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Åben referat
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Fraværende:

28. maj 2018
kl. 13:00
kl. 17:25
Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal
Svenning Christensen (V) var fraværende på punkt 4, 5 og 6

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Budgetdrøftelser BFU 2019-2022
2 Frigivelse af anlægsmidler til inventar ved Børne- og Ungehuset
Lundergård
3 Opsamling fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets studietur til
London den 2.-4. maj 2018
4 Orientering fra formanden
5 Orientering fra medlemmerne
6 Forvaltningen orienterer
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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 Undervisningsudvalget godkendte på mødet d. 9. april 2018
budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2019-2022. Det fremgik heraf, at
Udvalget på mødet d. 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. 28. 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
•
•
•

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. 180 af 25/02/2018 (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.
Forvaltningen orienterede om konkret forslag vedrørende driften af haller, som
Udvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med.
Udvalget ønsker en nærmere undersøgelse af mulighederne for fælles
ejendomsdrift på tværs af kommunen.
Udvalget bad forvaltningen om at arbejde videre med forslagene på baggrund af
drøftelserne.
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83.01.04-S00-1-18
2.
Frigivelse af anlægsmidler til inventar ved Børne- og Ungehuset
Lundergård

Resumé
På anlægsbudgettet i 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,400 mio. kr. til
inventar og legeplads ved Børne- og Ungehuset Lundergård. Der søges frigivet
1,4 mio. kr. af rådighedspuljen til indkøb af inventar til institutionen.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungehuset Lundergård er etableret i lejede bygninger ved BoVendia,
der i øjeblikket er i gang med en totalrenovering af bygningerne.
Med vedtagelsen af Budget 2018, blev der afsat 2,400 mio. kr. til indkøb af
inventar og etablering af legeplads i forbindelse med genindflytning efter endt
renovering. Efter tidsplanen, skal børnene flytte tilbage til de nyrenoverede
lokaler ultimo 2018 og der skal i den forbindelse indkøbes inventar til lokalerne.
Legepladsen forventes først genetableret i foråret 2019.
Indkøb af inventar foretages i samarbejde med Indkøbskontoret efter gældende
regler.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Til indkøb af inventar søges der en anlægsudgiftsbevilling på 1,400 mio. kr. fra
rådighedspuljen til "Børne- og Ungehuset Lundergård, Inventar/legeplads m.v.",
på Investeringsoversigten for 2018 - 2021. Den resterende del af puljen forventes
frigivet primo 2019 til etablering af legeplads.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
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Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,
• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,400 mio. kr. til indkøb af
inventar til Børn- og Ungehuset Lundergård, og
• at bevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til
Børne- og Ungehuset Lundergård, Inventar/legeplads.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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81.44.00-G01-1-18
3.
Opsamling fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets studietur
til London den 2.-4. maj 2018

Resumé
På baggrund af studieturen til London drøfter Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget hvilke konkrete initiativer, de er blevet inspireret til, at der
skal arbejdes videre med i Udvalget.

Sagsfremstilling
Den 2.-4. maj 2018 var Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på studietur i
London.
Torsdag den 3. maj besøg på Institute of Education ved forskningsleder Brenda
Taggert samt drøftelse med parlementspolitikker Stephen Timms.
Fredag den 4. maj besøg på 2 dagtilbud med tilhørende drøftelse med lederne.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter, hvilke konkrete initiativer de er
blevet inspireret til, og som der skal arbejdes videre med.
Opsamling og slides er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Opsamling fra studietur
2. Brenda Taggart slide

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på baggrund af besøget i
London drøfter og beslutter, hvilke konkrete initiativer de er blevet
inspireret til, at der skal arbejdes videre med i Udvalget

Beslutning
Punktet blev udsat.
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00.01.00-G01-9-17
4.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om flytning af mødet den 25. juni til kl. 7.00.
Svenning Christensen (V) deltog ikke i punktet.

00.01.00-G01-9-17
5.

Orientering fra medlemmerne

Ole Ørnbøl (S) orienterede om, at der er valgt totalrådgiver til byggeriet på
Bagterpskolen – specialklasserne.
Svenning Christensen (V) deltog ikke i punktet.

00.01.00-G01-9-17
6.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om revideret analyse af skolernes socioøkonomi.
Forvaltningen udleverede et notat. Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Forvaltningen orienterede om konkret sag i Børne- og Familieafdelingen.
Forvaltningen orienterede om drøftelser med Lærerforeningen vedrørende en
arbejdstidsaftale.
Svenning Christensen (V) deltog ikke i punktet.
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Underskrifter

Mai-Britt Beith

Sven Bertelsen
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Chelina Bagger

Mehrsad Sadjadi

Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen

