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Åben referat
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021
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00.22.04-A26-1-18
1.

Introduktion til dagplejen

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget introduceres til dagplejen.

Sagsfremstilling
Områdeleder Rasmus Tymm introducerer Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget til dagplejen.
Introduktionen, som er rammesat til 45 minutter heraf 20 minutters oplæg og 20
minutters dialog, tager udgangspunkt i emnerne:
•

Struktur, tilpasningsdagsorden, kvalitetsdagsorden

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.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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17.00.00-A00-4-19
2.

Orientering om praktisk/musiske valgfag i skoleåret 19/20

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om praktisk/musiske
valgfagsdækning 19/20 i lyset af lov om styrket praksisfaglighed i folkeskolen.

Sagsfremstilling
Den 28. februar 2019 blev lovforslag om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
vedtaget i folketinget og den 18. marts 2019 blev Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget orienteret om den nye lovgivning.
Loven indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst ét 2årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8.klasse. Eleverne skal tilbydes det
praktisk/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller
flere af de praktisk/musiske valgfag: Billedkunst, madkundskab eller musik. Det
vil sige, hvis valgfaget håndværk og design udbydes som det eneste
praktisk/musiske valgfag, skal eleverne vælge det, hvorimod hvis to eller alle fire
valgfag udbydes, må eleverne vælge.
Praktisk/musisk valgfagsdækning i Hjørring Kommune 19/20
Alle Hjørring Kommunes skoler har fulgt loven og tilbudt eleverne valgfaget
Håndværk og design og derudover tilbudt et eller flere af de praktisk/musiske fag:
billedkunst, madkundskab eller musik. Konkret er der oprettet følgende
praktisk/musiske valgfag på de enkelte skoler/undervisningssteder:
Løkken-Vrå
Løkken Undervisningssted har oprettet Håndværk/design + Billedkunst, Vrå
Undervisningssted har oprettet Madkundskab.
Tårs Undervisningssted har oprettet Håndværk/design + Madkundskab +
Billedkunst.
Sydøstskolen
Bagterp Undervisningssted har oprettet Madkundskab og Muldbjerg
Undervisningssted har oprettet Madkundskab.
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Skolecenter Hirtshals (Start januar 2020)
Hirtshals Undervisningssted har oprettet Håndværk/design + Musik.
Sindal Skolecenter har oprettet Håndværk/design + Madkundskab + Musik.
Nordvestskolen
Lundergård har oprettet Håndværk/design + Madkundskab og Højene
Undervisningssted har oprettet Håndværk/design.
Hjørringskolen (Start januar 2020)
Ok afd., K-klasserne, G3, STL, ADHA, TF og HNX har alle oprettet
Madkundskab.

Lovgrundlag
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og privatgrundskoler m.v.,
lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket
praksislæring m.v.) vedtaget 28.02.2019.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mette Jensen (C) og Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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17.00.00-G01-4-19
3.

Partnerskab for folkeskolen

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om partnerskabets initiativer
og inspiration til kommunale og lokale handlinger med henblik på at sætte
folkeskolen positivt på dagsordenen, set i lyset af et tiltagende forældretilvalg af
privat- og friskoler på landsplan.

Sagsfremstilling
Partnerskabet "Folkeskolen. Vores. Hele Livet" blev i 2017 skabt som et
modtræk til folkeskolens udfordringer med, at mange forældre vælger fri- og
privatskoler til deres børn.
Initiativtageren til partnerskabet var Skolelederforeningen - med en ambition om
gennem partnerskabet at skabe en bevægelse, som sikrer, at folkeskolen i
fremtiden stadigvæk er en vigtig samfundsbærende institution, som størsteparten
vælger helt automatisk. Partnerskabet består af: Kommunernes Landsforening,
Danmarks Lærerforening, BUPL, BUPL's Lederforening, Skole og Forældre,
Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen.
Partnerskabet fungerer som en paraplyorganisation for forskellige overordnede
initiativer - i 2017/2018/2019 blandt andet skolebesøg, events på Folkemødet på
Bornholm og kommunikationsmøder. Tanken er nu, at indsatsen får lokal og
kommunal forankring og partnerskabet opfordrer til, at der på skole- og
kommuneniveau arbejdes på tværs med målsætningen, der skal forbedre
folkeskolens omdømme.
Forældrene er nemlig usikre (kilde: AB Analyse 2017, se bilag, s. 2) om hvorvidt:
•
•
•
•
•
•

Folkeskolen sikrer gode arbejdsvaner for eleverne
Børnene oplever, at folkeskolen giver den rette nærhed/empati
Eleverne i folkeskolen bliver udfordret tilstrækkeligt
Kvaliteten af skoledagen er god nok
Der er ro og disciplin
Folkeskolen kan håndtere mangfoldigheden af børn
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Forældreusikkerheden har også gennemslag på forældrenes tilvalg af
folkeskolen i Hjørring Kommune. En undersøgelse fra 2016 om antallet af elever
i kommunale skoler fra børnehaveklasse til 9. klasse viser, at Hjørring
Kommunes folkeskoler vælges af mellem 70 % til 80 % af forældrene. Dermed
placerer Hjørring Kommune sig under gennemsnittet af kommuner på landsplan i
forhold til forældretilvalg af den lokale folkeskole (Kilde: Altinget, se bilag s. 27).
Partnerskabet opfordrer til, at der skabes overblik over de udfordringer der er
kommunalt og lokalt ved at anlægge en systematisk tilgang. Systematikken
kunne være:
•

•

•

Nedsætte en skolearbejdsgruppe med repræsentanter for elever,
forældre, medarbejdere og ledelse. Her er skoleledelserne initiativtagere
lokalt.
Nedsætte på samme måde en kommunesamarbejdsgruppe med lokale
repræsentanter fra alle organisationer. Her er skolechefen initiativtager
kommunalt.
En mere fleksibel tilgang i det små, hvor f.eks. næste års
skoleindskrivning var udgangspunkt for at sætte mere fokus på
folkeskolerne i kommunen.

Til inspiration har partnerskabet udsendt et inspirationsmateriale (se bilag).

Lovgrundlag
Folkeskoleloven.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Inspirationsmateriale fra partnerskabet.

Hjørring Kommune
30. september 2019
Side 8.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter Partnerskab for
folkeskolen og beslutter, hvorvidt der skal arbejdes med en af de tre
modeller der er skitseret i sagsfremstillingen.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog materialet til efterretning og
besluttede at forvaltningen i samarbejde med skolernes ledelser skal udarbejde
forslag til at arbejde videre med emnet på både lokal og kommuneniveau.
Mette Jensen (C) og Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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27.00.00-P05-3-18
4.

Nøgletal for Børne- og Familieområdet 2. kvartal 2019

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal for Børne- og
Familieområdet for 2. kvartal 2019.

Sagsfremstilling
Nærværende sagsfremstilling indeholder statistik over underretninger og
indsatser for 2. kvartal 2019.
Sagsfordelingen
Indledende illustrerer nedenstående det samlede sagstal fordelt på aktive sager i
Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen) og
Handicapafdelingen.

Familieafdelingen

Antal aktive
sager i alt pr.
02-10-18
(Øjebliksbillede)
708 (48,29 %)

Antal aktive
sager i alt pr.
07-01-19
(Øjebliksbillede)
733 (49,03 %)

Antal aktive
sager i alt pr.
29-03-19
(Øjebliksbillede)
731 (50,03 %)

Antal aktive
sager i alt pr.
17-07-19
(Øjebliksbillede)
722 (49,08 %)

Modtagefunktionen

294 (20,05 %)

317 (21,20 %)

277 (18,96 %)

300 (20,39 %)

Handicapafdelingen 402 (27,42 %)

384 (25,69 %)

384 (26,28 %)

388 (26,38 %)

I alt

1434 (95,92 %)

1392* (95,27 %)

1410** (95,85 %)

1404 (95,76 %)

*Derudover er der 69 sager (4,72 %), 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.
** Derudover er der 61 sager (4,15 %), 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.
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Tabellen viser, at antallet af sager i Familieafdelingen har været stigende indtil
januar 2019. Fra januar 2019 og frem til 2. kvartal er sagstallet imidlertid faldet i
Familieafdelingen. I Modtagefunktionen er sagstallet det seneste kvartal dog
steget. Sagstallet i Handicapafdelingen har været nogenlunde stabilt siden januar
2019 – dog med en mindre stigning i seneste kvartal.
Underretninger – 2. kvartal 2019
Generelt er antallet af underretninger steget gennem de seneste år. Af tabellen
nedenfor ses det, at antallet af underretninger for alle kvartalerne i 2018 var
større end kvartalerne i 2017. 1. og 2. kvartal 2019 viser imidlertid et fald i forhold
til tilsvarende kvartaler i 2018.
2017

2018

2019

Underretninger i 1. kvartal

397

458

408

Underretninger i 2. kvartal

484

487

369

Underretninger i 3. kvartal

315

377

Underretninger i 4. kvartal

252

386

I alt

1448

1708

Der er i forvaltningen et fokus på, om underretningerne kommer i eksisterende
eller nye sager. Generelt er tendensen fra tidligere år, at antallet af
underretninger i eksisterende sager er større end antallet af underretninger i nye
sager.
I 2. kvartal 2019 er 46 % af underretningerne i nye sager og 54 % af
underretningerne i eksisterende sager. Det vil sige, at det ligner tendenserne fra
tidligere år samt 1. kvartal 2019 – med en lille tendens til flere underretninger i
nye sager og færre i eksisterende i forhold til tidligere.

Antal underretninger
i nye sager
Antal underretninger
i eksisterende sager

Underretninger
2017

Underretninger
2018

Underretninger
2. kvartal 2019

609 (42 %)

751 (44 %)

171 (46 %)

839 (58 %)

957 (56 %)

198 (54 %)

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
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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.
Kigges der nærmere på, hvorledes underretningerne i nye og eksisterende sager
fordeler sig på henholdsvis distrikterne i Familieafdelingen og
Handicapafdelingen samlet set, ses nedenstående fordeling:
Underretninger

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

Distrikt Hirtshals

49 (12 %)

68 (18 %)

Distrikt Nordvest

69 (17 %)

74 (20 %)

Distrikt Sindal

46 (11 %)

42 (11 %)

Distrikt Sydøst

77 (19 %)

65 (18 %)

Distrikt Tårs

41 (10 %)

43 (12 %)

Distrikt Vrå

86 (21 %)

47 (13 %)

Handicapafdelingen

40 (10 %)

30 (8 %)

408

369

I alt

I første kvartal var der således procentmæssigt flest underretninger i distrikt Vrå
efterfulgt af Sydøst og Nordvest. I andet kvartal er der procentvis flest
underretninger i Nordvest efterfulgt af Hirtshals og Sydøst.
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I nedenstående tabel ses antallet af sager, hvor der er indkommet en eller flere
underretninger i 2. kvartal 2019 sammenlignet med de 3 forrige kvartaler.
Antal
underretninger
1 underretning
2 underretninger
3 underretninger
4 underretninger
5 underretninger
I alt

Antal sager
3. kvartal
2018
258
38
10
2
1
309

Antal sager
4. kvartal
2018
255
41
8
5
1
310

Antal sager
1. kvartal
2019
263
49
11
1
2
326

Antal sager
2. kvartal
2019
220
48
6
5
3
282

Samlet set kan det ses, at der både i 1. kvartal 2019 og 2. kvartal 2019 kun er
ganske få sager, hvori der er indkommet mere end 2 underretninger. Denne
tendens kan ligeledes ses tilbage i år 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.
Indsatser i Familie- og Handicapafdelingen – 2. kvartal 2019
I nedenstående anbringelsesstatistik vises udviklingen i antal anbragte børn og
unge fordelt på de seneste kvartaler gældende for både Familieafdelingen og
Handicapafdelingen (øjebliksbillede).

Hjørring Kommune
30. september 2019
Side 13.

Ovenstående graf viser, at det samlede antal anbringelser over de 5 seneste
kvartaler er svagt faldende.
Der er stort fokus på at nedbringe det samlede antal anbringelser. I de sager,
hvor anbringelse ikke kan undgås, arbejdes der med at øge andelen af anbragte
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.
Nedenstående graf illustrerer, hvordan andelen af de hjemmebaserede indsatser
fordeler og udvikler sig (øjebliksbillede).
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Helt overordnet kan man se, at antallet af hjemmebaserede indsatser har været
relativ stabilt gennem de seneste 3 kvartaler. Herudover ses i ovenstående graf,
at der støt er sket en mindre stigning i praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
siden 3. kvartal 2018, sideløbede med dette er der sket et fald i
familiebehandlingen. Derudover er udviklingen relativ stabil i forhold til antallet af
kontaktpersoner til barn, ung eller familie samt i forhold til aflastning.
Nedenstående illustrerer, hvorledes indsatserne fordeler sig i forhold til
Indsatstrappen i Familieafdelingen (øjebliksbillede).
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Udviklingen i foranstaltningsmønstret i Familieafdelingen illustreret ovenstående
viser overordnet status quo gennem de 5 kvartaler. Der er således blot tale om
mindre udsving.
Nedenstående illustrerer, hvorledes indsatserne fordeler sig i forhold til
Indsatstrappen i Handicapafdelingen (øjebliksbillede).
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Foranstaltningsmønsteret i Handicapafdelingen viser, at langt de fleste indsatser
er forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger. Der ses mindre udsving
og forskydninger, men overordnet er det status quo over kvartalerne. Det ses
dog, at andelen af anbringelser i plejefamilier er faldende og har været det
gennem de seneste kvartaler.
Sager til ungdomskriminalitetsnævnet
Med loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som blev vedtaget
18.12.2018, oprettedes den 01.01.2019 ligeledes Ungdomskriminalitetsnævnet.
Nævnet har til formål at behandle sager med børn og unge mellem 10-17 år, som
har begået personfarlig kriminalitet, og/eller hvor barnet eller den unge er i en
særlig udsat position i forhold til at ende i en kriminel løbebane. Det er politiet,
der beslutter, om et barn eller en ung skal henvises til
ungdomskriminalitetsnævnet. Politiets beslutning om at henvise til
Ungdomskriminalitetsnævnet vil som udgangspunkt skulle træffes senest 10
dage efter, at et barn eller en ung i alderen 10-14 år er mistænkt. Beslutningen
om at henvise en ung i alderen 15-17 år træffes af retten i forbindelse med
afgørelsen af straffesagen.
I Hjørring Kommune har der i løbet af 1. og 2. kvartal 2019 været 3 sager, hvori
politiet har anmodet kommunen om oplysninger om den unge for at vurdere, om
sagen har en karakter jf. ovenstående, som gør, at den skal sendes til
Ungdomskriminalitetsnævnet. De 3 sager, der har været i Hjørring Kommune, er
ikke et udtryk for al kriminalitet begået af unge under 18 år. De 3 sager er
tilfælde, hvor politiet har ønsket at lave en yderligere risikovurdering i forhold til,
om en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet ville være aktuel for at forebygge
yderligere udvikling imod kriminalitet.
Af de 3 sager hvor politiet har anmodet om oplysninger om den unge, er den ene
(over 15 år) indstillet til ungdomskriminalitetsnævnet og er blevet pålagt en
kontaktperson i 1 år. Vedr. de 2 øvrige unge er der ikke henvist til
ungdomskriminalitetsnævnet, da det i forhold til den ene (under 15 år) er vurderet
ikke aktuelt ud fra kommunens oplysninger, og i forhold til den anden (over 15 år)
er der endnu ikke afsagt dom.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

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

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at orienteringen vedr. nøgletal for Børne- og Familieområdet for 2. kvartal
2019 tages til efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mette Jensen (C) og Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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13.05.16-G01-2-19
5.

Kollektiv trafik - Idékatalog for indsatser

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget har tilkendegivet, at der skal igangsættes et arbejde for
at imødekomme økonomiske udfordringer på den kollektive trafik i de kommende
år. Det kollektive trafiksystem er i høj grad planlagt ud fra kørselsbehov relateret
til skoler og uddannelsesinstitutioner. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
tager stilling til, om indsatserne i idékataloget kan danne baggrund for det videre
arbejde.

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med udvalgets budgetarbejde
tilkendegivet, at der skal igangsættes et arbejde for at imødekomme økonomiske
udfordringer på den kollektive trafik i de kommende år. Det kollektive trafiksystem
er i høj grad planlagt ud fra kørselsbehov i relation til skoler og
uddannelsesinstitutioner. Derfor lægger administrationen op til, at udfordringen
løses i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget.
I 2015 gennemførte Byrådet en stor omlægning af hele den kollektive trafik. Det
er tanken med det igangværende arbejde, at det skal bygge ovenpå og finjustere
omlægningen fra 2015, fremfor grundlæggende at ændre på strukturen, som det
skete i 2015.
Der har været gennemført en screening af potentialerne for at tilpasse den
kollektive trafik. Resultatet af screeningen fremgår af det idékatalog, som er
vedhæftet i bilag 1. Idékataloget skal danne baggrund for det videre arbejde.
Derfor er det vigtigt, at de to udvalg tilkendegiver, hvorvidt de skønner, at de
foreslåede indsatser er de rigtige at arbejde videre med i forhold til at tilpasse det
kollektive trafiktilbud. Det skal understreges, at idékatalogets forslag skal
analyseres nærmere, inden det kan vurderes, om forslagene er
hensigtsmæssige at realiserbare.
For størstedelen af de mulige indsatser gælder det, at de kan implementeres ved
køreplanskiftet i august 2020. For at få de kontraktmæssige aftaler på plads med
leverandørerne, skal der træffes beslutning om ændringer senest i marts 2020.
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Administrationen forventer at kunne fremlægge konkrete ændringsforslag til
beslutning i februar 2020.
På udvalgsmødet vil administrationen fremlægge initiativerne i idékataloget,
herunder eksempler på konkrete handlinger.
Idékataloget rummer forslag til indsatser indenfor kategorierne:
Skole- og uddannelseskørsel
Flextur og Plustur
Optimeringer
Grøn omstilling
Øvrige mobilitetstiltag
Bedre udnyttelse af eksisterende kontraktbusser
Infrastruktur
Information
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har primært en rolle i forhold til skoleog uddannelseskørsel og bedre udnyttelse af eksisterende kontraktbusser, mens
Teknik- og Miljøudvalget har en rolle i forhold til den samlede kollektive trafik.
Teknik- og Miljøudvalget behandler en enslydende dagsorden på sit møde, den
2. oktober 2019.

Lovgrundlag
Kommuneplanen.
Folkeskolelovens § 26, og Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring
af elever til folkeskolen.

Økonomi
Den økonomiske udfordring på kollektiv trafik udgør 1,100 mio. kr. i 2020,
stigende til 2,600 mio. kr. i 2021 og frem.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Hjørring Kommune
30. september 2019
Side 20.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Den kollektive trafik har stor betydning for mobiliteten i kommunen, herunder
også at kunne tilbyde et mere miljøvenligt alternativ til privatbilisme.
Bilag
Bilag 1: Idékatalog

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at indsatserne i idékataloget danner baggrund for det videre arbejde med
den kollektive trafik.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede indstillingen og gav
forvaltningen input til det videre arbejde.
Mette Jensen (C) og Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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00.01.00-A26-27-19
6.

Mødedatoer 2020 for Byråd og stående udvalg

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter og beslutter om
mødekalenderen for Udvalgets møder kan godkendes.

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2020 for Byråd, Økonomiudvalg og
stående udvalg. Økonomiudvalget og Byrådet har godkendt forslaget.
I mødekalenderen er der ligeledes fastsat forslag til datoer for Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgsmøder, som Udvalget bør tage udgangspunkt i, når det
behandler mødeplanen. De foreslåede datoer sikrer en hensigtsmæssig
sagsgang mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg, Økonomiudvalg og
Byråd.
I henhold til den kommunale styrelseslov er det som udgangspunkt de enkelte
udvalg, der fastlægger møderne.
Børne- og Undervisningsforvaltningen har foreslået yderligere møder for Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalget i mødekalenderen.
Medlemmerne af udvalget vil blive indkaldt til alle møder og aktiviteter gennem
Microsoft Outlook.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20.

Økonomi
Der ydes vederlag i henhold til vederlagsbekendtgørelsen. Vederlagene er
uafhængige af antal møder og mødernes varighed. Derimod vil udgifterne til tabt
arbejdsfortjeneste kunne variere noget alt efter, hvornår på dagen møderne
afholdes.
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Udkast til mødekalender.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at mødeplanen for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendes.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Mette Jensen (C) og Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.
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00.01.00-G01-11-18
7.

Orientering fra formanden

Intet
Mette Jensen (C) og Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.

00.01.00-G01-11-18
8.

Orientering fra medlemmerne

Tim Jensen (S) orienterede om uddannelseskonference i Frysehuset den 1.
oktober 2019.
Mette Jensen (C) og Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.

00.01.00-G01-11-18
9.

Forvaltningen orienterer

Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterede om invitation til KL’s børnetopmøde den 30.-31. januar
2020.
Forvaltningen orienterede om konsekvenser af den økonomiske opbremsning i
Børne- og Undervisningsforvaltningen.
Forvaltningen orienterede om Street Attack.
Forvaltningen orienterede om Forebyggelsespuljen
Forvaltningen orienterede om processen vedrørende ny tildelingsmodel.
Mette Jensen (C) var fraværende.
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