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00.32.00-Ø00-3-17
1.

Regnskab 2017 Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler regnskab 2017 for Børne-,
Skole- og Uddannelsesudvalget samt forslag til budgetoverførelser mellem
budget 2017 og budget 2018. Det indstilles, at forslag til budgetoverførelser
sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets anbefaling.

Sagsfremstilling
Regnskab 2017
Det samlede regnskabsresultat er 1.009,5 mio. kr. og afviger med et
mindreforbrug på 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.
I nedenstående skema fremgår regnskabet på de enkelte Sektorer:

Som det fremgår af skemaet afviger regnskabet med et mindreforbrug på ca. 24
mio. kr., hvoraf det foreslås, at 21,2 mio. kr. overføres til 2018, mens de øvrige
2,8 mio. kr. tilføres kassen.
Overførelsen til 2018 på 21,2 mio. kr. skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev
overført et samlet mindreforbrug på 39,1 mio. kr. Budgetoverførelsen til 2018
skyldes dermed i stor udstrækning videreførelse af en andel af de midler, der
blev overført fra 2016 primært indenfor:
•

kompetenceudviklingsområderne på Sektor Undervisning og Sektor
Dagtilbud
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•
•

midler til trivsel på skolerne på Sektor Undervisning
overskud på de projekter, der er eksternt finansierede af enten staten
eller A. P. Møller Mærsk fonden. Projekterne er placeret på Sektor
Undervisning og forklarer den relativt store budgetoverførelse her i
forhold til de øvrige Sektorer.

Med regnskabet for 2017 træder en række nye overførelsesregler i kraft.
Overførelsesreglerne betyder, at institutioner med selvstændigt budgetansvar
som udgangspunkt maksimalt kan overføre et overskud svarende til 3 % af
budgettet og et underskud på 2 % af budgettet. I følge overførelsesreglerne kan
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkende overførelser indenfor
overførelsesadgangen. Overførelser udover overførelsesadgangen samt
overførelser på centrale kontoområder skal efter fagudvalgets anbefaling
godkendes af Byrådet. En overordnet oversigt over forslag til budgetoverførelser
fra 2017 til 2018 fremgår af bilag 2.
I det følgende gives en kort redegørelse af regnskabsresultat og
budgetoverførelser for Sektorerne. Opfølgning på de overordnede resultater i
2017 samt mere uddybende beskrivelse af de væsentligste drifts- og
anlægsafvigelser på Sektorerne fremgår af de vedhæftede
regnskabsbemærkninger (bilag 1).

Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud
På Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud viser regnskabet tilsammen et
overskud på 16,7 mio. kr., hvoraf 16,4 mio. kr. foreslås overført til 2018, mens de
øvrige 0,3 mio. kr. lægges i kassen. De 0,3 mio. kr., der lægges i kassen,
vedrører mindreudgifter på en række kontoområder, hvor der ikke er
overførelsesadgang.
Overskuddet på de to Sektorer skyldes som nævnt primært mindreforbrug på en
række eksternt finansierede projekter på Sektor Undervisning samt ikke forbrugte
midler til kompetenceudvikling på både Sektor Undervisning og Dagtilbud.
Overførelsen vedrørende kompetenceudvikling skal ses i lyset af, at
budgetrammerne til kompetenceudvikling i 2017, 2018 og 2019 er reducerede jf.
de budgetbesparelser, der er vedtaget med budget 2017-2020 og overførelsen
skal dermed sikre et fortsat fokus på kompetenceudviklingsstrategien.
Derudover er der på Sektor Undervisning placeret endnu ikke udmøntede midler
til trivsel på skolerne, hvor Byrådet i 2017 har besluttet, at 5/12 af midlerne til
trivsel skulle udmøntes i 2017 mens de resterende 7/12 skulle udmøntes i 2018.
Den samlede mindreudgift på de nævnte områder beløber sig til samlet 12,4 mio.
kr.
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På skoler og institutioner på dagtilbudsområdet viser regnskabet et samlet
overskud på 4,1 mio. kr. Langt de fleste skoler og institutioner holder sig indenfor
de nye overførelsesadgange. Regnskabet for Hjørring Nordvest Skole, Vrå
Skole, Dagtilbudsområde Vest samt specialbørnehaven Viben viser dog underog overskud ud over overførelsesadgangen.
Der er for alle skoler og institutioner udarbejdet overførelsesanmodninger. Af
bilag 3 fremgår overførelsesanmodninger for overførelser indenfor
overførelsesadgangen, mens overførelsesanmodninger udenfor
overførelsesadgangen fremgår af bilag 4.

Børne- og Familieområdet
På Børne- og Familieområdet viser regnskabet et samlet overskud på ca. 7,2
mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. foreslås overført til 2018, mens de øvrige 2,5 mio. kr.
lægges i kassen. De 2,5 mio. kr., der lægges i kassen vedrører uforbrugte midler
på den budgetterede buffer til ikke kendte anbringelser, der ligger på Sektor
Børne- og Familie.
På Indsats og investeringsstrategien viser regnskabet en samlet mindreudgift på
4 mio. kr., der primært relaterer sig til budgetoverførelser fra 2016. Det foreslås,
at midlerne videreføres til 2018 til to formål. Det første er relateret til ændring af
tilbuddet i Børne- og Ungehuset, hvor Byrådet i forbindelse med behandlingen
om ændring af tilbuddet d. 20. september 2017 besluttede, at de økonomiske
konsekvenser skulle håndteres med regnskabsafslutningen. Derudover foreslås
en andel af midlerne overført til at sikre det fortsatte fokus på arbejdet med
indsats- og investeringsstrategierne.

På de decentrale institutioner i form af Børne- og Familiecenter Kløvergården,
PPR og Sundhedsplejen viser regnskabet et samlet overskud på 0,7 mio. kr.
Overskuddet på PPR ligger ud over overførelsesadgangen og overførelsen her
skal derfor godkendes endeligt af Byrådet.
Anlæg
Regnskab 2017 for anlæg under Børne- Skole-, og Undervisningsudvalgets
område afviger med et mindreforbrug på 45,1 mio. kr., der foreslås overført til
2018.
De mest markante afvigelser på anlæg kan henføres til projekterne vedrørende
ny skole og børnehus i Vrå, hvor der i 2017 er et mindreforbrug på 14,5 mio. kr.,
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Børnehuset i Bindslev, hvor der er et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. samt
renovering af Bagterp Undervisningssted, hvor der er en mindreudgift på 12,4
mio. kr. For alle projekter gælder det, at byggearbejdet for alvor igangsættes i
2018, og de ikke disponerede beløb overføres til 2018.
Derudover pågår en skønsforretning angående projekt for Emmersbæk
børnehave samt Sindal børnehave. Der overføres her samlede merudgifter på
4,9 mio. kr., idet der på projekterne afventer en afklaring i forhold til
erstatningsomfang og restfinansiering af evt. kommunal andel.
En oversigt over samlede anlægsoverførelser fremgår af bilag 5.

Lovgrundlag
BEK nr. 952 af 05/07/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.)
Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune

Økonomi
Med de i bilag 2 foreslåede budgetoverførelser til 2018 vil samlet 21,2 mio. kr.
blive overført til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets driftsbudget for 2018.
Med de i bilag 5 foreslåede anlægsoverførelser til 2018 vil samlede uforbrugte
rådighedsbeløb på 45,1 mio. kr. blive overført til Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets anlægsramme for 2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Regnskabsbemærkninger 2017, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
2. Samlede driftsoverførelse til 2018
3. Specifikation overførelsesanmodninger decentrale institutioner indenfor
overførelsesadgangen
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4. Specifikation overførelsesanmodninger decentrale institutioner udenfor
overførelsesadgangen
5. Samlede anlægsoverførelser til 2018

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager regnskab 2017 til
efterretning
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender de i bilag 3
beskrevne overførelsesanmodninger indenfor overførelsesadgangen
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om,
hvorvidt overførelsesanmodninger for afvigelser ud over
overførelsesadgangen jf. bilag 4 videresendes til Økonomiudvalg og
Byråd med henblik på godkendelse
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt overfor Økonomiudvalg og
Byråd anbefaler
•

•

at der vedrørende budgetoverførelser 2017-2018 meddeles en
udgiftsbevilling på 21,169 mio. kr. til Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget i 2018 og at bevillingen udmøntes jf. bilag 2
at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsrammen for Børne-, Fritids-,
og Undervisningsudvalget i budget 2018 til overførelse af uforbrugte
rådighedsbeløb på samlet 45,162 mio. kr. og at bevillingen udmøntes jf.
bilag 5.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog regnskab 2017 til efterretning og
godkendte de i bilag 3 beskrevne overførselsanmodninger.
Udvalget anbefalede overfor Økonomiudvalg og Byråd at
overførselsanmodninger udover overførselsadgangen (bilag 4) godkendes.
Udvalget anbefalede endvidere overfor Økonomiudvalg og Byråd, at
•

•

der vedrørende budgetoverførelser 2017-2018 meddeles en
udgiftsbevilling på 21,169 mio. kr. til Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget i 2018 og at bevillingen udmøntes jf. bilag 2
der meddeles en tillægsbevilling til anlægsrammen for Børne-, Fritids-, og
Undervisningsudvalget i budget 2018 til overførelse af uforbrugte
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rådighedsbeløb på samlet 45,162 mio. kr. og at bevillingen udmøntes jf.
bilag 5.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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27.00.00-Ø34-3-17
2.

Oversigt over satspuljerne for 2018-2021

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om satspuljerne for 20182021.

Sagsfremstilling
Satspuljeaftalerne indgås hvert efterår som et led i finanslovsforhandlingerne.
Pengene i satspuljen stammer fra en årlig regulering af overførselsindkomsterne,
der fastsættes ud fra årslønudviklingen på arbejdsmarkedet. Overstiger
årslønudviklingen 2,0 procent, overføres op til 0,3 procent af reguleringen til
satspuljen. Satspuljepartierne aftaler hvert år, hvilke overordnede formål
pengene i satspuljen skal gå til. I visse tilfælde er det bestemt, at midlerne til et
bestemt formål skal fordeles via en ansøgningspulje. Det er nogle af de puljer, vi
som kommune kan søge.
Satspuljeaftalerne for 2018-2021 indeholder en række initiativer, der har relevans
for Børne- og Undervisningsforvaltningen.
Nedenfor er de relevante initiativer kort beskrevet.
Socialområdet:
Mere kvalitet i plejefamilier – bedre opvækst for det anbragte barn:
•

Der skal ske et løft af plejefamilieområdet, og der skal sikres mere kvalitet
i plejefamilieanbringelserne, så børnene får den indsats, de har brug for.
Bl.a. skal plejefamilierne bedre rustes til at håndtere opgaven.
Kommunerne skal derfor tilbyde plejefamilierne et intensivt opstartsforløb.
Dette forventes iværksat medio 2019. Der afsættes også midler til at
fremme samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier, der har
behandlingskrævende børn. Kommunernes mulighed for selv at
godkende plejefamilier afskaffes også, så alle plejefamilier i stedet
godkendes efter de samme krav på tværs af de fem socialtilsyn.

Bedre indsatser og styrket retssikkerhed til mennesker med handicap:
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•

Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap: Der er et ønske om
at skabe bedre koordination og sammenhæng i indsatserne over for børn
og unge med handicap. Derfor udmøntes der i 2019 en ansøgningspulje
til kommunerne på 30 mio. kr., der retter sig mod at indføre én
koordinerende sagsbehandler til familier med børn med handicap.

•

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen: Der
afsættes midler til en handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i
sagsbehandlingen på handicapområdet. Handlingsplanen skal være med
til at styrke borgernes retssikkerhed, så man som borger i højere grad
oplever at få den hjælp, man har krav på efter lovgivningen, uden at det
skal være nødvendigt at klage til Ankestyrelsen. Handleplanen består af
otte delelementer bl.a. gøres Taskforcen på handicapområdet permanent,
VISO får mulighed for at tilbyde rådgivning på myndighedsniveau i stedet
for kun på enkeltsager, og kommunerne forpligtes til at offentliggøre
deres sagsbehandlingsfrister. Handlingsplanen implementeres i takt med
at lovgivningen for de enkelte del-elementer vedtages.

Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb:
•

Der afsættes midler til en Børnerettighedspakke, der skal forebygge børn
i mistrivsel og i risiko for overgreb. Endvidere iværksættes der et initiativ
til at styrke indsatsen i forhold til underretninger i dagtilbud og
sundhedspleje. Endelig afsættes der midler til at sikre en bedre
inddragelse af børn i deres egne sager, så børn høres og tages alvorligt.
Der afsættes i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2018-2021.

Se yderligere i Bilag 1.
Sundhedsområdet:
En styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser:
•

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og
ungdomspsykiatrien: Flere børn og unge kæmper med psykisk
sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske lidelser. Derfor er
der behov for en styrket tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og
tegn på en psykisk lidelse såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst,
depression og selvskadende adfærd mv. Det skal understøtte, at børn og
unge udredes og behandles på den mindst muligt indgribende måde uden
for psykiatrien. Den nære indsats skal sikre, at børn og unge samt deres
familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse og
arbejde. Der afsættes i perioden 2018-2021 i alt 213,6 mio. kr. til en pulje
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til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og
ungdomspsykiatrien. Puljen kan søges af regioner i samarbejde med
kommunerne.
•

Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge: Børn og unge er en
afgørende ressource i samfundet, men alt for mange oplever en hverdag
med stress, angst og depression. Derfor er det vigtigt at give børn og
unge den nødvendige ballast og de rette redskaber til at kunne mestre
udfordringer med stress og mistrivsel. Derfor afsættes der midler til
uddannelse af fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge i
alderen 11-18 år, til at anvende Mindfulness-Baseret Stress Reduktion til
denne aldersgruppe. Der afsættes i perioden 2018-2021 i alt 12,5 mio. kr.
til uddannelse af fagprofessionelle i Mindfulness-Baseret Stress
Reduktion.

Se yderligere i Bilag 2.
Integrationsområdet:
Udbredelse af DIF Get2Sport:
•

Formålet med initiativet er at understøtte den fortsatte udbredelse af
projektet Get2Sport under Danmarks Idræts-Forbund, for på den måde at
understøtte indsatsen med at rekruttere frivillige og medlemmer til lokale
idrætsklubber i udsatte boligområder, herunder også i forhold til nydanske
piger og kvinder. Målet er at udvide samarbejdet til yderligere 14
kommuner. Der afsættes 24 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativet.

Flygtningefamilier med traumer – bedre trivsel for hele familien:
•

Formålet med initiativet er at styrke kommunernes indsats for
flygtningefamilier med traumer med henblik på at øge trivslen i familierne
som helhed for dermed at reducere risikoen for fx sekundær
traumatisering, social marginalisering, kriminalitet og anden risikofyldt
adfærd. Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2019-2021 til initiativet.

Se yderligere i Bilag 3.
Principper for at indsende en puljeansøgning:
Da tidsplanen for puljerne endnu ikke er offentliggjort, og ansøgningsfristerne
ofte er meget korte, vil Børne- og Undervisningsforvaltningen søge puljerne ud
fra nedenstående principper: Principperne blev besluttet d. 24. april 2017 af
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget.

Hjørring Kommune
5. marts 2018
Side 11.

1. Hjemtagningen af puljemidler må ikke indebære en serviceudvidelse, som
enten skal rulles tilbage eller findes anden finansiering til, når
puljemidlerne udløber.
2. Puljemidlerne skal være af en størrelsesorden, som står mål med de
administrative ressourcer, der skal bruges på projektansøgning,
dokumentation, regnskabsaflæggelse og evaluering.
3. Puljeansøgningen skal have sammenhæng til og understøtte
eksisterende og/eller ønskede politiske strategier inden for områderne.
Som følge af ovenstående beskrivelser holder Børne- og
Undervisningsforvaltningen øje med, hvornår puljerne offentliggøres og vurderer i
den forbindelse om, der skal indsendes en projektansøgning jf. de foreslåede
kriterier. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget vil efterfølgende få
ansøgningen til orientering, ligesom Udvalget også vil blive informeret om de
øvrige tiltag.
Dog kan der være tilfælde, hvor der i puljen er krav om politisk godkendelse af
ansøgningen, inden denne fremsendes, eller hvor der er tale om emner af en
sådan relevans, at forvaltningen ønsker at udvide serviceniveauet og her vil
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget få ansøgningen til godkendelse, inden
den fremsendes til ministeriet.

Lovgrundlag
Satspuljeaftalen.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Hjørring Kommune
5. marts 2018
Side 12.

Bilag:
Bilag 1: Satspulje for Børne- og Socialområdet 2018-2021
Bilag 2: Satspulje for Sundhedsområdet 2018-2021
Bilag 3: Satspulje for Integrationsområdet for 2018

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Hjørring Kommune
5. marts 2018
Side 13.

17.01.00-G01-1-18
3.
Ansøgning om ændring af navn på Sindal Skole til Sindal
Skolecenter

Resumé
Skolebestyrelsen på Sindal Skole har fremsendt ansøgning om muligheden for,
at Sindal Skole kan ændre navn til Sindal Skolecenter.

Sagsfremstilling
1. Ansøgning om navneændring fra Sindal Skole til Sindal Skolecenter
Skolebestyrelsen på Sindal Skole har på bestyrelsesmøde onsdag den 31.
januar 2018 besluttet at sende en ansøgning til Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget om at skifte navn fra "Sindal Skole" til "Sindal
Skolecenter" (ansøgningen er vedlagt som bilag 1).
Skolebestyrelsen for Sindal Skole fremhæver i sin ansøgning, at den fuldt ud er
klar over, at navneændringen ikke betyder noget juridisk set, da der fortsat er tale
om én skole med én bestyrelse og ét budget. Formelt set hedder de enkelte
afdelinger fortsat "Bindslev Undervisningssted", "Lendum Undervisningssted" og
"Sindal Undervisningssted".
Når skolebestyrelsen for Sindal Skole alligevel ønsker navneændringen til Sindal
Skolecenter, skyldes det, at det igennem længere tid har været almindeligt, at
både ledelse, medarbejdere og bestyrelse har italesat skolen som "skolecenter",
når der har været tale om forhold, som vedrører alle tre undervisningssteder.
Omvendt har det været almindeligt igennem flere år, at man i daglig tale omtaler
de tre undervisningssteder som "skoler". Ovenstående har givet den udfordring,
at det har forvirret, når nogle har omtalt "Sindal Skole", fordi det har været uklart,
om det har været med henvisning til "Sindal Undervisningssted" eller til alle tre
undervisningssteder. Skolebestyrelsen for Sindal Skole vurderer derfor, at det vil
lette dagligdagen og mindske forvirringen, hvis navnet på Sindal Skole ændres til
Sindal Skolecenter.
Skolebestyrelsen for Sindal Skole anfører også i sin ansøgning, at bestyrelsen
med navneskiftet til "Sindal Skolecenter" ønsker at sende et signal om, at både
ledelse og bestyrelse har fokus på udviklingen af alle matriklerne i skoledistriktet.
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2. Principper for navngivning af skoler og undervisningssteder i Hjørring
Kommune
Byrådet i Hjørring Kommune har tidligere besluttet principper for navngivningen
af skoler og undervisningssteder i Hjørring Kommune, som efterfølgende blev
indarbejdet i afsnit 2.3 (Navngivning af skoler og undervisningssteder) i
"Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune". Heraf
fremgår følgende:
"Byrådet har i august 2012 besluttet, at skolers navne skal kunne henføres til
deres geografiske placering, og at der skal være entydighed mellem skolenavn
og skoledistrikt. Kompetencen til at beslutte navne på skoler og
undervisningssteder ligger hos Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget kan ikke ændre et navn på en skole eller et
undervisningssted uden forudgående høring af den berørte skolebestyrelse".
Ansøgninger om navneændringer på skoler i Hjørring Kommune vil således
skulle ligge indenfor rammerne af ovennævnte principper, hvis Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget skal kunne imødekomme ansøgningerne.
3. Tidligere ansøgninger om navneændringer på skoler
På udvalgsmødet den 27. juni 2016 behandlede Børne-, Skole- og
Uddannelsesudvalget ansøgning fra skolebestyrelsen på Hirtshals Skole om
navneændring fra Hirtshals Skole til SkoleCenter Hirtshals. Udfaldet blev, at
udvalget imødekom anmodningen om, at Hirtshals Skole kunne ændre navn til
SkoleCenter Hirtshals. Samtidig besluttede udvalget, at de øvrige
skolebestyrelser også kan fremsende ønske til udvalget om at benytte
muligheden for at anvende betegnelsen skolecenter.
Skolebestyrelsen for Sindal Skole har nu valgt at benytte sig af muligheden for at
fremsende ønske om at benytte muligheden for at anvende betegnelsen
skolecenter. Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at der intet er til
hinder for, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget kan godkende
anmodningen om navneændring fra Sindal Skole til Sindal Skolecenter, idet det
nye navn holder sig indenfor rammerne for navngivning af skoler og
undervisningssted, som fremgår af afsnit 2.3 i "Bilag til Styrelsesvedtægt for
folkeskoleområdet i Hjørring Kommune".
4. Det videre arbejde med evt. navneændring fra Sindal Skole til Sindal
Skolecenter
Når folkeskoler i Hjørring Kommune har undervisning på flere afdelinger (flere
forskellige adresser), så omtales afdelingerne konsekvent som
undervisningssteder. Derfor vil Børne- og Undervisningsforvaltningen anmode
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Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om, at navnene på
undervisningsstederne i Sindal Skoledistrikt fremover fortsat skal være Bindslev
Undervisningssted, Lendum Undervisningssted og Sindal Undervisningssted,
uanset om udvalget imødekommer skolebestyrelsen for Sindal Skoles ansøgning
om at ændre skolens navn til Sindal Skolecenter.
Børne- og Undervisningsforvaltningen ser positivt på, at skolebestyrelsen for
Sindal Skole i sin ansøgning om navneændring selv er inde på, at hvis Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalget godkender bestyrelsens ansøgning om
navneændring, så er det næste skridt i sagen, at ledelsen på Sindal Skole tager
initiativ til - i samarbejde med Børne- og Undervisningsforvaltningen - at få
foretaget ændringer i de relevante administrative systemer i Hjørring Kommune
og på landsplan.

Lovgrundlag
Folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14. december 2017).
Afsnit 3.2 i "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring
Kommune".

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Ansøgning om ændring af navn fra Sindal Skole til Sindal Skolecenter.
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til
skolebestyrelsen for Sindal Skoles anmodning om, at Sindal Skole
ændrer navn til Sindal Skolecenter (bestående af Bindslev
Undervisningssted, Lendum Undervisningssted og Sindal
Undervisningssted).

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte, at Sindal Skole ændrer
navn til Sindal Skolecenter.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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28.03.04-G01-1-17
4.

Flytning af vuggestuepladser i Hirtshals, 2. behandling

Resumé
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget skal efter en høring i bestyrelsen for
Område Nord, i Område-MED Nord og i Dagplejens bestyrelse tage stilling til, om
et antal vuggestuepladser skal flyttes fra Børnehuset Hirtshals til Børnehuset
Emmersbæk.

Sagsfremstilling
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede på deres møde den 4.
december 2017 at sende følgende forslag til høring i Område-MED Nord, i
bestyrelsen og forældrerådene i Område Nord og i Dagplejens bestyrelse:
I Vuggestuen i Børnehuset Hirtshals er der 40 vuggestuepladser og 4
gæstedagplejepladser. I børnehaven i Børnehuset Hirtshals er det i forhold til de
fysiske rammer optimalt, hvis årsgennemsnittet er på ca. 60 børn.
Årsgennemsnittet er i 2017 på 72 børn. Dette pres opstår for at imødekomme
forældreønsker om, at børnene fortsætter i samme hus, når de skal i børnehave.
Selvom de fysiske rammer i børnehaven presses, er det alligevel ikke muligt, at
alle børn i vuggestuen tilbydes plads i husets børnehave. Disse børn henvises i
stedet til Børnehuset Emmersbæk. Det gør brobygningen i overgangen mellem
vuggestue og børnehave mere besværlig og går imod de fleste forældres ønske.
Børnehuset Emmersbæk er bygget til at kunne huse 100 børn, men har på grund
af generelt faldende børnetal i Hirtshals by og på grund af de mange børn i
Børnehuset Hirtshals et aktuelt gennemsnit på 67 børnehavebørn. Der er altså
ledig plads i Børnehuset Emmersbæk.
Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående at flytte gæstedagplejens
fire pladser og 12 vuggestuepladser fra Børnehuset Hirtshals til Børnehuset
Emmersbæk.
Forslaget vil
•

sikre, at alle børnene kan fortsætte i samme hus i overgangen fra
vuggestue til børnehave og dermed understøtte en bedre brobygning.
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•
•

sikre bedst mulig udnyttelse af de samlede kvadratmeter og de fysiske
rammer
understøtte at dagplejebørnene er kendt med gæstedagplejen, da
dagplejens legestue har til huse i lokaler i Børnehuset Emmersbæk, som
støder op til de lokaler, hvor vuggestuen evt. skal placeres.

Der forventes, at der bliver en udgift til at foretage enkelte bygningsmæssige
ændringer herunder tilpasning af ABA, el og ventilation samt til etablering af
krybberum og hegn i Børnehuset Emmersbæk på ca. 0.3 mio. kr.
Sammenskrivning af høringssvar
Der er indkommet i alt 5 høringssvar, der alle er vedhæftet som bilag til
dagsordenspunktet sammen med høringsbrevet.
Alle høringssvarene er positive overfor forslaget. Både MED-udvalget og
forældrene i begge børnehuse ønsker, at pladserne i den kommende
vuggestuegruppe i Emmersbæk besættes ved løbende optag af nye børn, og at
der ikke skal ske overflytning af børn, der allerede er indmeldt i Vuggestuen i
Børnehuset Hirtshals, medmindre at det er et forældreønske. De ønsker også, at
der tages hensyn til personaleønsker ved overflytning af personale. Endelig
ønsker både forældre og medarbejdere en afklaring af, om begge huse fremover
skal have udvidet åbningstid.
Herudover påpeger de to forældreråd i børnehusene, bestyrelsen for Område
Nord samt forældrebestyrelsen i dagplejen, at der er mange fordele ved, at
gæstedagplejen flytter fra Børnehuset Hirtshals til Børnehuset Emmersbæk, da
dagplejens legestue har til huse der, og at en vuggestuegruppe i Børnehuset
Emmersbæk vil skabe en naturlig fødekæde til Børnehaven og give bedre
betingelse for brobygningen.
Endvidere ønsker forældrene i de to børnehuse, at de begge ændrer status til
integrerede institutioner, således at børnene fremover er garanteret
børnehaveplads i det børnehus, hvor de har gået i vuggestue. I et af
høringssvarene fra forældrene udtrykkes bekymring for bemanding i ydertimerne
ved at dele personaleressourcer i to vuggestuer frem for en stor.
MED-udvalget påpeger i deres høringssvar, at forslaget rummer mulighed for, at
børn og familier med store socioøkonomiske udfordringer fordeler sig mere
ligeligt mellem de to børnehuse.
Forvaltningens anbefalinger
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Forvaltningen anbefaler, at det gennemgående ønske i høringssvarene om, at
pladserne i den kommende vuggestuegruppe i Emmersbæk besættes ved
løbende optag af nye børn tilgodeses. Det betyder også, at der ikke skal ske
overflytning af børn, der allerede er indmeldt i Vuggestuen i Børnehuset
Hirtshals, medmindre at det er et forældreønske.
Der er også et forældreønske om, at begge børnehuse fremover har status af
integrerede institutioner, således at børnene fremover er garanteret
børnehaveplads i det børnehus, hvor de har gået i vuggestue. Dette ønske vil
godt kunne efterkommes i begge huse, og der vil stadig være mulighed for at
optage børn i begge børnehaver, der kommer fra f.eks. privat pasning.
Det er ligeledes et ønske, at det afklares, om begge institutioner skal have
udvidet åbningstid. Her anbefaler forvaltningen, at børnehusenes nuværende
åbningstider bevares, således at det kun er Børnehuset Hirtshals, der har udvidet
åbningstid. Begrundelsen er, at det er forholdsvis få forældre, der har behov for
udvidet åbningstid, og at det flytter en del personaleressourcer fra de tidspunkter
på dagen, hvor der er stort børnefremmøde, når åbningstiden udvides. I Hjørring
by er det også kun enkelte børnehuse, der tilbyder udvidet åbningstid og de
forældre, der har behov for udvidet åbningstid, kan vælge disse børnehuse.

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven

Økonomi
Udgiften til at foretage de bygningsmæssige ændringer herunder tilpasning af
ABA, el og ventilation samt til etablering af krybberum og hegn i Børnehuset
Emmersbæk på ca. 0.3 mio. kr. afholdes inden for rammerne af sektor dagtilbud.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Forslaget indebærer flytning af personale fra Børnehuset Hirtshals til
Emmersbæk. Personalet inddrages i den videre proces, der åbner for en, så vidt
mulig, frivillig rokade.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Den bedre udnyttelse af de fysiske rammer vil betyde bedre sundhedsmæssige
betingelser for både børn og personale.
Bilag
1. Høringsbrev
2. Høringssvar fra forældreråd i Børnehuset Hirtshals
3. Høringssvar fra forældreråd i Børnehuset Emmersbæk
4. Høringssvar fra MED
5. Høringssvar fra Dagplejen
6. Høringssvar fra bestyrelsen Område Nord

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at gæstedagplejens fire pladser og 12 vuggestuepladser fra Børnehuset
Hirtshals snarest flyttes til Børnehuset Emmersbæk
• at pladserne i den kommende vuggestuegruppe i Emmersbæk besættes
ved løbende optag af nye børn, eller hvis forældre ønsker overflytning fra
Børnehuset Hirtshals
• at Børnehuset Hirtshals og Børnehuset Emmersbæk fremover har status
af integrerede institutioner
• at begge børnehuses nugældende åbningstider fastholdes

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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28.18.00-A00-1-15
5.
Godkendelse af permanent udvidelse af børnetallet i
privatinstitutionen i Skallerup (Søløven)

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal behandle ansøgning om
godkendelse af permanent udvidelse af børnetallet i deres privatinstitution
Søløven.

Sagsfremstilling
Fra Skallerup Friskole er der d. 24. november 2017 modtaget ansøgning om
godkendelse af en permanent udvidelse af børnetallet i børnehaven og
vuggestuen. Institutionen er i dag midlertidig godkendt til 40 børn i aldersgruppen
2,10-5 år og 12 børn i aldersgruppen 0-2,10 år, hvilket ønskes gjort permanent.
Skallerup Friskole blev godkendt til at drive privatinstitutionen Søløven 13. april
2015, med åbning 1. august 2015. Børne- og Undervisningsforvaltningen
vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af Hjørring Kommune fastsatte
godkendelseskriterier under forudsætning af, at de opfylder kravet til
personalenormeringen.
Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige
budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i
kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det
årlige driftstilskud er 90.865 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 54.777 kr. pr. barn
i alderen 2,10-5 år i 2018.
Bygningstilskuddet for børn i alderen 0-2,10 år svarer til 4,1 % af de
gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i
kommunen. Bygningstilskuddet er 5.051 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år i 2018.
Bygningstilskuddet for børn i alderen 2,10-5 år svarer til 3,2 % af de
gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i
kommunen. Bygningstilskuddet er 2.472 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år i 2018.
Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,1 % af de
gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Administrationstilskuddet er 2.587 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 1.623 kr. pr.
barn i alderen 2,10-5 år i 2018.
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Lovgrundlag
Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende
privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets
betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Økonomi
2018
Driftstilskud
Administrationstilskud
Bygningstilskud
I alt

Kr. pr. år pr. barn Kr. pr. år ved Kr. pr. år pr. barn Kr. pr. år
Tilskud pr. år i alt
0-2,10 år
12 børn
2,10-5 år
ved 40 børn efter godkendelse
90.865
1.090.383
54.777
2.191.080
3.281.463
2.587
5.051
98.503

31.044
60.609
1.182.036

1.623
2.472
58.872

64.902
98.898
2.354.880

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil
være 3.536.916 kr. pr. år. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud med udbetaling
d. 10. januar, d. 10. april, d. 10. december. Tilskuddet udbetales pr. barm, der er
indskrevet d. 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det
faktiske børnetal.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender permanent
udvidelse af børnetallet i Skallerup Friskoles privatinstitution Søløven.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

95.945
159.507
3.536.916
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17.01.10-P24-1-18
6.
Høring om "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018" og godkendelse af "Forslag til regler om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter"

Resumé
"Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" og "Forslag til
regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter" fremsendes til politisk godkendelse med henblik på, at
materialerne sendes henholdsvis i høring og til godkendelse i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter.

Sagsfremstilling
1. Høring om "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018"
Da den gældende "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter" blev
udarbejdet og godkendt af Byrådet den 30. oktober 2013, havde Hjørring
Kommune en forsøgsdispensation fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
forsøg med fælles bestyrelse mv. for ungdomsskole og 10. klasseskole på
Hjørring UngdomsCenter. Dispensationen blev givet fra skoleåret 2013/2014 og
frem til og med skoleåret 2018/2019, men på grund af ændringer i
folkeskoleloven er dispensationen ikke relevant længere. Således er det blevet
muligt at have en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole
indenfor rammerne af folkeskoleloven (reguleret i § 24b i folkeskoleloven).
UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) var desuden en del af Hjørring
UngdomsCenter, da den gældende Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter blev godkendt af Byrådet. Siden hen er UU imidlertid blevet
udskilt fra Hjørring UngdomsCenter og er overgået til
Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune. Børne- og
Undervisningsforvaltningen har derfor i sin udarbejdelse af forslag til revideret
styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018 haft fokus på, at vedtægten
skulle bringes i overensstemmelse med § 24b i folkeskoleloven, og at UU skrives
ud af vedtægten.
"Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" skal sendes i
høring i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, idet det fremgår af § 41 i
folkeskoleloven, at ændringer af styrelsesvedtægten kun kan finde sted efter
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indhentet udtalelse [høring] fra bestyrelsen. Børne- og
Undervisningsforvaltningen har derfor udarbejdet følgende høringsmateriale:
• Gældende "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (se bilag 1)
• "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" (se bilag
2)
• Høring om "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter
2018" og godkendelse af "Regler for valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter (se bilag 3)
• "Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter (se bilag 4)
Opbygningen af "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018"
er blevet ændret, så vedtægten i sin opbygning nu minder om "Styrelsesvedtægt
for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune". Der er foretaget en række sproglige
præciseringer i materialet, og endelig er indholdsmæssige ændringer (i forhold til
gældende "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter") anført med gul
baggrund i bilag 2.
I høringsmaterialet om "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter
2018" (bilag 3) beskriver Børne- og Undervisningsforvaltninger de ændringer, der
er foretaget i "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018"
indenfor følgende høringstemaer: 1) Sammensætning af bestyrelsen, 2) Valg af
bestyrelsesmedlemmer og 3) Andet.
Under høringstemaet "Sammensætning af bestyrelsen" beskrives både
ændringer, der er foretaget i "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018", og hvilke andre ændringer af
bestyrelsessammensætningen der vil kunne foretages indenfor rammerne af §
24b i folkeskoleloven. På Hjørring UngdomsCenter har der nu været fælles
bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole i en årrække, og derfor kan det
være relevant for den siddende bestyrelse at evaluere på den nuværende
bestyrelsessammensætning og i forbindelse med høringen om "Forslag til
Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" tage stilling til, om
bestyrelsessammensætningen med fordel kan justeres.
2) Godkendelse af "Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter"
I Hjørring Kommune har Byrådet fastsat regler for valg af forældrerepræsentanter
til skolebestyrelsen, efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, jf. § 43,
stk. 1 i folkeskoleloven. Reglerne for valg til skolebestyrelsen er efterfølgende
blevet indarbejdet i afsnit 10 i ”Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i
Hjørring Kommune”.
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I ”Regler for valg til skolebestyrelsen” er der ikke taget højde for valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, idet hele
Hjørring UngdomsCenters konstruktion med en fælles bestyrelse for en
folkeskole og en ungdomsskole (efter § 24b i folkeskoleloven) ikke er
sammenlignelig med en almindelig folkeskole.
Valg af forældrerepræsentanter for Hjørring Ny 10. er direkte omfattet af
folkeskoleloven § 43, stk. 1, hvilket betyder, at Hjørring Kommune er forpligtet til
at fastsætte regler for valg af disse repræsentanter, hvorimod der ikke gælder
særlige regler for valg af forældrerepræsentanter for Ungdomsskolen, ligesom de
ikke er omfattet af folkeskoleloven § 43, stk. 1. Børne- og
Undervisningsforvaltningen anbefaler imidlertid, at det alligevel beskrives,
hvordan forældrerepræsentanter for Ungdomsskolen vælges, så der ikke opstår
tvivl herom, og at det indskrives i samme ”regelsæt” som valg af
forældrerepræsentanter for Hjørring Ny 10. af hensyn til overskueligheden, og for
at sikre sammenhæng mellem disse valg.
Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor udarbejdet ”Forslag til regler om
valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter”
(bilag 4). Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter vil blive bedt om at forholde
sig til, om den kan godkende disse regler for valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, eller om den evt. har ændringsforslag
hertil. Bestyrelsen vil skulle forholde sig til "Forslag til regler om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i den samme
periode, som bestyrelsen har "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018" i høring.
Hjørring UngdomsCenter tilbagemelding til Børne- og Undervisningsforvaltningen
i forhold til godkendelse af "Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter
til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter" vil indgå i den efterfølgende politiske
behandling af forslaget, som ender med Byrådets behandling på byrådsmødet
onsdag den 30. maj 2018.
3. Tidsplan for det videre arbejde
Børne- og Undervisningsforvaltningen anmoder Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget om at sende "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018" i høring i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter og
"Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter" til godkendelse i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i
perioden fra tirsdag den 6. marts 2018 til fredag den 23. marts 2018. Herefter
behandles de to materialer politisk efter følgende tidsplan:
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•
•
•

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Mandag den 7. maj 2018
Økonomiudvalget: Onsdag den 23. maj 2018
Byrådet: Onsdag den 30. maj 2018

Lovgrundlag
Folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14. december 2017).
Ungdomsskoleloven (LBK nr. 438 af 8. maj 2017).
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1074 af 14. september 2017).
Ungdomsskolebekendtgørelsen (BEK nr. 1279 af 13. november 2015).

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Gældende "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter".
2. "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018".
3. Høring om "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" og
godkendelse af "Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter".
4. "Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter".

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget sender "Forslag til
Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" i høring i
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i perioden fra tirsdag den 6.
marts 2018 til fredag den 23. marts 2018.
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget sender "Forslag til regler om
valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring
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UngdomsCenter" til godkendelse i bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter i perioden fra tirsdag den 6. marts 2018 til fredag den
23. marts 2018.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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04.04.00-Ø00-1-18
7.
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gulv i
Lundergårdhallen

Resumé
I budget 2018 er der afsat en anlægsbevilling til renovering af halgulv i
Lundergårdhallen. Administrationen søger nu beløbet frigivet. Der skal tages
stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling
Baggrunden for frigivelsen af midler til nyt halgulv er, at gulvet i Lundergårdhallen
efter mange års almindelige vedligeholdelse er så nedslidt, at det ikke længere
kan holdes i forsvarlig stand ved almindelig vedligehold. Derfor blev der i
forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018 afsat midler til renoveringen.
Derudover overholder det eksisterende halgulv ikke de nyere krav til
håndboldbanemål, og gulvet har gennem årene givet sig, så det vanskeliggør
opsætning af bandebaner, til blandt andet indefodbold. Gulvet udskiftes derfor til
et moderne kunststofs overgulv, som er vedligeholdelsesfrit med en forventet
levetid på 25–30 år. Indeholdende i prisen er også opstregning i henhold til
gængse sportsgrene.
Arbejdet udføres umiddelbart efter Lundergårdrevyens ophør 2018, fra primo maj
til ultimo juni 2018.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Der er afsat 0,600 mio. kr. til udskiftning af halvgulv i Lundergårdhallen i budget
2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
Ingen.

Direktionen indstiller,
• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,600 mio. kr. til renovering
af gulv i Lundergårdhallen, og
• at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte
rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. i budget 2018 til renovering af gulv i
Lundergårdhallen

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede indstillingen overfor
Økonomiudvalget og Byrådet.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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04.01.09-Ø00-1-18
8.

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane

Resumé
I budget 2017 er der afsat en anlægsbevilling til udskiftning af kunstgræsbanen.
Administrationen søger nu beløbet frigivet. Der skal tages stilling til, om man vil
anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling
Kunstgræsbanen på det ny stadionanlæg ved Park Vendia blev anlagt i 2007.
Kunstgræsbaner har en levetid på 10 år, men ved at sørge for løbende
vedligehold af banen, har levetiden kunnet strække sig endnu et år til 2018.
Kunstgræsbanen er nu så nedslidt, at det nødvendiggør en udskiftning af
græstæppet i 2018.
Kunstgræsbanen sikrer, at der i vinterperioden kan dyrkes fodbold på elite- og
motionsplan til glæde og gavn for kommunens udøvere af fodboldsporten.
Udskiftningen af græstæppet forventes udført i perioden primo august til ultimo
september 2018.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Direktionen indstiller,
• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til
kunstgræsbane, og
• at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte
rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. i budget 2017 til kunstgræsbane.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede indstilllingen overfor
Økonomiudvalget og Byrådet.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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00.01.00-G01-9-17
9.

Orientering fra formanden

Orientering om samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget vedr. Ungdommens
Uddannelsesvejledning.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

00.01.00-G01-9-17
10.

Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-9-17
11.

Forvaltningen orienterer

Ansøgning om at blive værtskommune for Special Olympics blev ikke
imødekommet.
Orientering om konference vedrørende sundhedsprofil den 12. marts 2018.
Orientering om mulighederne for deltagelse i KL´s Social- og Sundhedstopmøde.
Orientering om personsag.
Orientering om henvendelse fra Tornby Børnehus.
Orientering og drøftelse af rundtur til kommunale dagtilbud. Det forsøges at lave
tur den 9. april 2018 kl. 12.00-17.00.
Bjarne Mølgaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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