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27.25.08-P05-1-17
1.
Undersøgelser vedr. brug af rusmidler og narkotikaforbrug blandt
unge

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om
”Rusmiddelundersøgelsen fra 2017” samt ”Undersøgelse af narkotikaforbruget
blandt unge i Hjørring Kommune” og tager stilling til forslag til finansiering til
oplysnings-/kampagnematerialer.

Sagsfremstilling
Baggrund:
Danske unge drikker mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande, og
ca. 12 % af de 16-24-årige overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dog
har der de seneste år været en positiv udvikling i de unges alkoholforbrug, idet
debutalderen er stigende og alkoholforbruget har været faldende siden år 2000.
Ser man på konsekvenserne af indtagelse af alkohol og stoffer, ses det, at
konsekvenserne ved overforbrug af alkohol kan medføre leverskade samt 22
forskelige følgesygdomme. Dermed er alkohol den mest sundhedsskadelige
vane i Danmark næstefter rygning. Selvom konsekvenserne ved overforbrug af
alkohol er alvorlige, så er konsekvenserne ved brugen af stoffer værre, idet
konsekvens og følgevirkninger kan være fatale selv ved det mindste indtag, der
kan f.eks. ved hash opstå psykotiske symptomer og psykiske sygdomme.
Indtagelsen af stoffer kan endvidere føre til dødsfald som følge af en forgiftning
eller en psykose fremkaldt af stofferne.
På grund af overstående tendenser, har Hjørring Kommune siden 2011 i SSPregi, hvert 3. år udarbejdet en rusmiddelundersøgelse på 7.-9. årgang i
kommunens folkeskoler. Formålet er at få et billede af de unges forbrug af
rusmidler, og hvor der kan sættes forebyggende ind. SSP’s
rusmiddelundersøgelse omfatter kun 7.- 9. årgang, hvilket sætter nogle
begrænsninger i forhold til, hvordan forbruget af rusmidler ser ud på
ungdomsuddannelserne. Derfor indgik Hjørring Kommune og Lokalpolitiet i
Hjørring et samarbejde med fem kriminologistuderende fra AAU i september
2017 om at undersøge narkotikaforbruget på 7.-10. årgang og på
ungdomsuddannelserne i Hjørring Kommune.
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Det er vigtigt at bemærke, at begge undersøgelser kun har undersøgt
rusmiddelforbruget hos de elever/studerende, der er i gang med folkeskolen eller
en ungdomsuddannelse. Dermed mangler der viden om de unge, som ikke er en
del af uddannelsessystemet og som må formodes at være i risiko for at have et
højere forbrug af rusmidler.
Alle resultater fra ”Rusmiddelundersøgelsen 2017” og ”Undersøgelse af
narkotikaforbruget blandt unge i Hjørring Kommune” fremgår i vedhæftede bilag
1 og 2 til denne sagsfremstilling. Nedenfor præsenteres de vigtigste fund i de to
undersøgelser.
Rusmiddelundersøgelse 2017 fra SSP:
• Rygning:
o 15 % af 7. årgang har prøvet at ryge.
o 22 % af 8. årgang har prøvet at ryge
o 19 % af 9. årgang har prøvet at ryge
o Ud af alle dem der har prøvet at ryge, er det under 2 % der er
fast rygere
• Alkohol
o 50 % af 7. årgang har drukket alkohol den sidste måned
o
63 % af 8. årgang har drukket alkohol den sidste måned
o 80 % af 9. årgang har dukket alkohol den sidste måned
•

Hash og andre euforiserende stoffer
o 3 % af 7. årgang har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer
o 5 % af 8. årgang har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer
o 15 % af 9 årgang har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer

Undersøgelsen påviser, at der er stor sammenhæng mellem forældrenes
rammesætning og holdninger til deres børns forbrug af rusmidler og børnenes
aktuelle forbrug af rusmidler. De børn der slev bestemmer rammerne drikker klart
mest alkohol og bruger også stoffer i højere grad
Undersøgelse af narkotikaforbruget blandt unge i Hjørring Kommune:
• 17 % af de unge har prøvet hash. Ud af disse er det dog kun 5 %, der fast
ryger hash.
• Jo længere de unge er med deres uddannelse, jo større er
sandsynligheden for, at de har prøvet hash én eller flere gange.
• 37 % af de unge ved, hvor de kan skaffe sig adgang til hash.
• Hvis de unge jævnligt drikker alkohol og ryger, er der større tendens til, at
de har prøvet hash.
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•
•
•
•
•
•

51 % af de unge på ungdomsuddannelserne er meget eller delvist enige i,
at det er i orden at prøve hash.
5 % af de unge har prøvet andre euforiserende stoffer, hvoraf det kun er
1 enkelt person ud af disse, der tager dem dagligt.
20 % af de unge ved, hvor de kan skaffe sig adgang til euforiserende
stoffer.
Ud af de adspurgte er 14 % blevet tilbudt andre euforiserende stoffer end
hash, men har takket nej til dem.
Hvis de unge har prøvet hash én eller flere gange, så har de større
tendens til også at have prøvet andre euforiserende stoffer.
Hvis de unge jævnligt drikker alkohol og ryger, er der større tendens til, at
de har prøvet andre euforiserende stoffer.

Faktorer, der påvirker rusmiddelindtaget:
• De beskyttende faktorer omfatter ingen indtagelse af alkohol eller rygning,
god relation til forældre, god social trivsel og at gå til noget i fritiden.
• Risikofaktorerne omfatter tidlig debut med alkohol, rygning, dårlig relation
til forældrene og opfattelse af at hash og andre euforiserende stoffer er let
tilgængelige.
Ud fra konklusionerne i ”Undersøgelse af narkotikaforbruget blandt unge i
Hjørring Kommune” har de fem kriminologistuderende opsat en liste over
fokuspunkter som Hjørring Kommune og Politiet fremadrettet kan have fokus på.
Disse er opstillet nedenfor.
Rapportens fremadrettede fokuspunkter:
• Forældrene skal gøres opmærksomme på vigtigheden i, at de involverer
sig i deres børns liv, stiller krav og opsætter regler.
• Der skal sættes ind over for en tidlig debut med alkohol.
• Der skal sættes ind over for at forhindre rygning.
• De unges nysgerrighed over for hash og andre euforiserende stoffer skal
formindskes, eventuelt ved større indsigt i hvorfor denne opstår.
• Fokus på at piger og drenge er forskellige, og at deres bevæggrund
dermed kan differentiere.
• Holdningen til opdagelsesrisikoen skal ændres, her spiller forældrene
igen en vigtig rolle.
• Øget fokus på ungdomsklubber i kommune.
• Øget opfordring til deltagelse i fritidsaktiviteter.
• Tidligere indgreb ved bekymrende fravær før det udvikler sig til et større
problem.
• Fokus på gruppepres og at sige “nej”, samt at det ikke er farligt at opstille
sine egne grænser.
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Nogle af fokuspunkterne arbejdes der allerede med. Her kan nævnes den pulje
på 270.000 kr., som Byrådet har besluttet, hvor forældre og fagpersoner kan
søge om midler til deltagelse i fritidsaktiviteter f.eks. fodboldstøvler eller
kontingent til foreninger.
I forhold til fokuspunktet med ungdomsklubber er det igen blevet gratis for alle
unge i Hjørring Kommune at deltage i en ungdomsklub. Der er 14
ungdomsklubber fordelt geografisk i Hjørring Kommune.
Indsatser fremadrettet:
På baggrund af konklusionerne fra ”Undersøgelse af narkotikaforbruget blandt
unge i Hjørring Kommune” vil Hjørring Kommune og Lokalpolitiet i Hjørring indgå
i et endnu tættere samarbejde omkring forebyggelse af indtagelse af rusmidler.
Dette er også i tråd med den landdækkende tendens til at tænke mere
forbyggende, hvor det er muligt.
Fremadrettet vil Hjørring Kommune og Politiet også samarbejde om
fokuspunkterne fra rapporten. Heriblandt vil der være mere fokus på
forældreinddragelse gennem bl.a. oplysningskampagner. Der vil især være fokus
på bearbejdning af forældrenes holdninger til, hvornår deres børn er gamle nok til
at indtage alkohol og ryge.
Skolerne har en vigtig rolle i det forebyggende arbejde. Det er derfor vigtigt at
skolens medarbejdere og ledelse inddrages, da de er vigtige aktører ift. at
fremme børnenes sociale trivsel. Skolebestyrelserne er også vigtige aktører i
forhold til forældresamarbejdet og bør derfor tænkes ind i det forebyggende
arbejde.
Den kommunale ungeindsats i forhold til misbrugsbehandling består af en
ungekonsulent fra misbrugsområdet – tidligere udgik det fra Behandlingscenter
Nordenfjord, der nu er lukket. Med baggrund i de udfordringer der ligger på
området, er det nødvendigt at misbrugsområdet tænkes tættere ind over
ungeområdet fremadrettet, ligesom der bør overvejes om der fremadrettet skal
være et tættere samarbejde mellem ungemisbrugskonsulenten og de øvrige
områder for børn og familier.
Rapporten viser også, at der mangler oplysnings-/kampagnematerialer målrettet
forældrene. SSP-undersøgelsen påviser, at der er sammenhænge mellem
forældrenes rammesætning og holdning til deres børns forbrug af rusmidler og
børnenes aktuelle forbrug. Derfor vil oplysning-/kampagnemateriale være et
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væsentligt bidrag i den forebyggende indsats. Der bør derfor arbejdes videre på
udvikling af dette.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Det anbefales, at Lokalpolitiet og Hjørring Kommune i samarbejde tager kontakt
til Trygfonden og søger om puljemidler til indsatsen. Oplysning/Kampagnematerialet vil også efterfølgende kunne bruges landsdækkende.
Udarbejdelsen af oplysnings-/kampagnemateriale forventes finansieret gennem
Trygfonden eller budgettet til Indsatsstrategien på Børne- og Familieområdet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen Bemærkninger
Bilag
Bilag 1: Rusmiddelundersøgelse 2017
Bilag 2: Undersøgelse af narkotikaforbruget blandt unge i Hjørring Kommune

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om
rusmiddelundersøgelserne til efterretning.
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender, at der bliver
arbejdet videre med udarbejdelse af oplysnings-/kampagnemateriale.
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender, at finansieringen
sker via Trygfonden eller alternativt via budgettet til Indsatsstrategien.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning og
godkendte, at der arbejdes videre med udarbejdelse af oplysning/kampagnemateriale. Udvalget godkendte, at finansieringen sker via ansøgning
til Trygfonden alternativt budgettet til indsatsstrategien.
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Derudover bad Udvalget forvaltningen om at få oplysninger om, hvordan
nationale data på området ser ud herunder udviklingen over tid, samt at der
udarbejdes forslag til konkrete initiativer på området, som forelægges udvalget til
drøftelse.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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00.30.02-Ø00-4-17
2.

Prioritering af reduktions- og udvidelseskatalog budget 2019-2022

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udarbejder forslag til reduktions- og
udvidelseskatalog til budget 2019-2022.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget havde på mødet d. 25. juni 2018 en
første prioritering af forslag til reduktioner samt udvidelser til budget 2019-2022.
Udvalget bedes på mødet d. 13. august 2018 foretage en endelig prioritering
med henblik på udarbejdelse af reduktionskatalog til de videre
budgetforhandlinger i Byrådet. Derudover bedes Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget beslutte, hvilke udvidelsesforslag, der skal sendes videre
til de efterfølgende budgetforhandlinger til prioritering og beslutning om
finansiering.
På baggrund af Udvalgets behandling vil forvaltningen udarbejde det endelige
reduktions- og udvidelseskatalog, der forelægges Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget d. 27 august 2018, inden det sendes videre til
Økonomiudvalgets 1. behandling.
Som ramme for Udvalgets prioritering har forvaltningen opdateret
reduktionskataloget på baggrund af Udvalgets drøftelser d. 25. juni 2018 jf. bilag
1. Af bilag 2 fremgår de forslag til udvidelser, som Børne- Fritids- og
Undervisningsudvalget arbejder med.
Videre tidsplan - efterår 2018:
• 13. august 2018: Endelig prioritering om forslag til reduktions- og
udvidelseskatalog
• 27. august 2018: Endelig behandling af det samlede budgetmateriale
inden fremsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling
• 12. september 2018: Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag 20192022 til Byrådets 1. behandling
• 19. september 2018: Byrådets 1. behandling af budgetforslag
• 27. september 2018: Sidste frist for ændringsforslag til 1.
behandlingsforslag
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•
•

3. oktober 2018: Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende
ændringsforslag
10. oktober 2018: Byrådets 2. behandling af budgetforslag

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
Budgettet drøftes løbende med Område-MED.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

1. Samlede reduktionsforslag
2. Samlede udvidelsesforslag
3. Oversigt over reduktions- og udvidelsesforslag

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, hvilke forslag til
budgetreduktioner, der skal indgå i de videre budgetdrøftelser
• at Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, hvilke forslag til
budgetudvidelser, der skal indgå i de videre budgetdrøftelser

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til budgetreduktioner
og budgetudvidelser og bad forvaltningen indarbejde ændringer i bilag 1-3.
Udvalget besluttede, at følgende udvidelsesforlag sendes videre i
budgetprocessen: Øget normering i daginstitutioner på kr. 15,0 mio og lokal
arbejdstidsaftale med kr. 4,69 mio.
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Mette Jensen (C) ønsker at udvidelsesforslaget vedr skilsmisserådgivning
ligeledes indarbejdes.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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82.00.00-Ø00-1-18
3.

Investeringsoversigt 2019-2022 for BFU-området

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal prioritere anlægsønsker til
investeringsoversigten for 2019 - 2022.

Sagsfremstilling
Investeringsoversigten for 2019 - 2022 består af videreførte projekter fra
Investeringsoversigt 2018 - 2021 samt ændringer til de videreførte projekter.
Derudover består oversigten af nye anlægsønsker samt udvidelse af videreførte
projekter. På Børne,- Fritids- og Undervisningsudvalgets område har der været
en del renoveringsønsker, specielt fra skoleområdet. Forvaltningen har
administrativt prioriteret de projekter, der haster mest.
Ved projekt Skole og børnehus i Vrå er der i 2019 75,000 mio. kr. Projektet er
endnu i projekteringsfasen og cashflowet i 2019 bliver ikke så stort, som tidligere
forventet. Det anbefales derfor at ændre periodiseringen således, at der flyttes
24,000 mio. kr. fra 2019 til 2021.
Ved projekt Børnehus i Hjørring Øst anbefales det at fremrykke opstart af
projektet til 2019. Projektet var først berammet til 75 børnehavepladser og 30
vuggestuepladser, men for at kunne dække pasningsbehovet i området, bør
projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskes
specialbørnehaven Viben flyttet hertil med plads til 15 børn. Ved at flytte
specialinstitutionen Viben til det nye børnehus, bliver der plads til yderligere 20
børnehavepladser i Børnehuset Bagterp.
Udvalget skal prioritere anlægsønskerne fra 1 til 8 i bilag 3 vedr. nye ønsker og
omprioriteringer. Udvalgets prioritering går herefter videre til Byrådets samlede
behandling af Hjørring Kommunes investeringsoversigt for 2019-2022.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 180 af 25/2-2018, kapitel 2 (Bekendtgørelse af om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.).
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Investeringsoversigt 2019-2022 - oplæg
2. Investeringsoversigt 2019-2022 - trykprøvning
3. Investeringsoversigt 2019-2022 - ønsker - omprioriteringer
4. Kapacitet i nyt børnehus

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til
Investeringsoversigt 2019 - 2022 og
• at Udvalget prioriterer anlægsønskerne i bilag 3 vedr. nye ønsker og
omprioriteringer.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til investeringsoversigt
2019-2022 og prioriterede ønskerne i bilag 3 således:
1.Børnehuset i Hjørring Øst – rykning af tidsplan
2.Hjørringskolen genhusning
3.Vandhuset, udskiftning af bassindug
4.Bjergby Undervisningssted – tagrenovering
5.Sindal Undervisningssted – tagrenovering
6.Løkken Undervisningssted - tagrenovering
7.Hjørringskolen etape 3
8.Børnehaven v. Bjergene – renovering og tilbygning
Udvalget besluttede, at på udvalgsmødet den 27. august 2018 skal
investeringsoversigten behandles igen.
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Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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82.00.00-S00-2-15
4.
17

Frigivelse af anlægsmidler til renovering/ombygning af Hirtshalsvej

Resumé
Der søges om frigivelse af 1,0 mio. kr. til renovering og ombygning af Hirtshalsvej
17, hvor Ungehus Nord´s Bo-selv tilbud, Udredningsspecialet og Familieplejen
skal flytte ind.

Sagsfremstilling
Den 22. januar 2018 besluttede Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget, at
genoptage anlægsarbejdet på Hirtshalsvej 17, efter det har været sat i bero i
forbindelse med at Ungehus Nords tilbud blev ændret. Det er nu besluttet, at der
skal etableres et nyt udredningstilbud og bo-selv tilbud til børne- og
ungeområdet. Udover udredningsspeciale og bo-selv tilbud, skal bygningen også
rumme familieplejen.
Projektet på Hirtshalsvej 17, der er udarbejdet under ledelse af
bygherreudvalget, omfatter indretning af bo-selv tilbud i stue og på 1. sal i den
fløj der ligger ud mod Hirtshalsvej og den anden fløj indrettes til
udredningsspecialet og familiepleje. Kælderen under fløjen mod Hirtshalsvej
indrettes med personalegarderobe, vaskerum og depotrum.
Den samlede anlægsramme er på 5,400 mio. kr. til renovering og ombygning af
Hirtshalsvej 17 og Kløvergården:
Oprindeligt budget til renovering af Nordbovej 5. Det blev i oktober
2016 af Byrådet ændret til renovering og ombygning af
Hirtshalsvej 17 og Kløvergården.
Udskiftning af tag og vinduer på Hirtshalsvej 17

3.000.000

1.100.000
Rumforandringer Hirtshalsvej 17
700.000
Etablering af midlertidige lejligheder på Kløvergården
600.000
Samlet anlægsbudget
5.400.000
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Der har i maj 2018 været afholdt licitation vedr. ombygningen af Hirtshalsvej 17
og den forventede udgift inkl. pulje til uforudsete udgifter samt rådgiverhonorar er
på 3,878 mio. kr., se vedhæftede bilag. Det samlede projekt inkl. ombygning af
Kløvergården, kan dermed afholdes indenfor anlægsrammen på 5,400 mio. kr.
Børne- og Undervisningsforvaltningen er i oktober 2016 af Byrådet bemyndiget til
at udbyde og gennemføre projektet på Hirtshalsvej 17, jf. Udbudsstrategi og
procedurer for kommunale bygge- og anlægsopgaver.
Der er tidligere frigivet 4,100 mio. kr. til renovering og ombygning af Hirtshalsvej
17 og Kløvergården, og det er forvaltningens indstilling, at der frigives 1,000 mio.
kr. af det resterende rådighedsbeløb.
Sagen behandles i BFU den 13. august, i ØK den 22. august og i Byrådet den
29. august.

Lovgrundlag
Lov om kommuners styrelse.

Økonomi
Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til projektet.
Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 1,000 mio. kr. af det
resterende rådighedsbeløb på 1,300 mio. kr. til Ungehus Nord (523990).

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Sammenstilling budget til Hirtshalsvej 17 og Kløvergården
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Direktionen indstiller,
• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til renovering
om ombygning af Hirtshalsvej 17, og
• at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 1,000 mio. kr. af
den afsatte anlægspulje til Ungehus Nord (523990)

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte at anbefale indstillingen
overfor Økonomiudvalget og Byådet..
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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28.00.00-P22-1-17
5.

Dagtilbudspolitik - revidering

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om status for Strategi for
Pædagogisk Praksis. Derudover skal udvalget beslutte den videre proces for
udarbejdelse af Dagtilbudspolitik.

Sagsfremstilling
Den 1. januar 2018 tiltrådte et nyt Byråd og dermed også et nyt Børne-, Fritidsog Undervisningsudvalg. Det gav anledning til, at politikker og strategier
revideres, så de nye politikere kan sætte retning for de kommende års arbejde.
Der er nedsat en styregruppe med den opgave at udarbejde status på Strategien
for Pædagogisk praksis samt at tilrettelægge en proces for udarbejdelsen af en
Dagtilbudspolitik. Styregruppen består af repræsentanter fra Sektor-MED,
ledelse og forvaltning.
Status på Strategi for Pædagogisk Praksis
For at give et billede af, hvordan dagtilbuddene sammen skaber udvikling, læring
og trivsel i arbejdet med Strategi for Pædagogisk Praksis, besluttede
styregruppen at udarbejde et statusnotat for de 11 temaer i Strategien.
Statusnotatet består primært af praksisfortællinger fra alle dagtilbudsområder og
fra dagplejen. Praksiseksemplerne viser, hvordan dagtilbuddene er lykkedes i at
arbejde med strategien og med de udfordringer, der har været undervejs.
De 11 temaer i Strategi for Pædagogisk Praksis er:
• Leg
• Relationer
• Læring, didaktik, dokumentation og evaluering
• Det fysiske læringsmiljø
• Demokrati og fællesskaber
• Kreativitet og innovation
• Sundhed
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• IT og digitale medier
• De pædagogiske læreplaner
• Forældresamarbejde
• Ledelse

Statusnotatet er vedhæftet som bilag.

Styregruppens anbefaling til proces for udviklingen af ny dagtilbudspolitik i
efteråret 2018
Styregruppens anbefaling til ny Dagtilbudspolitik er, at Dagtilbudspolitikken
ligesom Skolepolitikken skal indeholde værdigrundlaget og de fem temaer fra
Børne-, Unge- og Familiepolitikken.
Styregruppen har med anbefalingen fokus på at sikre sammenhængen fra
Børne,- Unge- og Familiepolitikken til de sektorspecifikke politikker.
Dagtilbudspolitikken skal således ses som en konkretisering af Børne-, Unge- og
Familiepolitikkens værdier og temaer inden for dagtilbudsområdet, og samtidig
skal Dagtilbudspolitikken bygge på lovgivningen samt de indsatser og strategier,
der allerede er i gang med at blive implementeret i praksis, herunder Strategi for
Pædagogisk Praksis.
Processen involverer Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, styregruppen,
formand og næstformand i alle områdebestyrelserne og i dagplejens bestyrelse,
sektor-MED Dagtilbud, områdelederne, 1-2 faglige ledere fra hvert område, en
lederrepræsentant fra børne- familieområdet og en ledelsesrepræsentant fra
skoleområdet. Disse vil blive inviteret til en workshop, hvor der åbnes op for ideer
og perspektiver på værdibaserede strategiske mål for dagtilbudsområdet på
baggrund af Børne-, Unge- og Familiepolitikkens fem temaer.
Forældrebestyrelser, med-udvalg og ledere skal efterfølgende kvalificere
resultatet.

Tidsplan
Tidsplanen for udarbejdelse af en Dagtilbudspolitik ser således ud:
13. august 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler
statusnotat og styregruppens anbefalinger.
August 2018: Styregruppen udarbejder endeligt procesdesign for udviklingen af
Dagtilbudspolitik
September - november 2018: Udarbejdelse af Dagtilbudspolitik med involvering
af interessenter
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3. december: Første behandling i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
December 2018- januar 2019: Høringsperiode
Januar eller februar 2019: Endelig behandling i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven § 3.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Statusnotat

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om
statusnotatet for Strategi for Pædagogisk Praksis til efterretning.
• at Børne- Fritids- og undervisningsudvalget godkender styregruppens
anbefaling om at udvikle en dagtilbudspolitik med afsæt i Børne-, Ungeog Familiepolitikkens værdisæt og fem temaer.
• at Børne- Fritids- og undervisningsudvalget godkender, at styregruppen
udarbejder endeligt procesdesign for udvikling af Dagtilbudspolitik
jævnfør sagsfremstillingen.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Udvalget godkendte forslag til proces for udvikling af dagtilbudspolitik.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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81.44.00-G01-1-18
6.
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.
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

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

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 28. maj 2018, pkt. 3:
Punktet blev udsat.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede erfaringerne fra studieturen.
Udvalget tilkendegav, at de fortsat ønsker fokus på kvalitet i vores dagtilbud bl.a.
i forbindelse med arbejdet med kvalitetsrapporterne og med udvidelsesforslag til
området i budget 2019-2022.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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17.13.10-A26-1-18
7.

Dispensation til pasning i SFO

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om anbefaling til
Økonomiudvalget og Byrådet om at delegere kompetencen til
skoledistriktslederne vedrørende behandling og bevilling af dispensation til
pasning i SFO af børn med særlige behov.

Sagsfremstilling
I forbindelse med genoprettelsen af skolefritidsordningerne (SFO) pr. 1. januar
2016, blev der ikke taget stilling til en procedure for behandling af ansøgninger
om dispensation for at afvige fra det politiske vedtagne serviceniveau.
Hjørring Kommunes serviceniveau om pasning af børn der er optaget i skole, er
et tilbud om pasning i en skolefritidsordning (SFO) og omfatter 0. til og med 3.
klasse.
SFO’en er en del af folkeskolen og følger derfor folkeskoleloven. I henhold til
folkeskoleloven er det Byrådet, der træffer beslutning om strukturen og
serviceniveauet i SFO'erne, og ansøgninger om dispensation for at afvige fra det
politiske niveau skal derfor behandles af Byrådet.
Ved ganske særlige tilfælde kan der søges om dispensation for at afvige fra det
politisk vedtagne serviceniveau om pasning i SFO. Det kan være forældre eller
fagpersoner omkring barnet, der kan sende en ansøgning om dispensation til
pasning i SFO. Årsagen til en dispensation kan være sygdom eller handicap hos
barnet, sygdom eller handicap hos forældre, særlige pædagogiske behov hos
barnet eller særlig psykosociale forhold.
Hensynet til forældres arbejdsforhold, uddannelsesforhold, økonomiske forhold,
og herunder også hensynet til transporttid, kan generelt ikke tillægges afgørende
vægt i behandling af en ansøgning om dispensation til pasning i SFO.
Ved behandling af dispensationsansøgninger skal der også tages højde for det
forvaltningsretlige lighedsprincip, hvor kommunen er forpligtiget til at behandle
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ensartede tilfælde ens. Kommunen må ikke gøre forskel på borgere i samme
situation, uden at der er en saglig grund.
Forvaltningen udarbejder retningslinjer og kriterier til skoledistriktslederne til brug
ved behandling af dispensationsansøgninger.
Når der foreligger en dispensation om pasning i SFO, følges
Serviceinformationen for SFO i forhold til udmeldelse, tilskud og friplads m.m.
Med henblik på en mindre tung administrativ procedure foreslås det, at Byrådet
delegere sin kompetence til skoledistriktslederne i forhold til at give dispensation
til pasning i SFO af børn med særlig behov og hvor der er en saglig grund.
Tidsplan for sagsbehandling:
22. august 2018 - Økonomiudvalget
29. august 2018 - Byrådet

Lovgrundlag
LBK nr. 1510 af 14/12/2017 - Lov om folkeskolen.
LBK nr. 748 af 20/06/2016 - Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud
m.v. til børn og unge Dagtilbudsloven.
Forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper.

Økonomi
Når der gives dispensation til pasning i SFO tildeIes SFO'en budgetmidler efter
samme budgetteringsmetode som børn fra 0. til og med 3. klasse. I 2018 er det
kommunale nettobudget for et heltidstilbud 5.408 kr. pr. elev pr. år. SFO´ernes
budgetter reguleres 1 gang årligt på baggrund af elevtallet pr. 1. januar.
En dispensation vil påføre sektor undervisning en merudgift. Hvis der søges om
og bevilges en socialpædagogisk friplads påføres Børne- og Familieområdet en
merudgift.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Børn med særlige behov der får dispensation til pasning i SFO får mulighed for at
trives og udvikles.

Direktionen indstiller,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler
•

at Byrådet delegerer kompetencen til skoledistriktslederen i forhold til
behandling og bevilling af dispensation til pasning i SFO af børn med
særlige behov.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale overfor
Økonomiudvalg og Byråd, at kompetencen til behandling og bevilling af
dispensation til pasning i SFO af børn med særlige behov delegeres til
skoledistriktslederne.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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28.18.08-P21-1-18
8.

Tilskud til pasning af egne børn

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling, til hvorvidt Udvalget
overfor Økonomiudvalg og Byråd vil anbefale, at der gives mulighed for at få
tilskud til pasning af egne børn.

Sagsfremstilling
Børne- og Undervisningsforvaltningen har modtaget en konkret henvendelse fra
en gruppe borgere om muligheden for at få tilskud til pasning af eget barn. På
den baggrund har forvaltningen undersøgt reglerne.
Byrådet kan i henhold til dagtilbudsloves § 86 beslutte, at give forældre mulighed
for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i alderen fra 24 uger og
op til skolestart i stedet for plads i dagtilbud.
Forældrene har således ikke et lovkrav på at få tilskud til pasning af egne børn.
Det er udelukkende op til det enkelte Byråd, om kommunen skal tilbyde dette.
Det har siden kommunalreformen i 2007 været gældende, at der i Hjørring
Kommune ikke gives tilskud til pasning af egne børn. På baggrund af en
forespørgsel fra en gruppe forældre i Hjørring Kommune tages sagen op til
genbehandling.
Betingelserne for eventuelt tilskud
I Dagtilbudslovens §§ 87-88 angives at:
• Ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller
have en arbejdsindtægt
• Ansøger skal have opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år
• Det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
• Tilskuddet kan gives for en samlet periode på minimum 8 uger og
maksimalt 1 år (Byrådet kan beslutte)
• Forældrene kan dele tilskudsperioden i to for samme barn, og forældrene
kan dele tilskuddet mellem sig.
• Der kan kun modtages tilskud til pasning af tre forskellige børn enten
samtidigt eller i en forskudt periode
• Forældrene skulle kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber
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Såfremt Byrådet beslutter at tilbyde forældre mulighed for økonomisk tilskud til
pasning af egne børn, skal Byrådet endvidere træffe beslutning om:
• Hvorvidt tilbuddet skal gælde for alle børn mellem 24 uger og op til
skolestart, eller om tilbuddet kun skal gælde børn i en bestemt
aldersgruppe inden for aldersgrænsen 24 uger og op til skolestart
• Om minimumsperioden skal være mere end 8 uger og/eller mindre end
og kortere end 1 år
• Tilskuddets størrelse, der jævnfør dagtilbudslovens § 89 maksimalt må
udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme
aldersgruppe og skal være ens for alle børn inden for samme
aldersgruppe
Forvaltningen anbefaler:
• At tilbuddet skal gælde for alle børn mellem 24 uger og op til skolestart,
hvilket er samme aldersgruppe som privat pasning
• At minimumsperioden er på minimum 8 uger og maksimalt 1 år
• At tilskuddet fastsættes til 75 % af den billigste nettoudgift til pasning af
børn i pågældende aldersgruppe. Således vil tilskuddet til pasning af
egne børn være tilsvarende det tilskud, der gives til private pasning:
0 – 2,9 år: Nettoudgift årligt 92.165 kr. 75 % heraf svarer til 69.123,75 kr.
pr. år./5760,31 kr. pr. måned.
2,10 - 6 år. Nettoudgift årligt 57.952 kr. 85 % heraf svarer til 43.465 kr. pr.
år/ 3622 kr. pr. måned.
I forbindelse med vedtagelse af ændringer i dagtilbudsloven pr. 1. juli 2018 er det
gældende, at såfremt kommunen har besluttet at give tilskud til pasning af egne
børn, skal forældre kunne dele tilskudsperioden i to for samme barn og kunne
dele tilskuddet mellem sig. Dette er medtaget i ovenstående sagsfremstilling.
Der må forventes et administrativt ressourceforbrug i Dagtilbudssekretariatet til
godkendelse, kontrol og udbetaling af tilskud.

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven § 86:
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger
og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af
egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2
og 3, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre
med børn i en bestemt aldersgruppe.
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Økonomi
Tilskuddet vil kunne gives til:
• Forældre med børn i dagtilbud - her vil ikke være en øget udgift, da
tilskuddet til pasning af egne børn er mindre end udgiften til en plads i et
dagtilbud.
• Forældre med svagt eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet uden
mulighed for overførselsindkomst - her vil tilskuddet til pasning af egne
børn være en merudgift
Merudgiften forventes at kunne afholdes inden for rammerne af Dagtilbud

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,
At Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt de vil
indstille til Byrådet, at forældre skal kunne vælge økonomisk tilskud til pasning af
egne børn i stedet for plads i dagtilbud.
Såfremt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at træffe
beslutning om, at forældre skal kunne vælge økonomisk tilskud til pasning af
egne børn i stedet for plads i dagtilbud, indstiller Udvalget endvidere til Byrådet at
træffe beslutning om:
•
•
•

at tilbuddet skal gælde for alle børn mellem 24 uger og op til skolestart,
således at det er samme aldersgruppe som privat pasning
at minimumsperioden skal være minimum 8 uger og maksimum 1 år.
at tilskuddet fastsættes til 75 % af den billigste nettoudgift til pasning af
børn i pågældende aldersgruppe. Således vil tilskuddet til pasning af
egne børn være tilsvarende det tilskud, der gives til private passere

Beslutning
Et flertal bestående af Mai-Britt Beith (S), Sven Bertelsen (T), Tim Jensen (S),
Ole Ørnbøl (S) og Mehrsad Sadjadi (S) besluttede ikke at godkende at sende
sagen videre, idet der ikke er ønske om at indføre økonomisk tilskud til pasning
af egne børn.
Svenning Christensen (V) og Bjarne Mølgaard (V) ønsker at benytte
standsningsretten, idet de mener, at forældre skal kunne vælge økonomisk
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tilskud til pasning af egne børn i stedet for plads i dagtilbud. Derfor sendes sagen
videre til Økonomiudvalg og Byråd m.h.p. beslutning,
Mette Jensen (C ) tog forbehold for godkendelse af indstillingen.

Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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27.69.56-G01-1-18
9.
Bemyndigelse vedr. værgemålsansøgninger inden for Børne- og
Familieområdet

Resumé
Børne- og Undervisningsforvaltningen har behov for at der udpeges
kompetencepersoner, som kan ansøge om værgemål på vegne af Hjørring
Kommune indenfor Børne- og Familieområdet. Det er Byrådet, der har beføjelsen
til at udnævne disse kompetencepersoner.

Sagsfremstilling
Hjørring Kommune har i helt enkeltstående tilfælde behov for at kunne anmode
om iværksættelse af værgemål til et barn. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor
forældremyndighedsindehaveren/erne ikke længere er tilgængelige.
Byrådet har tidligere meddelt bemyndigelse til ansøgning om værgemål til
Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet for så vidt angår ansøgninger om
værgemål for så vidt angår voksne.
Direktionen foreslår Byrådet, at nedenstående medarbejdere bemyndiges til at
ansøge om iværksættelse af værgemål til børn på Hjørring Kommunes vegne.
Christina Ladehoff, afdelingsleder, Familieafdelingen
Gitte Schimmel, afdelingsleder, Handicapafdelingen
Anette Stevn, børne- og Familiechef
Mette Lærke Bräuner, administration- og Udviklingschef
Jesper Carlsen, direktør
Bemyndigelsen fremsendes herefter til Statsforvaltningen i Aalborg.

Lovgrundlag
Værgemålslovens § 16.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler
•

at Byrådet godkender de nævnte medarbejdere til at ansøge om
iværksættelse af værgemål på Hjørring Kommunes vegne.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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16.08.04-P20-4-07
10.

Orientering om valg til frokostordning

Resumé
Hjørring Kommune skal hvert andet år give daginstitutionerne mulighed for
valg/fravalg af frokostordningen. Seneste valg blev foretaget i 2016, og dermed
er der valg i 2018. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om
gennemførelsen af valget i 2018.

Sagsfremstilling
Baggrunden for frokostordningerne er, at det er fastlagt i dagtilbudsloven, at alle
børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og
privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Hjørring
Kommune tilbyder derfor et sundt frokostmåltid til alle børn i samtlige
daginstitutioner i Hjørring Kommune.
Konkret drives frokostordningerne ved, at Hjørring Kommune har indgået aftale
med Fru Hansens Kælder om, at Fru Hansens Kælder laver og leverer maden til
de institutioner, der har valgt frokostordningen. Aftalen trådte i kraft d. 1. august
2011, og er forlænget d. 1. august 2015 gældende indtil d. 31. juli 2017, med
mulighed for option i 2x12 måneder. Kommunen benytter sig af 2.
optionsperiode, så aftalen løber til 31. juli 2019.
Valget af frokostordning gennemføres lokalt blandt forældrene i hver enkelt
institution. Resultatet ved det seneste valg i 2016 blev, at der i 14 enheder var
ønske om at være omfattet af frokostordningen.
Da der sidst blev foretaget valg/fravalg af frokostordningen i september 2016,
skal der foretages valg/fravalg af frokostordningen i efteråret 2018, for at opfylde
kravet i § 16 stk. 5 om, at Byrådet mindst hvert andet år skal give institutionerne
mulighed for valg/fravalg af frokostordningen.
Erfaringen viser, at det er mest hensigtsmæssigt at foretage valget umiddelbart
efter sommerferien, da det herved i større grad er de forældre, der har børn i
institutionen, der stemmer om frokostordningen. Valget 2018 gennemføres i
perioden 27. august til 7. september, således at det nye valg kan træde i kraft pr.
1. januar 2019 til 31. december 2020.
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Køkkenfaciliteter
Når der er foretaget valg/fravalg af frokostordningen, skal det efterfølgende
sikres, at de nødvendige forhold omkring køkkenfaciliteter er tilstede. Dette vil
særligt berøre de institutioner, der i 2016 ikke valgte frokostordningen, og som
ikke har etableret modtagerkøkkener. For at klargøre køkkenerne til
modtagerkøkkener vil det typisk være udskiftning af hårde hvidevare samt andre
små justeringer.
Kravene til daginstitutionernes køkkener udstedes af Fødevarestyrelsen. Der
skelnes her mellem produktionskøkkener og modtagerkøkkener.
Det fælles kommunale tilbud tager udgangspunkt i at få maden leveret klar til at
stille på bordet, hvorfor køkkenerne alene registreres og godkendes efter
bestemmelserne for modtagerkøkkener.
Der laves endelig plan for evt. ændringer af køkkenfaciliteterne, når det vides,
hvilke institutioner, der vælger/fravælger madordning, ved afstemningen i 2018.

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven § 16 a, § 16 a stk. 5 og § 16 b stk. 2.

Økonomi
Det vil aflede nogle udgifter til køkkenfaciliteter, hvis nye institutioner vælger
frokostordningen.
Først når Fødevareregionen har gennemgået alle køkkener i forhold til
organisering af frokostmåltidet, kan der foretages en opgørelse over krav til
ændringer samt en vurdering af udgiften hertil. Udgiften til evt. ændringer af
køkkenfaciliteterne vil kunne finansieres fra fællespuljen dagtilbud på
anlægsbudgettet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
De ekstra personaleressourcer der skal tilføres til varetagelse af opgaver i
forbindelse med frokostordningen finansieres via frokosttaksten.

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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00.01.00-G01-9-17
11.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om henvendelse vedrørende normering i Børnehaven v.
Bjergene.
Formanden orienterede om konkrete sager i Børne- og Familieafdelingen.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-9-17
12.

Orientering fra medlemmerne

Tim Jensen (S) orienterede om henvendelse vedrørende privat pasningsordning.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-9-17
13.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om valg af NCC som hovedentreprenør på Vrå Skole.
Chelina Bagger (S) var fraværende til punktet.
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