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03.09.18-G01-2-18
1.
Godkendelse af erhvervslejekontrakt mellem Hjørring Ungdomsskole
og Idrætscenter Vendsyssel

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om de vil anbefale, at
Byrådet godkender en erhvervslejekontrakt imellem Hjørring Ungdomsskole og
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet en erhvervslejekontrakt imellem Hjørring Ungdomsskoles
Vråafdeling og Idrætscenter Vendsyssel (ICV). Kontrakten, der er bilagt denne
sag, drejer sig om, at Hjørring Ungdomsskoles afdeling i Vrå ønsker at leje et
lokale, der skal benyttes af ungdomsklubben i lokalefællesskab med ICV's øvrige
brugere. Lokalet er placeret i en bygning, som ICV opfører i tæt forbindelse med
idrætshallen og den nye skole. Bygning rummer aktivitets-, opholds- og
omklædningsrum mv. og vil ud over ungdomsklubben fortrinsvis blive benyttet af
VFF.
Ungdomsskolen har generelt to typer af aktiviteter:
•
•

Undervisningsaktiviteter, hvor der undervises i forskellige emner eller
temaer som f.eks. naturfag, jagttegn, multimedier og IT
Klubaktiviteter, der har noget friere rammer og ikke er styret i så høj grad
som undervisningsaktiviteterne

Når Vrå Skole og Børnehus står færdigt, kommer ungdomsskolen til at bruge
skolens almindelige lokaler og faglokaler til undervisningsaktiviteter. Nogle af
klubaktiviteterne kommer til at foregå i et sport-scienceområde, der indrettes til
fysiske aktiviteter som f.eks. bordtennis, bouldering (klatring på lave
klatrevægge) og andre fysiske aktiviteter. Det klublokale, som lejekontrakten
drejer sig om, indrettes og møbleres med bløde møbler, tv, billardborde, udstyr til
e-sport og lignende; desuden thekøkken, bar og kiosk mv. Det er
ungdomsskolens erfaring fra andre afdelinger i kommunen, at netop en placering
lidt væk fra folkeskolens lokaler tiltrækker nogle af de unge, der ellers ville vælge
ungdomsskolens klubtilbud fra. Lokalets særlige indretning og det forhold, at
andre end skolen og ungdomsskolen benytter lokalerne, understreger yderligere
ungdomsklubbens fokus på de lidt friere klub- og fritidsaktiviteter.

Hjørring Kommune
17. december 2018
Side 3.

I beslutningen om at opføre ny skole og børnehus i Vrå ligger der til grund, at de
kommunale aktiviteter for børn og unge samles ved Idrætscenter Vendsyssel. I
hele projektet arbejdes der ud fra en grundtanke om vidtgående
lokalefællesskab, så lokalerne udnyttes bedst muligt 24 - 7. Det klublokale, som
lejekontrakten drejer sig om, vil ud over ungdomsklubben blive benyttet af de
øvrige sportsudøvere i deres pauser fra træningen.
Lejemålet baserer sig på seks ugentlige timer (312 timer årligt), der efter aftale
fordeles hen over året. Pris og vilkår for lejemålet er fastsat i henhold til den
rammeaftale, der i 2017 blev indgået imellem Hjørring Kommune og ICV.
Lejeudgiften udgør 7.000 kr. om måneden og bindingsperioden er begrænset til ti
år, idet der i rammeaftalen er beskrevet en 30-årig uopsigelighed. Rammeaftalen
blev godkendt af Byrådet den 30. august 2017 og er bilagt denne sag sammen
med referatet af Byrådets beslutning.
Sagen behandles i Økonomiudvalget den 16. januar 2019 og i Byrådet den 30.
januar 2019.

Lovgrundlag
Lov om leje af erhvervslokaler mv. (Erhvervslejeloven).

Økonomi
Hjørring Ungdomsskole afholder indenfor eget budget lejeudgiften, der udgør
7.000 kr. månedligt. Der er taget højde for deponeringsforpligtigelsen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Erhvervslejekontrakt
2. Referat, Byrådet
3. Rammeaftale
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Direktionen indstiller,
• at Byrådet godkender erhvervslejekontrakten, som den foreligger i bilag til
denne sag og
• at Hjørring Ungdomsskole bemyndiges til at underskrive
erhvervslejekontrakten.

Beslutning
Punktet udsættes.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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27.00.00-P05-3-18
2.

Nøgletal for Børne- og Familieområdet

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal for Børne- og
Familieområdet for 3. kvartal 2018.

Sagsfremstilling
Nærværende sagsfremstilling indeholder statistik over underretninger og
indsatser for 3. kvartal 2018.
Sagsfordelingen
Nedenstående ses det samlede sagstal fordelt på aktive sager i
Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen) og
Handicapafdelingen pr. 07.05.18., 02.07.18. og 02.10.18.

Familieafdelingen

Antal aktive sager
Antal aktive
i alt pr. 07-05-2018 sager i alt pr. 02(øjebliksbillede)
07-2018
(Øjebliksbillede)
670 (47,79 %)
691 (48,19 %)

Modtagefunktionen

259 (18,47 %)

Handicapafdelingen

404 (28,82 %)

I alt

1333 (95,08)*

273 (19,04 %)
401 (27,96 %)
1365 (95,19 %)

Antal aktive sager
i alt pr. 02-102018
(Øjebliksbillede)
708 (48,29 %)
294 (20,05 %)
402 (27,42 %)
1404 (95,76 %)

*Derudover er der 60 sager (4,24 %), der systemmæssigt er registreret hos
administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet og således ikke tælles med.
Det omfatter sager vedr. § 54 støtteperson, socialpædagogisk friplads,
økonomisk støtte til efterskoler og refusionssager, hvor Hjørring kommune ikke
er handlekommune.
Tabellen viser, at antallet af sager i Familieafdelingen inklusiv Modtagefunktionen
er steget fra maj 2018 til oktober 2018. Der er opmærksomhed på dette i
forvaltningen i forhold til, om stigningen fortsætter. Dette skal ses i sammenhæng
med, at antallet af underretninger stiger(jævnfør næste afsnit) samt en bedre
opsporing.
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Sagstallet i Handicapafdelingen er næsten stabilt over samme periode.
Underretninger – 3. kvartal 2018
Generelt er antallet af underretninger steget gennem de seneste år. Af tabellen
nedenfor ses det, at antallet af underretninger fortsat er stigende i 2018.
Sammenlignet med tidligere år ligger antallet af underretninger relativt højt i 1.
kvartal 2018, mens antallet i 2. kvartal 2018 ligner 2. kvartal 2017. Antallet af
underretninger falder betydeligt i 3. kvartal 2018, men ligger stadig relativt højt
sammenlignet med tidligere år. Ses der nærmere på dette fald, så har der de
seneste år ligeledes været en tendens til, at antallet af underretninger er højest i
første halvår.
Der er således generelt tale om en stigende tendens i antal underretninger i 2018
set i forhold til 2016 og 2017.
2016

2017

2018

Underretninger i 1. kvartal

339

397

456

Underretninger i 2. kvartal

370

484

482

Underretninger i 3. kvartal

302

315

377

Underretninger i 4. kvartal

377

252

I alt

1388

1448

(1315)

Der er i forvaltningen et fokus på, om underretningerne kommer i eksisterende
eller nye sager. Generelt er tendensen fra tidligere år, at antallet af
underretninger i eksisterende sager er større end antallet af underretninger i nye
sager.
I 3. kvartal 2018 er 45 % af underretningerne i nye sager og 55 % af
underretningerne i eksisterende sager. Det vil sige, at det ligner tendenserne fra
tidligere år.

Antal underretninger i
nye sager
Antal underretninger i
eksisterende sager

Underretninger
2016

Underretninger
2017

Underretninger
3. kvartal 2018

571 (41 %)

609 (42 %)

171 (45 %)

817 (59 %)

839 (58 %)

206 (55 %)
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Omfanget af underretninger i nye sager kan ses som et udtryk for et øget fokus
på udsatte børn og på pligten til at underrette. Samtidig skal det tættere
tværfaglige samarbejde og den fremskudte socialrådgiverfunktion i
almenområdet gerne have den effekt, at flere børn opspores tidligere, og dermed
kan der forekomme flere nye underretninger.
Der arbejdes generelt på, at antallet af underretninger i eksisterende sager
nedbringes bl.a. ved et øget tværfagligt samarbejde mellem Familieafdelingen og
almenområdet. Omfanget af underretninger i eksisterende sager kan imidlertid
også ses som et udtryk for, at disse sager netop er de mest komplekse sager,
hvor aktørerne omkring barnet/den unge i perioder fortsat vil opleve mistrivsel
hos barnet/den unge. Der er tale om længerevarende forløb ofte med mere
indgribende støtteforanstaltninger, hvor rådgiver følger hyppigt op i tæt dialog
med forældre, netværk og professionelle i nærmiljøet. Når der arbejdes med
udgangspunkt i indsatstrappen med indsatser så tæt på et almindeligt
hverdagsliv som muligt, skal flere børn og unge inkluderes i almenområdet. Dette
kan medføre større bekymring blandt de professionelle omkring barnet og
medføre flere underretninger på trods af, at der er iværksat støtteforanstaltning.
I nedenstående tabel ses antallet af sager, hvor der er indkommet en eller flere
underretninger i 3. kvartal 2018.
Antal
underretninger
1 underretning

Antal sager 2. kvartal
2018
265

Antal sager 3. kvartal
2018
258

2 underretninger

53

38

3 underretninger

19

10

4 underretninger

6

2

5 underretninger

0

1

6 underretninger

1

0

7 underretninger

1

0

17 underretninger

1

0

I alt

346

309
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Samlet set er der 3 sager, hvor der i 3. kvartal 2018 er indkommet 4-5
underretninger i samme sag. Her er der særlig opmærksomhed på, om der er
iværksat den rette støtte til at afhjælpe vanskelighederne. Derudover kan
tabellen ses i sammenhæng med de øgede krav til inklusion i nærmiljøet, der
ligger i sverigestænkningen.
Anbringelser – 3. kvartal 2018
I nedenstående anbringelsesstatistik vises udviklingen i antal anbragte børn og
unge fordelt på de seneste kvartaler gældende for både Familieafdelingen og
Handicapafdelingen.

Tabellen viser, at det samlede antal anbringelser har været stigende. I 3. kvartal
2018 er sket endnu en stigning i antallet af anbringelser – fra 214 til 219. Samme
tendens i forhold til stigning ses ligeledes for både plejefamilier inkl. netværk og
døgninstitutionsanbringelser (fordelingen i henholdsvis Familie- og
Handicapafdelingen forklares i de to efterfølgende tabeller).
Der er stort fokus på at nedbringe det samlede antal af anbringelser. I de sager,
hvor anbringelse ikke kan undgås, arbejdes der med at øge andelen af anbragte
i familiepleje inkl. netværk og nedbringe andelen af anbringelser på
døgninstitutioner.
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Fordelingen af indsatserne i Familieafdelingen
Nedenstående illustrerer, hvorledes indsatserne fordeler sig i forhold til
Indsatstrappen i Familieafdelingen (et øjebliksbillede udtrukket den 20.03.18, den
08.08.18 og den 15.10.18).

Udviklingen i foranstaltningsmønstret i Familieafdelingen illustreret ovenstående
viser, at der overordnet er status quo gennem de 3 kvartaler i 2018. Der er
således blot tale om mindre udsving.
Fordelingen af indsatser i Handicapafdelingen for børn og unge
Nedenstående illustrerer, Handicapafdelingens arbejde med indsatserne i
”Fælles børn – Fælles indsats” (et øjebliksbillede udtrukket den 08.08.18 og den
15.10.18). 1. kvartal mangler, da det på daværende tidspunkt ikke var muligt at
trække tallene.
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Foranstaltningsmønsteret i Handicapafdelingen viser, at langt de fleste indsatser
er hjemmebaserede foranstaltninger og forebyggende indsatser. Der er i 3.
kvartal sket en stigning i anbringelse i plejefamilie, anbringelse på institution samt
brugen af hjemmebaserede foranstaltninger, mens de forebyggende
foranstaltninger er faldet en smule.
Udover ovenstående opgørelser arbejdes der på en afrapportering af flere
nøgletal bl.a. bygget op omkring Indsatstrappen.
Som supplement til nærværende sagsfremstilling vil Børne- og Familiechefen på
udvalgsmødet yderligere orientere om status på arbejdet i Familie- og
Handicapafdelingen.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

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

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Bilag
Der er et lukket fortroligt bilag under lukket dagsorden.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at orienteringen vedr. nøgletal for Børne- og Familieområdet for 3. kvartal
2018 tages til efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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82.18.00-G01-4-17
3.
Orientering om brug af anlægspuljer i 2018 på skole- og
dagtilbudsområdet

Resumé
Orientering til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om projekter finansieret
af fælles anlægspuljer på skole- og dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling
De fælles anlægspuljer er afsat til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
område for at sikre, at der er centrale midler til rådighed i kritiske situationer som
AT-påbud eller pludseligt opståede skader, og at der fra centralt hold kan
gennemføres tværgående bygningsvedligehold ud fra en strategisk prioritering.
På investeringsoversigten for 2018 er der afsat 4,7 mio. kr. til skoleområdets
anlægspulje samt overført 1,997 mio. kr. fra 2017. Fra anlægspuljen er der
omplaceret 0,500 mio. kr. til projekt 301994 Tagrenovering Tornby
undervisningssted samt 0,700 mio. kr. til 513988 Børnehus i Bindslev. Der har
dermed været et samlet rådighedsbeløb på skoleområdets fælles anlægspulje på
5,497 mio. kr. i 2018.

Budget 2018
Overført fra 2017 (færdiggørelse af ventilationsprojekter Bagterp, Muldbjerg og Lendum)
Omplaceret til andre projekter (Tornby og Bindslev)
Samlet rådighedsbeløb 2018
Forventet forbrug i 2018

4.700.000
1.996.938
-1.200.000
5.496.938
-3.580.421

Restbudget ønskes overført til 2019

1.916.517

Der forventes et forbrug på 3,580 mio. kr. i 2018. Det resterende budget ønskes
overført til 2019 til færdiggørelse af tagrenovering på Muldbjerg
undervisningssted samt etablering af parkeringsplads ved Bagterp
Undervisningssted.
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Undervisningssted

Projekt

Status

Bagterp Uv. sted

AT-påbud
ventilation

Færdig

Lendum Uv. sted

Ventilation

Færdig

Tårs Skole

Afløbsseparering I gang

Vrå Uv. sted
Muldbjerg Uv. sted
Højene Uv. sted
Løkken Uv. sted
Muldbjerg Uv. sted

Undersøgelse
afløbsseparering
AT-påbud
ventilation
AT-påbud
hjemkundskab
Tagrenovering
over gym.
Tagrenovering
over gym.

I gang
Færdig
Færdig
Færdig
I gang

Hele skoleområdet

Brandstrategi

Færdig

Lundergård Uv. sted

Vandskade

I gang

Lendum Uv. sted

Renovering
gymnastikgulv

I gang

Samlet forventet forbrug 2018

Budget til
projektet

1.900.000
1.750.000
650.000
50.000
1.900.000
450.000
438.500
2.048.000
450.000
325.000
142.000

Forbrug
tidligere
år

Forventet
forbrug i 2018

1.547.458

62.900

1.593.226

38.400

271.174

378.826

0

50.000

1.524.704

256.160

Forventet
overført
til 2019

448.703
400.432
1.048.000 1.000.000
430.000
325.000
142.000
3.580.421

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. til dagtilbudsområdets
anlægspulje, desuden er der overført 1,412 mio. kr. fra 2017 og der har dermed
været et samlet rådighedsbeløb på dagtilbudsområdets fælles anlægspulje på
3,912 mio. kr. i 2018.
Budget 2018
2.500.000
Overført fra 2017 (færdiggørelse af ventilationsprojekter Bagterp, Muldbjerg og Lendum) 1.412.142
Samlet rådighedsbeløb 2018
3.912.142
Forventet forbrug i 2018
-2.729.278
Restbudget ønskes overført til 2019
1.182.864

Der forventes et forbrug på 2,729 mio. kr. i 2018. Det resterende budget ønskes
overført til 2019 til færdiggørelse af modtagekøkkener i Horne, Tornby og Astrup,
samt de projekter, der ikke når at komme i gang i indeværende år.
På dagtilbudsområdet er mange mindre renoveringsprojekter blevet lavet i løbet
af året eller er i gang/venter på at komme i gang.
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Institution

Projekt

Status

Bh Astrup

Nedlægning af toilet

Færdig

Bh Hirtshals

Forbedring af lys (APV)

Færdig

Vuggestue Emmersbæk

Bygningsmæssige ændringer

I gang

Bh Bagterp

Garderobe

I gang

Vuggestue Vestbakken

Overdækning ved vuggestue

I gang

Bh Åge

Fuger mv. udendørs

Færdig

Bh Sindal

Overdækning ved vuggestue

Færdig

Vuggestuen Lundtoftevej

Påbud fra levnedsmiddelkontrol

Færdig

Bh Hundelev

Renov. toilet og tag + niveaufri
adgangsramper

Færdig

Bh Bjørnen

Udskiftning af hæve/sænke bord

Færdig

Dagplejen Annasvej

Nyt tag, maling m.v. af vinduer samt
maling indvendigt

I gang

Vuggestue Bindslev

Legeplads

Færdig

Vuggestue Tornby

Legeplads

Færdig

Bh Lundergård

Rådgiverhonorar i forb. med genhusning

Færdig

Tornby, Horne og Astrup

3 modtagekøkkener

Venter på
igangsætning

Bh Vestbakken

Separat kloakering (opgaven afhænger
af vintervejr)

I gang

Bh Vrå

2 branddøre + leje af ABA anlæg

Bh Hundelev
Bh Kilden

Rottebekæmpelse, udskiftning af
kloakrør
Udskiftning af døre og vinduer mod syd
og vest

Bh Kingo

Maling af den gamle del af Kingo

Vuggestuen v/bjergene

Pusleborde

Vuggestue Tårs

Solafskærmning

Viben

Omforandring kopirum m.v.

Samlet forventet forbrug 2018

Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning

Budget
Forventet Forventet
til
forbrug i overført
projektet 2018
til 2019
182.000
28.900
304.980
585.000
175.000
19.300
36.275
47.738
550.000
19.600
130.000
100.000
100.000
25.000
700.000
200.000
65.000

180.304
28.900
304.980
585.000
175.000
15.440
25.140
49.307
550.000
18.691
130.000
101.515
100.000
25.000
75.000
200.000
65.000
30.000

30.000

300.000

300.000

45.000

45.000

40.000

40.000

45.000

45.000
100.000

625.000

100.000
2.729.278
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Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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00.01.00-G01-9-17
4.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om dialog med skolebestyrelserne i Hjørring by.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.

00.01.00-G01-9-17
5.

Orientering fra medlemmerne

Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.

00.01.00-G01-9-17
6.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om klage til TV Nord.
Forvaltningen bad om Udvalgets tilkendegivelse vedrørende den planlagte
mødekadence samt evt. nye runder til daginstitutioner. Udvalget besluttede at
fastholde mødeplanen, og at der skal planlægges en ny runde til daginstitutioner
med særlig fokus på de institutioner, der har fået midler til særlige indsatser.
Forvaltningen orienterede om, at mødet den 7. januar 2019 starter kl. 10 med
fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget – dernæst ordinært møde for Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalget.
Forvaltningen udleverede notat vedrørende kapacitet i børnehuset i Vrå.
Forvaltningen udleverede invitation til temadag vedrørende børnesundhedsprofil
den 6. februar 2019.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende
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