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00.30.10-S00-1-19
1.

Budget 2020-23: Indsatser i Ungestrategien

Resumé
Som udmøntning af Byrådets beslutning den 29. maj 2019 om, at indsatserne i
Ungestrategien fra 2020 og frem skal afklares i forbindelse med budget 2020-23,
fremsendes finansierede budgetprioriteringer vedrørende Ungestrategien til
Økonomiudvalg og Byråd, så disse kan indgå i den videre budgetproces for
Budget 2020-23.

Sagsfremstilling
Et enstemmigt Byråd godkendte den 29. maj 2019 den sammenhængende
Ungestrategi, som fulgte af hensigtserklæringen i Budgetforlig 2019. Af både
Budgetforlig 2019 og ved Byrådets godkendelse af Ungestrategien fremgår det,
at indsatserne i Ungestrategien, som iværksættes fra 2020 og frem, skal afklares
i forbindelse med Budget 2020-23.
Med Byrådets godkendelse af Ungestrategien fulgte også et forslag til
ressourcesætning og indfasning af Ungestrategien. Ressourcesætningen af
indsatserne afspejler indholdet i de fire sporbeskrivelser: Grundskolesporet,
virksomhedssporet, støttesporet og vejledningssporet, som samlet skal bidrage
til, at indfri de tre strategiske mål:
•
•
•

Udsyn: Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der
fremmer refleksion, inspiration og drømmen om "mit gode liv"
Indsigt: Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og
mulige veje, der fører til realiseringen af drømmen om "mit gode liv"
Kompetencer: Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger
opdage og udvikle sine potentialer og opnå de nødvendige kompetencer
for at kunne realisere drømmen om "mit gode liv"

Og derigennem give den enkelte unge en positiv destination.
I bilag 1 er vedlagt budgetprioriteringer, som svarer til den ressourcesætning,
som var vedlagt ved Byrådets godkendelse af Ungestrategien. Med henblik på,
at ressourcesætningen af Ungestrategien indgår i den videre budgetproces
indstilles det, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds-
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og Uddannelsesudvalget fremsender disse budgetprioriteringer til videre
behandling i budgetprocessen.
En del af indsatserne blev med vedtagelse af Ungestrategien besluttet igangsat i
2019, hvor de finansieres af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets rullede
midler. Det fremgår i beskrivelsen af den enkelte prioritering i bilag 1, hvilke
indsatser, der er igangsat i 2019.
Prioriteringerne er af typen "Ungestrategi", hvilket betyder, at udvidelserne er
finansieret ved kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på
Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets indstiller
således som en del af udvalgets budgetforslag en række reduktioner, som fuldt
ud finansierer de samlede budgetudvidelser af typen "Ungestrategi".
I bilag 2 er en udvalgsfordelt oversigt, hvor man kan se, hvor budgettet
vedrørende den enkelte prioritering foreslås placeret.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget behandler sagen i fælles udvalgsmøde den 12. august
2019.

Lovgrundlag
LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse.

Økonomi
De samlede udvidelser vedrørende Ungestrategien udgør 12,4 mio. kr. i 2020 og
15,0 mio. kr. i 2021 og frem.
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fremsender som en del af udvalgets
eget budgetforslag en række reduktioner, som fuldt ud finansierer de samlede
udvidelser vedrørende Ungestrategien.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Prioriteringerne vedrørende Ungestrategien som vedlagt i bilag 1 øger samlet
antallet af årsværk med 17,5 årsværk i 2020 og 22,5 årsværk i 2021 og frem.
Finansieringen af udvidelserne vedrørende Ungestrategien sker ved
kapacitetstilpasninger og effektiviseringer på arbejdsmarkedsområdet, som
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fremsender som en del af udvalgets
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budgetforslag. Disse indebærer, at antallet af årsværk reduceres med ca. 22 fra
2020 og frem. For yderligere herom henvises til punkt 1 på Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalgets dagsorden den 12. august.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Budgetprioriteringer vedr. Ungestrategien
2. Oversigt over budgetprioriteringer vedr. Ungestrategien

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremsender
budgetprioriteringerne vedrørende Ungestrategien i bilag 1 til
Økonomiudvalg og Byråd så disse jævnfør Byrådets beslutning den 29.
maj 2019 kan indgå i den videre budgetproces.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte at budgetprioriteringerne
vedrørende Ungestrategien fremsendes til Økonomiudvalget og Byråd med
henblik på at indgå i den videre budgetproces.
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00.01.00-A00-13-19
2.
Orientering om iværksatte initiativer som følge af den vedtagne
Ungestrategi

Resumé
Med vedtagelse af Ungestrategien er en række initiativer er iværksat fra 2019 og
der gives en orientering om status.

Sagsfremstilling
Vedtagelsen af Ungestrategien medfører en række initiativer iværksat i 2019.
Forvaltningen orienterer nærmere om status på praktikkoordinatorer,
Karrierelæringsvejledere og Ungeguide samt kompetenceløft af UU-vejledere og
udskolingslærere, etablering af Ungesekretariatet og klargøring af Headspace og
ungegarantien.dk samt kommunikationsaktiviteter mv.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til
efterretning
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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15.00.00-P00-12-19
3.
job”

Arbejdsmiljø som et tema i undervisningen i emnet “Uddannelse og

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til forslag om, at de lokale
repræsentanter for arbejdsmarkedets parter inddrager vigtigheden af et godt
arbejdsmiljø som et tema i deres formidling som gæsteundervisere i emnet
“Uddannelse og job” i grundskolen.

Sagsfremstilling
Emnet “Uddannelse og job” i folkeskolen
Arbejdsmiljø bør tænkes ind som et tema i undervisningen i emnet “Uddannelse
og job”, som er et obligatorisk emne i folkeskolen.
I folkeskolens ældste klasser er fokus på at udfordre eleverne i deres
uddannelsesvalg og klæde dem på til videre uddannelse og job. Blandt andet
ved at udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg og give dem større kendskab
til arbejdsmarked og arbejdsliv.
Arbejdsmiljøregler
De lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som deltog i
udarbejdelsen af Ungestrategien, gav i den forbindelse positivt tilsagn om at
bidrage til undervisningen i emnet “uddannelse og job” i grundskolen.
De naturlige emner, som organisationsrepræsentanterne kan bidrage med, vil
være generelle forhold omkring organiseringen af arbejdsmarkedet i Danmark og
herunder fastlæggelse af løn, pension og arbejdsvilkår i overenskomster mv.
Fagbevægelsens Jobpatrulje har i lighed med tidligere år i sommerferien aflagt
besøg på arbejdspladser i Nordjylland, som beskæftiger unge i fritidsjob.
Besøgene viser at der er behov for at øge kendskabet til arbejdsmiljøreglerne konkret på en række arbejdspladser og helt generelt blandt de unge.
Inddragelse af arbejdsmarkedets parter
På den baggrund ønskes en drøftelse af, hvorvidt kommunen skal foreslå de
lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, at de inddrager vigtigheden
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af et godt arbejdsmiljø som et tema i deres formidling som gæsteundervisere i
emnet “Uddannelse og job” i grundskolen.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at det foreslås de lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, at
de inddrager vigtigheden af et godt arbejdsmiljø som et tema i deres
formidling som gæsteundervisere i emnet “Uddannelse og job” i
grundskolen.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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27.00.00-G01-146-19
4.

Introduktion til Center for børn, unge og familier

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besøger Ungehuset Hjørring og
Kløvergården.

Sagsfremstilling
Program
Tid: Kl. 13.00-15.00
Sted: Ungehuset Hjørring, Hirtshalsvej 17 og Kløvergården, Vellingshøjvej 391
Kl. 13.00: Mødes ved Ungehuset Hjørring, Hirtshalsvej 17
Kl. 13.00-13.10: Rundvisning v. leder af Ungehuset Anette Nyeboe
Kl. 13.10-13.25: Dialog og spørgsmål v. leder af Ungehuset Anette Nyeboe
Kl. 13.25: Kører til Kløvergården, Vellingshøjvej 391
Kl. 13.40-14.00: Velkomst og rundvisning v. centerleder Søren Jensen
Kl. 14.00-14.30: Præsentation og oplæg omkring centrets tilbud v. ledelsen i
centret
Kl. 14.30-15.00: Dialog og spørgsmål

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
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Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at introduktionen tages til orientering.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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29.24.04-Ø34-1-19
5.
Ansøgning til pulje vedr. behandlingstilbud til børn/unge med
opvækst i misbrugsfamilier

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om fremsendt
puljeansøgning for behandlingstilbud til børn/unge med opvækst i
misbrugsfamilier.

Sagsfremstilling
I satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat midler til en ansøgningspulje til
behandlingstilbud for børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. I
2019 udmeldes 73.866.439 kr. til brug i perioden 2020-2023. I samarbejde med
Kløvergården er en ansøgning indsendt til Socialstyrelsen.
Projektets formål er at hjælpe børn/unge, der er belastede af en opvækst i en
misbrugsfamilie, til at mestre de udfordringer, der følger af opvæksten. Indsatsen
forventes at bidrage til, at målgruppen mestrer eget liv, får skabt positive
fremtidsvisioner, får skabt netværk samt mindsker risikoen for at udvikle psykiske
lidelser mm.
Projektet forventer at hjælpe ca. 180 børn/unge i alderen 6-18 i projektperioden
via individuelt tilpassede behandlingstilbud. Derudover lægger projektet op til et
øget samarbejde med folkeskoler, ungdomsuddannelser, frivillige organisationer
mv. med henblik på at rekruttere til tilbuddet samt klæde fagprofessionelt
personale på til at opdage og reagere på tegn på mistrivsel, der relaterer sig til
stof- eller alkoholrelaterede problematikker. Der ventes svar fra puljen i
september eller oktober 2019.
Efter endt projektperiode forventes de metoder, der arbejdes med i projektet, at
blive indarbejdet permanent.

Lovgrundlag
§ 15.26.03.10 på finansloven for finansåret 2019.

Økonomi
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Der er ansøgt om 4.085.760 kr. til projektet, som primært bruges til
personaleudgifter.
Der er ingen egenbetaling.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Der er ansøgt om finansiering til at udvide antallet af arbejdstimer for
Kløvergårdens tre nuværende familiebehandlere på alkoholområdet fra 6
ugentlige timer til 26 ugentlige timer. Derudover ansættes der en projektleder 7
timer pr. uge samt tilkøbes administrativ hjælp tre timer pr. uge.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Indsatsen forventes at bidrage til øget trivsel samt minimering af antallet af
psykiske lidelser blandt målgruppen.
Bilag
1. Puljeansøgning.

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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29.00.00-P22-1-19
6.

1. behandling af handleplaner til Sundhedspolitikken

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til handleplanerne for
sundhedspolitikken og sender dem til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling
Hjørring Byråd vedtog d. 28. november 2018 en revideret sundhedspolitik for
perioden 2019 - 2022 (bilag 1). Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i
følgende vision: ”Et sundt og stærkt medborgerskab, som giver individuel frihed,
og som understøtter borgeren i at mestre eget liv.” Derudover bygger
sundhedspolitikken på fire overordnede pejlemærker, der sætter retning for det
forebyggende og sundhedsfremmende arbejde:
•
•
•
•

Sunde rammer for borgernes hverdag
Øget mental sundhed og trivsel
Mestring af eget liv
En styrket indsats for lighed i sundhed

I sundhedspolitikken udfoldes de enkelte pejlemærker og omsættes til konkrete
målsætninger, der i sidste ende skal bidrage til, at borgerne i Hjørring Kommune
får et langt, sundt og godt liv. Arbejdet med at omsætte sundhedspolitikken til
virkelighed sker ved hjælp af toårige handleplaner. I handleplanerne beskrives de
konkrete initiativer og aktiviteter, der i den kommende periode skal være med til
at udvikle og kvalificere kommunens samlede sundhedsindsats, og dermed
bidrage til indfrielse af de politiske målsætninger i sundhedspolitikken.
Sundhedspolitikken er blevet suppleret med resultaterne fra konferencen om
"Sundhed på Tværs" d. 18. januar 2019, hvor der var mange interne og eksterne
aktører samlet. Sammenfatningen har givet inspiration til handleplanerne og er
vedlagt som bilag 2.
På Børne- og Undervisningsområdet er der på den baggrund udarbejdet tre
handleplaner:
1. Indgåelse af en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og
Trygfonden om "Røgfri Fremtid", som går ud på, at i 2030 ryger ingen
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børn og unge under 18 år, og færre end 5 % af den voksne befolkning
ryger.
2. Udmøntning af sektorpolitikkernes (Skolepolitikken, Dagtilbudspolitikken
og Forebyggelses- og Indsatspolitikken) strategiske mål om sundhed.
Sundhed er et strategisk indsatsområde i alle tre sektorer og der vil derfor
blive arbejdet med sundhedsmæssige indsatser på både Skole-,
Dagtilbuds- samt Børne- og Familieområdet.
3. Analyse af muligheden for at tilbyde et gratis måltid i skoler og dagtilbud. I
forhold til at sikre mere lighed i sundhed og samtidig give børnene de
bedste betingelser for læring, trivsel og udvikling, sættes der et
analysearbejde i gang.
I forhold til indsatser målrettet mental sundhed godkendte Byrådet d. 29/5-19
samarbejdet med Headspace, som er et anonymt rådgivningstilbud til unge i
alderen 12-25 år. Derfor fremgår indsatsen ikke som en handleplan her.
På Fritidsområdet er der udarbejdet tre handleplaner. Der gøres opmærksom på,
at handleplan 1 og handleplan 2 også indgår i arbejdet med udmøntning af
Hjørring Kommunes handicappolitik og derfor tidligere har været præsenteret for
udvalget:
1. Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov overgår til en ny fase,
hvor der især er fokus på inklusion i det almene foreningsliv samt
oprettelsen af særtilbud til børn og unge med særlige behov.
2. Bevæg dig for livet - Parasport og idræt for sindet omhandler tilbud til
voksne med særlige behov og er et nyt samarbejdsprojekt mellem
Hjørring Kommune, DGI, Parasport Danmark, DAI og DIF.
3. Bevægelse - nye indsatser er en samleoverskrift for en række nye mindre
initiativer og indsatser, hvor der rettes fokus på nye målgrupper; nye
organiseringsformer og nye bevægelsesaktiviteter med henblik på at
fremme fysisk aktivitet og den mentale sundhed. Indsatsen er samtidig
en del af udmøntningen af den nye Fritids- og Folkeoplysningspolitik
Fritid & Fællesskab.
Fælles for de tre handleplaner og indsatser er, at det er samarbejdsprojekter
mellem flere forvaltninger i kommunens administration, ligesom de retter sig mod
alle fire pejlemærker i Hjørring Kommunes sundhedspolitik.
Tidsplan:
1. behandling BFU-udvalget: 12/8-19
Høring i Handicaprådet: 22/8-19
2. behandling BFU-udvalget: 9/9-19
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Lovgrundlag
Sundhedsloven § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen
af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund
levevis.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende
tilbud til borgerne.

Økonomi
Der er ikke afsat særskilte midler til udmøntning af sundhedspolitikken.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Sundhedspolitikkens handleplaner bidrager til at fremme borgernes sundhed.

Bilag:
Bilag 1: Sundhedspolitikken
Bilag 2: Opsamlingsnotat fra "sundhed på tværs"-konferencen
Bilag 3: Handleplan Røgfri Fremtid
Bilag 4: Handleplan vedr. implementering af sektorpolitikkernes tema om
sundhed
Bilag 5: Handleplan vedr. mad og måltider herunder analyse af gratis måltid
Bilag 6: Handleplan vedr. Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov
Bilag 7: Handleplan vedr. Bevæg dig for livet - Parasport og idræt for sindet
Bilag 8: Handleplan vedr. Bevægelse - nye indsatser

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til
handleplanerne for Sundhedspolitikken og sender dem til høring i
Handicaprådet
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. På baggrund
af fremtidige budgetudfordringer på udvalgsområdet trækker Udvalget
handleplanen vedrørende analyse af gratis måltid i skoler og dagtilbud ud af
materialet. Udvalget vil på fremtidig dialogmøde med skolebestyrelserne drøfte
udmøntningen af mad- og måltidspolitikken i kantinerne.
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82.00.00-Ø00-2-18
7.

Investeringsoversigt 2020-2023 for BFU-området

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt
for 2020 - 2023.

Sagsfremstilling
Investeringsoversigten for 2020 - 2023 består af videreførte projekter fra
Investeringsoversigt 2019 - 2022, trykprøvning af videreførte projekter samt
ønsker til nye anlægsprojekter.
Til trykprøvning foreslås det at udvide rammen til etablering af ny Musisk Skole.
Byrådet besluttede den 27. marts 2019, at der skal afsættes en samlet ramme på
35 mio. kr. til etablering af et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt
Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles
nuværende faciliteter i Dronningensgade, Hjørring. Rammen skal finansieres af
det allerede afsatte beløb på 12,250 mio. kr. på Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område (fordelt med 5,250 mio. kr. i 2019 og 7,000 mio.
kr. i 2020), samt 22,750 mio. kr. fra det udisponerede anlægsbeløb i 2022 på
investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.
Vedr. Skole og børnehus i Vrå foreslås det at flytte 20,000 mio. kr. af rammen fra
2020 til 2021. Dette som en justering i forhold til det forventede forbrugs-flow på
projektet ifølge likviditetsbudgettet.
På Børne- og Undervisningsforvaltningens område er der følgende nye ønsker
på investeringsoversigten:
Børnehaven v/Bjergene - renovering- og tilbygning
V/Bjergenes børnehave afdeling er meget nedslidt. Bygningen er opført i 1974,
og der er behov for en gennemgribende renovering. Toiletterne er meget små, og
det giver vanskelige arbejdsstillinger for personalet, når de skal hjælpe børnene.
Vinduerne er utætte, og der er meget træk, når børn og personale sidder tæt ved
vinduerne. Garderoberne er placeret inde i fællesrummet, og når børnene har
været på legepladsen, skal de ind gennem legearealer med snavset fodtøj og
overtøj, så børn der leger på gulvet, kommer til at sidde i en masse snavs. Derfor
er der brug for en grov garderobe. Ventilationen i huset er meget støjende, og
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der er meget træk fra den. Desuden er ventilationen i hele børnehaven synlige
rør, således der er masser af rør i loftet, der samler masser af støv og snavs til
gene for brugerne.
Der er afsat 5,300 mio. kr. i 2020 som anlægsønske på investeringsoversigten.
Bagterp Undervisningssted, etape 3
Med etape 3 opføres der nye bygninger til faglokaler, læringsmiljøer for 4
specialklasser, lokaler til personalefaciliteter og administration. De store skoler er
generelt presset på faglokaler, derfor er det en tilbagevendende udfordring for
Hjørring Skolens ledelse at finde skemapositioner til specialklasserne i
Bagterpskolens faglokaler. Når læringsmiljøerne i etape tre er færdiggjort, kan
den midlertidige bygning (den nyeste pavillon) fjernes og Hjørring Skolens elever
undervises i tidssvarende lokaler.
Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2020 og 20,768 mio. kr. i 2021 som anlægsønske på
investeringsoversigten.
Tårs Skole - om- og tilbygning
Formålet med denne om- og tilbygning af Tårs Skole er at renovere og tilbygge
de m2, som ikke kunne rummes i de tidligere ombygningsetaper. Det nuværende
kontor og personalefløj opfylder ikke nutidens skoles funktionsbehov med
lærerforberedelsespladser, kontorer, møderum og personaleopholdsrum.
Derudover har Tårs Skole i dag ikke en tydelig hovedindgang og sekretariat –
hvilket vanskeliggør orienteringen ved ankomsten til skolen.
Den gl. lærerboligfløj, som ligger fritliggende mellem de to skolegårde, er ikke
velegnet til nutidig skoledrift, hverken i forhold til indeklima, planløsninger eller
energiforbrug. Denne fløj tænkes derfor nedrevet i sin helhed. De funktioner, der
er i denne fløj i dag, skal ved en ombygning rummes i den øvrige del af skolen.
Projektet skitserer en ny og mere fremtrædende hovedindgang med torv,
reception/sekretariat, kontorer og møderum m.v. i en dobbelthøj tilbygning med
høj anvendelse af glas i facader og tagflader. Den ekstra højde på
glastilbygningen sikrer synlighed udadtil og ekstra rumkvaliteter til de nye
funktioner.
I direkte tilknytning hertil renoveres den eksisterende personalefløj, der etableres
flere forberedelsespladser, personaleomklædning samt ny elevatoradgang til
kælderniveau.
I den udgravning, der vil være efter lærerboligfløjen er fjernet, tænkes en ny
kreativ legeplads ind – en langstrakt plads i flere niveauer med mange
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indretningsmuligheder. Den nye legeplads vil koble de to eksisterende
skolegårdrum til ét samlet hele og skabe nye bevægelsesmuligheder med
uderum i flere terrænniveauer.
Der er afsat 13,600 mio. kr. i 2020 som anlægsønske på investeringsoversigten.
Hjørring Skolen - kapacitetsproblemer
K-klasserne er en del af Hjørring Skolen med placering på Højene
undervisningssted. De består pt. af 10 klasser med elever fra 0.-10. årgang. De
har råderet over 1.086 m2 fordelt på lokaler i Højene undervisningssteds
hovedbygning samt en selvstændig bygning på skolens område.
Der er det seneste år sket en stigning i elevtallet ved Hjørring Skolens K-klasser.
Over de seneste 5 år har elevtallet for K-klasserne ligget omkring 50 elever. Når
elevtallet overstiger 50 elever og når op over 60 børn, er der for mange elever i
klasserne, og her mangler lokalerne fleksibilitet.
I foråret 2019 er der 74 elever i K-klasserne og til skoleåret 2019/2020 er der
allerede nu indskrevet 70 elever med en forventning om, at der kommer flere.
Der er pt. flere elever, der modtager undervisning på gangen med skillevægge
som afskærmning. Det er en uholdbar løsning, da eleverne ofte er meget lydsensitive, og der ses en klar stigning i udadreagerende adfærd/mistrivsel, når der
ikke er mulighed for at skærme eleverne.
På møde den 6. maj 2019, bad Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
forvaltningen undersøge mulighederne for at løse kapacitetsproblemerne via en
satellit på en skole udenfor Hjørring by. Denne undersøgelse er lavet og
konklusionen er, at det ikke er muligt at finde egnede lokaler, der kan tilgodese
Hjørring Skolens behov for lokaler ved en permanent etablering af en satellit til Kklasserne.
Team Byggeri og Ejendomme har givet et prisoverslag på 3 scenarier for en
forøgelse af lokalekapaciteten:
•

Eksempel A - Etablering og leje af ny pavillon: Overslaget er på 3,400
mio. kr. for fjernelse af gamle pavilloner som ikke er lovlige, etablering af
ny pavillon, lejeudgift i 5 år samt demontering og reetablering efter 5 år.

•

Eksempel B - Eksisterende pavillon renoveres: Overslaget er på 2,913
mio. kr. for renovering af eksisterende pavilloner, så de lever på til
gældende bygningsreglement (BR18) med en permanent tilladelse.
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•

Eksempel C - Permanent tilbygning: Overslaget er på 7,155 mio. kr. for
udbygning ved K-klassernes eksisterende bebyggelse, fjernelse af gamle
pavilloner samt genhusning i byggeperioden.

Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på møde den 17. juni 2019,
at eksempel C skal med i den videre budgetproces til Budget 2020.
Højene Hallen - tilbygning
Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på møde den 24. juni 2019,
at Højene Hallens ønske om en tilbygning skal med i den videre budgetproces.
Højene Hallen servicerer Højene Skoles indendørs og udendørs aktiviteter, samt
Skibsby Højene Idrætsforenings ca.1.400 medlemmers indendørs og udendørs
aktiviteter. Foreningsaktiviteterne indendørs som udendørs er fordelt på begge
køn, hvilket giver et stort pres på omklædningsfaciliteterne, da de mange kampe
og stævneaktiviteter også kræver omklædningsrum til de mange gæstende holds
idrætsudøvere.
Der ønskes etableret flere omklædningsrum ved Højene Hallen, og gerne sådan
at indendørs og udendørs aktiviteter kan adskilles, desuden ønskes yderligere
depotfaciliteter. Det samlede projekt lyder på 5,993 mio. kr. Der blev i 2018
reserveret 2,000 mio. kr. til projektet på Børne- Fritids og Undervisningsudvalgets
fælles anlægspulje til Hjørring Hallerne - vedligehold. Der er afsat 3,993 mio. kr. i
2020 som anlægsønske på investeringsoversigten.
I bilag 3 vedr. nye ønsker og omprioriteringer, skal Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget prioritere de 5 nye anlægsønsker fra 1 til 5. Udvalget
prioriterede allerede 17. juni 2019 de første 4 anlægsønsker til Budget 2020,
men da det på udvalgets møde den 24. juni 2019 blev besluttet, at ønsket om en
tilbygning til Højene Hallen skal med i den videre budgetproces, anmodes
udvalget om en ny prioritering af de 5 anlægsønsker. Udvalgets prioritering går
herefter videre til Byrådets samlede behandling af Hjørring Kommunes
investeringsoversigt for 2020-2023.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.,
kap. 2.

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

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Investeringsoversigt 2020-2023
2. Investeringsoversigt 2020-2023 - trykprøvning
3. Investeringsoversigt 2020-2023 - nye ønsker
4. Undersøgelse vedr. etablering af satellit udenfor Hjørring by

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget prioriterer anlægsønskerne
til Investeringsoversigt 2020 - 2023

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 6. maj 2019, pkt. 4:
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede indstillingen. Et flertal af
Udvalget bestående af Mai-Britt Beith (S), Sven Bertelsen (T), Tim Jensen (S),
Ole Ørnbøl (S), Chelina Bagger (S) og Mehrsad Sadjadi (S) ønskede, at der
arbejdes videre med scenarie C i forhold til kapacitetsproblemet for K-klasserne.
Udvalget bad forvaltningen undersøge mulighederne for at løse
kapacitetsproblemerne via en satellit på en skole udenfor Hjørring by.
Undersøgelsen skal indeholde dels vurdering af bygningsmæssige, økonomiske
og faglige konsekvenser.
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Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 17. juni 2019, pkt. 5:
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til investeringsoversigt
og prioriterede som følger:
1.
2.
3.
4.

Hjørringskolen – kapacitetsudfordringer. Scenarie C.
Børnehaven ved Bjergene
Bagterp undervisningssted – etape 3
Tårs skole om- og tilbygning

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til investeringsoversigt
og prioriterede som følger:
1.Højene hallen – ombygning.
2.Hjørringskolen – kapacitetsudfordringer. Scenarie C.
3.Børnehaven ved Bjergene
4.Bagterp undervisningssted – etape 3
5.Tårs skole om- og tilbygning
Ole Ørnbøl (S) deltog ikke i punktet
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00.01.00-G01-11-18
8.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om sin deltagelse i gymnasiets bestyrelse.
Ole Ørnbøl (S) deltog ikke i punktet.

00.01.00-G01-11-18
9.

Orientering fra medlemmerne

Intet.
Ole Ørnbøl (S) deltog ikke i punktet

00.01.00-G01-11-18
10.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om, at ansøgning til puljen om implementeringsstøtte
og uddannelse i Stepping Stones er imødekommet af Socialstyrelsen. Projektet
sættes i gang 2019.
Forvaltningen orienterede om mail fra foreningsplaymaker Mads Thomsen.

Ole Ørnbøl (S) deltog ikke i punktet
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Underskrifter

Mai-Britt Beith

Sven Bertelsen

Tim Jensen

Ole Ørnbøl

Chelina Bagger

Mehrsad Sadjadi

Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen

