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

4. februar 2019
kl. 13:00
kl. 16:15
Mødelokale 2 i Vandhuset, Børge Christensens Vej 4,
Hjørring
Sven Bertelsen (T) var fraværende. Bjarne Mølgaard (V) var
fraværende til punkt 2-13.

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
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1 Introduktion til Hjørring Hallerne
2 Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af bassinduge i Vandhuset
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4 Ændring fra 3 til 2 områder på dagtilbudsområdet fra januar 2020 - 1.
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5 Orientering om sygefravær
6 Nøgletal på Børne- og Familieområdet for 2018 samlet
7 Beredskab ift. overgreb mod børn og unge
8 1. behandling af Forebyggelses- og Indsatspolitikken
9 2. behandling af Dagtilbudspolitik 2019
10 Frigivelse af anlægsbevilling til Vrå Skole og Børnehus
11 Orientering fra formanden
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13 Forvaltningen orienterer
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00.22.04-A26-1-18
1.

Introduktion til Hjørring Hallerne

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besøger Hjørring Hallerne.

Sagsfremstilling
Lars Nielsen (områdeleder) introducerer Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget for Hjørring Hallerne.
Besøget omfatter:
•
•

Orientering om fokuspunkter for Hjørring Hallernes drift og lokaliteter
Rundvisning i området Park Vendia

Mødet foregår i Vandhuset.

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 introduktionen til
efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog introduktionen til efterretning.
Sven Bethelsen (T) var fraværende.
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04.04.00-Ø00-1-19
2.
Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af bassinduge i
Vandhuset

Resumé
I budget 2019 er der afsat en anlægsbevilling til udskiftning af bassinduge i
Vandhuset på 1,600 mio. kr. Administrationen søger nu beløbet frigivet. Udvalget
skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling
Vandhuset Park Vendia er opført og ibrugtaget i 2008. Udskiftningen af
bassindugen er en ekstraordinær vedligeholdelsesudgift, da en bassindug som
udgangspunkt kan holde i ca.10 år. Bassindugene i Vandhuset begyndte allerede
i 2017 at bule op flere steder, og udviser dermed tegn på, at det er tid til
udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader.
Udskiftningen tilrettelægges i sommerperioden med så kort en lukke-periode som
muligt, så der er færrest mulige gener for brugerne. Tidspunktet for udskiftningen
har været drøftet med de største brugere, og der planlægges, så der tages
hensyn til skolernes ferieperiode og større arrangementer, herunder Dana Cup i
uge 30.
Licitationen afholdes i foråret og arbejdet planlægges udført i sommeren 2019.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

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

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

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,600 mio. kr. til udskiftning
af bassinduge i Vandhuset, og

•

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte
rådighedsbeløb på 1,600 mio. kr. i budget 2019 til udskiftning af
bassinduge i Vandhuset.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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04.04.00-Ø00-2-19
3.

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gulv i Højenehallen

Resumé
I budget 2019 er der afsat en anlægsbevilling til renovering af halgulv i
Højenehallen på 0,900 mio. kr. Administrationen søger nu beløbet frigivet.
Udvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive
anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling
Halgulvet i Højenehallen er det oprindelige gulv fra opførelsen i 1972. Gulvet er
nedslidt og udskiftes med et helt nyt gulv. Gulvet udskiftes derfor til et moderne
kunststofs overgulv, som er vedligeholdelsesfrit med en forventet levetid på 25–
30 år. Indeholdende i prisen er også opstregning i henhold til gængse
sportsgrene.
Arbejdet udføres i sommerperioden, for at mindske gener for foreninger, brugere
m.fl.
Licitationen afholdes i foråret og arbejdet planlægges udført i sommeren 2019.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Direktionen indstiller,
at Børne, Fritids og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler,
•

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,900 mio. kr. til renovering
af gulv i Højenehallen, og

•

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte
rådighedsbeløb på 0,900 mio. kr. i budget 2019 til renovering af gulv i
Højenehallen

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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28.00.00-P16-1-18
4.
Ændring fra 3 til 2 områder på dagtilbudsområdet fra januar 2020 - 1.
behandling

Resumé
I forlængelse af byrådets beslutning i Budget 2019 om at reducere
dagtilbudsområdet fra 3 til 2 områder fra januar 2020, har Børne- og
Undervisningsforvaltningen udarbejdet to modeller for områdeinddeling fra januar
2020. Forvaltningen anbefaler udvalget, at modellerne sendes til kommentering i
forældrebestyrelserne og i Sektor MED-Dagtilbud.

Sagsfremstilling
Med budgettet for 2019 blev det besluttet, at der fra 1. januar 2020 skal være to
dagtilbudsområder i stedet for tre. I denne sagsfremstilling præsenteres to
modeller for en ny områdeinddeling for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
med henblik på, at udvalget sender modellerne til kommentering i
forældrebestyrelserne og i Sektor MED-Dagtilbud.
Forslag til ny områdeinddeling fra januar 2020
Børne- og Undervisningsforvaltningen har sammen med Områdelederne
gennemgået og drøftet forskellige forslag til, hvordan en ny områdeinddeling med
to områder i stedet for tre områder fra januar 2020 kan se ud.
Drøftelserne er mundet ud i to modeller for ny områdeinddeling på
dagtilbudsområdet fra januar 2020, som er udarbejdet ud fra det aktuelle
gennemsnitlige børnetal i 2018. Vuggestuebørn tæller for to, da tildelingen til
personale er ca. dobbelt så stort for vuggestuebørn som for børnehavebørn.
Kernen i begge modeller er, at man i Hjørring by følger skoledistriktsinddelingen
for Hjørring Nordvestskole og Hjørring Sydøstskole. Modellerne adskiller sig
derimod fra hinanden i forhold til, hvilke institutioner fra de øvrige skoledistrikter,
som tilknyttes Område 1 og Område 2.
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Børne- og Undervisningsforvaltningen har udarbejdet nedenstående kriterier for
en god områdeinddeling, som forslagene til fremtidig områdeinddeling (model 1
og model 2) med 2 områder i stedet for 3 er blevet holdt op imod.
Kriterierne for en god områdeinddeling er i uprioriteret rækkefølge:
•
•
•
•

•

•

Følger skoledistriktsinddelingen
Omtrent det samme børnetal i de to områder
De store institutioner (over 120 børn) er ligeligt fordelt mellem områderne
Antallet af institutioner er ligeligt fordelt mellem områderne. I optællingen
af børnehuse tages der højde for oprettelse af ny institution i Hjørring by
som erstatning for børnehusene Vilesvej, Bjørnen og Multiverset. I
optællingen tages der også højde for antallet af børnehuse med 2
matrikler (to adskilte huse)
Antallet af oplandsinstitutioner er ligeligt fordelt, begrundet i disse
institutioners større følsomhed overfor udsving i børnetal og dermed
større økonomisk usikkerhed. Det drejer sig om Astrup, Bindslev,
Bjergby, Horne, Hundelev, Lendum, Løkken og Tornby
Antallet af skoledistrikter, som områderne primært skal samarbejde med,
er ca. det samme i de to områder.

Nedenfor følger de to modeller for ny områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra
januar 2020:
Model 1
I Hjørring by følger opdelingen skoledistrikterne, således at:
• Område 1 består af institutionerne i Hjørring Nordvestskoles skoledistrikt
og institutionerne i SkoleCenter Hirtshals' skoledistrikt.
• Område 2 består af institutionerne i Hjørring Sydøstskoles skoledistrikt og
institutionerne i Sindal, Tårs og Løkken-Vrå skoledistrikter.
Med dette forslag vil der være omtrent samme børnetal i de to områder, og når
den kommende nye institution i Hjørring by medregnes, vil de store institutioner
være ligeligt fordelt med fire i hvert område. Antallet af institutioner vil også være
ligeligt fordelt mellem de to områder, når det medregnes, at den kommende nye
institution i Hjørring by erstatter Multiverset, Bjørnen og Vilesvej.
I begge områder er der én institution med to matrikler (Ved Bjergene i Område 1
og Børnehusene i Tårs i Område 2).
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De institutioner i oplandet, som er særligt følsomme for udsving i børnetal, er
også ligeligt fordelt mellem de to områder. Område 1 skal primært samarbejde
med 2 skoledistrikter og 6 undervisningssteder, og Område 2 skal primært
samarbejde med 4 skoledistrikter, hvoraf Tårs og Løkken-Vrå har samme
skoledistriktsleder, og 8 undervisningssteder.
Model 2
I Hjørring by følger opdelingen skoledistrikterne, således at:
• Område 1 består af institutionerne i Hjørring Nordvestskoles skoledistrikt
og institutionerne i Hirtshals og Sindal skoledistrikter.
• Område 2 består af institutionerne i Hjørring Sydøstskoles skoledistrikt
samt institutionerne i Tårs og Løkken-Vrå skoledistrikter.
Med dette forslag vil der være ca. 500 flere børn i Område 1 end i Område 2, og
når den kommende nye institution i Hjørring by medregnes, vil der være fem
store institutioner i Område 1 mod tre i Område 2. Antallet af institutioner vil være
ligeligt fordelt mellem de to områder, når det medregnes, at den kommende nye
institution i Hjørring by vil erstatte Multiverset, Bjørnen og Vilesvej. I begge
områder er der én institution med to matrikler.
De institutioner i oplandet, som er særligt følsomme for udsving i børnetal, er
fordelt med 6 i Område 1 og 2 i Område 2. Område 1 skal primært samarbejde
med 3 skoledistrikter og 9 undervisningssteder, og Område 2 skal primært
samarbejde med 3 skoledistrikter, hvoraf Tårs og Løkken-Vrå har samme
skoledistriktsleder, og 5 undervisningssteder.
Kort over de to modeller for ny områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar
2020 og en oversigt over, hvorvidt forslagene tilgodeser kriterierne for en god
områdeinddeling er vedhæftet som bilag 2.
Oversigt over, hvordan institutionerne (børnehusene) fordeler sig på nuværende
tidspunkt og i model 1 og model 2 kan findes i bilag 3.
Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler model 1 som den bedste
løsning. Som det ses på kortet i bilag 2 er Område 1 rent geografisk en del
mindre end Område 2, men i forhold til kriterierne for en god områdeinddeling
udmærker Model 1 sig ved at tilgodese disse i størst muligt omfang.
Forældreråd og forældrebestyrelsen
Bilag 2 omhandler hovedsageligt de to modeller for områdeinddeling på
dagtilbudsområdet fra januar 2020, men det indeholder også et forslag til,
hvordan valg til forældreråd og forældrebestyrelsen kan finde sted i 2019 i
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overgangen til ny struktur på dagtilbudsområdet med 2 dagtilbudsområder i
stedet for 3 fra januar 2020.
Endelig indeholder bilag 2 en redegørelse for, hvilke konsekvenser ændringen
fra 3 til 2 dagtilbudsområder fra januar 2020 får for valget af
forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen,
og et forslag om, at der fremover vælges 3 medarbejderrepræsentanter til
forældrebestyrelsen i stedet for 2.
Ajourføring af "Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune
2018"
"Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune 2018" vil blive
ajourført på baggrund af Byrådets beslutning på byrådsmødet onsdag den 24.
april om sagen "Ændring fra 3 til 2 områder på dagtilbudsområdet fra januar 2020
- 2. behandling".
Tidsplan
Nedenfor følger tidsplan for behandlingen af sagen om "Ændring fra 3 til 2
områder på dagtilbudsområdet fra januar 2020"

4. februar 2019

1. behandling i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, med
henblik på at sende to modeller for ny områdeinddeling på
dagtilbudsområdet fra januar 2020 til kommentering i
forældrebestyrelserne og i Sektor-MED Dagtilbud.

5. februar
2019 - 1. marts
2019

Høringsperiode.

18. marts 2019

2. behandling i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. De
to modeller for ny områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra
januar 2020 er her blevet tilrettet på baggrund af kommentarer
fra forældrebestyrelserne og Sektor-MED Dagtilbud.

10. april 2019

Økonomiudvalget behandler den tilrettede udgave af de to
modeller for ny områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra
januar 2020.
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24. april 2019

Byrådet foretager endelig behandling af den tilrettede udgave
af de to modeller for ny områdeinddeling på dagtilbudsområdet
fra januar 2020 med henblik på fastlæggelse af ny
områdeinddeling på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven (LBK nr. 1214 af 11. oktober 2018).

Økonomi
Ved at ændre antallet af dagtilbudsområder fra 3 til 2 opnås en nettoreduktion på
548.000 kr. årligt, svarende til én områdelederstilling.
Reduktionen blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2019 og er gældende fra
den 1. januar 2020.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Der igangsættes en proces, der reducerer antallet af områdelederstillinger fra de
nuværende tre til to med udgangen af 2019.
Ændringen fra tre områder til to områder får ingen betydning for hverken de
faglige ledere eller medarbejderne i de enkelte børnehuse i forhold til deres
arbejdssted. Flere faglige ledere og medarbejdere vil dog få en anden
områdeleder fra januar 2020.
Når byrådet har truffet endelig beslutning om ny områdeinddeling på
dagtilbudsområdet fra januar 2020, skal der udarbejdes nye lokalaftaler for
arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Sagen har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.
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Bilag:
1. Brev om to modeller for områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar
2020
2. To modeller for områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar 2020
3. Oversigt over områder (nuværende, model 1 og model 2)

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget sender materiale om "To
modeller for områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar 2020"
(bilag 1-3) til kommentering i forældrebestyrelserne og i Sektor-MED
Dagtilbud i perioden den 5. februar 2019 - den 1. marts 2019.

Beslutning
Et flertal af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at sende model
1 til kommentering i forældrebestyrelser og Sektor-Med.
Svenning Christensen (V) ønskede at model 1 og 2 sendes til kommentering.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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81.28.00-A00-3-16
5.

Orientering om sygefravær

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om udviklingen i
sygefraværet i Børne- og Undervisningsforvaltningen for perioden fra januar
2015 til og med december 2018.

Sagsfremstilling
I Børne- og Undervisningsforvaltningen håndteres sygefraværet i henhold til
Sygefraværspolitikken i Hjørring Kommune, som skal sikre at ledelse og
medarbejdere på en aktiv og værdig måde støtter den enkelte medarbejder i en
sygdomsperiode eller i gang efter et længerevarende sygdomsforløb. I
forvaltningen anvendes indsatsen "Tidlig Indsats" og herunder bl.a. brug af
fastholdelseskonsulent. Der gøres brug af E-håndbog om sygefravær, som er et
hjælpeværktøj til lederne i deres daglige håndtering af sygefravær. Lederne får
også et advis i form af en mail fra SD, når en medarbejder har været fraværende
7 dage i sammenhæng – og tidspunktet for handling i forhold til tidlig indsats er
nået. Endelig kommer der et advis, når en medarbejder har haft 3 sygeperioder
indenfor 3 måneder (atypisk fravær).
I Område-MED gennemgås og drøftes sygefraværsstatistik for Børne- og
Undervisningsforvaltningen to gange årligt. I Sektor-MED Dagtilbud og
Undervisning gennemgås og drøftes sygefraværsstatik ved hvert møde. I SektorMED Børn og Familie og Arbejdsplads-MED Administration og Udvikling
gennemgås og drøftes sygefraværsstatistik ved hvert 3. møde. Alle arbejdspladsMED i Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder løbende med sygefraværet
og inddrager sygefraværet i arbejdspladsvurderingen (APV).
Til orientering om udviklingen i sygefraværet er der udarbejdet oversigter for hele
Børne- og Undervisningsforvaltningen og på de enkelte områder; Administration
og Udvikling, Børne- og Familieområdet, Dagtilbudsområdet og Skoleområdet.
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Børne- og Undervisningsforvaltningen:

Sygefraværet i Børne- og Undervisningsforvaltningen viser et lille fald i
sygefraværet fra år 2015 til 2017. Sygefraværet i Børne- og Undervisningsforvaltningen ligger på niveau med Hjørring Kommunes samlede sygefravær for
år 2015 til 2017. I både 2017 og 2018 er sygefraværet i Børne- og
Undervisningsforvaltningen lavere end sygefraværet i Hjørring Kommune.

Sygefraværet i Børne- og Undervisningsforvaltningen viser i årene 2015 til 2018
den samme tendens. Sygefraværet er for årene 2015 til 2018 højest i 1. kvartal
2018 og lavest i 3. kvartal 2018 (4,00 %). Sygefraværet er i 3. kvartal 2016 =
4,08 %.
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Sygefraværet for 4. kvartal i årene 2015 til 2018 ligger på næsten samme niveau.
Sygefraværet er lavest i 4. kvartal 2016 og højest i 4. kvartal 2017.
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Administration og Udvikling:
Sygefraværet for Administration og Udvikling viser en stigning fra 3. kvartal 2017
til og med 1. kvartal i 2018. Fra 1. kvartal i 2018 er der et væsentligt fald i
sygefraværet til 2. og 3. kvartal i 2018. Fra 3. til 4. kvartal i 2018 stiger
sygefraværet og viser samme tendens som de 3 forudgående år.

Børne- og Familieområdet:
I 1. og 2. kvartal i 2015 har sygefraværet i Børne- og Familieområdet været
højest. Sygefraværet har fra 2016 til september 2018 ligget på næsten samme
niveau. I 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 er sygefraværet stigende, men falder i
2. og 3. kvartal i 2018. Fra 3. til 4. kvartal 2018 stiger sygefraværet og viser
samme tendens som 4. kvartal i de forudgående år. Dog er 4. kvartal i 2018
lavere end 4. kvartal i 2015 og 2017.
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Dagtilbudsområdet:
Sygefraværet i Dagtilbudsområdet har fra år 2015 til 2017 ligget på nogenlunde
samme niveau, men med en udvikling til et stigende sygefravær fra år til år. Fra
2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 har sygefraværet været højest. Fra 1. til 3.
kvartal i 2018 er sygefraværet faldet og ligger under sygefraværet i 3. kvartal for
2016 og 2017. Fra 3. til 4. kvartal 2018 stiger sygefraværet og viser samme
tendens som 4. kvartal i de forudgående år. Dog er 4. kvartal i 2018 lavere end 4.
kvartal i 2016 og 2017.
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Skoleområdet:
Sygefraværet for Skoleområdet ligger i alle årene nogenlunde på samme niveau.
Fra år 2015 til 2017 har sygefraværet været faldende, men fra 3. kvartal 2017
stiger sygefraværet og i 1. kvartal 2018 er sygefraværet højest. Sygefraværet er
dog faldende fra 1. kvartal 2018 og er på laveste niveau i 3. kvartal 2018. Fra 3.
til 4. kvartal 2018 stiger sygefraværet og viser samme tendens som 4. kvartal i de
forudgående år. Dog er sygefraværet i 4. kvartal 2018 lavere end 4. kvartal i
2016 og 2017. For 4. kvartal i årene 2015 til 2018 var sygefraværet højest i 4.
kvartal 2015.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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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.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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27.00.00-P05-3-18
6.

Nøgletal på Børne- og Familieområdet for 2018 samlet

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal på Børne- og
Familieområdet for 2018 samlet.

Sagsfremstilling
Nærværende sagsfremstilling indeholder statistik over underretninger og
indsatser for 2018 samlet.
Sagsfordelingen
Indledende illustreres nedenstående det samlede sagstal fordelt på aktive sager i
Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen) og
Handicapafdelingen pr. 07.05.18., 02.07.18., 02.10.18. og 07.01.19.
Antal aktive
Antal aktive
Antal aktive
Antal aktive
sager i alt pr.
sager i alt pr.
sager i alt pr.
sager i alt pr.
07-05-18
02-07-18
02-10-18
07-01-19
(Øjebliksbillede) (Øjebliksbillede) (Øjebliksbillede) (Øjebliksbillede)
Familieafdelingen

670 (47,79 %)

691 (48,19 %)

708 (48,29 %)

733 (49,03 %)

Modtagefunktionen

259 (18,47 %)

273 (19,04 %)

294 (20,05 %)

317 (21,20 %)

Handicapafdelingen

404 (28,82 %)

401 (27,96 %)

402 (27,42 %)

384 (25,69 %)

1333 (95,08)

1365 (95,19 %)

1404 (95,76 %)

1434 (95,92
%)*

I alt

*Derudover er der 61 sager (4,07 %), 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 18 til januar 19. Der er opmærksomhed på dette i forvaltningen i
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forhold til, om stigningen fortsætter. Det skal ses i sammenhæng med, at antallet
af underretninger stiger (jævnfør næste afsnit) samt en bedre opsporing, således
flere børn og unges udfordringer opdages tidligere, og de får hjælp fra de rette
fagfolk.
Sagstallet i Handicapafdelingen er en smule faldende i samme periode.
Underretninger – 2018 samlet
Grafen nedenfor viser udviklingen i antallet af underretninger fra 2013 til 2018.

Antallet af underretninger er steget stødt fra 2013 frem til nu – med den største
stigning fra 2013 til 2014. Men ligeledes en betydelig stigning på 18 % fra 2017 til
2018.
Årsagerne til den generelle stigning er bl.a. indførelsen af Barnets reform (1.
januar 2011) og Overgrebspakken (1. oktober 2013), som har medført skærpet
opmærksomhed på pligten til at underrette fra både fagpersoner og privat
personer. Derudover har flere alvorlige enkeltsager på landsplan om overgreb
mod børn og unge medført en større mediebevågenhed og dermed en øget
opmærksomhed på underretninger generelt.
Nye og eksisterende sager
Der er i forvaltningen 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. Denne
tendens gør sig ligeledes gældende for 2018 jf. nedenstående tabel.
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Antal
underretninger i nye
sager
Antal
underretninger i
eksisterende sager

Underretninger
2016

Underretninger
2017

Underretninger
2018

571(41 %)

609 (42 %)

751 (44 %)

817 (59 %)

839 (58 %)

957 (56 %)

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
medfører flere underretninger på trods af, at der er iværksat støtteforanstaltning.
Antal underretninger pr. sag
I nedenstående tabel ses antallet af sager, hvor der er indkommet en eller flere
underretninger i 2018.
Antal underretninger
1 underretning
2 underretninger
3 underretninger
4 underretninger
5 underretninger
6 underretninger
7 underretninger
8 underretninger

Antal sager 2017
558
153
74
26
13
7
9
4

Antal sager 2018
681
223
60
36
21
9
3
2
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9 underretninger
10 underretninger
13 underretninger
16 underretninger
22 underretninger

3
0
1
1
0
849

1
3
0
0
1
1040

Der er jf. tabellen ikke mærkbare forskelle mellem 2017 og 2018.
Ved flere underretninger i samme sag 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.
Hvem underretter?
Ses der nærmere på, hvor underretningerne kommer fra, er skolerne i Hjørring
Kommune den aktør, som laver flest underretninger med 20 % ud af det samlede
antal underretninger i 2018. I sammenligning hermed laver dagtilbud 3 % ud af
det samlede antal underretninger i 2018. Således ses en markant forskel på,
hvor ofte der underrettes på skoleområdet sammenlignet med
dagtilbudsområdet.
Børns vanskeligheder kommer tydeligere til udtryk i folkeskolens rammer med
øgede krav og forventninger, men det er vigtigt med et tæt tværfagligt
samarbejde på småbørnsområdet herunder et stort fokus på tidlige og
forebyggende indsatser ift. de yngste børn. Derfor er småbørnsområdet også til
stadighed et vigtigt fokusområde, da det i høj grad er i disse områder, det er
muligt at styrke den tidlige og rettidige indsats.
Ligesom forskning viser, at børns skolegang har stor betydning for deres trivsel
og udvikling, er dette ligeledes gældende i forhold til børns sundhed. Samtidig
ved vi, at der kan opspores tidlige tegn på mistrivsel i børns sundhedstilstand.
Derfor er det interessant at se nærmere på antallet af underretninger fra
forskellige aktører på sundhedsområdet.
• Tandplejen: 2 %
• Sundhedsplejen: 2 %
• Sygehus: 4 %
• Læger: 4 %
• Psykiatrien: 6 %
• Øvrige sundhedsvæsen: 1 %

Hjørring Kommune
4. februar 2019
Side 25.

Samlet set udgør antallet af underretninger fra aktører på sundhedsområdet ca.
19 % af det samlede antal underretninger i 2018. I 2017 var det samlede tal 17
%.
Den fulde liste over de aktører, der har underrettet i 2018 samt antallet af
underretninger fordelt herpå, ses af bilag.
Indsatser i Familie- og Handicapafdelingen – 2018 samlet
I nedenstående anbringelsesstatistik vises udviklingen i antal anbragte børn og
unge for Familieafdelingen og Handicapafdelingen samlet i perioden 2016, 2017
og 2018.

Ovenstående graf viser en total stigning i antal anbragte børn og unge fra 209 i
2016 til 217 i 2018. Den største stigning ses i forhold til plejefamilier inklusiv
netværk. Dette skal ses i sammenhæng med målene i den nye fagstrategi
”Fælles børn – Fælles indsats” om at arbejde ”ned af indsatstrappen” og tænke
løsninger i netværket/nærmiljøet. Der er imidlertid ikke sket et fald i antallet af
døgninstitutioner og kun et mindre fald i socialpædagogiske opholdssteder,
hvorfor der totalt set bliver tale om en stigning i forhold til antal anbringelser fra
2016-2018.
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
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i familiepleje inkl. netværk. Ligeledes arbejdes der med sikkerhedsplaner i
forhold til at styrke samarbejdet mellem familier og fagpersoner omkring udsatte
børn og unge for at skabe en løsning, der skal sikre tryghed og trivsel for barnet i
hjemmet i stedet for anbringelse.
I nedenstående tabel ses udviklingen i gennemsnitspriser for anbringelser i
perioden 2015-2017.

Grafen ovenfor viser et markant fald i gennemsnitsprisen på døgninstitutioner fra
2016 til 2017. Dette skyldes en ændret bogføringspraksis i perioden 2016 til
2017, hvor konteringen er blevet mere retvisende i forhold til indplaceringer på
Indsatstrappen. Ligeledes har den regionale takstregulering med virkning fra
primo 2017 været en medvirkende årsag.
Fra 2017 til 2018 er graferne relativt stabile med en svagt faldende tendens i
forhold til det totale gennemsnit.
Nedenstående er det imidlertid interessant at se, hvordan de samlede udgifter til
døgninstitutioner et faldet det seneste år, mens de samlede udgifter i forhold til
plejefamilier er steget. Dette stemmer overens med fagstrategien ”Fælles Børn –
Fælles Ansvar”. Det ses ligeledes, at de totale samlede udgifter det seneste år er
faldet en smule. Dette skal ses i sammenhæng med den stigning, der det
seneste år har været i antallet af underretninger og sager i Familieafdelingen.
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Oplægget med de 8 målepunkter vil fremadrettet være med hver 2. gang. Det vil
sige, at dette kommer med vedr. afrapporteringen af 1. kvartal 2019.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Liste over underrettere.
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at orienteringen vedr. nøgletal for Børne- og Familieområdet samlet for
2018 tages til efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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27.24.00-A26-1-15
7.

Beredskab ift. overgreb mod børn og unge

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om de vil anbefale, at
Byrådet godkender det reviderede beredskab i forhold til overgreb mod børn og
unge.

Sagsfremstilling
Det er i Serviceloven § 19. stk. 5 besluttet, at alle kommuner skal have et skriftligt
dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager
om overgreb mod børn og unge. Herudover skal dette beredskab revideres
løbende efter behov dog med maksimalt fire års interval. Byrådet skal godkende
Beredskabet.
Beredskabet omhandler, hvorledes de fagprofessionelle i Hjørring Kommune har
ansvar for at hjælpe og beskytte børn og unge så tidligt som muligt, hvis der er
mistanke eller viden om, at et barn udsættes for overgreb. Det er særdeles
vigtigt, at de fagprofessionelle er klædt på til rettidigt og professionelt at handle.
Det kommunale beredskab henvender sig til alle fagprofessionelle, der i deres
arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år – såvel ledere og
medarbejdere i dagtilbud, skoler samt på børne- og familieområdet.
Beredskabet er en handlevejledning til kommunes medarbejdere, hvormed der
hel konkret gives viden om:
•
•
•
•

Forskellige typer af overgreb
Forebyggelse
Tidlig opsporing
Konkrete retningslinjer for håndtering af sager med mistanke og viden om
overgreb

Beredskabet lægges på kommunens hjemmeside og implementeres i Børne- og
Undervisningsforvaltningen.
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Lovgrundlag
Serviceloven § 19. stk. 5.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Beredskab vedr. overgreb mod børn og unge

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

at beredskabet til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge
godkendes

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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27.00.00-P22-1-17
8.

1. behandling af Forebyggelses- og Indsatspolitikken

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter høringsudkastet til
Forebyggelses- og Indsatspolitikken for Børne- og Familieområdet og tager
stilling til udsendelsen af høringen.

Sagsfremstilling
Proces:
Der blev i efteråret 2018 udarbejdet en Forebyggelses- og Indsatspolitik, som
skal fungere som sektorpolitik for Børne- og Familieområdet ligesom
Skolepolitikken og Dagtilbudspolitikken dækker de to øvrige sektorer i Børne- og
Undervisningsforvaltningen.
Formålet med Forebyggelses- og Indsatspolitikken er at sætte en fælles retning
for udviklingen af Børne- og Familieområdet i Hjørring Kommune og derudover at
udmønte de fem temaer fra Børne-, Unge- og Familiepolitikken: Fællesskab,
Sundhed, Forældresamarbejde, Medborgerskab samt Læring og trivsel.
Politikken er blevet til gennem en inddragende proces med repræsentanter fra de
fem afdelinger på Børne- og Familieområdet samt repræsentanter fra skoler og
dagtilbud, eksterne samarbejdspartnere, frivillige organisationer, forældre og
unge. Der har været stort engagement og fremmøde til de to arrangementer.
Produktet af processen er nedenstående fem strategiske mål:
• Fællesskab: Sammen med børn, unge og familier styrker vi mulighederne
for at indgå i betydningsfulde og inkluderende fællesskaber.
•

Sundhed: Sammen har vi ansvaret for, at fysisk og mental sundhed er et
af de bærende elementer i alle indsatser.

•

Forældresamarbejde: Sammen skaber vi de bedste forudsætninger for
trivsel og udvikling gennem medinddragelse og respektfuldt samarbejde.

•

Medborgerskab: Sammen har vi ansvaret for, at alle børn, unge og
familier ser sig selv som en værdifuld og aktiv ressource i lokalsamfundet.

Hjørring Kommune
4. februar 2019
Side 32.

•

Læring og trivsel: Sammen styrker vi alle børn, unge og familiers læring
og trivsel gennem tidlig indsats og medinddragelse.

Høring:
Politikken sendes i høring i perioden 5. februar - 8. marts 2019.
Der er følgende høringsparter: Handicaprådet, Integrationsrådet, Fælleselevrådet, Ungeforum og Sektor-MED-BFO.
Implementering:
Udmøntningen af politikken skal ses i sammenhæng med udmøntningen af
fagstrategien "Fælles Børn - Fælles Indsats". Efter godkendelsen af politikken
påbegyndes en proces i MED-regi, hvor ideer til konkrete mål og indsatser
udvikles. Til arrangementet d. 12/12-18 kom der en række forslag til emner, der
skal tænkes ind i forhold til en succesfuld implementering. Ideerne er vedhæftet
som bilag.
Tidsplan:
4. februar: 1. behandling i BFU-udvalget
5. februar - 8. marts: Høringsperiode
6. maj: 2. behandling i BFU-udvalget
22. maj: Økonomiudvalget
29. maj: Byrådet

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Udmøntningen af politikken, særligt temaet om sundhed, vil bidrage positivt til
børn, unge og familiers mentale og fysiske sundhed.
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Bilag:
1. Forebyggelses- og Indsatspolitikken
2. Notat fra Opfølgningsmødet d. 12/12, hvor der kom input til arbejdet med
implementeringen.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender høringsudkastet
og sender videre til de respektive høringsparter.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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28.00.00-P22-1-17
9.

2. behandling af Dagtilbudspolitik 2019

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget præsenteres for høringssvar og den
endelige Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 til 2. behandling og tager
stilling til, om de vil anbefale, at Byrådet godkender Dagtilbudspolitikken.

Sagsfremstilling
Der er henover efteråret 2018 blevet udarbejdet en Dagtilbudspolitik. En
styregruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og
Undervisningsforvaltningen, dagtilbudsledelse og de faglige organisationer i
Sektor-MED Dagtilbud, præsenterer hermed Dagtilbudspolitikken gældende for
2019 og frem.
Formålet med dagtilbudspolitikken er:
•

•
•

At sætte tydelig retning for dagtilbudsområdet via strategiske mål, der
efterlader rum for daginstitutionerne og for dagplejen til at arbejde med
oversættelse af de strategiske mål til konkrete mål og indsatser ude i
dagtilbuddene.
At der sikres tydelig sammenhæng til Børne-, Unge-, Familiepolitikken
ved at basere sig på samme værdigrundlag og temaer.
At give en overordnet forståelse af, hvordan Børne-, Unge-,
Familiepolitikken folder sig ud på dagtilbudsområdet igennem de fem
temaer.

I en inddragende proces med deltagelse af op mod 45 repræsentanter på tværs
af dagtilbudsområdet og på tværs af interessenter, er der blevet udarbejdet fem
strategiske mål - ét mål til hvert af de fem temaer. Målene udgør kernen i den
nye Dagtilbudspolitik og lyder:
FÆLLESSKAB: Alle børn oplever at være en betydningsfuld del af mangfoldige
og inkluderende børnefællesskaber.
I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe muligheder for gode børnefællesskaber
for alle børn. Gode fællesskaber er præget af mangfoldighed, tolerance og
respektfuldhed. Alle børn skal opleve at være inkluderet i fællesskaber. Det giver
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børnene de bedste muligheder for at udvikle sig til robuste og livsduelige
mennesker.
SUNDHED: Alle børn oplever fysisk sundhed, mental sundhed og trivsel.
I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme lighed i sundhed, uanset børnenes
sociale og kulturelle baggrund. Velvære og trivsel er væsentligt for børnenes
læring og udvikling. Derfor skal dagtilbuddet give alle børn mulighed for at leve et
sundt og aktivt børneliv, der skaber bevidsthed om fysisk og mental sundhed.
FORÆLDRESAMARBEJDE: Forældre og dagtilbud er forpligtet til i fællesskab at
styrke børnenes læring, trivsel og dannelse.
I Hjørring Kommune ønsker vi at prioritere et godt forældresamarbejde. Vi ser
forældrene som ligeværdige og betydningsfulde samarbejdspartnere. Derfor skal
samarbejdet mellem forældrene og dagtilbud være gensidigt forpligtende og
præget af dialog, engagement og respekt med det formål at skabe de bedste
lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn.
MEDBORGERSKAB: Alle børn udvikler sig som aktive og ansvarlige
medborgere i et demokratisk og bæredygtigt samfund.
I Hjørring Kommune ønsker vi, at alle børn udvikler sig som demokratiske
medborgere. I dagtilbuddet skal børnene mødes med anerkendelse, respekt og
åbenhed uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det enkelte barn skal høres,
tages alvorligt og bidrage til udvikling af bæredygtige fællesskaber.
LÆRING OG TRIVSEL: Alle børn deltager i et udviklende miljø, hvor der er fokus
på alle børns læring, trivsel og dannelse.
I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe de bedste muligheder for et godt
børneliv, hvor alle børn får mulighed for at lære, trives og dannes, uanset social
og kulturel baggrund. Derfor er det afgørende, at børnene møder kompetente og
engagerede pædagogiske medarbejdere og ledere, der samarbejder som et
professionelt læringsfællesskab om at skabe et udviklende læringsmiljø.
Høring:
Dagtilbudspolitikken har været sendt i høring i perioden 4. december 2018 til 11.
januar 2019 hos Integrationsrådet, Handicaprådet, Sektor-MED Dagtilbud samt
Forældrebestyrelserne i områderne og i dagplejen.
De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte skema. Høringssvarene bakker op
om den nuværende udformning af dagtilbudspolitikken og viser stor tilfredshed
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med den brede inddragelse undervejs i processen med udarbejdelsen af
Dagtilbudspolitikken. Dagtilbudspolitikken fremsendes på den baggrund til
beslutning i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget uden yderligere
ændringer.
På baggrund af Integrationsrådets høringssvar har styregruppen besluttet, at
Dagtilbudspolitikken ud over dansk udkommer på de tre andre sprog, som er
mest relevante for at nå så mange forældre som muligt.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Dagtilbudspolitik til politisk behandling
2. Skema med høringssvar Dagtilbudspolitik januar 2019

Direktionen indstiller,
•

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager høringssvarene til
efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at
Dagtilbudspolitikken i Hjørring Kommune 2019 godkendes.
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Svenning Christensen (V) tager forbehold overfor om det er nødvendigt at
oversætte politikken til 3 forskellige fremmedsprog.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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82.06.00-G00-1-16
10.

Frigivelse af anlægsbevilling til Vrå Skole og Børnehus

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om Vrå Skole og Børnehus,
om projektets stade og tager stilling til, om de vil anbefale, at Byrådet godkender
frigivelse af 40,000 mio. kr. til anlægsopgaverne.

Sagsfremstilling
Projektet omkring etablering af Vrå Skole og Børnehus ved Idrætscenter
Vendsyssel er nu kommet til, at anlægsarbejderne kan påbegyndes indenfor kort
tid. Med denne sag, skal der kort redegøres for forløbet indtil nu, søges
godkendelse af den samlede økonomiske ramme for projektet, frigivelse af
rådighedsbeløb og beslutning om delegering mv.
Efter en grundig og inddragende udviklings- og projekteringsproces kan de
fysiske anlægsarbejder i Vrå gå i gang. Udviklings- og projekteringsarbejdet er
gennemført i tæt samarbejde med brugerne. Ledere og medarbejdere herunder
arbejdsmiljørepræsentanter fra de kommunale enheder, der kommer til at bruge
huset, har deltaget i workshops med arkitekter, ingeniører og Børne- og
Undervisningsforvaltningens folk. Desuden har skolens elever og elevråd
deltaget og bidraget seriøst i udviklingen af projektet.
Den valgte projekttilgang og udbudsstrategi gør det muligt at udvikle og tilpasse
langt hen i forløbet. Det har som eksempel givet skolen mulighed for at afprøve
prototyper på læringsmiljøer, så man inden udbud og indkøb bliver mere bevidst
om hvilke møbler, der skal indkøbes til projektet. Der er endvidere afprøvet
prototyper (mock up) af garderober og vindfang.
I hele processen har bygherreudvalget og den politiske følgegruppe fulgt
projektet. Bygherreudvalget og den politiske følgegruppe var fuldt repræsenteret i
bedømmelsesudvalget og rådgiverpanelet, da totalrådgiverkontrakten (arkitektog ingeniøropgaverne), skulle tildeles. Bygherreudvalg og den politiske
følgegruppe indkaldes som minimum hvert halve år, hvor der orienteres om
projektets stade og træffes overordnede beslutninger omkring projektet.
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Byggeprocessen starter i april 2019 og kommer til at forløbe hen over de næste
år. Idrætshallen forventes klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2020 - 2021 og skole
og børnehus forventes klar ved årsskiftet 2021 - 2022.
I henhold til udbudsstrategien er der antaget en partneringentreprenør, der
kommer til at stå for anlægsarbejderne for ca. 60 % af de samlede
anlægsomkostninger. På baggrund af samarbejdet mellem
partneringentreprenør, totalrådgiver og bygherre er projektet optimeret indenfor
den økonomiske ramme. I løbet af det næste år udbydes de resterende
anlægsopgaver opdelt i udbudspakker, der igen er opdelt i underentrepriser. For
eksempel installationsentrepriser, kompletteringsentrepriser, landskabs- og
beplantningsentreprise osv.
Den samlede økonomiske ramme for projektet er fordelt som rådighedsbeløb
hen over flere budgetår, hvorfor der med denne sag søges endelig godkendelse
af den samlede anlægsramme på 179,500 mio. kr. Samtidig søges der frigivet
midler, så anlægsarbejderne kan påbegyndes. Der søges frigivet 40,000 mio. kr.
for nuværende. Der er tidligere frigivet 23,000 mio. kr. I september / oktober kan
der udarbejdes en mere nøjagtig betalingsplan, hvorefter de resterende midler
søges frigivet.
Sagen behandles i direktionen den 29. januar 2019, Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget den 4. februar 2019, i Økonomiudvalget den 13. februar
2019 og i Byrådet den 27. februar 2019.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Den samlede anlægsbevilling for projektet på 179,500 mio. kr. godkendes
endeligt. Bevillingen er delt ud i rådighedsbeløb i investeringsoversigten i årene
2014 - 2021.
Der frigives 40,000 mio. kr. af rådighedspuljen afsat til Vrå Skole og Børnehus i
investeringsoversigten for 2018 og 2019.

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

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

at anlægsbevillingen sammensat af de afsatte rådighedsbeløb på
179,500 mio. kr. godkendes endeligt (514990),
at der frigives 40,000 mio. kr. af rådighedspuljen afsat til Vrå Skole og
Børnehus i investeringsoversigten for 2018 og 2019 og
at Børne- og Undervisningsforvaltningen bemyndiges til at indgå
entreprisekontrakterne.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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00.01.00-G01-11-18
11.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede fra møde med skolebestyrelser i Hjørring by. Udvalget
bad forvaltningen om at indhente tilbud på analyse af den nuværende
tildelingsmodel hos ekstern konsulent.
Formanden orienterede om henvendelse fra organisationen Headspace.
Sven Bertelsen (T) og Svend Mølgaard (V) var fraværende.

00.01.00-G01-11-18
12.

Orientering fra medlemmerne

Ole Ørnbøl (S) gjorde opmærksom på et ønske om, at der blive kigget på
muligheden for etablering af en central enhed til ejendomsdrift i Hjørring
Kommune.
Udvalget drøftede KL’s topmøde for børn og unge.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.

00.01.00-G01-11-18
13.

Forvaltningen orienterer

Intet.
Sven Bertelsen (T) og Bjarne Mølgaard (V) var fraværende.
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