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Endelig beslutning om ny skolestruktur
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet
at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune, der består af fem skoledistrikter:
Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt. Områderne i Nord,
Midt og Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende
skoledistrikter. Område Vest, der udelukkende består af Auning Skole, fortsætter uændret
med indskoling, mellemtrin og overbygning. Ligeledes fortsætter Anholt uændret.
Den 29. oktober 2018 traf aftalepartierne bag budget 2019 og aftalen om den nye
skolestruktur desuden beslutning om, at det bæredygtige skoletilbud, der skal etableres syd for
Grenaa, skal placeres i Toubroskolens bygninger, mens Mølleskolen lukkes. Skoletilbuddet
syd for Grenaa indgår som en del af område Øst.
Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august
2019.
Det følger af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014, at der
skal gennemføres en høring, inden der træffes endelig beslutning om en skolelukning. Det
fremgår af bekendtgørelsen, at der skal foretages høringer både ved lukning af en skole og
ved samling af flere skoler i større skoledistrikter med én fælles ledelse og én fælles
skolebestyrelse. I bekendtgørelsens forstand er der tale om en nedlæggelse af en skole, når en
skole ophører med at have selvstændig ledelse og selvstændig skolebestyrelse.
Inden kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om en skolelukning skal der
gennemføres en høringsproces efter retningslinjerne i bekendtgørelsen. Høringsmaterialet
vedrørende lukning af skoler og samling af skoler/børnebyer i større skoledistrikter blev
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godkendt af kommunalbestyrelsen på et møde den 13. november 2018. Høringsmaterialet er
vedlagt som bilag.
Høringsmaterialet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside og på de berørte
skolers hjemmesider samt været sendt direkte til de berørte bestyrelser. Høringsperioden, som
skal være på mindst 8 uger, har været fra den 14. november 2018 til den 10. januar 2019. I
høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar. En oversigt over indsendte høringssvar samt
høringssvar er vedlagt som bilag.
Fra udløbet af høringsperioden, til kommunalbestyrelsen kan træffe den endelige beslutning
om etableringen af den nye skolestruktur, skal der gå yderligere 4 uger. Denne ”stand still”
periode har været i perioden fra den 11. januar 2019 til den 8. februar 2019.
Den vedtagne tidsplan for gennemførelsen af den formelle høring og politiske behandling i
forbindelse med etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune er vedlagt som
bilag. Forvaltningen bemærker i forlængelse heraf, at den endelige beslutning om en ny
skolestruktur skal være truffet inden den 1. marts 2019 for at kunne træde i kraft fra skoleåret
2019/20.
Til orientering kan det oplyses, at Norddjurs Kommune endnu ikke har modtaget svar fra
Undervisningsministeriet på de indsendte dispensationsansøgninger om, at områderne Nord,
Midt og Øst bliver børnebyer.
Økonomiske konsekvenser
Etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune med større skoledistrikter skal
sikre, at den besparelse, der er aftalt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, kan
gennemføres.
Indstilling
Velfærddirektøren indstiller, at den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune endeligt
godkendes.
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Bilag:
1

Åben Høringsmateriale

22104/19

2

Åben Oversigt over indsendte høringssvar vedr. etablering af en ny 7048/19
skolestruktur

3

Åben Høringssvar fra Julie Jensen - Etablering af en ny skolestruktur

7031/19

4

Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Etablering af en ny skolestruktur

7045/19

5

Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Etablering af en ny skolestruktur

7043/19

6

Åben Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Etablering af en ny 7041/19
skolestruktur

7

Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Etablering af en ny skolestruktur

7040/19

8

Åben Høringssvar fra Fjellerup og omegns borgerforening - Etablering af en 7038/19
ny skolestruktur

9

Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Etablering af en ny skolestruktur

7037/19

10 Åben Høringssvar fra Børneby Glesborg - Etablering af en ny skolestruktur

7036/19

11 Åben Høringssvar fra fællesbestyrelse og MED-udvalg ved Allingåbro 7035/19
Børneby - Etablering af en ny skolestruktur
12 Åben Tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse 191461/18
med etableringen af en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-02-2019
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Kristina Hviid, Pia Bjerregaard
og Fritz Birk Sørensen tiltræder indstillingen.
Jytte Schmidt kan ikke tiltræde indstillingen og foreslår i stedet, at overbygningerne på Ørum
Skole og Vestre Skole fastholdes og at der fastholdes en børneby syd for Grenaa.
Ulf Harbo kan ikke tiltræde indstillingen, da Ulf Harbo ikke mener, at det er en bæredygtig
skolestruktur og gerne vil fastholde overbygningerne på Ørum Skole og Vestre Skole.
Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2019
4 medlemmer i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V),
Steen Jensen (O)) tiltrådte flertalsindstillingen fra børne- og ungdomsudvalget.
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Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) stemmer imod indstillingen.
Jytte Schmidt (F) kan ikke tiltræde indstillingen og foreslår i stedet, at overbygningerne på
Ørum Skole og Vestre Skole fastholdes og at der fastholdes en børneby syd for Grenaa.
Ulf Harbo (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, da Ulf Harbo ikke mener, at det er en
bæredygtig
skolestruktur og gerne vil fastholde overbygningerne på Ørum Skole og Vestre Skole.
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Fase 2 af den faseopdelte forandringsproces
00.01.00.A00

18/17462

Åben sag

Sagsgang
ØK
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 25. september 2018, at der skal udarbejdes en procesplan
med grundig inddragelse af ledere og medarbejdere samt MED-organisationen, der fører til en
præsentation af et beslutningsoplæg med ekstern bistand til en ny organisationsmodel med
afsæt i færre og mere homogene forvaltninger, idet det endvidere er prioriteret at sikre øget
tværgående samarbejde. Dette vil også føre til en præcisering af ledelsesroller generelt i
organisationen, hvilket endvidere bliver en del af det kommende organisations- og
ledelseskodeks.
Den udarbejdede procesplan blev forelagt økonomiudvalget den 6. november 2018, og den
20. november godkendte økonomiudvalget at konsulentbistanden til fase 2 varetages af Zacho
Advice.
Udover afsættet fra økonomiudvalgets beslutning den 25. september 2019 er målsætningerne
for udviklingen af organisationen fremhævet i bl.a. konstitueringsgrundlaget og budgetaftalen,
og de er senest blevet samlet i forbindelse med temadagen for alle ledere i Norddjurs
Kommune den 7. januar 2019:
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Sikre daglig drift i høj kvalitet samt styrke udvikling



Tættere kobling mellem faglighed og den politiske beslutningsproces



Frigørelse af medarbejdere



Tillidsbaseret decentralisering



Fortsat professionalisering og klar definition af ledelsesroller på niveau 1-4



Tværgående samarbejde



Sammenhæng i strategiske funktioner



Sammenhæng for og samspil med borgere og virksomheder



Udvikling af partnerskaber

Indsamling af viden om organisationen igennem interviews med alle chefer og fagdirektører
har udgjort den forberedende del af fase 2. Alle disse inputs er blevet kvalificeret på møder
med konsulent Kjeld Zacho Jørgensen, hvor den enkelte chef har inviteret enten hele sin
afdeling, sit relevante MED-udvalg eller en blanding mht. at sikre en repræsentativ
inddragelse af medarbejdere. For fagdirektørernes vedkommende er der afholdt møder med
chefgrupperne i hver forvaltning.
Denne proces er nu afsluttet, og konsulent Kjeld Zacho Jørgensen præsenterer de fælles
temaer på baggrund af interviewene og møderne for økonomiudvalget.
Det skal bemærkes, at budgetaftalens initiativ vedrørende ungeindsatsen også bliver en del af
beslutningsoplægget, idet administrative ændringer i forhold til en helhedsorienteret
ungeorganisering efterfølgende skal behandles i fagudvalgene mht. evt. ændringer i den
politiske ressortmæssige fordeling.
Den 3. april præsenteres det endelige beslutningsoplæg for direktion, chefforum og
hovedudvalg. Samme dag begynder høringsperioden, hvor alle har mulighed for at indsende
et skriftligt høringssvar. De indkomne høringssvar eftersendes ved høringsfristens udløb den
8. april kl. 12 til økonomiudvalget.
Beslutningsoplægget behandles af økonomiudvalget den 9. april og af kommunalbestyrelsen
den 23. april.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at præsentationen drøftes i henhold til målsætningerne for
fase 2 af den faseopdelte forandringsproces
Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2019
Præsentationen drøftet med henblik på udarbejdelse af et konkret beslutningsoplæg i henhold
til tidsplanen for fase 2 af den faseopdelte forandringsproces.
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Bilagsoversigt
1.

Endelig beslutning om ny skolestruktur
1.

Høringsmateriale (22104/19)

2.

Oversigt over indsendte høringssvar vedr. etablering af en ny skolestruktur
(7048/19)

3.

Høringssvar fra Julie Jensen - Etablering af en ny skolestruktur (7031/19)

4.

Høringssvar fra Vestre Skole - Etablering af en ny skolestruktur (7045/19)

5.

Høringssvar fra Toubro Børneby - Etablering af en ny skolestruktur (7043/19)

6.

Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Etablering af en ny skolestruktur
(7041/19)

7.

Høringssvar fra Kattegatskolen - Etablering af en ny skolestruktur (7040/19)

8.

Høringssvar fra Fjellerup og omegns borgerforening - Etablering af en ny
skolestruktur (7038/19)

9.

Høringssvar fra Børneby Mølle - Etablering af en ny skolestruktur (7037/19)

10. Høringssvar fra Børneby Glesborg - Etablering af en ny skolestruktur (7036/19)
11. Høringssvar fra fællesbestyrelse og MED-udvalg ved Allingåbro Børneby Etablering af en ny skolestruktur (7035/19)
12. Tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse med
etableringen af en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune (191461/18)
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Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Jytte Schmidt (F)

Ulf Harbo (Ø)
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