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1.

21-06-2018

Besøg på Auning Skole
00.01.00.A00

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg på Auning Skole:
Tid

Skole

Adresse

16.00

Auning Skole

Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Skoleleder på Auning Skole Christina Birch Mogensen og formand for elevrådet Magnus Pors
viste børn- og ungdomsudvalget rundt på Auning Skole og fortalte undervejs bl.a. om,
hvordan man arbejder med læring og undervisning på skolen.
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2.

21-06-2018

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Budget 2018

Opr.

Korr.

Forbrug

Forventet

(mio. kr.)

budget

budget

ultimo

regnskab

ekskl.

maj

Afvigelse*

driftsoverf
ørslerne
Drift
Anlæg

679,5

680,1

280,5

683,8

4,2

4,5

5,0

0,2

5,1

0,5

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført

Forventet

beløb i alt

forbrug

(Mio. kr.)
Børne- og ungdomsudvalget

af

overførsler
1,6

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 683,8 mio. kr. ekskl.
overførsler på 1,6 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på 4,2 mio. kr. på børne- og
ungdomsudvalgets område i 2018 set i forhold til det oprindelige budget.
Driftsoverførsler
2
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På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes,
at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 8,1 mio. kr. over servicerammen. I
henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget
som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen,
herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budgettet og
servicerammen.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget. Budgettet er blevet forøget med 0,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu
udgør 5,0 mio. kr. og dermed er i balance.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise
kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på
udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i
årets løb.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. maj 2018 på børne- og
ungdomsudvalgets område godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo maj 2018 på Børne- og 104856/18
ungdomsudvalgets område
2 Åben Anlægsoversigt - Maj

104760/18
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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3.

21-06-2018

Finansiering af udgifter til efterlevelse af påbud til Ørum Skole
82.00.00.A00

18/2062

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen bemyndigede på et møde den 13. marts 2018 forvaltningen til at
igangsætte de nødvendige anlægsarbejder for at efterleve et påbud fra arbejdstilsynet til Ørum
Skole og gav i den forbindelse en anlægsbevilling og frigav rådighedsbeløb på 0,487 mio. kr.
Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle fremsættes forslag til finansieringen,
som tog udgangspunkt i spilleregler for finansiering af uforudsete udgifter, som skulle
forelægges på økonomiudvalgets møde i maj 2018.
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 8. maj 2018 vedtaget spilleregler for håndteringen
af uforudsete udgifter, og der kan derfor nu tages stilling til finansieringen af udgifterne til
efterlevelse af påbuddene til Ørum Skole.
I spillereglerne indgår tre hierarkiske principper, der er angivet nedenfor i kort form:
Princip 1: Uforudsete og udefra kommende udgifter finansieres ved, at det eller de politiske
udvalg omprioriterer inden for egen ramme.
Princip 2: Der oprettes en pulje under økonomiudvalget, som de enkelte politiske udvalg kan
ansøge finansiering fra i forbindelse med udefrakommende uforudsete udgifter. Det
bemærkes, at der ingen midler er i puljen på nuværende tidspunkt.
Princip 3: I helt ekstraordinære tilfælde ved udefra kommende udgifter hæfter de øvrige
stående udvalg også.
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Økonomiske konsekvenser
Da kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 13. marts 2018 udgjorde den forventede
udgift til efterlevelse af påbuddene til Ørum Skole 0,487 mio. kr.
I mellemtiden har Ørum Aktivcenter, som har stået for driften af kantinetilbuddet på Ørum
Skole, oplyst, at aktivcentret ikke ønsker at fortsætte kantinetilbuddet, da det ikke er rentabelt.
Ørum Skole har tidligere heller ikke kunnet etablere en rentabel drift af kantinetilbuddet og
etablerer derfor ikke et kantinetilbud fra skoleåret 2018/2019.
Der er derfor ingen grund til at etablere udsugning i kantinekøkkenet. Udgiften til
udsugningen var vurderet til 60.000 kr., som kan fraregnes den oprindeligt vurderede samlede
udgift på 0,487 mio. kr. til efterlevelse af påbuddene.
Den reviderede udgift til efterlevelse af påbuddene fra arbejdstilsynet forventes dermed at
udgøre højst 0,427 mio. kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget – jfr. spillereglernes princip 1 –
foretager en omprioritering inden for udvalgets område for at finansiere udgiften på 0,427
mio. kr. til efterlevelse af påbuddene fra arbejdstilsynet til Ørum Skole.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Mads Nikolajsen, Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen indstiller, at
udgiften på 0,427 mio. kr. til efterlevelse af påbuddene på Ørum Skole finansieres af Ørum
Skole, da det forventes, at Ørum Skole modtager 1,3 mio. kr. fra undervisningsministeriet til
projekt ”Løft af de fagligt svageste elever”. Såfremt, at Ørum Skole ikke modtager disse
midler, indstilles det, at der rejses en ny sag om finansiering.
Indstillingen begrundes med, at Ørum Skole har modtaget ekstra midler i 2018 i forbindelse
med ressourceomfordelingen på skoleområdet i 2018.
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Ulf Harbo og Kristina Hviid indstiller, at beslutningen om finansiering af udgiften på 0,427
mio. kr. til efterlevelse af påbuddene på Ørum Skole indgår som en del af den samlede
budgetoverskridelse i 2018, da det hidtil ikke har været den enkelte skole, som har finansieret
udgiften til efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet.
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4.

21-06-2018

Lejeaftale for skaterhallen - Hal 22
03.09.18.Ø54

18/7292

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2015 blev det besluttet at give en
anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af skaterfaciliteter i Grenaa.
I den forbindelse blev der den 30. september 2015 indgået en aftale med Erhvervsparken A/S
om en lejeaftale vedrørende leje af Hal 22 beliggende på havnen i Grenaa.
Skaterhallen er i dag blevet et aktivt og attraktivt samlingssted, der bliver brugt af mange børn
og unge, der har en interesse i skatermiljøet.
Lovgivningen kræver, at når en lejeaftale løber mere end tre år, så skal kommunen foretage en
deponering. En fortsættelse af den eksisterende lejeaftale i forhold til Hall 22 kræver derfor, at
Norddjurs Kommune laver en deponering svarende til den offentlige ejendomsvurdering på
bygningen. Denne udgør på nuværende tidspunkt 1.590.000 kr.
Den nuværende lejekontrakt er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
En fortsættelse af lejeaftalen for Hall 22 kræver en deponering på 1.590.000 kr.
Det kan desuden oplyses, at den årlige leje af Hal 22 i perioden 1. oktober 2015 til 30.
september 2018 er aftalt til 90.000 kr. pr. år. Herefter skal huslejen genforhandles.
Desuden har der årligt været udgifter til løn på 300.000 kr. og til drift af bygningen på ca.
75.000 kr.
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Alle driftsudgifter til Hal 22 afholdes af UngNorddjurs.
Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Lejeaftalen for skaterhallen – Hal 22 – ikke forlænges.
2. Budgettet til drift af Hal 22 anvendes til finansiering af budgetproblemerne på børneog ungdomsudvalgets område.
3. Der i tilfælde af en forlængelse af lejeaftalen tages stilling til, hvordan udgiften til
deponering på 1.590.000 kr. skal finansieres på børne- og ungdomsudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Lejeaftale Hal 22 - 2015-2018

67104/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at stillingtagen til sagen indgår i forhandlingerne om
budget 2019.
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5.

21-06-2018

Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet, at der skal
udarbejdes et besparelseskatalog, der efter behandling i udvalget, kan indgå i forhandlingerne
om budget 2019.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesforslag, der er vedlagt
som bilag.
Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i
størrelsesordenen 15-20 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på børne- og
ungdomsudvalgets område.
Herved vil det være muligt i løbet af 2019 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på
udvalgsområdet og samtidig finde finansiering til nødvendige anlægsudgifter på Vestre Skole
og Ørum Skole samt gradvis i de efterfølgende år at påbegynde en reduktion af de negative
budgetoverførsler fra 2017 og 2018 på socialområdet.
Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært børne- og
ungdomsudvalgsmøde i starten af august 2018, hvis forvaltningens besparelsesforslag skal
sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der skal indgå i
forhandlingerne om budget 2019.
Økonomiske konsekvenser
Baggrunden for at udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område er, at
der – jf. budgetkontrollen pr. ultimo maj 2018 – forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. inden

10

Børne- og ungdomsudvalget

21-06-2018

for servicerammen i 2018, og at merforbruget forventes at stige yderligere i 2019, hvis der
ikke foretages en økonomisk opbremsning.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede besparelsesforslag på børne- og
ungdomsudvalgets område sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet og
MED-udvalg.
Bilag:
1 Åben Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område

114103/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Ulf Harbo
indstiller, at de udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område samt en
rammebesparelse på UngNorddjurs på 5% sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet,
ungdomsrådet, idrætsrådet og MED-udvalg.
Flertallet ønsker, at alle forslag sendes i høring i respekt for at få oplyst, hvilke konsekvenser
de enkelte forslag har for de berørte parter.
Mads Nikolajsen indstiller, at besparelsesforslagene samt en rammebesparelse på 5% på
UngNorddjurs sendes til høring med undtagelse af forslag S302, S306-S311 og S325.
Høringsfristen fastsættes til onsdag den 1. august 2018.
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6.

21-06-2018

Styring af udgifter på socialområdet
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver hvilke tiltag, der kan igangsættes på
socialområdet med henblik på at bremse stigningen i udgifterne til forebyggende
foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge. Notatet er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalget møde den 19. april 2018 blev tiltagene til styring af udgifterne
på socialområdet drøftet, og det blev besluttet at sende notatet til høring i handicaprådet og
berørte MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag
Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt er det vanskeligt præcist at beskrive den økonomiske effekt af de
enkelte styringstiltag. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det med en aktiv
anvendelse af alle de nævnte tiltag vil være muligt at foretage en opbremsning, så der ikke
sker en yderligere stigning i udgifterne til udsatte børn og unge.
Det er samtidig målet, at tiltagene i løbet af 2019 og 2020 kan medvirke til at reducere de
samlede udgifter på socialområdet.
Den samlede effekt af tiltagene vil blive vurderet løbende i forbindelse med de månedlige
budgetkontroller og statistikken over anbragte børn og unge.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tiltagene til opbremsning af udgifterne til forebyggende
foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge godkendes og igangsættes.
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Bilag:
1 Åben Tiltag/greb til økonomisk og faglig styring/udvikling på socialområdet - 56713/18
børn og unge
2 Åben Høringssvar - handicaprådet

99715/18

3 Åben Høringssvar - Lokal MED, Myndigheds- og Visitationsenheden

102469/18

4 Åben Høringssvar - LMU Familiehuset og Sundhedsplejen

102463/18

5 Åben Høringssvar - Børne- og Ungecentret Norddjurs

102460/18

6 Åben Høringssvar - Område-MED, socialområdet

102456/18

7 Åben Høringssvar - MED-udvalget, Forebyggelse og Tidlig Indsats

97696/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
I forhold til tiltag nummer 1 præciseres, at sagsbehandlerene deltager på møder i
visitationsudvalget ved behandling af egne sager og det tilføjes, at der foretages en løbende
evaluering af visitationsudvalget.
I forhold til tiltag nummer 2 slettes sætningen ”at undgå at underrette”.
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7.

21-06-2018

Budget 2019-2022 - vurdering af udvalgets egne anlæg
00.30.00.S00

18/26

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 12. juni 2018 vedtaget at indføre et anlægsstop på
baggrund af Norddjurs Kommunes samlede økonomiske situation. Anlægsstoppet gælder
indtil videre til vedtagelsen af budgettet for 2019.
Anlægsstoppet gælder alle anlæg, der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i
fagudvalgene.
Kommunalbestyrelsen tilføjer til beslutningen den 12. juni 2018, at ”selvom der på
anlægsområdet er mulighed for at anvende de overførte midler fra tidligere år, opfordres
fagudvalgene af likviditetsmæssige årsager til at vurdere, om der er anlægsprojekter, der kan
stoppes eller alternativt udskydes til senere år. Anlægsniveauet er for højt. Derfor vil
kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien
blive forelagt en oversigt over samtlige anlæg, der kan skydes til 2019 og 2020”.
Forvaltningen har i vedlagte oversigt foretaget en vurdering af, hvor meget der kan
udskydes/stoppes på de enkelte anlæg. Gennemgangen dækker også anlæg, der allerede har
været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.
På baggrund af vedlagte oversigt skal børne- og ungdomsudvalget tage stilling til hvilke
anlæg, der skal stoppes eller udskydes til senere år, eller alternativt tage stilling til andre
muligheder.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget udvælger de anlægsprojekter,
der skal stoppes i 2018 eller udskydes til senere år.
Bilag:
1 Åben Oversigt over anlæg der kan stoppes på børne- og ungdomsudvalgets 106650/18
område
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at de anlægsprojekter, som kan udskydes bliver
udskudt.
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8.

21-06-2018

Redegørelse for Kattegatskolens økonomi
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev spørgsmålet om en
omplacering af ressourcerne i 2018 på skoleområdet drøftet.
I den forbindelse besluttede børne- og ungdomsudvalget, at der skal udarbejdes en redegørelse
for Kattegatskolens økonomi.
Redegørelsen fremsendes til børne- og ungdomsudvalgets medlemmer inden udvalgsmødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at redegørelsen om Kattegatskolens økonomi tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Redegørelse for Kattegatskolens økonomi
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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9.

21-06-2018

Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet
00.22.00.S00

18/6285

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På skoleområdet er det konstateret, at der er opstået en skævhed i udmøntningen af budgettet
til specialundervisning. Dette medfører, at der er betydelige forskelle mellem den faktiske og
den korrekte budgettildeling til de enkelte skoler og børnebyer i 2018.
På den baggrund er der udarbejdet et notat, som dels beskriver den nuværende måde, hvorpå
ressourcerne på skoleområdet fordeles, og dels redegør for, hvordan den skæve udmøntning af
budgettet er opstået. Desuden beskrives forskellen mellem den faktiske og korrekte
budgettildeling i 2018.
Notatet om ressourcefordelingen på skoleområdet er vedlagt som bilag.
En ændring af den nuværende, faktiske ressourcefordeling vil medføre, at en række af især de
mindre børnebyer fremover vil få så store budgetproblemer, at det kan være vanskeligt at
videreføre driften på en forsvarlig måde
Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny ressourcefordeling på skoleområdet, hvor det
søges sikret, at både små og store skoler får et forsvarligt driftsbudget.
Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel og en taloversigt, der beskriver forslagets
konsekvenser for de enkelte skoler og børnebyer er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en grundig gennemgang af
bilagsmaterialet.
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Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af ressourcefordelingsmodellerne fremgår af det ovennævnte
bilagsmateriale.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018
Børne- og ungdomsudvalget drøftede den faktiske og korrekte budgetfordeling på
specialundervisningsområdet.
Børne- og ungdomsudvalget drøftede forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på
skoleområdet og beslutter at sende forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på
skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg med henblik på behandling på børne- og
ungdomsudvalgets møde den 14. maj 2018.
Desuden efterlyser børne- og ungdomsudvalget i forbindelse med høringen synspunkter på
anvendelsen af KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler.
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet at sende et forslag
til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg.
Tilsvarende besluttede udvalget at efterlyse synspunkter på anvendelsen af KORA-modellen
til fordeling af specialundervisningsmidler.
De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet godkendes
2. Der

træffes

beslutning

om,

hvorvidt

KORA-modellen

til

fordeling

af

specialundervisningsmidler fortsat skal anvendes.
Bilag:
1

Åben Ressourcefordeling på skoleområdet
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Åben Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcetildelingsmodellen på almen 51993/18
skoleområdet

3

Åben Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning

51994/18

4

Åben Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 56849/18
2018

5

Åben Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018

56850/18

6

Åben Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på almen skoleområdet

56819/18

7

Åben Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på 61279/18
skoleområdet

8

Åben Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven

72035/18

9

Åben Høringssvar - Auning Skole

71312/18

10 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby

71375/18

11 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg

71370/18

12 Åben Høringssvar - Børneby Mølle

71369/18

13 Åben Høringssvar - Vestre Skole

70838/18

14 Åben Høringssvar - Område Auning

70643/18

15 Åben Høringssvar - Vivild Børneby

70045/18

16 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby

70016/18

17 Åben Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud

69833/18

18 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum

67851/18

19 Åben Høringssvar - Toubroskolen

73930/18

20 Åben Høringssvar - Kattegatskolen

73922/18

21 Åben Forslag til ændring af grundbeløb - intervaller med 25 elever pr. 103418/18
interval
22 Åben Forslag til ændring af grundbeløb - Intervaller med 25 elever pr. 110583/18
interval og opdeling af skoler i o.PDF
23 Åben Forslag til ændring af grundbeløb - Intervaller med 50 elever pr. 110582/18
interval og opdeling af skoler i o.PDF
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Ad. 1:
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at forslaget følges med disse ændringer:
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Tildelingen for små skoler justeres til trin med 25 elever pr. trin og at tildelingen skal
holdes indenfor en økonomisk ramme, der svarer til forvaltningens forslag.



Der modregnes ikke 1. mio. fra skoler med over 600 elever.



Derfor indstilles til budget 2019, at den planlagte driftsbesparelse på skolerne i 2019
på 2,1 mio. kr. ikke gennemføres.

Tom Bytofte, Allan Gjersbøl, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager forbehold.
Ad. 2:
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at KORA modellen afvikles fra skoleåret 2019/20.
Der udarbejdes et forslag til en mere centraliseret tildeling. Forslagene fra bestyrelserne i
Allingåbro og Ørum om samspil mellem PPR og de enkelte skoler indgår i arbejdet med en ny
tildeling.
Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager
forbehold.
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Jan Petersen (A) og Jens Meilvang (I) deltog ikke i sagens behandling.
Ad 1)
Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholdt deres indstilling fra børne- og
ungdomsudvalget
Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A),
Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tog forbehold.
Ad 2)
Mads Nikolajsen (F) og Ulf Harbo (Ø) fastholdt deres indstilling fra børne- og
ungdomsudvalget.
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Et flertal i økonomiudvalget (Kasper Bjerregaard (V), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A),
Steen Jensen (O) og Benny Hammer (C)) tog forbehold.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018
Tom Bytoft (A) fremsatte ændringsforslag om at sagen går tilbage til fornyet behandling i
børne- og ungdomsudvalget.
Borgmesteren satte ændringsforslag fra Tom Bytoft (A) til afstemning.
For stemte:

22 medlemmer (A,V,O,I,C)

Imod stemte: 2 medlemmer (F)
Ændringsforslaget er vedtaget.

Sagsfremstilling
På børne og ungdomsudvalgets møde den 14. maj 2018 foreslog Mads Nikolajsen og Ulf
Harbo, at ”Tildelingen for små skoler justeres til trin med 25 elever pr. trin og at tildelingen
skal holdes indenfor en økonomisk ramme, der svarer til forvaltningens forslag”.
På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til, hvordan grundbeløbene i en ny
tildelingsmodel kan se ud, hvis der anvendes intervaller på 25 elever i stedet for de beskrevne
50 elever i forvaltningens forslag. Et forslag til en sådan model med intervaller på 25 elever er
vedlagt som bilag.
I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 12. juni 2018 har Tom Bytoft
samtidig bedt om at få foretaget en beregning af en ny ressourcefordelingsmodel, hvor der ved
tildelingen af grundbeløb foretages en opdeling af skolerne i en grundskoledel og en
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overbygningsdel. Denne beregning fremsendes til børne- og ungdomsudvalgets medlemmer
inden udvalgsmødet.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Der træffes beslutning om hvilken ressourcefordelingsmodel, der fremover skal
anvendes på skoleområdet.
2. Der træffes beslutning om, hvorvidt KORA-modellen til fordeling af
specialundervisningsmidler fortsat skal anvendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Ad. 1
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der indføres en ressourcefordelingsmodel med
intervaller med 25 elever pr. interval uden opdeling af overbygningsskolerne.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo, indstiller at der ikke modregnes 1 mio. kr. fra skoler med over
600 elever.
Derfor indstilles til budget 2019, at den planlagte driftsbesparelse på skolerne i 2019 på 2,1
mio. kr. ikke gennemføres.
Ad. 2
Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft og Fritz Birk Sørensen indstiller, at KORA modellen
fortsat anvendes.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at KORA modellen afvikles fra skoleåret 2019/20.
Der udarbejdes forslag til en mere centraliseret fordeling. Forslagene fra bestyrelserne i
Allingåbro og Ørum om samspil mellem PPR og de enkelte skoler indgår i arbejdet med en ny
tildeling.
Kristina Hviid tager forbehold.
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Skolealliance
00.01.00.A00

18/8027

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med indgåelsen

af konstitueringsaftalen

for Norddjurs Kommunes

kommunalbestyrelse var der enighed blandt alle de politiske partier om, at borgmesteren
skulle tage initiativ til en skolealliance.
På denne baggrund har der været afholdt en række politiske forhandlingsmøder, og der
foreligger nu et forslag til en politisk aftale om en skolealliance, der er vedlagt som bilag.
I Norddjurs Kommune er kerneopgaven på skoleområdet blevet formuleret på følgende måde:
”Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet”.
Formålet med skolealliancen er at understøtte arbejdet med kerneopgaven ved at skabe en
fælles overordnet politisk ramme og en fælles forståelse blandt politikere, ledere og
medarbejdere for, hvordan skoleområdet skal udvikle sig og styres i de kommende år og hvad
der skal være de væsentligste indsats- og fokusområder for at skabe større faglig og
ledelsesmæssig frihed for de enkelte børnebyer og overbygningsskoler.
Skolealliancen skal således bidrage til at sætte fokus på forhold, der kan skabe større tryghed,
kvalitet, trivsel og arbejdsglæde for både elever og medarbejdere i Norddjurs Kommunes
skoler.
Det er tanken, at den samlede skolealliance skal struktureres ud fra de følgende tre spor:


Den politisk udstukne retning for skoleområdet



Den fagprofessionelle lærer / fagprofessionen på skoleområdet



Det lokale ledelsesrum.
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I forhold til det fagprofessionelle og det ledelsesmæssige rum, så beskrives denne del i et
særskilt dokument, der forhandles med de faglige organisationer på skoleområdet Djurs
Lærerforening og Skolelederforeningen i Norddjurs. Dette dokument vil komme til at indgå
som et bilag til denne aftale, når forhandlingerne med de faglige organisationer er afsluttet.
Det skal samtidig bemærkes, at der i det foreliggende forslag til en politisk aftale om en
skolealliance er et uafklaret forhold vedrørende en minimumsstørrelse på antallet af elever i
0.-6. klasse for, at en børneby/skole kan fortsætte som en selvstændig enhed. Der er derfor
behov for, at der – ud over en politisk stillingtagen til selve forslaget til en skolealliance –
også tages konkret politisk stilling til minimumsstørrelsen.
Forslaget til en politisk aftale om en skolealliance i Norddjurs Kommune har været sendt til
høring i skolebestyrelser, bestyrelser i børnebyer, MED-udvalg samt Norddjurs Fælles
Elevråd. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Der tages stilling til forslaget til en politisk aftale om en skolealliance i Norddjurs
Kommune.
2. Der tages konkret politisk stilling til fastsættelsen af en minimumsstørrelse på antallet
af elever i 0.-6. klasse for, at en børneby/skole kan fortsætte som en selvstændig
enhed.
Bilag:
1

Åben Forslag til aftale om en skolealliance i Norddjurs Kommune

88523/18

2

Åben Høringssvar - Kattegatskolen

103518/18

3

Åben Høringssvar - Glesborg Børneby

104886/18
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4

Åben Høringssvar - Distrikt Ørum

104506/18

5

Åben Høringssvar - Vestre Skole

106075/18

6

Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby

106485/18

7

Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd

106484/18

8

Åben Høringssvar - Børneby Mølle

106483/18

9

Åben Høringssvar - Auning Skole

106756/18

10 Åben Høringssvar - Vivild Børneby

106775/18

11 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby

106826/18

12 Åben Høringssvar - Toubroskolen

106069/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at stillingtagen til en skolealliance udsættes til efter
vedtagelsen af budget 2019.
Samtidig bemærker børne- og ungdomsudvalget, at der efter budgetvedtagelsen er et godt
grundlag for det videre arbejde med en skolealliance.
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Kursus for nyvalgte bestyrelser
84.10.00.G01

14/1390

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I løbet af foråret 2018 er der afholdt valg til bestyrelser i både dagtilbud, børnebyer og skoler.
I den forbindelse er der i Norddjurs Kommune udviklet en praksis med, at der i efteråret efter
nyvalg

til

bestyrelserne

gennemføres

et

grundkursus

for

nye

bestyrelser/bestyrelsesmedlemmer. Der er tidligere gjort erfaringer med et 3-timers
aftenkursus.
Der planlægges gennemført to kurser i efteråret 2018. De afholdes i henholdsvis den vestlige
og den østlige del af kommunen og retter sig mod arbejdet i både skolebestyrelser og
dagtilbud. Kurset er derfor relevant for alle tre bestyrelseskategorier på skole- og
dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune – skolebestyrelser, børnebybestyrelser og
dagtilbudsbestyrelser.
Hovedindholdet i et 3-timerskursus for nyvalgte bestyrelser vil være:


Rammerne for bestyrelsesarbejde i henhold til dagtilbudsloven og folkeskoleloven
samt i forhold til de af kommunalbestyrelsen fastlagte rammer.



Bestyrelsens skal-opgaver og kan-opgaver, bestyrelsens beføjelser samt hvad er et
princip m.v.



Hvordan kommunikationen i bestyrelserne kan fremme det gode bestyrelsesarbejde og
forbindelsen til forældrene.

Økonomiske konsekvenser
Der er modtaget to tilbud for et 3 timers introkursus i september, hvor det billigste koster
5.400 kr., og det andet 12.000 kr. + kørsel.
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Den samlede udgift til afholdelsen af kurser i både den vestlige og østlige del af kommunen
vil således være i størrelsesordenen 10.800-24.000 kr. + kørsel. Hertil kommer forplejning og
evt. lokaleleje. Udgiften til kurset afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme på
skole- og dagtilbudsområdet.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til afholdelse af kursus for de nyvalgte bestyrelser
på skole- og dagtilbudsområdet godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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Driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune om drift af
intern skole
17.03.09.G01

18/8761

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Skole-og dagtilbudsforvaltningen har ansvaret for, at børn og unge, som opholder sig i
Norddjurs Kommune, modtager undervisning i henhold til lovgivningen. Dette gælder også
for børn og unge fra andre kommuner, som bor i døgntilbud i Norddjurs Kommune.
Specialområde Børn og Unge (SBU) under Region Midt driver døgnafdelingerne Kløvhøj og
Regensen i Dalstrup, samt Granbo og Møllebækken i Norddjurs Kommune. Herudover driver
de Grenen, som har egen intern skole.
Hidtil har børnene fra SBU's tilbud modtaget undervisning på Djurslandsskolen, som har
løftet opgaven med ekstra takster. Denne løsning har i den senere tid ikke været tilstrækkelig
til, at undervisningsopgaven har kunnet varetages. Dette skyldes, at en gruppe af de unge fra
SBU's

afdelingerne

har

meget

komplekse

problemstillinger

og

ikke

trives

på

Djurslandsskolen, hvorved sikkerhedsforanstaltninger, personalenormering og faciliteter på
skolen ikke slår til.
Skole- og dagtilbudsforvaltningen har derfor anmodet SBU om selv at varetage
undervisningen. Det foreslås i den forbindelse at oprette en intern skole i Dalstrup, som drives
af SBU, hvor de unge kan modtage undervisning, indtil de kan inkluderes på
Djurslandsskolen eller afslutter deres undervisningspligt.
Lovgivningen giver mulighed for, at Norddjurs Kommune kan henvise til specialundervisning
på anbringelsesstedet, hvis der er minimum 10 elever på den skole, der oprettes på
anbringelsesstedet og såfremt, at der indgås en driftsoverenskomst mellem anbringelsesstedet
og den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende. Elevgrundlaget forventes at være
opfyldt.
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Der er på den baggrund udarbejdet en driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og
Norddjurs kommune om et skoletilbud på Dalstrup. Driftsoverenskomsten er vedlagt som
bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at driftsoverenskomsten mellem Norddjurs Kommune og
Region Midtjylland vedrørende drift af en intern skole på specialområde Børn og Unge (SBU)
i Dalstrup godkendes.
Bilag:
1 Åben Driftsoverenskomst

mellem

Region

Midtjylland

Kommune
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger på børne- og ungeområdet
27.00.00.G01

16/18728

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard og reviderede
indsatskataloger på børne- og ungeområdet. Der drejer sig om:
1. Kvalitetsstandard for myndigheds- og visitationsenhedens behandling af sager på
børne- og ungeområdet
2. Indsatskatalog for Børne- og Ungecentret Norddjurs
3. Indsatskatalog for Familiehuset
4. Indsatskatalog for Forebyggelse og Tidlig Indsats.
Som supplement til kvalitetsstandarden for sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet er
der i Norddjurs Kommune udarbejdet en række interne retningslinjer for myndigheds- og
visitationsenhedens arbejde på dette område.
Retningslinjerne er blevet udarbejdet og løbende godkendt i forbindelse med det Task Forceforløb, som Norddjurs Kommune har været en del af i perioden fra foråret 2014 og frem til
efteråret 2016.
Task Force-forløbet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Norddjurs
Kommune med det formål at højne kvaliteten i kommunens sagsbehandling og bidrage til
øget læring og udvikling på børne- og ungeområdet.
Der er udarbejdet interne retningslinjer for:
1. Børnefaglig undersøgelse
2. Systematik i sagsbehandlingen
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3. Underretninger
4. Handleplaner
5. Efterværn.
Kvalitetsstandarden og de tilhørende indsatskataloger og retningslinjer er vedlagt som bilag.
Ændringer:
Forslagets væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder og
indsatskataloger på børne- og ungeområdet er:


Kvalitetsstandarden og indsatskatalogerne er blevet tilpasset til den nye, fælles
skabelon for kvalitetsstandarder og indsatskataloger i Norddjurs Kommune.



For at lette læsningen og forståelsen er der foretaget en sproglig tilpasning af
materialet. Der er tale om små justeringer, som ikke har indholdsmæssig betydning.



Der er ikke sket ændringer i tilbuddenes indsatser eller serviceniveau.

Der er endnu ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer for Norddjurs Kommunes arbejde i
henhold til Servicelovens §11 stk. 3., som vedrører den forebyggende og tidlige indsats.
Norddjurs Kommune er aktuelt i samarbejde med Metodecenteret og Aarhus Kommune i
gang med at afprøve en samarbejdsmodel for den del af de forebyggende foranstaltninger, der
yders efter servicelovens §11, stk. 3. Den endelige formulering af retningslinjerne på dette
område afventer prøveperiodens afslutning i sommeren 2018.
Forslaget til kvalitetsstandard samt tilhørende indsatskataloger på børne- og ungeområdet i
Norddjurs Kommune har været sendt til høring i bestyrelser og handicaprådet.
Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard og reviderede
indsatskataloger på børne- og ungeområdet godkendes.
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Bilag:
1

Åben Kvalitetsstandard myndighed - børn og unge

56816/18

2

Åben Indsatskatalog - Børne- og Ungecentret Norddjurs

91455/18

3

Åben Indsatskatalog - Familiehuset

91456/18

4

Åben Indsatskatalog - Forebyggelse og Tidlig Indsats

91457/18

5

Åben Task Force retningslinjer - Børnefaglig undersøgelse

39216/18

6

Åben Task Force retningslinjer - Systematik i sagsbehandling

39218/18

7

Åben Task Force retningslinjer - Underretninger

39222/18

8

Åben Task Force retningslinjer - Handleplan

39221/18

9

Åben Task Force retningslinjer - Efterværn

39219/18

10 Åben Høringssvar - handicaprådet

99753/18

11 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby

102266/18

12 Åben Høringssvar - Vestre Skole

101096/18

13 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby

100099/18

14 Åben Høringssvar - Område Auning

97738/18

15 Åben Høringssvar - Auning Skole

95204/18

16 Åben Høringssvar - Børneby Mølle

95202/18

17 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen

103525/18

18 Åben Høringssvar - Kattegatskolen

103517/18

19 Åben Høringssvar - Toubroskolen

104497/18

20 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum

67868/18

21 Åben Høringssvar - Glesborg Børneby

67150/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at kvalitetsstandarder fremadrettet kun sendes i høring
til bestyrelser og handicapråd, når rettelser giver en ændring af serviceniveauet. Ved
konsekvensrettelser som følge af ny lovgivning og sproglige tilpasninger sendes
kvalitetsstandarder ikke i høring.
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Børne- og ungdomsudvalget ønsker at koncentrere høringer til de beslutninger, der rummer et
råderum og handlemuligheder for forældredemokratiet.
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14.

Kvalitetsstandarder

for

dækning

af

merudgifter

21-06-2018

og

kompensation

for

tabt

arbejdsfortjeneste
27.03.00.G01

18/5992

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter
efter Servicelovens §41 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42.
Forslaget til de nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.
Ændringer:
De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er:


Kvalitetstandarderne for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er delt op i to separate
kvalitetsstandarder. Tidligere var ydelserne en del af den samlede kvalitetsstandard for
’børn og unge med handicap 0-18 år’. Udover ydelserne efter §§41 og 42 indbefattede
den samlede kvalitetsstandard også aflastning efter Servicelovens §84 og
ledsagerordningen efter Servicelovens §45.



Kvalitetsstandarderne er nu blevet indarbejdet i den nye, fælles skabelon for
kvalitetsstandarder i Norddjurs Kommune.



Der er foretaget ændringer i formuleringer og sprogbrug, der letter læsningen, men
som ikke har indholdsmæssig betydning.



Der er ikke sket ændringer i serviceniveauet for hverken dækning af merudgifter eller
kompensation

for

tabt

arbejdsfortjeneste.

De

ændrede

beløbsgrænser/bevillingsstørrelser følger naturligt af den generelle løn- og
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prisudvikling samt den årlige regulering af de takster, der ligger til grund for
udmålingen af bevillingerne.
Forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter efter Servicelovens
§41 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42 har været sendt til
høring i handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for dækning af
merudgifter efter Servicelovens §41 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter
Servicelovens §42 godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard - Dækning af merudgifter til børn og unge (SEL §41)

72585/18

2 Åben Kvalitetsstandard - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)

72588/18

3 Åben Høringssvar - handicaprådet

99719/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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15.

21-06-2018

Forslag til revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til
børn og unge
29.15.04.G00

13/8629

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes
tandplejetilbud til børn og unge.
Ændringer:
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Tilføjelse af afsnit: ”Ved fravalg af det vederlagsfrie tilbud”. Tilføjelsen skyldes, at
der pr. 1. januar 2018 indført en ret til frit valg på tandområdet.
Ændringen betyder, at børn og unge under 16 år nu kan vælge at modtage tandpleje
hos

privatpraktiserende

tandlæger

mod

en

egenbetaling

på

35

pct.

på

overenskomstfastsatte ydelser. På andre ydelser, der ikke er overenskomstfastsatte
(såsom tandregulering), vil det kun være muligt at modtage kommunalt tilskud på 65
pct. af det beløb, som den kommunale tandpleje selv vil kunne udføre behandlingen
for.
Den kommunale tandpleje skal altid kontaktes, inden behandling i privat regi
påbegyndes.


Derudover er der ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden, bortset fra enkelte
sproglige justeringer.

Forslaget til den nye kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.
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Forslaget til kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge skal
sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringsfristen er den 10. september 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for Norddjurs
Kommunes tandplejetilbud til børn og unge sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Forslag til revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes 97527/18
tandplejetilbud

til

børn

og

unge

-

2018-kvalitetsstandard-for-

tandplejetilbud-til-boern-og-unge.pdf
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Børne- og ungdomsudvalget godkender kvalitetsstandarden uden høring, fordi at der alene er
tale om konsekvensrettelser som følge af ny lovgivning.
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16.

21-06-2018

SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune og SSP årsrapport
27.12.00.A00

18/9989

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Den nuværende organisering af SSP arbejdet i Norddjurs Kommune blev vedtaget på børneog ungdomsudvalgets møde den 10. november 2009, og har siden dannet rammen for SSP
arbejdet i kommunen.
Herudover tager SSP arbejdet udgangspunkt i den sammenhængende indsats overfor
ungdomskriminalitet, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune
sammen med den sammenhængende børnepolitik i 2012. Den sammenhængende indsats
overfor ungdomskriminalitet er vedhæftet som bilag.
En oversigt over den nuværende organisering af SSP arbejdet i Norddjurs Kommune er
ligeledes vedlagt som bilag.
Hvad er SSP samarbejdet?
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at
forebygge kriminalitet blandt børn og unge.
Samarbejdsfladerne er udvidet betydeligt gennem de senere år. Det netværk, der er opbygget
gennem SSP samarbejdet, bidrager i høj grad til at kunne handle tværsektorielt,
sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge.
Det udbyggede og velfungerende SSP samarbejde bidrager til at opfange faresignaler og
udviklingstendenser i kriminaliteten og bidrager herudover til, at uhensigtsmæssige tendenser
i børn og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats, før
problemerne bliver for store. Lovgivningen giver mulighed for, at der udveksles specifikke
oplysninger indenfor SSP regi, hvis det er til gavn for det kriminalpræventive arbejde.
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Kredsrådet
I hver af landets 12 politikredse er der et kredsråd. Kredsrådet består af politidirektøren og
samtlige borgmestre i politikredsen. De udgør det politiske og strategiske niveau i det
kriminalitetsforebyggende samarbejde. Politidirektøren er formand for kredsrådet. I
kredsrådet har borgmestrene udstrakt mulighed for at påvirke politiets virksomhed, ligesom
politiet har mulighed for at påvirke den kommunale indsats.
SSP organiseringen i Norddjurs Kommune
SSP samarbejdet i Norddjurs er forankret i UngNorddjurs, som desuden varetager
sekretariatsfunktionen

for

samarbejdet.

Hos

UngNorddjurs

er

det

en

af

ungdomskonsulenterne, som varetager den koordinerende del af SSP samarbejdet.
Ungdomskonsulenten sidder også med i SSP Lokalrådet, i SSP grupperne og SSP+ udvalget
og er dermed den røde tråd igennem langt den største del af SSP indsatsen.
Ungdomskonsulenten deltager desuden i det samarbejde, der er i SSP Østjylland, som er en
del af SSP samrådet. I dette regi udvikles nye ideer og tiltag til bl.a. kompetenceudvikling af
SSP medarbejdere i SSP Østjylland.
I Norddjurs kommune er det SSP lokalrådet, som udstikker de overordnede rammer for SSP
samarbejdet. Herudover er der tre SSP distriktsgrupper, der beskæftiger sig med de mere
lokale udfordringer, og et SSP+ udvalg der beskæftiger sig med indsatsen for de 18-25 årige.
Desuden er der mini SSP møder på hver skole, der beskæftiger sig med de helt lokale
problematikker.
SSP forebyggelsesplan og SSP læseplan
SSP lokalrådet har udarbejdet en forebyggelsesplan og en SSP læseplan. SSP
forebyggelsesplanen skal understøtte, den sammenhængende indsats i forhold til
ungdomskriminalitet. SSP læseplanen lægger op til indsatser, som skolen selv tager sig af,
men også indsatser der varetages af andre aktører som f.eks. UngNorddjurs, sundhedsplejen,
politiet m.fl. i et tæt samarbejde med skolerne. Supplerende til SSP læseplanen er der
udarbejdet et SSP samarbejdskatalog, som også er vedhæftet som bilag.
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Forebyggelsesplan og læseplan, som senest er godkendt for 2017, er vedlagt som bilag.
SSP årsrapport
SSP lokalrådet udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten 2017 er vedhæftet som bilag
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Orienteringen om SSP organiseringen og SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune
tages til efterretning.
2. SSP årsrapporten sendes til høring i Ungdomsrådet og bestyrelser.
Bilag:
1 Åben Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

103697/18

2 Åben SSP Organisation 2018

104004/18

3 Åben SSP Samarbejdskatalog 2018

103706/18

4 Åben SSP Forebyggelsesplan 2017

103700/18

5 Åben SSP Læseplan 2017

103704/18

6 Åben SSP Årsrapport 2017

104008/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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17.

21-06-2018

Udmøntning af ny dagtilbudslov
00.01.00.I00

18/8057

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i
fællesskabet’ med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen
indeholder 24 initiativer indenfor tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene
og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg.
Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget L 160 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og
lov om folkeskolen, som udmønter store dele af dagtilbudsaftalen. Loven træder i kraft den 1.
juli 2018 med enkelte undtagelser, der først træder i kraft 1. januar 2019.
Med lovændringen følger en række elementer, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til
og/eller være orienteret om. En kort præsentation af elementerne – inkl. et forslag til tidsplan
for udmøntningen af dagtilbudslovens elementer i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag.
Elementerne er som følger:
1. Rammer for dagtilbuddene
2. En styrket pædagogisk læreplan
3. Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser
4. Deltidspladser på 30 timer
5. Optagelsesregler og ventelisteret
6. Bedre vilkår for private leverandører
7. Krav om læringsfokus i tidlig SFO
8. Bedre kvalitet i private pasningsordninger
9. Kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider
10. Pasning af eget barn.

41

Børne- og ungdomsudvalget

21-06-2018

Økonomiske konsekvenser
Implementeringen i kommunerne understøttes økonomisk gennem DUT-kompensation samt
en række statslige puljer, som kommunerne kan ansøge om midler fra.
De økonomiske konsekvenser vil blive nærmere belyst i forbindelse med implementeringen af
de enkelte elementer i den nye lovgivning.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at planen for udmøntning af ændringen i dagtilbudsloven tages
til efterretning.
Bilag:
1 Åben Udmøntning af ny dagtilbudslov i Norddjurs Kommune
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.

42

106598/18

Børne- og ungdomsudvalget

18.

21-06-2018

Introduktion til sundhedsaftale, forløbsprogrammer og klyngesamarbejde
29.30.08.P00

18/6111

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Sagen indeholder en overordnet beskrivelse af sundhedsaftalekonceptet som forberedelse til
det kommende arbejde med udvikling og indgåelse af en ny sundhedsaftale for 2019-2022.
Sundhedsaftalen er en formel og forpligtende samarbejdsaftale. Sundhedsaftalen i Region
Midtjylland indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 19 midtjyske
kommuner, mindst én gang i hver valgperiode. Ud over godkendelse i region og kommuner,
skal sundhedsaftalen godkendes i Sundhedsstyrelsen.
Udarbejdelsen af Sundhedsaftaler er besluttet via Sundhedslovens §§ 204 og 205. Rammerne
for udformningen af Sundhedsaftalen er konkretiseret i både bekendtgørelse og vejledning.
”Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler” er aktuelt under revision
med henblik på at skabe rammerne for udarbejdelsen af 4. generation sundhedsaftale, som
skal gælde fra 2019-2022. Sundhedsaftalen for 2015-2018 er godkendt i Region Midtjylland
og de 19 kommuner i regionen, og er trådt i kraft pr. 1. februar 2015. Den udløber medio
2019. Den formelle organisering bag sundhedsaftalen kan ses i bilag 1.
Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at skabe sammenhæng og koordinering af
indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske
sygdomme, og som går på tværs af region og kommuner. Sundhedsaftalen skal - med afsæt i
konkrete målsætninger, sikre større kvalitet og ensartethed i det tværsektorielle samarbejde.
I den gældende sundhedsaftale med titlen "Mere sundhed i det nære – på borgerens
præmisser" har region, kommuner og almen praksis opsat fælles visioner og fælles retning for
udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i den midtjyske region. Den
nuværende sundhedsaftale har et værdibaseret afsæt, og der er i den forgangne valgperiode
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udarbejdet en række samarbejdsaftaler på konkrete områder for at sikre borgerne bedre og
mere sammenhængende tilbud.
Samarbejdet mellem regionen, almen praksis og kommunerne på sundhedsområdet er således
gennem de senere år blevet stadig mere udbygget. Denne udvikling har på mange måder været
positiv, men på samme tid udfordrer udviklingen også de enkelte aktører. Det kan f.eks. være
i forhold til en fælles forståelse af tilbud og kvalitet og behovet for ensartning contra
kommunalt selvstyre.
Den gældende sundhedsaftale består af en politisk retningsgivende del og en administrativ
mere detaljeret og konkret del. Sundhedsaftalen kan ses her: www.sundhedsaftalen.rm.dk
Ud over selve sundhedsaftalen udbygges og reguleres samarbejdet løbende via f.eks.
forløbsprogrammer, som med afsæt i sundhedsfaglig viden placerer ansvar og opgaver i et for
borgeren hensigtsmæssigt forløb eller via mere praktiske samarbejdsaftaler. Af eksempler på
konkrete aftaler, der er indgået i perioden kan nævnes:


Forløbsprogrammer for hjertesygdom, KOL, Type2 diabetes og depression



Samarbejdsaftaler om kræftrehabilitering, voksne med hjerneskade, børn og unge med
hjerneskade,

posedialyse,

telemedicinsk

sårvurdering,

respirationsområdet,

ledsageraftale og infektionshygiejne.
Som eksempel hvor det ikke er lykkedes at nå til en fælles aftale kan nævnes:


IV behandling i hjemmet.

Implementeringen af sundhedsaftalen er i høj grad forankret i klyngesamarbejdet. Det er for
Norddjurs Kommunes vedkommende Randers-klyngen (bilag 1). Den overordnede vurdering
er, at Randers-klyngen og Norddjurs Kommune er nået langt med implementeringen, men at
der er også områder, hvor vi endnu ikke er i mål. Statusmateriale er vedhæftet som bilag 2 og
3.
Det forberedende arbejde til ”Sundhedsaftale 2019-2022” er påbegyndt i efteråret 2017.
Sundhedskoordinationsudvalget har netop her i april afholdt sit 1. møde om processen, der
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forventes at løbe med en udviklingsfase i hele 2018 og høring samt godkendelse i første
halvdel af 2019. I forbindelse med udviklingsfasen forventes formand og næstformand fra
voksen- og plejeudvalget at blive inviteret til et kickoff den 12. juni 2018, hvor man får
mulighed for at drøfte et administrativt forberedt ide og debatoplæg. Som eksempler vil
erfaringer fra arbejdet med den nuværende sundhedsaftale samt viden fra undersøgelsen
”Hvordan har du det? ” blive inddraget i arbejdet. Den foreløbige tidsplan er vedhæftet som
bilag 4.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Samarbejdet i det nære sundhedsvæsen er økonomisk funderet i ”Bekendtgørelse om den
kommunale medfinansiering på Sundhedsområdet”. Det er en incitamentstruktur opbygget
med takster, som skal motivere kommunerne til en tidlig og forebyggende indsats.
Norddjurs kommunes budget for den kommunale medfinansiering i 2018 er på 145,6 mio. kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning
Bilag:
1 Åben Bilag 1 - Organisering

60702/18

2 Åben Bilag 2 - Kort status

60700/18

3 Åben Bilag 3 - Detaljeret status

60699/18

4 Åben Bilag 4 - Tidsplan ny Sundhedsaftale

60697/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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19.

21-06-2018

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.16.A00

18/121

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt tilsynsrapporter fra tilsynsbesøg på:


Børne- og Ungecenter Norddjurs – Børnecentret



Børne- og Ungecenter Norddjurs – Ungecentret.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.
Tilsynsrapporterne har været sendt til høring i handicaprådet inden den endelige behandling i
børne- og ungdomsudvalget. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punkter har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de to tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og Ungecenter Norddjurs - Børnecentret

69571/18

2 Åben Børne- og Ungecenter Norddjurs - Ungecentret

69576/18

3 Åben Høringssvar - handicaprådet

99756/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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20.

21-06-2018

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
27.24.00.A00

18/120

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser
udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.
Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Anbringelser 2014-2018 ultimo maj 2018

104807/18

2 Åben Underretninger ultimo maj 2018

104808/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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21.

21-06-2018

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
00.01.00.A00

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og
ungdomsudvalget i 2018.
Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for
2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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22.

21-06-2018

Orientering
00.01.00.A00

18/115

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:


Beredskab på socialområdet i forbindelse med sommerferien.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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23.

21-06-2018

Ankeafgørelser
27.24.33.A00

18/122

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra
Ankestyrelsen.
Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. maj 2018 er der modtaget 8 nye
ankeafgørelser (nr. 11-18), hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet
afgørelse. Heraf er 6 sager blevet stadfæstet og 2 sager er blevet både delvis stadfæstet og
hjemvist.
Der er kommet 1 ny afgørelse (nr. 6), som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget. Sagen er blevet stadfæstet.
En oversigt over alle afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

104809/18

2 Åben Ankeafgørelser - børn- og ungeudvalget

104811/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo maj 2018 på Børne- og ungdomsudvalgets
område (104856/18)

2.
4.

Lejeaftale for skaterhallen - Hal 22
1.

5.

Lejeaftale Hal 22 - 2015-2018 (67104/18)

Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

6.

Anlægsoversigt - Maj (104760/18)

Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område (114103/18)

Styring af udgifter på socialområdet
1.

Tiltag/greb til økonomisk og faglig styring/udvikling på socialområdet - børn og
unge (56713/18)

7.

2.

Høringssvar - handicaprådet (99715/18)

3.

Høringssvar - Lokal MED, Myndigheds- og Visitationsenheden (102469/18)

4.

Høringssvar - LMU Familiehuset og Sundhedsplejen (102463/18)

5.

Høringssvar - Børne- og Ungecentret Norddjurs (102460/18)

6.

Høringssvar - Område-MED, socialområdet (102456/18)

7.

Høringssvar - MED-udvalget, Forebyggelse og Tidlig Indsats (97696/18)

Budget 2019-2022 - vurdering af udvalgets egne anlæg
1.

Oversigt over anlæg der kan stoppes på børne- og ungdomsudvalgets område
(106650/18)

8.

Redegørelse for Kattegatskolens økonomi
1.

9.

Redegørelse for Kattegatskolens økonomi (109574/18)

Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet
1.

Ressourcefordeling på skoleområdet (44133/18)
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Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcetildelingsmodellen på almen skoleområdet
(51993/18)

3.

Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning (51994/18)

4.

Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 2018
(56849/18)

5.

Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018 (56850/18)

6.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på almen skoleområdet (56819/18)

7.

Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet
(61279/18)

8.

Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven (72035/18)

9.

Høringssvar - Auning Skole (71312/18)

10. Høringssvar - Ørsted Børneby (71375/18)
11. Høringssvar - Børneby Glesborg (71370/18)
12. Høringssvar - Børneby Mølle (71369/18)
13. Høringssvar - Vestre Skole (70838/18)
14. Høringssvar - Område Auning (70643/18)
15. Høringssvar - Vivild Børneby (70045/18)
16. Høringssvar - Allingåbro Børneby (70016/18)
17. Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud (69833/18)
18. Høringssvar - Distrikt Ørum (67851/18)
19. Høringssvar - Toubroskolen (73930/18)
20. Høringssvar - Kattegatskolen (73922/18)
21. Forslag til ændring af grundbeløb - intervaller med 25 elever pr. interval
(103418/18)
22. Forslag til ændring af grundbeløb - Intervaller med 25 elever pr. interval og
opdeling af skoler i o.PDF (110583/18)
23. Forslag til ændring af grundbeløb - Intervaller med 50 elever pr. interval og
opdeling af skoler i o.PDF (110582/18)
10.

Skolealliance
1.

Forslag til aftale om en skolealliance i Norddjurs Kommune (88523/18)

2.

Høringssvar - Kattegatskolen (103518/18)
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3.

Høringssvar - Glesborg Børneby (104886/18)

4.

Høringssvar - Distrikt Ørum (104506/18)

5.

Høringssvar - Vestre Skole (106075/18)

6.

Høringssvar - Allingåbro Børneby (106485/18)

7.

Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd (106484/18)

8.

Høringssvar - Børneby Mølle (106483/18)

9.

Høringssvar - Auning Skole (106756/18)

21-06-2018

10. Høringssvar - Vivild Børneby (106775/18)
11. Høringssvar - Ørsted Børneby (106826/18)
12. Høringssvar - Toubroskolen (106069/18)
12.

Driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune om drift af
intern skole
1.

Driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune
(104267/18)

13.

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger på børne- og ungeområdet
1.

Kvalitetsstandard myndighed - børn og unge (56816/18)

2.

Indsatskatalog - Børne- og Ungecentret Norddjurs (91455/18)

3.

Indsatskatalog - Familiehuset (91456/18)

4.

Indsatskatalog - Forebyggelse og Tidlig Indsats (91457/18)

5.

Task Force retningslinjer - Børnefaglig undersøgelse (39216/18)

6.

Task Force retningslinjer - Systematik i sagsbehandling (39218/18)

7.

Task Force retningslinjer - Underretninger (39222/18)

8.

Task Force retningslinjer - Handleplan (39221/18)

9.

Task Force retningslinjer - Efterværn (39219/18)

10. Høringssvar - handicaprådet (99753/18)
11. Høringssvar - Ørsted Børneby (102266/18)
12. Høringssvar - Vestre Skole (101096/18)
13. Høringssvar - Allingåbro Børneby (100099/18)
14. Høringssvar - Område Auning (97738/18)
15. Høringssvar - Auning Skole (95204/18)
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16. Høringssvar - Børneby Mølle (95202/18)
17. Høringssvar - Djurslandsskolen (103525/18)
18. Høringssvar - Kattegatskolen (103517/18)
19. Høringssvar - Toubroskolen (104497/18)
20. Høringssvar - Distrikt Ørum (67868/18)
21. Høringssvar - Glesborg Børneby (67150/18)
14.

Kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter og kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste
1.

Kvalitetsstandard - Dækning af merudgifter til børn og unge (SEL §41)
(72585/18)

2.

Kvalitetsstandard - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)
(72588/18)

3.
15.

Høringssvar - handicaprådet (99719/18)

Forslag til revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til
børn og unge
1.

Forslag til revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud
til børn og unge - 2018-kvalitetsstandard-for-tandplejetilbud-til-boern-ogunge.pdf (97527/18)

16.

17.

SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune og SSP årsrapport
1.

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet (103697/18)

2.

SSP Organisation 2018 (104004/18)

3.

SSP Samarbejdskatalog 2018 (103706/18)

4.

SSP Forebyggelsesplan 2017 (103700/18)

5.

SSP Læseplan 2017 (103704/18)

6.

SSP Årsrapport 2017 (104008/18)

Udmøntning af ny dagtilbudslov
1.

Udmøntning af ny dagtilbudslov i Norddjurs Kommune (106598/18)
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18.

19.

20.

21.

Introduktion til sundhedsaftale, forløbsprogrammer og klyngesamarbejde
1.

Bilag 1 - Organisering (60702/18)

2.

Bilag 2 - Kort status (60700/18)

3.

Bilag 3 - Detaljeret status (60699/18)

4.

Bilag 4 - Tidsplan ny Sundhedsaftale (60697/18)

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Børne- og Ungecenter Norddjurs - Børnecentret (69571/18)

2.

Børne- og Ungecenter Norddjurs - Ungecentret (69576/18)

3.

Høringssvar - handicaprådet (99756/18)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2014-2018 ultimo maj 2018 (104807/18)

2.

Underretninger ultimo maj 2018 (104808/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
1.

23.

21-06-2018

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (107010/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed (104809/18)

2.

Ankeafgørelser - børn- og ungeudvalget (104811/18)
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