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00.30.02-Ø00-4-17
1.

Budgetdrøftelser BFU 2019-2022

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter temaer for budgettilpasninger i
budgetforslaget for 2019-2022. Det indstilles, at Udvalgets drøftelser indgår i det
videre arbejde med budgettilpasningerne.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningssudvalget godkendte på mødet d. 9. april 2018
budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2019-2022. Det fremgik heraf, at
Udvalget på møderne d. 7. maj og 28. maj 2018 fokuserer på forskellige temaer,
der hver især indgår i den samlede udmøntning af de krav til budgetreduktioner,
som Byrådet udmeldte d. 21. marts 2018.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte d. 9. april 2018 følgende
rammer for arbejdet med budgetreduktionerne:
•

•
•
•
•

•

at der fortsat skal være fokus på de driftsreduktioner, der i forvejen er
indarbejdet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets budgetramme for
budgetperioden
at vurdere om reduktionsforslag, der ikke tidligere er blevet vedtaget, kan
implementeres med budget 2019-2022
at undersøge om der er mulighed for yderligere investeringsmodeller
indenfor alle forvaltningens sektorer
at afsøge muligheden for reduktioner i det nuværende serviceniveau
at afsøge muligheden for ændret opgaveløsning og organisering af
arbejdsopgaver i alle sektorer på Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område
at afsøge muligheden for ændringer i den nuværende struktur i
forvaltningen samt konsekvenser af eventuelle ændringer.

Som rammesætning for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets drøftelser på
mødet d. 7. maj 2018 vil Børne- og Undervisningsforvaltningen have forberedt en
række oplæg, der overordnet præsenterer forslag til budgettilpasninger indenfor
de nævnte fokusområder.
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På baggrund af Udvalgets drøftelser arbejder Børne- og
Undervisningsforvaltningen videre med det samlede budgetforslag.
Videre tidsplan
•
•
•
•

7. maj 2018: Drøftelse af budgettemaer
28. maj 2018: Drøftelse af budgettemaer
11. juni 2018: Mini-budgetseminar med Område-MED
25. juni 2018: Afsluttende behandling af budgetmaterialet inden
sommerferien

Ultimo juni 2018: Dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser

Lovgrundlag
BEK nr. 952 af 05/07/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision mv.) kapitel 2.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
Der er lukkede fortrolige bilag til punktet i et lukket dagsordenspunkt.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslagene til
budgettilpasninger
• at Børne og Undervisningsforvaltningen arbejder videre med forslag til
budgettilpasninger
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslagene til
budgettilpasninger og bad forvaltningen om at arbejde videre med forslagene.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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00.30.14-S00-1-18
2.

Økonomirapport 1 BFU

Resumé
For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges hermed
økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 samt skøn for
forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 31. marts balance
i forhold til det korrigerede budget. Økonomirapporten fremlægges til Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling
I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget økonomirapport 1 på sit møde d. 7. maj 2018.
Samlet status for Udvalget

Hjørring Kommune
7. maj 2018
Side 6.

Som det fremgår af ovenstående skema forventes regnskabet for Børne-, Fritidsog Undervisningsudvalgets sektorer at balancere med det korrigerede budget
med en mindre afvigelse på 0,3 mio. kr. Heraf forventes merudgifter på samlet
2,7 mio. kr. overført til 2019.
Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at der fra 2017 er overført samlet 22 mio.
kr. Regnskabsresultatet er dermed et udtryk for, at de overførte midler forventes
anvendt i 2018.
En stor andel af budgetoverførelserne fra 2017 vedrører midler til
kompetenceudviklingstiltag på Sektor Undervisning og Dagtilbud med en samlet
overførelse på ca. 8. mio. kr. Overførelserne er relateret til
kompetenceudviklingsprojekter, der enten er finansieret af statstilskud, A. P.
Møller fonden eller Hjørring Kommune. De overførte midler forventes i nogen
udstrækning at blive anvendt i 2018. Dette skyldes, at de vedtagne
budgetrammer til kompetenceudvikling i 2017, 2018 og 2019 er reducerede jf. de
budgetbesparelser, der er vedtaget med budget 2017-2020. Overførelserne skal
dermed sikre, at der fortsat kan igangsættes kompetenceudviklingstiltag. Det
forventes, at 2,4 mio. kr. videreføres til 2019.
Derudover er der på Sektor Undervisning overført midler til trivsel på skolerne på
samlet 3,4 mio. kr., der er lagt ud på skolerne til finansiering af allerede
igangsatte initiativer.
På de decentrale institutioner på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud blev
der samlet overført mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der ikke forventes videreført til
2019.
På Børne- og familieområdet blev samlet ca. 5,5 mio. kr. overført til 2018.
Overførelsen vedrører primært opsparede midler fra 2017 på indsatsstrategien,
hvoraf en andel i 2018 skal indgå i håndtering af merudgifter på omlægning af
Børne- og Ungehuset.

I det følgende beskrives de væsentligste opmærksomhedspunkter i forhold til det
forventede regnskabsresultat på Sektorerne. For en mere uddybende beskrivelse
henvises til den vedhæftede økonomirapport 1.
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Sektor Undervisning og Dagtilbud.
Det forventede regnskabsresultat for dagtilbuds- og undervisningsområdet
forventes at balancere med budgettet med en mindre afvigelse på ca. 0,3 mio. kr.
i merforbrug.
Afvigelsen dækker over en række modsatrettede afvigelser indenfor Sektorerne.

På de centrale kontoområder forventes mindreudgifter på samlet 2,4 mio. kr.
vedrørende mindreforbrug på en række eksternt finansierede projekter på Sektor
Undervisning samt forventet mindreforbrug på kompetenceudvikling på både
Sektor Undervisning og Dagtilbud. Den forventede mindreudgift vedrørende
kompetenceudvikling skal som tidligere anført ses i lyset af, at budgetrammerne
til kompetenceudvikling i 2017, 2018 og 2019 er reducerede og de 2,4 mio. kr.
forventes derfor overført for at sikre et fortsat fokus på
kompetenceudviklingsstrategien i 2019.
På de decentrale institutioner på tværs af Sektor Undervisning og Dagtilbud
forventes en samlet merudgift på ca. 5,7 mio. kr. Langt de fleste institutioner
holder sig på afvigelser indenfor overførelsesadgangene på +3/-2 % af
budgetrammen. Dog forventes der for Hjørring Nordvest Skole samt
Dagtilbudsområde Nord et merforbrug ud over overførelsesadgangen.
På Hjørring Nordvest Skole forventes regnskabet at vise en merudgift på 2,8 mio.
kr. Merudgiften skal ses i lyset af, at skolen fra 2017 overførte merudgifter for
samlet 4,2 mio. kr. Hjørring Nordvest Skole vil dermed i løbet af 2018 få afviklet
på merforbruget og skolen følger dermed den økonomiske handleplan, der er
udarbejdet. For Område Nord viser prognosen ved økonomirapport 1 en samlet
merudgift på ca. 2 mio. kr., hvilket betyder, at området ligger ud over de
maksimale 2 % for overførelse af merforbrug. Forvaltningen er i dialog med
Område Nord i forhold til at få analyseret årsagen til den forventede merudgift og
håndteringen heraf.

Sektor Børne- og Familie
Med baggrund i det kendte aktivitetsniveau på børne- og familieområdet
forventes samlet set balance i forhold til budgettet. Det betyder dermed også, at
puljen til ikke kendte anbringelser, der er placeret indenfor rammen på børne- og
familieområdet, er udmøntet.
I forhold til budgetforudsætningerne på Sektor Børne- og Familie er det især to
områder, der viser merudgifter. På handicapområdet og herunder tabt
arbejdsfortjeneste forventes en samlet nettomerudgift på 1,9 mio. kr., mens der
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på de forebyggende foranstaltninger forventes samlede netto-merudgifter på 2,8
mio. kr.
På handicapområdet skyldes merudgiften primært opjustering til forventningen til
tabt arbejdsfortjeneste. Det forventede merforbrug er baseret på en analyse af
forbruget fra 2016 til 2018, hvor udgiftsniveauet specielt i sidste kvartal af 2017
samt starten af 2018 har været højere end forudsat i budgettet. Der er nedsat en
taskforce, der skal belyse udgiftsudviklingen på handicapområdet.
På de forebyggende foranstaltninger er merudgiften på de 2,8 mio. kr. primært
relateret til en række dyre enkeltsager, der ikke var kendte på
budgetlægningstidspunktet.
Som nævnt kan merudgifterne på handicap samt forebyggende foranstaltninger
håndteres indenfor rammen til Sektor Børne- og familie via puljen til ikke kendte
anbringelser.

Sektor Fritid
På Sektor Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
Mindreforbruget er primært relateret til de kommunale haller på samlet 0,3 mio.
kr. samt mindreudgift til tilskud til selvejende haller på 0,2 mio. kr.

Anlæg
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således:

Oprindeligt anlægsbudget: 37,5 mio. kr.
Overførelse fra 2017: 47,4 mio. kr.
Øvrige reguleringer: 2,0 mio. kr.
---------------------------Korrigeret budget: 86,9 mio. kr.
----------------------------Forventet regnskab: 55,8 mio. kr.

Afvigelse: 31,1 mio. kr., heraf forventes 33,5 mio. kr. overført til 2019.
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På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et netto
anlægsforbrug på 55,8 mio. kr. og en overførelse til 2019 på 33,5 mio. kr.
Den største overførelse vedrører projektet med ny opførelse af skole og
daginstitution i Vrå, der tidligst kommer i gang omkring nytår, og der bliver
dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne
i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der en overførelse
på projektet på 24,5 mio. kr. til 2019. Det anbefales, at tidsforskydningen omkring
projektet tilpasses i investeringsoversigten for 2019-22.
Emmersbæk Børnehaven og Børnehaven i Sindal har begge et merforbrug pga.
fejl i byggeriet. Forvaltningen arbejder på en afklaring af erstatningsansvar og
forsikringsdækning mv. Derfor er det uvist, hvor meget af merforbruget, som
bliver dækket. Det er i budgetopfølgningen på anlæg forudsat, at merudgifterne
på de to anlægsprojekter ikke overføres til 2019, hvilket forklarer forskellen
imellem den forventede afvigelse på 31,1 mio. kr. og budgetoverførelsen til 2019
på 33,5 mio. kr.

Lovgrundlag
BEK nr. 2019 af 27/02/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.) Kapitel 5, § 40.
Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Økonomirapport 1, drift
2. Økonomirapport 1, anlæg
3. Bevillingsskema i forbindelse med Økonomirapport 1

Hjørring Kommune
7. maj 2018
Side 10.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport
1,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt oversender
Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling
• at budgetomplaceringer imellem Sektorer godkendes jf. bilag 3.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte økonomirapport 1.
Udvalget besluttede at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at
budgetomplaceringer imellem sektorerne, som beskrevet i bilag 3, godkendes.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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85.02.02-P35-1-16
3.

Intro til Administration & Udvikling

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget introduceres til Administration &
Udvikling.

Sagsfremstilling
Administrations- og Udviklingschefen for Børne- og Undervisningsforvaltningen
præsenterer Administration & Udvikling, herunder de 4 afdelinger:
•
•
•
•

Dagtilbudssekretariatet
Ledelsessekretariatet
Økonomiafdelingen
Konsulentafdelingen

Udvalget præsenteres for de overordnede opgaver i afdelingen, samt udvalgte
data og resultater.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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17.01.10-P24-1-18
4.
2. behandling af "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018" og "Forslag til regler om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter"

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har den 5. marts 2018 1. behandlet
"Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" og "Regler om
valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter" forud
for henholdsvis høring og godkendelse af materialerne i bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter. Materialerne skal nu 2. behandles af Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget med henblik på endelig behandling i Byrådet onsdag den
30. maj 2018.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1. behandlede på sit møde den 5.
marts 2018 "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" og
"Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter". Sagsfremstillingen til 1. behandlingen findes nedenfor i afsnit
1-3.
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
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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
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.
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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”.
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 UngdomsCenters 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.
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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:
•
•
•

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

Høring og godkendelse efter 1. behandling
4. Høringssvar om "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter
2018"
Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter har haft materiale om "Forslag til
Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" i høring i perioden fra
tirsdag den 6. marts 2018 til fredag den 23. marts 2018. Bestyrelsen har indsendt
høringssvar til Børne- og Undervisningsforvaltningen, hvori der er bemærkninger
til høringsmaterialets temaer om "Sammensætning af bestyrelsen" og "Valg af
bestyrelsesmedlemmer", mens der ingen kommentarer er til høringsmaterialets
tredje tema "Andet" (høringssvaret er vedlagt som bilag 5).
4.1 Høringssvar om høringstemaet "Sammensætning af bestyrelsen"
Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter tilkendegiver sin opbakning til alle
forslag fra "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" om
sammensætning af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter. Børne- og
Undervisningsforvaltningen har derfor fastholdt forslaget om sammensætning af
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter (bilag 2).
4.2 Høringssvar om høringstemaet "Valg af bestyrelsesmedlemmer"
Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter ønsker, at der fortsat skal være 3
medarbejderrepræsentanter og tilslutter sig forslaget om, at Hjørring Ny 10. og
Ungdomsskolen hver er sikret én medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter, og at den tredje medarbejderrepræsentant bliver en
repræsentant for Hjørring Ny 10. eller en repræsentant for Ungdomsskolen, alt
efter hvor mange stemmer de enkelte kandidater modtager.
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Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter anbefaler, at alle
medarbejderrepræsentanter vælges for enten 1 eller 2 år. Meget gerne for 2 år.
Børne- og Undervisningsforvaltningen har forståelse for, at det kunne være
hensigtsmæssigt, hvis alle medarbejderrepræsentanter kunne vælges for den
samme valgperiode. Det er imidlertid desværre ikke muligt for forvaltningen at
imødekomme bestyrelsens ønske, fordi medarbejderrepræsentanter for Hjørring
Ny 10. skal vælges efter folkeskoleloven, og medarbejderrepræsentanter for
Ungdomsskolen skal vælges efter ungdomsskolebekendtgørelsen. Valgperioden
er ikke ens for de to lovgivninger, hvorfor forvaltningen ikke kan imødekomme
bestyrelsens ønske, om at begge medarbejdergrupper vælges for en 2-årig
periode. Forvaltningen fastholder derfor forslaget.
Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter har ikke yderligere bemærkninger til
høringsteamet om "Valg af bestyrelsesmedlemmer".
Børne- og Undervisningsforvaltningen vedlægger sit endelige "Forslag til
Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018" som bilag 2. Heri er
indholdsmæssige ændringer (i forhold til gældende "Styrelsesvedtægt for
Hjørring UngdomsCenter") markeret med gul baggrund.
5. Godkendelse af "Regler om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen
for Hjørring UngdomsCenter"
Det fremgår af høringssvaret fra bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, at
bestyrelsen godkender "Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter". Med afsæt i bestyrelsens godkendelse
af forslaget til regler, fremsender Børne- og Undervisningsforvaltningen hermed
materialet til politisk behandling. Efter Byrådets godkendelse skal reglerne
indarbejdes i "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring
Kommune".

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).
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Bilag 1) "Gældende "Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter"
Bilag 2) "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018"
Bilag 3) Høring om "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter
2018" og godkendelse af "Regler om valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter"
Bilag 4) "Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter"
Bilag 5) "Høringssvar fra bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter (marts 2018"

Direktionen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at "Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018" (bilag 2) godkendes.
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at "Forslag til regler om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter"
(bilag 4) godkendes.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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00.01.00-A26-20-17
5.

Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2018/19

Resumé
Resultatet af indskrivning til børnehaveklasserne for skoleåret 2018/19 i Hjørring
Kommunes folkeskoler fremsendes til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
til orientering.

Sagsfremstilling
Den digitale indskrivning har vist, hvor mange børn, der ønsker at starte i vores
kommunale skoler på det tidspunkt indskrivningen lukker. Desuden fremgår det,
hvor mange der ønsker en privatskole/friskole, og hvor mange der skoleudsættes
til næste år.
Etablering af børnehaveklasser 2018/19
De børn, der fylder 6 år i 2018 skal begynde i børnehaveklasse efter
sommerferien i 2018. De børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2018, kan
også begynde i børnehaveklasse, hvis forældre/skole antager, at barnet kan
følge undervisningen.
Oversigt på fordeling af elever i folkeskolen, privatskole/friskole og
skoleudsættere:

Elever til børnehaveklasse i distriktet
Ønsker at starte på distriktsskoler
Ønsker privatskoler/friskoler
Børn, hvis skolestart udsættes
Børn til andre kommuner

Skoleåret
2016-17

Skoleåret
2017-18

Skoleåret
2018-19

738
552
134
26
8

699
509
155
23
3

684
501
161
10
5

Udover de ovennævnte elever til skoleåret 2018-19 kan det oplyses, at der er 7
elever, der er visiteret eller under visitering til specialklasser.
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Fra skoleåret 2017/18 og til skoleåret 2018/19 er der en nedgang i antallet af
elever, der skal starte i skole på i alt 15 elever eller nedgang på 2,15 %. Af de
684 børn, der kan starte i børnehaveklassen, er der 501 børn, der ønsker at
starte i de kommunale børnehaveklasser. I forhold til sidste år er det en nedgang
på 8 børn eller en nedgang på 1,57 %.
Af de børn, der ønsker privatskole/friskole, er der en fremgang på 6 børn fra
2017/18 til 2018/19, hvilket giver en fremgang på 1,37 % i forhold til det antal
børn, der kan starte i skole.
I bilag 1 er eleverne opgjort hver skole for sig, og man kan se hvor mange børn,
der vælger distriktsskolen, og hvilke distrikter de andre børn kommer fra.
Desuden viser opgørelsen fordelingen af børn på privatskoler/friskoler og de
børn, der ønsker udsættelse af skolestart.
Skolegangsudsættelse
Det er skolens øverste leder, der har kompetencen til at beslutte en eventuel
skolegangsudsættelse. Skolerne har skriftligt givet samtykke til forældrene til de
10 børn, der i 2018 er skolegangsudsættere til næstkommende skoleår.
I henhold til Folkeskoleloven § 38 skal ansøgning om indskrivning af børn
indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale
ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed.
Også i år blev orienteringsbrev, foldere om skolestart og andet materiale om
skoleindskrivning sendt digitalt til de forældre, som kan modtage post digitalt.
Både i de digitale og i de fysiske breve blev der gjort opmærksom på, at
indskrivningen i år skulle foregå ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning.
Den digitale indskrivning for de kommende børnehaveklassebørn var åben i
perioden fra den 08. januar til den 02. februar 2018. 75,00 % af forældrene har
benyttet sig af den digitale selvbetjeningsløsning, og de resterende har fået hjælp
på skolen herunder forældre med anden etnisk baggrund.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen lov nr. 665 af 20. juni 2014, kap. 5.
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Økonomi
Etablering af børnehaveklasser 2018/19.
Tallene for indskrivning indgår i den foreløbige normering, som danner
udgangspunkt for budget 2018. De økonomiske konsekvenser beregnes i
forbindelse med endelig normering i efteråret 2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Der er et lukket fortroligt bilag i et lukket dagsordenspunkt.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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27.25.00-A00-2-18
6.

Sidste skoledag for 9. og 10. klasse

Resumé
Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nyt koncept for afvikling af
fælles sidste skoledag for 9. og 10. klasse fra skoleåret 2018/2019.

Sagsfremstilling
SSP Udvalget har drøftet muligheden for fremadrettet at afvikle sidste skoledag
for afgangseleverne i 9. og 10. klasse på en måde, der i højere grad understøtter
det forebyggende fokus i SSP arbejdet. På baggrund af drøftelserne i SSP
Udvalget, har SSP udarbejdet et notat med forslag til fire alternative modeller til
afvikling af et fælles sidste skoledags arrangement for afgangseleverne, som
erstatning for det nuværende arrangement i Svanelunden.
1. Forældrene tager over - lignende koncept, men med forældrene som
ansvarshavende
2. Det nuværende arrangement uden alkohol
3. Lukke arrangementet uden yderligere forslag/indsats fra SSP
4. Arrangement i Fårup Sommerland (uden alkohol)
(Se vedhæftede bilag for nærmere beskrivelse af fordele og ulemper ved de fire
modeller.)

Anbefalinger
De fire modeller har været til behandling i Skoledistriktsledergruppen og
Fælleselevrådet, som har givet deres anbefalinger. Fælleselevrådet ønsker at
fastholde det nuværende koncept med følgende begrundelse:
• En hyggelig og festlig eftermiddag, som vi og vores klassekammerater
glæder os til at være med til.
• Et fælles arrangement på tværs af distrikterne.
• Opsyn med alle elever, så det er trygt at deltage.
• Sidste skoledag med alkohol.
(se uddybning af Fælleselevrådets anbefaling i vedhæftet bilag)
Skoledistriktslederne følger anbefalingen fra SSP, som fremsat i notatet, og
anbefaler, at sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse fremadrettet
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afvikles som et alkoholfrit arrangement i Fårup Sommerland sammen med 9. og
10. klasser fra flere andre Nordjyske kommuner.
En model med et alkoholfrit arrangement understøtter desuden
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om: "(...) at børn og unge under 16 år ikke
drikker alkohol, og at unge mellem 16-18 år drikker mindst muligt." (kilde:
Sundhedsprofil for børn og unge, Hjørring Kommune 2017). I Sundhedsprofil for
børn og unge, Hjørring Kommune 2017 er der 69 % af eleverne i 8. klasse i
Hjørring Kommune, der angiver, at de har prøvet at drikke alkohol. Samtidig er
der i Hjørring Kommunes Sundhedspolitik under pejlemærket "Sunde rammer for
borgernes hverdag" udfoldet at "vi vil...arbejde for at skabe en sundere
alkoholkultur og udskyde alkoholdebuten blandt unge" (Kilde: Hjørring
Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018, s. 7)

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Alle de foreslåede modeller kan realiseres inden for den nuværende økonomiske
ramme for SSP.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Alle de foreslåede modeller kan realiseres inden for den nuværende ramme for
SSP.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Se ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag
1. Fælleselevrådet. Sidste skoledag
2. Sidste skoledag - nyt koncept.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, på baggrund af den
fremlagte anbefaling, træffer beslutning om model 4 "Arrangement i Fårup
Sommerland (uden alkohol)" som fremtidigt koncept for afvikling af fælles
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sidste skoledag for 9. klasse i Hjørring Kommune gældende fra skoleåret
2018/2019.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at forældrene fremadrettet
har ansvaret for afviklingen af sidste skoledag fx i Fårup Sommerland gældende fra skoleåret 2018/2019.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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00.01.00-G01-9-17
7.

Orientering fra formanden

Orienterede om konkret personsag.
Orienterede om koordineringsmøde med Arbejdsmarkedsudvalget. Der
eftersendes slides.
Orienterede om henvendelse fra Lærerkreds Nord.
Mette Jensen (C) var fraværende.

00.01.00-G01-9-17
8.

Orientering fra medlemmerne

Drøftelse af, at hele udvalget orienteres, når der gives svar til borgere.
Bjarne Mølgaard orienterede om konkret personsag.
Mette Jensen (C) var fraværende.

00.01.00-G01-9-17
9.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om godkendelse af bygning i forbindelse med privat
pasning.
Forvaltningen orienterede om konkret personsag vedrørende godkendelse af
private passere.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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