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00.01.10-A00-3-18
1.

Skitse til sammenhængende Ungestrategi

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget skal i fællesmøde behandle en skitse til en
sammenhængende Ungestrategi. Udvalgsformændene giver endvidere en status
på de foreløbige møder med interessenterne i Ungestrategien.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget besluttede i møde 7. januar 2019, at skitse til Ungestrategi
behandles i fællesmøde 18. marts 2019.
Skitse til Ungestrategien - og foreløbige beskrivelser af indsatserne i de fire spor
- fremsendes via mail til udvalgenes medlemmer torsdag d. 14. marts 2019.
Fællesmødet afvikles i tidsrummet 10:00-14:00, og indledes med, at
udvalgsformændene giver en status på de foreløbige dialogmøder med
interessenterne i Ungestrategien.
Styregruppe og sekretariat for Ungestrategien deltager i fællesmødet.

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 de strategiske mål i Ungestrategien godkendes
• at orientering om status for de foreløbige dialogmøder tages til
efterretning

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte de strategiske mål i
Ungestrategien og tog status om afholdte dialogmøder til efterretning.
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00.30.00-Ø00-1-19
2.

Budgetproces BFU 2020-2023

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler tids- og procesplan for
budgetlægning 2020-2023. Det indstilles, at tids- og procesplan godkendes.

Sagsfremstilling
På baggrund af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets indledende
budgetdrøftelser d. 25. februar 2019 samt Byrådets udmelding omkring
budgetprocessen for 2020-2023 har Børne- og Undervisningsforvaltningen
udarbejdet specifikt forslag til budgetproces samt tidsplan for Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område, der fremlægges til Udvalgets godkendelse.
Forslag til tidsplanen er vedhæftet i bilag 1. I det følgende redegøres kort for
hovedelementerne i budgetprocessen.
Af Byrådets budgetproces fremgår det, at den overordnede ramme for
budgetlægningsprocessen er budgetaftalen for 2019-2022. I budgetaftalen for
2019 er der udpeget en række områder, som skal analyseres nærmere med
henblik på indarbejdelse af eventuelle økonomiske konsekvenser i budget 2020
og frem. I forhold til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område retter
fokus sig her især imod udarbejdelse af den sammenhængende ungestrategi
samt fokus på FN's 17 verdensmål.
Derudover skal der i arbejdet med budgettet ske en:
• Trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet i
budget 2020-2022 og beregning af ny demografi fra 2022-2023 på
undervisnings- og dagtilbudsområdet. I den sammenhæng har Byrådet
besluttet, at midler til inklusion og specialundervisning ikke
demografireguleres men rammestyres.
• Grundbudgettering ud fra aktuel sagsmængde samt forventet udvikling på
Børne- og Familieområdet
• Trykprøvning af de øvrige driftsområder
• Trykprøvning af udmøntning af vedtagne besparelser i budget 2019-2022.
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I tilrettelæggelsen af budgetprocessen vil der også være specifikt fokus på en
række temaer, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget identificerede på
mødet d. 25. februar 2019. Disse temaer er:
• Fritidsområdet
• Normeringer på dagtilbud
• Sygefravær og vikardækning
• Ungestrategien
• Børne- og Familieområdet med særlig fokus på tabt arbejdsfortjeneste og
sagsmængde
• Tildelingsmodel på skoleområdet
• Musisk skole

I budgetaftalen for 2019-2022 fremhæves det endvidere, at fagudvalgene har en
initiativforpligtigelse til sikring af budgetoverholdelse indenfor Udvalgets
ansvarsområde. Det fremgår derfor af budgetprocessen, at fagudvalgenes
rammer efter godkendelse i Økonomiudvalget reguleres for virkningen af
demografi på skole- og dagtilbudsområdet, lovændringer samt løn- og
prisregulering.
Øvrige forhold og udfordringer på de enkelte udvalgsområder håndteres indenfor
Udvalgets samlede ramme. Hvis det ikke er muligt at løse udfordringen indenfor
rammen uden ændring i serviceniveauet, fremsendes løsningsforslag til videre
behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
Tids- og procesplanen
I forhold til arbejdet med budgettet på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
område lægges der i tids-og procesplanen op til, at der på møderne i april og maj
måned tages løbende drøftelser af de nævnte fokusområder samt øvrige
prioriteringer og tilpasninger af budgetforslaget.
På mødet d. 8. april 2019 planlægges der derfor et budget-temamøde, hvor der
fokuseres på en gennemgang af Udvalgets budgetområder med særligt fokus på
en række af de temaer, som Udvalget identificerede på mødet d. 25. februar
2019. På de øvrige møder i april og maj måned 2019 er der efterfølgende
mulighed for at belyse temaerne yderligere på baggrund af Udvalgets drøftelser
på temamødet og derudover følge op på de elementer, der fremgår af Byrådets
overordnede budgetproces.
I juni måned går budgetprocessen ind i en mere beslutningsorienteret fase i
forhold til prioriteringer i budgettet forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding i
august måned.
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I august måned vil der være fokus på endelig prioritering af budgetforslaget med
baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding og herunder konsekvenserne af
økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Inddragelse
Budgetprocessen er ligesom i tidligere år udarbejdet ud fra en grundlæggende
præmis om at sikre inddragelse af hele forvaltningsområdet under Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalget med henblik på at sikre kvalificering af de
politiske prioriteringer. Samtidig skal inddragelsen sikre, at de i forvejen vedtagne
politikker og strategier med børn og unge indtænkes i budgetprocessen.
På den baggrund vil budgetprocessen også løbende blive drøftet i MEDorganisationen og Strategisk lederforum, ligesom der planlægges dialogmøder
med skole- og institutionsbestyrelser.
Der afholdes d. 17. juni 2019 budgetseminar imellem Område - MED og Børne-,
Fritids, og Undervisningsudvalget og dialogmøde d. 13. maj 2019 med skole- og
institutionsbestyrelser. Derudover holdes der i Folkeoplysningsudvalget møde
omkring budgetforslaget d. 14. maj 2019.
Foreløbig tidsplan forår 2019:
• 18. marts 2019: Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget godkender
proces og tidsplan for budgetlægningen i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
• 8. april 2019: Budget-temamøde med fokus på en gennemgang af
Udvalgets budgetområder med særligt fokus på en række temaer
identificeret af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
• 6. maj 2019: Fortsatte budgetdrøftelser
• 13. maj 2019: Dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser
• 27. maj 2019: Fortsatte budgetdrøftelser
• 17. juni 2019: Mini-budgetseminar med deltagelse af Område-MED
• 24. juni 2019: Afsluttende behandling af budgetmaterialet forud for
Økonomiudvalgets rammeudmelding i august

Lovgrundlag
BEK nr. 128 af 01/02/2019 (Bekendtgørelse om kommunens budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.)
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Økonomi
Ingen bemærkninger

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Budgetforslaget vil løbende blive drøftet med Område-MED

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Budgettet fastlægger den økonomiske ramme, der har betydning for
sektorområdernes driftsmuligheder og er således en faktor blandt mange med
betydning for børn, unge og medarbejderes sundhed.
Bilag
1. tidsplan for budgetlægningsprocessen BFU

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forslag til tids- og
procesplan for budgetlægning 2020-2023

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte forslag til tids- og
procesplan for budgetlægning 2020-2023.
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28.00.00-P16-1-18
3.
Ændring af dagtilbudsområdet fra 3 til 2 områder fra januar 2020 - 2.
behandling

Resumé
Forslag om ny områdeinddeling på dagtilbudsområdet med 2 områder i stedet for
3 fra januar 2020 har været til kommentering i forældrebestyrelserne og SektorMED Dagtilbud, og sendes nu til 2. behandling i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling
1. behandling af sagen
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.
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:
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•
•
•
•

•

•

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).
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:
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•
•

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
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.
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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 2019 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

5. februar
2019 - 1. marts
2019
18. marts 2019

10. april 2019

24. april 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.
Høringsperiode.

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

2. behandling af sagen
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet 4. februar 2019
at sende model 1 til kommentering i forældrebestyrelserne for Område Nord,
Område Vest, Område Øst og Sektor-MED Dagtilbud. De indkomne
kommentarer er vedlagt i bilag 4. Børne- og Undervisningsforvaltningens
bemærkninger til kommentarerne følger nedenfor i afsnit 1.0 - 1.4.
1.0 Generelle kommentarer
Forældrebestyrelserne giver udtryk for, at de er godt tilfredse med, at der i
forslaget bevares mest muligt af den nuværende struktur, og at
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strukturændringen ikke skulle påvirke den daglige praksis for børn, pædagoger
og forældre. Forældrebestyrelserne vurderer også, at kriterierne, der er valgt for
en god områdeinddeling, er fornuftige, og at det er et godt gennemarbejdet
forslag til ny områdeinddeling fra januar 2020.
1.1 Feriepasning
Forældrebestyrelsen for Område Øst udtrykker bekymring for, om den nye
områdeinddeling med to områder i stedet for tre fra januar 2020 vil påvirke
feriepasningen i negativ retning, så det bliver mere vanskeligt for flere forældre at
aflevere deres børn, når afstandene bliver så store. I relation til denne bekymring
vil Børne- og Undervisningsforvaltningen gøre opmærksom på, at økonomien til
feriepasning er uændret, hvorfor det fra januar 2020 må være op til de to
områdeledere at sikre, at afstanden mellem de børnehuse, der holder åbent i
ferieperioderne, ikke bliver for stor.
1.2 Lokale politikker og retningslinjer
Forældrebestyrelsen for Område Vest giver udtryk for, at den formoder, at der i
tre nuværende områder er vedtaget lokale politikker, og at den gerne ser disse
politikker genvurderet af de to nye områdebestyrelser, så politikkerne er
repræsentative for alle deltagende børnehuse. Børne- og
Undervisningsforvaltningen gør opmærksom på, at Område 1 og Område 2 er at
betragte som nye områder, hvorfor deres forældrebestyrelser
(områdebestyrelser) vil skulle tage stilling til lokale politikker og retningslinjer på
ny.
1.3 De nye områders økonomi
Bestyrelsen for Område Vest er bekymret for de nye områders økonomi.
Bestyrelsen fremfører, at det fremgår af forslaget til ny områdeinddeling fra
januar 2020, at Børnehuset Kingo, Børne- og Ungehuset Lundergård og
Børnehuset ved Kilden skal være en del af Område 1, hvis øvrige børnehuse
udgøres af det nuværende Område Nord, der har fyldt meget i pressen på grund
af dårlig økonomi. Bestyrelsen ønsker, at de nye områder ikke starter med
økonomisk underskud. Børne- og Undervisningsforvaltningen er opmærksom på,
at der er brug for en nærmere afdækning af de to nye områders økonomi fra
januar 2020. Emnet vil derfor blive behandlet i en særskilt sag til politisk
behandling.
1.4 medarbejderrepræsentation i forældrebestyrelsen
Sektor-MED Dagtilbud ønsker en medarbejderrepræsentation i
forældrebestyrelsen på tre medarbejdere i stedet for to. Børne- og
Undervisningsforvaltningen har netop foreslået, at medarbejderrepræsentationen
ændres fra to til tre medarbejdere i hver forældrebestyrelse fra januar 2020.
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Forvaltningen fastholder derfor dette ændringsforslag om
medarbejderrepræsentationen i forældrebestyrelsen, som vil fremgå af
indstillingspunkt i denne sag. Der findes endvidere uddybning af
ændringsforslaget om medarbejderrepræsentationen i forældrebestyrelsen i
afsnit 3.
Sektor MED-Dagtilbud har i sine bemærkninger til "Forslag til områdeinddeling
på dagtilbudsområdet fra januar 2020" (bilag 2) udtrykt opbakning til forslaget
om, at der fra januar 2020 skal være tre medarbejderrepræsentanter i hver
forældrebestyrelse. Derfor fastholder forvaltningen forslaget og lader det fremgå
som et indstillingspunkt i denne sag. Hvis Byrådet beslutter sig for at ændre
medarbejderrepræsentationen i forældrebestyrelsen, vil Børne- og
Undervisningsforvaltningen efterfølgende foretage administrativ ajourføring af
"Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune 2018" (bilag 5), så
den nye medarbejderrepræsentation kommer til at fremgå heraf.
2. Navngivning af de nye dagtilbudsområder fra januar 2020
I "Forslag til områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar 2020" (bilag 2)
omtales de to foreslåede nye områder fra januar 2020 som Område 1 og
Område 2. Disse områdenavne er at betragte som arbejdstitler, og Børne- og
Undervisningsforvaltningen anbefaler, at Byrådet træffer beslutning om, hvad de
to nye dagtilbudsområder fra januar 2020 skal hedde. Forvaltningen vil anbefale,
at Område 1 gives navnet Område Nordvest, og at Område 2 gives navnet
Område Sydøst. Forslaget er baseret på, at områdeinddelingen i Hjørring by
følger opdelingen i skoledistrikter, således at Område 1 bl.a. består af
institutionerne (børnehusene) i Hjørring Nordvestskoles skoledistrikt, og Område
2 bl.a. består af institutionerne (børnehusene) i Hjørring Sydøstskoles
skoledistrikt.

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

Økonomi
Ved at ændre antallet af dagtilbudsområder fra tre til to 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.
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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.
Bilag
1. Brev om forslag til områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar 2020.
2. Forslag til områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar 2020.
3. Oversigt over områder (nuværende områdeinddeling og forslag til
områdeinddeling fra januar 2020)
4. Kommentarer fra forældrebestyrelser og Sektor-MED Dagtilbud
5. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune 2018

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget
og Byrådet at:
•
•

•

"Forslag til områdeinddeling på dagtilbudsområdet fra januar 2020" (bilag
2) godkendes.
Nye forældreråd i hvert enkelt børnehus vælges i 2019, efter gældende
regler i "Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune
2018" (bilag 5). Disse forældreråd tiltræder dog først den 1. januar 2020
og indtil da fungerer de nuværende forældreråd. Normalt ville
forældrerådene skulle tiltræde den 1. oktober 2019.
Nye forældrebestyrelser for Område 1 og Område 2 vælges i 2019, efter
gældende regler i "Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring
Kommune 2018", Disse forældrebestyrelser tiltræder dog først den 1.
januar 2020 og indtil da fungerer de nuværende forældrebestyrelser.
Normalt ville forældrebestyrelserne skulle tiltræde den 1. oktober 2019.
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•

Område 1 navngives Område Nordvest, og at Område 2 navngives
Område Sydøst.

•

Børne- og Undervisningsforvaltningen foretager administrativ ajourføring
af "Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune 2018"
(bilag 5) på baggrund af de beslutninger, Byrådet træffer i denne sag.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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17.00.00-A00-1-19
4.

Styrkelse af praksisfagligheden i folkeskolen

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om ændringer i forbindelse
med styrket praksisfaglighed

Sagsfremstilling
I december 2018 blev et lovforslag vedr. styrkelse af praksisfagligheden i
folkeskolen fremlagt for folketinget. Siden da er lovforslaget blevet politisk
behandlet, i løbet af januar og februar 2019, og endeligt vedtaget den 28. februar
2019.
Aftalepartierne er enige om, at en øget praksisfaglighed i folkeskolen vil bidrage
til, at skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den
enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse. Praksisfaglighed drejer sig ikke kun
om at kunne bruge hammer og vinkelsliber. Det handler også om at være
opfindsom og kreativ og at kunne omsætte metoder og teorier til konkrete
produkter. Desuden, er der enighed om, at en styrkelse af praksisfagligheden i
folkeskolen kan være én af løsningerne på udfordringerne, vedrørende den
utilstrækkelige søgning til erhvervsuddannelserne. Aftalepartierne anser derfor
denne aftale som første fase i forhold til at få flere unge til at søge og
gennemføre en erhvervsuddannelse.
Lovforslaget indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst
ét 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Eleverne skal tilbydes det
praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller
flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik. Dvs.
hvis valgfaget håndværk og design udbydes som det eneste praktiske/musiske
valgfag, skal eleverne vælge det, hvorimod hvis to eller alle fire valgfag udbydes,
må eleverne vælge.
Eleverne skal til prøve i det valgte 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk
og design, billedkunst, musik og/eller madkundskab) efter 8. klasse. Eleverne i 8.
klasse vil få standpunktskarakterer i det praktiske/musiske valgfag. Prøven skal
indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
Udover at tælle med i vurderingen af, hvorvidt den enkelte elev har bestået
folkeskolens afgangseksamen, skal prøven også bidrage til
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uddannelsesparathedsvurderingen. Prøven skal afholdes første gang i slutningen
af skoleåret 20/21.
Elever i folkeskolen får ret til at komme i erhvervspraktik i mindst 1 uge i både 8.
og 9. klasse. Afgørelse om udnyttelse af retten til at blive udsendt i praktik på 8.
og 9. klassetrin træffes af eleven i samråd med forældrene. Det er op til den
enkelte elev, selv at finde en praktikplads.
Loven træder i kraft den 1. august 2019.

Lovgrundlag
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og privategrundskoler
m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket
praksisfaglighed m.v.), vedtaget 28.2.19

Økonomi
De endelige forhandlinger, mellem regeringen og KL, om lovændringens
økonomiske merudgifter er endnu afsluttet, dog forventes det, at disse
forhandlinger vil være afsluttet i slutningen af foråret 2019. Implementeringen af
denne lovgivning skal ses i sammenhæng med arbejdet i Ungestrategien.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
2. LOV nr. 209 af 05.03.2019 (Styrket praksisfaglighed m.v.)

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til
efterretning,
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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27.15.00-P22-1-18
5.
Handicappolitik - Handleplaner 2019 - 2020 på Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område

Resumé
Hjørring Byråd vedtog i 2012 en Handicappolitik, der følges op af 2-årige
handleplaner. Handleplaner for 2019-2020 fremsendes på Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område.

Sagsfremstilling
Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til
formål at sikre, at borgere med handicap, så vidt muligt, har lige muligheder for at
deltage i alle aspekter af samfundslivet. Politikken har ikke i sig selv forslag til
konkrete initiativer og handlinger, men er et værktøj for kommunens indsats på
handicapområdet.
Handicappolitikken suppleres af 2-årige handleplaner. I alle årene har "inklusion"
været det overordnede tema og for handleplanerne i 2019-2020 er fokusområdet
”Mental sundhed med særlig opmærksomhed på fællesskaber og/eller
beskæftigelse”.
Der fremsendes 3 handleplaner for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
område.
For de store centrale serviceområder: skoleområdet, dagtilbudsområdet og
børne- og familieområdet fremsendes én fælles handleplan under overskriften:
Børn og unge med funktionsnedsættelsers deltagelse i skole og dagtilbud.
Det overordnede mål er at øge mulighederne for, at børn og unge med
funktionsnedsættelser i højere grad kan deltage i undervisning og dagtilbud og
de dertilhørende sociale fællesskaber og således øge den mentale sundhed. Det
konkrete arbejde med handleplanen sker i sammenhæng med de vedtagne
politikker på området.
Mål i øvrigt og som eksempler på konkrete redskaber, der vil blive taget i
anvendelse kan følgende fremhæves:
- øge inklusionen af forældre til børn med funktionsnedsættelser i skole- og
dagtilbudslivet f.eks. via udarbejdelse af en erfaringsbank over eksemplariske
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inklusionstiltag til inspiration for alle på skole- og dagtilbudsområdet samt via
særlige tiltag rettet mod forældre med henblik på en bedre inklusion af
forældrene
- eventuel yderligere anvendelse af ny teknologi f.eks. tilstedeværelsesrobotter
via en afdækning af teknologiens anvendelsesmuligheder eksempelvis for at
børn kan vende tidligere tilbage til skolen
- yderligere indsats for at understøtte forældre i at mestre livet med et barn med
funktionsnedsættelse, så der er overskud til understøtte barnets deltagelse i
skole eller dagtilbud. Blandt redskaberne er et øget internt samarbejde i
forvaltningen i forbindelse med sociale arrangementer for forældre og formidle
erfaringer fra disse arrangementer
- øget koordinering mellem Hjørring Skolen og Handicapafdelingen med henblik
på øget skoledeltagelse. Erfaringsopsamlinger med fokus på konkret øget
skoledeltagelse skal understøtte initiativet.
For en række af initiativerne gælder, at de indledningsvist igangsættes på
specialområdet. Erfaringer herfra vil efterfølgende blive anvendt i forbindelse
med at initiativerne udbredes til det almene skole- og dagtilbudsområde.
På fritidsområdet fremsendes to handleplaner: Foreningstilbud til børn og unge
med særlige behov; Fase 2 samt Bevæg dig for Livet – Parasport og Idræt for
Sindet.
Indsatsen vedrørende Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov
supplerer i høj grad ovennævnte fælles handleplan, idet der er mulighed for at
inddrage flere arenaer i arbejdet med det enkelte barn eller unge med det mål at
øge den mentale sundhed.
Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.
Indsatsen indgik i sidste handleplanperiode. Som påpeget i tidligere
afrapporteringer, tager ”det tid at løbe projektet i gang”, men der er allerede
opnået gode og varige resultater via nye tilbud, ligesom der er skabt et overblik
over tilbud på området, som er samlet i en elektronisk pjece, der løbende
udbygges. Samtidig er strukturerne for en yderligere udvikling af området
etableret og derfor foreslås, at initiativet forsætter i en fase 2.
Her er det målet at indgå i et endnu tættere samarbejde med foreningerne med
henblik på at inkludere/fastholde børn og unge i de almene foreningstilbud eller
alternativt at få oprettet flere særtilbud for målgruppen i de almene foreninger.
Sociale fællesskaber er netop et af de centrale karakteristika ved foreningslivet.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Børne- og Undervisningsforvaltningen
og By, Kultur og Erhverv. I fase 2 er det samtidig målet, at
samarbejdsrelationerne mellem de to forvaltningsområder udbygges yderligere,
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da der er en fælles interesse i, at børn og unge med særlige behov får lige
muligheder for at deltage i sociale fællesskaber og i fritidslivet.
Bevæg dig for Livet – Parasport og Idræt for Sindet
Initiativet starter op primo 2019 og er et samarbejdsprojekt mellem DGI, DAI,
Parasport Danmark og Hjørring Kommune ved Sundhed-, Ældre- og
Handicapforvaltningen samt By, Kultur og Erhverv. Målgruppen er voksne med
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser; sindslidende samt socialt udsatte i
øvrigt.
Målet er at skabe et mere alsidigt og mangfoldigt fritidstilbud og få flere i
målgruppen til at være aktive i især det almene foreningsliv; alternativt at der
oprettes specialtilbud. Det er samtidig målet, at et mere aktivt fritidsliv vil have
afledte positive konsekvenser for den fysiske og mentale sundhed samt
funktionsniveau i øvrigt.
Projektet løber foreløbig frem til udgangen af 2020.
De to handleplaner på fritidsområdet blev godkendt i Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget d. 5. marts 2019.
For de 3 handleplaner på udvalgets område henvises til bilag 3-5.
Den samlede handleplan for hele Hjørring Kommune forventes vedtaget i
Hjørring Byråd d. 29. maj 2019 efter forudgående høring i Handicaprådet.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Jf. beskrivelsen ovenfor igangsættes handleplanerne med henblik på at øge den
mentale sundhed og trivslen generelt hos børn og unge samt voksne. Samtidig
forventes den fysiske sundhed at blive øget ved flere af initiativerne.
Bilag:
1. Handicappolitik for Hjørring Kommune
2. Fokusområde for Handleplan 2019-2020
3. Børn og unge med funktionsnedsættelsers deltagelse i skole og dagtilbud.
4. Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov; Fase 2.
5. Bevæg dig for Livet – Parasport og Idræt for Sindet

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender vedlagte
handleplaner

Historik
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, 5. marts 2019, pkt. 3:
Godkendt.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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28.00.00-K02-1-15
6.

Ændring af driftsgarantiperioden for private daginstitutioner

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om ændrede regler om
fastsættelse af loft over driftsgarantien og tager stilling til, om de vil anbefale de
ændrede regler overfor Byrådet.

Sagsfremstilling
Nye regler om fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med
kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner
Hjørring Byråd besluttede den 26. januar 2011 i henhold til de dagældende regler
på området, at alle privatinstitutioner i kommunen skulle stille en driftsgaranti
svarende til 3 måneders drift, og at driftsgarantien reguleredes, således at den til
enhver tid svarer til institutionens godkendte børnetal.
Driftsgarantien har til formål at sikre kommunens forsyningsforpligtelse i tilfælde
af, at en privatinstitution ophører, og kommunen overtager pasningsforpligtelsen
for de berørte børn.
Hjørring modtog i efteråret 2016 ansøgninger fra en række privatinstitutioner om
fritagelse for driftsgarantien. Hjørring byråd besluttede den 12. oktober 2016 at
fastholde kravet om stillelse af driftsgaranti svarende til 3 måneders drift.
Fra 1. januar 2019 er lovgivningen ændret, på baggrund af aftalen ’Stærke
dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ fra sommeren 2017.
Således kan kommunalbestyrelsen nu maksimalt stille krav om en driftsgaranti i
forbindelse med godkendelse af en privatinstitution svarende til ½ måneds drifts-,
bygnings- og administrationstilskud pr. barn, tillagt eventuelt forudbetalt drifts-,
bygnings- og administrationstilskud pr. barn.
Reglerne medfører, at såfremt en privatinstitution modtager et forudbetalt tilskud
svarende til 1 måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, må
den pågældende kommune fra 1. januar 2019 maksimalt stille krav om en
driftsgaranti svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud
pr. barn. Dette er tilfældet i Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune
18. marts 2019
Side 24.

Det følger af overgangsbestemmelsen, jf. dagtilbudsbekendtgørelsens § 50, at
ændringen ikke finder anvendelse for driftsgarantier, der er stillet af
privatinstitutioner før bekendtgørelsens ikrafttræden.
Det følger videre af overgangsbestemmelsen, at en privatinstitution, der før 1.
januar 2019 har stillet en driftsgaranti, der er beregnet for en periode, der
overstiger den maksimale driftsgaranti, kan meddele kommunen, at
driftsgarantien nedsættes til det niveau, som kan fastsættes efter de nye regler,
der er gældende pr. 1. januar 2019.
De privatinstitutioner med en tidligere fastsat driftsgaranti, der ønsker
driftsgarantien nedsat i overensstemmelse med de nugældende regler om loft
over driftsgarantien, har med andre ord et retskrav på dette.
En privatinstitution, der søger om en ny godkendelse efter 1. januar 2019, f.eks. i
forbindelse med væsentlige ændringer i det godkendte antal børn, vil være
omfattet af de regler til driftsgaranti, der følger af den nye bekendtgørelse.
Der henvises for en nærmere konsekvensberegning af de økonomiskregnskabsmæssige forskelle udregnet på baggrund af tidligere og nugældende
retsregler til økonomiafsnittet nedenfor.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 om dagtilbud
(dagtilbudsbekendtgørelsen) § 20

Økonomi
Driftsgarantien stilles som en økonomisk sikkerhed for Hjørring Kommune.
Driftsgarantien udregnes på baggrund af drifts-, bygnings- og
administrationstilskud pr. barn.
Eksempel efter henholdsvis gammel og ny lovgivning på udregning af
driftsgaranti ved 12 børn i alderen 0-2,10 år og 26 børn i alderen 2,10-5 år:
Ved 3 måneders drifts-, bygnings- og administrationstilskud
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Ved 1,5 måneders drifts-, bygnings- og administrationstilskud

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
De ændrede regler medfører ikke ændring i det nuværende personaleforbrug på
området

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

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

at privatinstitutioner i kommunen fremadrettet skal stille en driftsgaranti
svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr.
barn.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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16.05.03-K09-1-10
7.
Godkendelse af permanent ændring af børnetallet i
privatinstitutionen Krabbely

Resumé
Fra Naturbørnehaven Krabbely er der modtaget en ansøgning om godkendelse
af permanent ændring af børnetallet. Institutionen er i dag godkendt til 8 børn i
alderen 0-2,10 år og 38 børn i alderen 2,10-5 år, dette ønskes ændret til 12 børn
i alderen 0-2,10 år og 26 børn i alderen 2,10-5 år.

Sagsfremstilling
Fra Naturbørnehaven Krabbely er der d. 4. februar 2019 modtaget en ansøgning
om godkendelse af permanent ændring af børnetallet. Institutionen er i dag
godkendt til 8 børn i alderen 0-2,10 år og 38 børn i alderen 2,10-5 år, dette
ønskes ændret til 12 børn i alderen 0-2,10 år og 26 børn i alderen 2,10-5 år.
Naturbørnehaven Krabbely blev godkendt til at drive privatbørnehave 7. april
2008 og privat vuggestue 5. oktober 2015. Børne- og Undervisningsforvaltningen
vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af Hjørring Kommune fastsatte
godkendelseskriterier til privatinstitutioner. Jævnfør de nye regler til driftsgaranti
skal institutionen stille en driftsgaranti, der svarer til én ½ måneds drifts-,
bygnings- og administrationstilskud pr. barn, samt én måneds forudbetalt drifts-,
bygnings- og administrationstilskud pr. barn, dette svarende til 338.094 kr.
Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige
budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i
kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det
årlige driftstilskud vil i 2019 maksimalt være 2,505 mio. kr.
Bygningstilskuddet svarer til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede
bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Bygningstilskuddet vil i 2019 maksimalt være 0,126 mio. kr.
Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,1 % af de
gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Administrationstilskuddet vil i 2019 maksimalt være 0,074 mio. kr.
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Lovgrundlag
Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende
privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets
betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Økonomi
Kr. pr. år. pr. kr. pr. år ved
2019 budgettal barn 0-2,10 år 12 børn
Adm.tilskud
2.594
31.128
Bygningstilskud
5.065
60.780
Driftstilskud
90.662
1.087.944
I alt
98.321
1.179.852

Kr. pr. år. pr.
barn 2,10-5 år
1.647
2.510
54.493
58.650

kr. pr. år ved
26 børn
42.822
65.260
1.416.818
1.524.900

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i
2019 være 2,705 mio. kr. pr. år. Det nuværende maksimale tilskud er 3,015 mio.
kr. Tilskuddet udbetales månedsvis forud, tilskuddet udbetales pr. barn, der er
indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det
faktiske børnetal.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender en permanent
ændring af børnetallet i Naturbørnehaven Krabbely.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Samlet udgift ved
maks. børnetal pr.
år
73.950
126.040
2.504.762
2.704.752
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15.00.00-P00-5-19
8.
Talepædagogisk bistand til børn og voksne i Hjørring Kommune
efter 2020

Resumé
Et flertal har i Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland (KKR Nordjylland)
anbefalet, at der ikke indgås en finansieringsaftale vedr. Taleinstituttet efter
nuværende aftale udløber ultimo 2019. Derfor skal Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget tage stilling til, hvem de fremtidige udfører af
talepædagogiske ydelser i Hjørring Kommune skal være. Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget behandler samme sag på møde den 18. marts 2019.

Sagsfremstilling
KKR Nordjyllands beslutning
Et flertal har i KKR Nordjylland den 8. februar 2019 anbefalet, at der ikke indgås
en fælleskommunal finansieringsaftale vedr. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter
Nordjylland efter nuværende aftale (2016-2019) udløber 31. december 2019.
Dette betyder, at Taleinstituttet fremover primært bliver et af Aalborg Kommunes
egne tilbud, hvortil det er muligt for andre kommuner at købe ydelser til VISOtakst (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) eller indgå
bilateral aftale.
I bilag 1 er vedlagt sagsfremstilling inkl. bilag fra møde i KKR Nordjylland 8.
februar 2019.
Historik
Taleinstituttet blev den 1. januar 2014 virksomhedsoverdraget fra Region
Nordjylland til Aalborg Kommune. Tidligere var Taleinstituttet under Nordjyllands
Amt.
I maj 2015 ønskede byrådet at omlægge den talepædagogiske bistand, således
kun takstbaserede enkeltydelser fortsat blev købt af eksterne leverandører. Målet
var at omlægge opgaveløsningen på området, så flere opgaver end tidligere blev
løftet af Hjørring Kommunes egne leverandører. Beslutningen blev truffet ud fra
et ønske om, at løse opgaverne mere helhedsorienteret og tættere på borgerne,
og med afsæt i en vurdering af opgavernes volumen og specialiseringsgrad for at
sikre høj faglig kvalitet i den talepædagogiske bistand, der tilbydes kommunens
borgere.
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En senere beslutning i KKR Nordjylland (2015), om fortsat fælles forpligtende
finansieringsaftale vedr. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, medførte
dog, at byrådet i december 2015 godkendte den fælles nordjyske model for en
finansieringsaftale. Hermed blev der i 2015 indgået den nuværende nordjyske
finansieringsaftale for årene 2016-2019. Dette betyder i 2018-tal, at man i
fællesskab har garanteret en minimumomsætning på 18,3 mio.kr. Heraf er
Hjørrings andel godt 1.8 mio. kr. i 2019.
Nuværende talepædagogisk indsats i Hjørring Kommune
Den talepædagogiske bistand til Hjørring Kommunes borgere leveres i dag af
Hjørring Kommunes egne leverandører "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Hjørring" og "Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel" samt
af Taleinstituttet i Aalborg.
Hjørring Kommune har fuldt ud benyttet sig af finansieringsaftalen, for at
modtage ydelser svarende til de midler der overføres via den forpligtende aftale.
Dog er visse af de "pakketilbud" der leveres ikke altid de mest optimale i forhold
til borgerens konkrete situation. Midlerne vil kunne udnyttes bedre og tilbuddene
blive mere skræddersyet til den enkelte borgers behov, ved at ydelserne primært
leveres lokalt af de i Hjørring Kommune allerede eksisterende tilbud.
Det skal yderligere bemærkes, at andre nordjyske kommuner igennem flere år
selv har varetaget denne opgave.
Børn og unge
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hjørring (PPR Hjørring) er decentralt
placeret i tværfaglige distriktsteams og yder pædagogisk bistand til børn og unge
med tale- og sprogvanskeligheder.
PPR Hjørring er organiseret under Børne- og Undervisningsforvaltningen.
Voksne
Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel (CKU Vendsyssel )
varetager talepædagogisk undervisning, undersøgelse, rådgivning og vejledning
samt anden kompenserende specialundervisning, som de ydelser, der købes ved
Taleinstituttet. CKU Vendsyssel er organiseret under
Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Forslag til fremtidig model for opgaveløsningen
Børne- og Undervisningsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen
anbefaler, at hoveddelen af de opgaver der i dag købes ved Taleinstituttet fra 1.
januar 2020 løses af Hjørring Kommune selv. Det drejer sig om opgaver hvor
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specialiseringsgraden og opgavernes volumen gør, at Hjørring Kommune med
fordel kan løfte dem kommunalt og dermed tættere på borgerne.
Dette vil samtidig muliggøre udnyttelse af synergieffekter i forhold til de
specialundervisningsopgaver der allerede i dag løses af Hjørring Kommune og
medvirke til et styrket samarbejde mellem de to forvaltninger.
Som en følge heraf vil Hjørring Kommunes behov for at købe talepædagogiske
bistand hos eksterne leverandører, herunder Aalborg Kommunes Taleinstitut,
begrænse sig til højspecialiserede enkeltydelser til mindre målgrupper til VISOtakst.
Der vil ved en omlægning ikke blive reduceret i budgettet på området. Den
nuværende ramme overføres fuldt ud til de lokale tilbud fremover.
Fremtidige tilbud i Hjørring Kommune ved omlægning af den talepædagogiske
bistand til børn
Børne- og Undervisningsforvaltningen har udarbejdet et forslag til aktiviteter og
tilbud som PPR Hjørring kan tilbyde børn og unge i Hjørring Kommune, hvis den
talepædagogiske bistand omlægges.
Det kommunale tilbud vil kunne yde specialiseret pædagogisk bistand til børn
med store og indgribende tale- og sprogvanskeligheder.
Tilbuddet vil skulle rumme mange forskellige aktiviteter, der omfatter
udredninger, rådgivning og vejledning samt undervisning. Undervisningen
foregår såvel i gruppe som individuelt.
Det foreslås at tilbuddet placeres centralt i Hjørring by og organisatorisk bevares
under PPR Hjørring.
I tilbuddet oprettes der undervisningsforløb for småbørn, specialiserede
undervisningsforløb til skolebørn og småbørn med komplekse sproglige
diagnoser, stammegrupper og stamme-og hørecafe, stemmeinformationsmøder
til børn og deres familier.
Den nuværende procedure, hvor barnet skal være kendt og indstillet til PPR,
fortsætter. Det er den enkelte tale-hørekonsulent i distriktet der i samråd med
fagkoordinator henviser barnet til talegruppen.
PPR Hjørring er decentralt placeret i tværfaglige distriktsteams. Denne
organisering vælges fortsat. Organiseringen vil være understøttende i relation til
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en tværfaglig indsats bestående af tale- og hørekonsulent, psykolog og
fysioterapeut. Ligeledes sikres der en skærpet opmærksomhed på, at det enkelte
barn forbliver i sit nærmiljø, herunder barnets familie og dagtilbud i forbindelse
med undersøgelser og efterfølgende handleplan. Barnet forbliver inkluderet i sit
nærmiljø under hele processen og det er derfor muligt i højere grad at inddrage
de professionelle og forældrene omkring barnet. PPR Hjørring har de faglige
kompetencer for selv at løse de specialiserede opgaver som for nuværende
købes af Taleinstituttet.
For uddybende beskrivelse af forslag til fremtidige talepædagogiske tilbud til børn
og unge i Hjørring Kommune henvises der til bilag 2.
Fremtidige tilbud i Hjørring Kommune ved omlægning af den talepædagogiske
bistand til voksne
Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til aktiviteter og tilbud, der
kan etableres til voksne inden for målgruppen i Hjørring Kommune, hvis den
talepædagogiske bistand omlægges.
Det foreslås, at hele området omlægges, så ydelserne leveres af CKU
Vendsyssel. Omlægningen vil bidrage til en mere smidig og helhedsorienteret
indsats for den enkelte borger.
CKU Vendsyssel varetager i forvejen talepædagogisk undervisning,
undersøgelse, rådgivning og vejledning samt anden kompenserende
specialundervisning under samme lovgivning, som de ydelser, der foreslås
omlagt.
Omlægningen vil skabe mulighed for faglige synergier i forhold til både de
nuværende og omlagte ydelser. Det gælder både på det talepædagogiske
område og på det tværsektorielle samarbejde mellem Hjerneskadekoordinatorer,
CKU Vendsyssel og Træningsenheden. Her har kommunen netop et
velfungerende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på hjerneskadeområdet,
som nogle af de omlagte ydelser vil profitere af at indgå i.
Omlægningen vil gøre det muligt løbende at tilpasse ydelserne på en mere
smidig måde, så vi i Hjørring Kommune til enhver tid kan imødekomme de
skiftende behov på de omlagte områder og dermed bidrage til en bedre
udnyttelse af ressourcerne.
Undervisningen vil foregå i eksisterende lokaler på CKU Vendsyssel i Hjørring og
i nogle tilfælde i borgerens eget hjem. Hermed udmøntes nærhedsprincippet i
videst mulig omfang.
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De omlagte opgaver vil blive løst på samme høje faglige niveau, som de
eksisterende specialiserede tilbud på CKU Vendsyssel.
Helt særlige ydelser til f.eks. mundhuleopererede, strubeløse og kanylebærere
kan fortsat købes til timepris (VISO-takst) eksternt som følge af den begrænsede
volumen på områderne.
For uddybende beskrivelse af forslag til fremtidige talepædagogiske tilbud til
voksne i Hjørring Kommune henvises der til bilag 3.
Synergieffekter og perspektiver for fremtidigt samarbejde mellem PPR
Hjørring og CKU Vendsyssel
Såfremt der træffes beslutning om omlægning af de talepædagogiske ydelser
både på børneområdet (ved PPR Hjørring) samt på voksenområdet (ved CKU
Vendsyssel) forventes det, at det faglige samarbejde mellem institutionerne kan
styrkes med målet om at skabe faglige synergier. Således forstået at begge
organisationer stadig udvikler specialist kompetencer på hvert sit område.
Ved omlægning af både børneområdet og voksenområdet vil der være mulighed
for at styrke det faglige fællesskab omkring varetagelse af den talepædagogiske
foranstaltning til børn og voksne med stemmevanskeligheder, samt børn og
voksne med stammen og løbsk tale. Det kunne f.eks. være i form af fælles café
for borgere med stammen, som vil kunne rummes i eksisterende lokaler på CKU
Vendsyssel.
En samlet omlægning af de talepædagogiske ydelser skaber grundlaget for at
udnytte og udvikle den samlede talepædagogiske faglighed til gavn for alle
Hjørring Kommunes borgere.
Endvidere ville en placering af de forskellige faglige opgaver hos CKU
Vendsyssel og PPR Hjørring betyde en langt mere effektiv udnyttelse af de
enkelte personaleressourcer såvel økonomisk som fagligt.

Lovgrundlag
Folkeskoleloven og Lov om Specialundervisning for Voksne.

Økonomi
Rammeomkostninger
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Ressourcerne til den fremtidige drift foreslås som en rammefinansiering med
uændret budgetgrundlag i forhold til den nuværende rammeaftale med
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Dvs. et årligt rammebeløb på
børne- og ungeområdet på 0,9 mio. kr. (2019 priser) og et rammebeløb på
voksenområdet på ligeledes 0,9 mio. kr. I alt 1,8 mio. kr. i 2019-priser fra 2020.
Ressourcen dækker den samlede ydelse, inklusiv enkeltstående opgaver, der
fortsat købes efter timepris af eksterne udbydere samt eventuelle
personalemæssige udvidelser.
Tilpasningerne i forvaltningerne håndteres indenfor den eksisterende
økonomiske ramme.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Omlægges den talepædagogiske bistand til børn og voksne som foreslået, vil det
betyde, at medarbejdere i henholdsvis Børne- og Undervisningsforvaltningen og
Arbejdsmarkedsforvaltningen indgår i den nye opgaveløsning.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
De berørte borgeres tilbud vil blive fastholdt på et højt kvalificeret niveau.
Ydelserne kan leveres til borgerne i nærmiljøet.

Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling og bilag vedr. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter
Nordjylland, KKR Nordjylland den 8. februar 2019.
Bilag 2: Notat om talepædagogisk bistand til børn og unge der foreslås løst af
PPR Hjørring pr. 1. januar 2020.
Bilag 3: Notat om talepædagogisk bistand til voksne der foreslås løst af CKU
Vendsyssel pr. 1. januar 2020.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at talepædagogisk bistand til Børn og Unge med virkning fra 1. januar
2020 varetages som beskrevet i sagen af PPR.
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•

at Hjørring Kommune med virkning fra 1. januar 2020 fortsat køber højt
specialiserede enkeltydelser hos eksterne leverandører, herunder
Aalborg Kommunes Taleinstitut, efter behov til VISO-takst.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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82.20.00-Ø00-2-19
9.
Frigivelse af anlægsbudget til tagrenovering ved Sindal
Undervisningssted

Resumé
Fra de afsatte midler på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
anlægsbudget 2019, søges frigivet 3,700 mio. kr. til tagrenovering på Sindal
Undervisningssted.

Sagsfremstilling
Byrådet har i anlægsbudget 2019 afsat 3,700 mio. kr. til renovering af taget på
Sindal Undervisningssted.
Tagbelægningen på de teglhængte tage er fra 1951 og bør udskiftes. De seneste
år er der årligt udskiftet et stigende antal tegl der med tiden er forvitret, men det
er ikke længere muligt at skaffe tegl til udskiftning. Der er en stadig stigende
skadefrekvens, selv ved mindre blæst, med deraf følgende udgifter til
skadeudbedring og risiko for følgeskader.
Taget renoveres på bygning D, gymnastiksalsfløj, mellemfløj og
sundhedsplejen/PPR. I projektet indgår opretning, efterisolering, udskiftning af
nedløb mv.
Sagen behandles i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 18. marts, i
Økonomiudvalget den 20. marts og i Byrådet den 27. marts 2019.

Lovgrundlag
Lov og kommunens styrelse.

Økonomi
Til renovering af taget på Sindal Undervisningssted søges en
anlægsudgiftsbevilling på 3,700 mio. kr. Beløbet finansieres ved frigivelse af det
afsatte beløb til projekt 301968 "Tagrenovering Sindal Undervisningssted", på
investeringsoversigten for 2019 - 2022.
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalg og Byråd,
• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,700 mio. kr. til renovering
af tag på Sindal Undervisningssted,
• at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsløb
på 3,700 mio. kr. til Tagrenovering Sindal Undervisningssted,
• at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning
om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med
byggeopgaver og
• at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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82.20.00-Ø00-1-19
10.
Frigivelse af anlægsbudget til tagrenovering ved Bjergby
Undervisningssted

Resumé
Fra de afsatte midler på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
anlægsbudget 2019, søges frigivet 2,600 mio. kr. til udskiftning af utæt asbesttag
på Bjergby Undervisningssted.

Sagsfremstilling
Byrådet har i anlægsbudget 2019 afsat 2,6 mio. kr. til renovering af et utæt
asbesttag på Bjergby Undervisningssted.
Taget er fra skolens opførelse i 1965, så det har haft en liggetid på godt 53 år.
Levetiden for denne type tagbeklædning er 20-30 år. Taget er utæt flere steder
pga. liggetiden, der er dog skiftet få plader i forbindelse med isætning af nye
ovenlysvinduer med inddækninger, men disse inddækninger er ikke længere
tætte. Tagbeklædningen er asbestholdige bølgeplader, og skal håndteres som
farligt affald.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse.

Økonomi
Til renovering af utæt tag på Bjergby Undervisningssted søges der en
anlægsudgiftsbevilling på 2,600 mio. kr. Beløbet finansieres ved frigivelse af det
afsatte beløb til projekt 301996 "Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt
asbesttag", på investeringsoversigten for 2019 - 2022.
Sagen behandles i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 18. marts, i
Økonomiudvalget den 20. marts og i Byrådet den 27. marts 2019.

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

Direktionen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalg og Byråd,
• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,600 mio. kr. til renovering
af taget på Bjergby Undervisningssted,
• at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsløb
på 2,600 mio. kr. til Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag,
• at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning
om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med
byggeopgaver og
• at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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00.01.00-G01-11-18
11.

Orientering fra formanden

Udvalgsformanden gav en orientering om mødet med Headspace. Der vil på et
kommende udvalgsmøde blive fremlagt et beslutningsforslag vedrørende
etablering af Headspace som en af de nye indsatser i Hjørring Kommunes
Ungestrategi.
Orienterede om henvendelse fra spejderne i Vrå.
Formanden orienterede om henvendelser fra skolebestyrelser.

00.01.00-G01-11-18
12.

Orientering fra medlemmerne

Ole Ørnbøl (S) spurgte ind til implementeringen af handleplanen for Dagtilbud
Nord.
Svenning Christensen (V) spurgte ind til skolebestyrelsernes godkendelser af
budgetterne.
Mette Jensen (C) spurgte ind til, om der er principbeslutninger for, at internater
skal afholdes i kommunen. Forvaltningen oplyste, at det er der ikke

00.01.00-G01-11-18
13.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om status på fritids- og folkeoplysningspolitikken.
Forvaltningen orienterede om dialog med HPR vedrørende børnehavetilbud.
Forvaltningen orienterede om borgermøde i Vrå vedrørende ny skole og
dagtilbud.
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