fraværende. 
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09 Dækning af merforbrug vedr. forbrugsafgift for skoler i 2007 
J.nr.: 82.09.00S02/dwbkes 
 09/31922 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Efter anmodning fra formanden drøftes forslag til afhjælpning af problemet med merforbrug
på skoler vedr. forbrugsafgifter for 2007. Formanden ønsker drøftet muligheden for at forslå, at
den besparelse, der opnås i 2010 i forbindelse med at i hvert fald Forsyningvirksomhederne i
Brønderslev nedsætter varmeprisen, anvendes til dækning af skolernes merforbrug i 2007. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Med virkning fra 1. januar 2008 blev forbrugsafgiftsområdet overført til Afdeling for Teknik og 
Miljø. Ved opgørelse af regnskab 2007 blev der konstateret følgende merforbrug på skolerne: 

• Hedegårdsskolen: 154.592 kr.  

• Skolegades Skole: 148.681 kr.  

• Søndergades Skole: 246.238 kr.  

• Toftegårdsskolen: 248.988 kr.  

• Ø. Brønderslev Centralskole: 76.689 kr.  

• Dronninglund Skole: 120.242 kr.  

       I alt for disse skoler: 995.430 kr. 

Merforbruget blev ikke ført med over til Fagenheden for Teknik og Miljø. Det bemærkes endvi-
dere, at den stignig i varmeprisen, der fandt sted i 2007, ikke var kompenseret.Merforbruget på 
Dronninglund Skole skyldes pirmært, at skolens m2-antal blev udvidet og budgettet blev ikke 
kompenseret herfor. 

Det er et problem for disse skoler at indhente dette merforbrug. Under alle omstændigheder vil
det gå ud over undervisingsmiddel- og elevaktivitetskonti og nødvendigvis også skolernes time-
tal, hvis merforbrug skal indhentes af de enkelte skoler. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at der som følge af budgetforliget for 2008 blev afsat en pulje 
på 300.000 kr. til delvis kompensation af stigende energiudgifter i Brønderslev By. Der blev i
den forbindelse ikke truffet beslutninger om regulering af budget 2007, ligesom der heller ikke
med behandling af overførslerne fra 2007 til 2008 blev truffet beslutninger om kompensation for
de stigende energiudgifter i 2007. 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 er energibudgettet forhøjet med i alt 2,0 mio. kr.
Det skal sammenholdes med, at merudgifterne til energi i 2009 ved sidste budgetopfølgning blev 
skønnet til at blive på ca. 4 mio. kr. Foretages der derfor reduktioner i energibudgettet for 2010,
skønner Center for Økonomi, at budgettet vil være utilstrækkeligt til at dække udgifterne til
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energi i 2010. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Udvalget indstiller til Byrådet, at skolernes merforbrug i henhold til sagsfremstillingen fra 2007
afvikles i forbindelse med godkendelse af regnskaberne for 2009. 

Martin Rishøj var fraværende. 
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10 Oprettelse af yderligere pladser i egne specialtilbud 
J.nr.: 17.03.00G01/dwbkes 
 09/10535 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender oprettelse af følgende yderli-
gere pladser i egne specialtilbud: 

• Heldagsskolen i Børnderslev: 2 pladser pr. 1. januar 2010  

• Kontaktklassen i Dronninglund: 4 pladser pr. 1. februar 2010 

Økonomi: 

Heldagsskolen:

1 pædagog......................................................................................................... 420.000 kr. 

Drift...................................................................................................................... 10.192 kr. 

I alt heldagsskolen............................................................................................. 430.192 kr. 

Kontaktklassen:

1 lærer og 2 pædagoger a 30 timer................................................................... 965.997 kr. 

Drift...................................................................................................................... 30.392 kr. 

I alt kontaktklassen............................................................................................ 996.389 kr. 

I alt udgifter for begge udvidelser.................................................................... 1.426.581 kr. 

Udvidelsen i kontaktklassen med 2 pædagoger dækker samtidig udvidelse af pasningstilbuddet.

Udgiften kan dækkes inden for budgetrammen for specialundervisning. 

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

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj var fraværende. 
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11 Orientering - december 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Referat fra møde den 23. november 2009 i Det fælles rådgivende organ for dagpasningsområ-
det. Er tidligere udsendt. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. december 2009: 
Til efterretning. 

Henvendelse fra skolelederne om underskud på lærerløn og budget 2010 blev drøftet. 

Martin Rishøj var fraværende. 
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