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Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet
00.30.00.Ø00

18/14514

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 blev det
besluttet at gennemføre en besparelse på dagtilbudsområdet på 1,737 mio. kr. (netto) fra og
med 2019.
Besparelsen medfører, at en tidligere budgetudvidelse på 1,273 mio. kr. (netto), der blev afsat
i forbindelse med budgetaftalen for 2018, samt en generel budgetudvidelse på
daginstitutionsområdet på 0,464 mio. kr., der blev afsat i budget 2017, begge tilbagerulles.
Det skal bemærkes, at bruttobesparelsen er på 2,260 mio. kr., idet der skal korrigeres for
forældrebetaling og fripladser.
Ved udmøntningen af de tidligere budgetudvidelser er det i begge tilfælde blevet besluttet, at
beløbene

skulle

fordeles

efter

den

politisk

godkendte

tildelingsmodel

på

daginstitutionsområdet.
Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder, hvis der vælges en tilsvarende
fremgangsmåde (blot med omvendt fortegn) ved udmøntningen af budgetbesparelsen, fremgår
af model 1, der er vedlagt som bilag.
På dagtilbudsområdet er der på nuværende tidspunkt afsat en central pulje på 0,440 mio. kr.,
der bl.a. er blevet anvendt til at dække eventuelle uforudsete udgifter, der opstår i løbet af
budgetåret.
Da daginstitutionsområdet fremover kommer til at bestå af færre, men større økonomiske
enheder, der er mere robuste over for økonomiske udsving, kan det overvejes at anvende de
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centrale puljemidler til at finansiere en del af besparelsen. Herved vil den direkte besparelse
på dagtilbuddenes budgetter kunne reduceres til 1,820 mio. kr. (brutto) / 1,297 mio. kr.
(netto). Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder er beskrevet i model 2, der er
vedlagt som bilag.
Det skal bemærkes, at budgetfordelingen i de to modeller er baseret på de enkelte børnebyers
og områders pointfordeling i budget 2018. Den konkrete udmøntning af besparelsen i budget
2019 vil komme til ske på grundlag af den forventede pointopgørelse for 2019, som
pladsanvisningen udarbejder i løbet af november/december måned. Dette kan medføre mindre
justeringer af de enkelte beløb i de to modeller.
Tilsvarende skal det bemærkes, at det fremgår af budgetaftalen for 2019-2022, at:
”Aftalepartierne er enige om, fagudvalgene i udmøntningen af budgettet kan indarbejde
forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge indtægtsgrundlaget.
Som mulige takstændringer for at øge indtægterne kan aftalepartierne pege på følgende:
På børne- og ungdomsudvalgets område:


Takst SFO og takster for klub”

Ovenstående medfører, at det vil være muligt at reducere besparelsen på dagtilbudsområdet
med f.eks. 1,0 mio. kr. mod til gengæld at forøge den kommende SFO-takst i 2019 fra 1.739
kr. til 1.892 kr. pr. måned (i 11 måneder om året).
På nuværende tidspunkt betaler forældrene 75 pct. af udgiften til SFO. Hvis taksten – som
nævnt i eksemplet ovenfor – forøges med 153 kr. pr. måned vil det medføre, at forældrene
skal betale ca. 81,6 pct. af udgiften til SFO.
Beregningen af merindtægten på 1,0 mio. kr. er under forudsætning af, at antallet af børn i
SFO ikke ændres som følge af takststigningen. Hvis der kommer udmeldinger af SFOordningen, vil den ekstra indtægt fra forældrebetalingen blive reduceret med et beløb, som det
på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere.
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På børne- og ungdomsudvalgets møde den 25. oktober 2018 blev det besluttet, at:
”Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter
model 2 i 2019 og overslagsårene.
Derudover anbefaler Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen, at
besparelsen på dagtilbudsområdet reduceres med 0,5 mio. kr. via en takststigning på SFO
svarende til en stigning fra 1739 kr. pr. måned (i 11 måneder) til ca. 1815,50 kr. pr. måned (i
11 måneder om året), hvilket svarer til en takststigning på ca. 76,50 kr. pr. måned (i 11
måneder om året).
Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Kristina Hviid anbefaler, at SFO taksten ikke øges
yderligere og vurderer at færre børn vil bruge SFO’en i tilfælde af en ekstra betaling.
Anbefalingerne til udmøntningen af besparelser på dagtilbudsområdet sendes til høring i
bestyrelser i børnebyer og områder.”
De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Besparelsen på dagtilbudsområdet er på 2,260 mio. kr. (brutto) / 1,737 mio. kr. (netto) fra og
med 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

der

tages

stilling

til,

hvordan

besparelsen

på

dagtilbudsområdet skal udmøntes i 2019 og overslagsårene 2020-2022.
Bilag:
1

Åben Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene

179402/18

2

Åben Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central 179401/18
pulje)

3

Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Udmøntning af besparelser på 201199/18
dagtilbudsområdet
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Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Udmøntning af besparelser på 202183/18
dagtilbudsområdet

5

Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Udmøntning af besparelser på 204132/18
dagtilbudsområdet

6

Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Udmøntning af besparelser på 200399/18
dagtilbudsområdet

7

Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Udmøntning af besparelser på 201158/18
dagtilbudsområdet

8

Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Udmøntning af besparelser på 202406/18
dagtilbudsområdet

9

Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Udmøntning af besparelser på 202592/18
dagtilbudsområdet

10 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Udmøntning af besparelser på 200610/18
dagtilbudsområdet
11 Åben Høringssvar fra Område Auning - Udmøntning af besparelser på 201454/18
dagtilbudsområdet
12 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Udmøntning af besparelser på 200792/18
dagtilbudsområdet
13 Åben Høringssvar fra Nørager Børnehave - Udmøntning af besparelser på 202184/18
dagtilbudsområdet
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter
model 2 i 2019 og overslagsårene.
Derudover bemærker Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft og Fritz Birk Sørensen, at de er
glade for, at forslaget har været i høring og tager de indkomne høringsbidrag til efterretning,
hvorfor det fremsatte forslag om takststigning på SFO frafaldes.
Regelforenkling på skole- og dagtilbudsområdet tages op i forbindelse med behandling af
forenkling af kvalitetsrapporten.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der samtidig indgået en aftale blandt
budgetforligspartierne om en ny skolestruktur.
Det fremgår af aftalen, at Norddjurs Kommune fremover opdeles i fem skoledistrikter:
Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt, der har sin egen øløsning.
Som et led i aftalen er det besluttet at etablere en ny ressourcefordelingsmodel for den almene
del af skoleområdet, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes i de fire områder.
Modellen får virkning fra starten på skoleåret 2019/20.
Den nye model afløser den hidtidige ressourcefordelingsmodel, der er baseret på de enkelte
skolers elevtal. Denne model gælder frem til afslutningen på det igangværende skoleår
2018/19.
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en grundlæggende beskrivelse af
indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet. Forslaget
er vedlagt som bilag. Desuden er der til orientering vedlagt en beskrivelse af den hidtidige
fordelingsmodel.
Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, MED-udvalg, Norddjurs Fælles Elevråd og
ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
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I forbindelse med høringen har der været afholdt et dialogmøde den 12. november 2018 med
aftaleholdere og øvrige relevante repræsentanter fra de enkelte skoler og børnebyer, hvor der
blev informeret om indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel.
Det skal afslutningsvis bemærkes, at den nye ressourcefordelingsmodel ikke skal anvendes på
den del af budgettet på skoleområdet, der vedrører specialundervisning.
Kommunalbestyrelsen besluttede således på sit møde den 27. juni 2018, at det fortsat skal
være KORA-modellen, der anvendes ved fordelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig
blev det besluttet, at der på et senere tidspunkt kan tages stilling til den fortsatte anvendelse af
modellen, hvis en række nærmere specificerede forhold taler for det.
Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at børne- og ungdomsudvalget skal fremlægge et
forslag til: ”fremtidig indsats med inklusion og specialundervisning og med analyse og
inddragelse af områdets aktører”. Det er forvaltningens vurdering, at det i den sammenhæng
kunne være relevant også at få en stillingtagen til KORA-modellens anvendelse.
Økonomiske konsekvenser
Den nye ressourcefordelingsmodel er en forudsætning for at kunne opnå hovedparten af den
driftsbesparelse på ca. 9,4 mio. kr. i 2019 og ca. 27,9 mio. kr. i 2020, der skal realiseres som
følge af aftalen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune.
I lighed med den hidtidige ressourcefordelingsmodel er den nye model baseret på en opdeling
af budgettet, dels til faste og variable centrale udgifter, og dels til faste og variable decentrale
udgifter. Heraf er det den variable decentrale del af budgettet, som fordeles ud fra antallet af
klasser, der skal oprettes i de fire områder.
En oversigt, der viser fordelingen af budgettet på de fire hovedtyper af udgifter, er vedlagt
som bilag.
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Det fremgår af aftalen om en ny skolestruktur, at det er målsætningen: ”at der som
hovedregel kan dannes klasser på omkring 24 elever. På nuværende tidspunkt kan det i
enkelte tilfælde være nødvendigt at gå op til 27 elever i klassedannelsen”.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en række foreløbige beregninger af
budgetfordelingen mellem område Nord, område Midt, område Øst og område Vest i
perioden august-december 2019 og i budgetåret 2020. Beregningerne er vedlagt som bilag.
Som nævnt ovenfor i sagsfremstillingen finder budgettildelingen i de første syv måneder af
2019 sted ud fra den hidtidige ressourcefordelingsmodel, der er baseret på de enkelte skoler
og børnebyers elevtal, mens budgettildelingen fra og med skoleåret 2019/20 finder sted efter
den nye model.
Forskellen mellem de fire beregninger, der er lavet for både 2019 og 2020, er udelukkende, at
budgettildelingen til de fire områder er baseret på det antal klasser, der skal oprettes, hvis
klassedannelsen finder sted ved henholdsvis 24, 25, 26 eller 27 elever.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at det samlede beløb, der er til rådighed til fordeling
mellem områderne er konstant. Oprettelsen af flere klasser medfører således kun, at det
tildelte beløb pr. klasse reduceres, så den samlede budgetramme ikke overskrides.
Det

skal

ligeledes

bemærkes,

at

beregningerne

–

jfr.

beskrivelsen

af

ressourcefordelingsmodellen – tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august 2018. Da
2019 imidlertid er et særligt overgangsår, hvor der fortsat er betydelig usikkerhed om
elevtallet i både 1. halvår af 2019 og skoleåret 2019/20, vil forvaltningen i løbet af december
måned foretage en opdatering af beregningerne med udgangspunkt i primært det forventede
elevtal pr. 1. januar 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forslaget til beskrivelse af indholdet i den nye ressourcefordelingsmodel for den
almene del af skoleområdet godkendes.
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2. der tages politisk stilling til, ved hvilket antal elever, klassedannelsen skal finde sted i
skoleåret 2019/20.
Bilag:
1

Åben Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på den almene del af 191884/18
skoleområdet - baseret på antal klasser

2

Åben Beskrivelse af nuværende ressourcetildelingsmodel på den almene del 191885/18
af skoleområdet

3

Åben Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i 203267/18
almenskolen

4

Åben Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling august til december 203266/18
2019

5

Åben Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på 203264/18
grundlag af budget 2020 med fuld effekt af besparelse

6

Åben Oversigt over kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling

7

Åben Høringssvar

fra

Norddjurs

Fælles

Elevråd

-

203268/18
Ny 202134/18

ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
8

Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel 201201/18
for den almene del af folkeskoleområdet

9

Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 202178/18
den almene del af folkeskoleområdet

10 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 202185/18
den almene del af folkeskoleområdet
11 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Ny ressourcefordelingsmodel for den 202285/18
almene del af folkeskoleområdet
12 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 201198/18
den almene del af folkeskoleområdet
13 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for 202174/18
den almene del af folkeskoleområdet
14 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for den 202401/18
almene del af folkeskoleområdet
15 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den 202593/18
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almene del af folkeskoleområdet
16 Åben Høringssvar

fra

Auning

Skoles

bestyrelse

-

Ny 203153/18

ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
17 Åben Høringssvar

fra

MEDudvalget

Auning

Skole

-

Ny 202827/18

ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
18 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Ny ressourcefordelingsmodel for den 201197/18
almene del af folkeskoleområdet
19 Åben Høringssvar fra 10. KCD - Ny ressourcefordelingsmodel for den 203882/18
almene del af folkeskoleområdet
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Ad. 1
Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen.
Derudover indstiller Mads Nikolajsen og Ulf Harbo, at indstillingen godkendes med de
tilføjelser, at:


0.- 6. klasseforløb skal kunne gennemføres uden at skifte afdeling



søskende kan gå på samme afdeling



udgifter til fratrædelse af ledere afholdes centralt



distrikter med halve lederstillinger tildeles fuld ledelsesløn.

Ad. 2
Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia
Bjerregaard indstiller, at klassedannelsen finder sted ved 25 elever i skoleåret 2019/20.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at klassedannelsen finder sted ved 24 elever i
skoleåret 2019/20.
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UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser
00.30.00.G01

18/17533

Åben sag

Sagsgang
Høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Den 21. august 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en 5 pct. besparelsesramme på
budgettet til UngNorddjurs. Dette svarer til en helårlig besparelse på 1,283 mio. kr. i 2019 og
overslagsårene.
Derudover blev det med vedtagelsen af budgettet for 2019 besluttet at reducere
juniorklubbernes driftsbudget med 0,263 mio. kr. i 2019, 0,945 mio. kr. i 2020 og 0,910 mio.
kr. i de efterfølgende år.
På den baggrund har UngNorddjurs i samarbejde med bestyrelsen for UngNorddjurs
udarbejdet forslag til, hvordan både den generelle besparelse på 1,283 mio. kr. af
budgetrammen og besparelsen på juniorklubberne kan udmøntes. Forslagene er vedlagt som
bilag.
Forvaltningen har forud for behandlingen i børne- og ungdomsudvalget den 22. november
2018 sendt forslagene til udmøntning af besparelserne til høring i bestyrelser for børnebyer og
skoler, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd, lokaludvalget i UngNorddjurs og område
MED-udvalget på socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Den samlede besparelse på UngNorddjurs er på 1,546 mio. kr. i 2019, 2,228 mio. kr. i 2020
og 2,193 mio. kr. i de efterfølgende år.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til udmøntning af besparelserne på budgetrammen
for UngNorddjurs godkendes.
10
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Bilag:
1

Åben UngNorddjurs - Udmøntning af 5 % rammebesparelse - Oktober 2018 190623/18

2

Åben UngNorddjurs - Juniorklubtilbuddet - Udmøntning af reduceret tilbud 190622/18
- Oktober 2018

3

Åben Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs - UngNorddjurs 200756/18
- forslag til udmøntning af besparelser

4

Åben Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - UngNorddjurs - forslag til 202112/18
udmøntning af besparelser

5

Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - UngNorddjurs - forslag til 201229/18
udmøntning af besparelser

6

Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - UngNorddjurs - forslag til 202209/18
udmøntning af besparelser

7

Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - UngNorddjurs - forslag til 201268/18
udmøntning af besparelser

8

Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - UngNorddjurs - forslag til 200651/18
udmøntning af besparelser

9

Åben Høringssvar fra Børneby Glesborg - UngNorddjurs - forslag til 201232/18
udmøntning af besparelser

10 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - UngNorddjurs - forslag til 202436/18
udmøntning af besparelser
11 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - UngNorddjurs - forslag til 200648/18
udmøntning af besparelser
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Tiltrådt.
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Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland
17.01.04.A00

18/17968

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Den 21. august 2018 behandlede kommunalbestyrelsen en række besparelsesforslag på børneog ungdomsudvalgets område. Heriblandt var et besparelsesforslag om at flytte 10. Klasse
Center Djursland (10. KCD) fra Grenaa Idrætscenter til Kattegatskolen Åboulevarden for
derved at opnå en helårlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. på husleje og øvrige
driftsomkostninger.
På kommunalbestyrelsesmødet blev der truffet følgende beslutning om at gennemføre
besparelsen, uden at der samtidig blev taget stilling til den fremtidige placering af 10. KCD:
”Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra et flertal i børne og ungdomsudvalget
vedrørende S 304 om at flytte 10. Klasse Center Djursland til en anden adresse, og at der i
den forbindelse gennemføres en dialog med kommunens ungdomsuddannelser og 10. KCD,
inden der tages endelig politisk stilling til placeringen.”
Desuden blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet, at der skal indregnes
en helårlig besparelse på 10. KCD på 0,8 mio. kr. Besparelsen opnås ved at lade 10. KCD
indgå som en del af det kommende område Øst.
I forlængelse af ovenstående har forvaltningen haft en dialog med henholdsvis Viden Djurs og
Grenaa Gymnasium om den fremtidige placering af 10. KCD. Desuden har der været en
dialog med 10. KCD om indholdet i deres tilbud til eleverne.
Efterfølgende har de to ungdomsuddannelser hver især udarbejdet et forslag til placeringen af
Norddjurs Kommunes 10. klassetilbud og til det fremtidige samarbejde om tilbuddet.
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Desuden har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af indholdet i det nuværende
undervisningstilbud i 10. KCD.
Forslagene fra Viden Djurs og Grenaa Gymnasium samt beskrivelsen af 10. KCD er vedlagt
som bilag.
Det skal bemærkes, at der i forslaget fra Viden Djurs beskrives to forskellige modeller:


Model 1: Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10.
klasseelever i Norddjurs Kommune.



Model 2: Viden Djurs viderefører driften af EUD 10 i Grenaa (mens den øvrige del af
10. KCD fortsætter i kommunalt regi).

Grenaa Gymnasium tilbyder at stille op til tre klasselokaler til rådighed for 10. KCD.
For begge uddannelsesinstitutioner gælder det, at der udtrykkes et ønske om at indgå i et
styrket tværgående samarbejde om 10. klasse.
Som det fremgår af forslaget fra Viden Djurs og materialet fra 10. KCD, så er der tale om to
forskellige tilgange til, hvordan undervisningsforløbet i 10. klasse skal tilrettelægges. Viden
Djurs lægger således op til, at eleverne fra starten skal vælge mellem EUD 10 og GYM 10, og
at de dermed allerede påbegynder en form for ungdomsuddannelse, mens de går i 10. klasse.
Omvendt lægger 10. KCD op til, at 10. klasse i højere grad skal være et afklarings- og
læringsforløb, der ruster eleverne til efterfølgende at påbegynde en ungdomsuddannelse.
På mødet i børne- og ungdomsudvalget den 22. november 2018 blev der udleveret et notat
med supplerende bemærkninger fra Viden Djurs vedrørende deres fremsendte tilbud. Notatet
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
I 2019 er der et helårligt kommunalt budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud
på i alt 8,759 mio. kr. Budgettet falder i 2020 og de resterende overslagsår til 8,004 mio. kr.,
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når de vedtagne besparelser får fuld effekt. Budgettet er baseret på 95 elever i den almindelige
10. klasse og 28 elever i EUD 10-klasser. Dvs. i alt 123 elever.
Tilbuddet fra Viden Djurs er baseret på en årlig gennemsnitspris pr. elev på 65.280 kr. (2019
p/l). Med et elevtal på i alt 123 elever vil det medføre en helårlig udgift i 2020 på 8,029 mio.
kr. Som det fremgår ovenfor, så svarer dette beløb til det afsatte kommunale budget til drift af
10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud i 2020.
Det skal bemærkes, at forslaget fra Viden Djurs er betinget af, at det nuværende EUD 10tilbud i Auning lukkes med mindre, at der er tilmeldt mindst 25 elever (i indeværende skoleår
er der på nuværende tidspunkt 15 elever).
Hvis Viden Djurs som alternativ kun skal overtage selve EUD 10-tilbuddet i Grenaa (model
2), så vil det medføre en helårlig betaling fra Norddjurs Kommune på 1,110 mio. kr. med det
nuværende elevtal (17 elever).
Tilbuddet fra Grenaa Gymnasium om at stille tre lokaler til rådighed for 10. KCD vil medføre
en helårlig udgift på 247.000 kr. til el, vand, varme og rengøring.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvor Norddjurs Kommunes fremtidige
10. klassetilbud skal placeres og hvordan tilbuddet skal tilrettelægges.
Bilag:
1 Åben Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse

200187/18

2 Åben Tilbud Grenaa Gymnasium

197669/18

3 Åben Beskrivelse af 10. KCD

200359/18

4 Åben Beskrivelse af linjer 10. KCD

199364/18

5 Åben Høringssvar fra 10. KCD i forbindelse med budgetforliget

203816/18

6 Åben Notat - præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende 10. 208098/18
klassetilbud
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Et flertal bestående af Tom Bytoft, Fritz Birk Jørgensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard
indstiller model 1, hvor Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10.
klasseelever i Norddjurs Kommune.
Flertallet bemærker, at en faktor heri er muligheden for at opnå en statslige præmie i
størrelsesorden 1,5 – 2,0 mio. kr. ved, at kommunen indgår en driftsoverenskomst med en
erhvervsskole om at stå for driften af kommunens 10. klassetilbud. Beløbet skal deles mellem
kommunen og erhvervsskolen.
Allan Gjersbøl Jørgensen og Mads Nikolajsen indstiller, at 10. KCD fortsætter som et
kommunalt tilbud, der indgår i område Øst, men placeres med udgangspunkt på Grenaa
Gymnasium. Driften af EUD10-delen videreføres af Viden Djurs, som de tilbyder i
sagsfremstillingen. Dertil skal Grenaa Gymnasium sikre, at 10. klasse er et afklaringsår for
eleverne, hvormed eleverne skal præsenteres for ungdomsmiljø og uddannelser på Viden
Djurs Erhvervsuddannelser, Viden Djurs Gymnasier og Social- og Sundhedsskolen via
eksempelvis linjer, projekter og fag.
Ulf Harbo tager forbehold.
Et enigt børne- og ungdomsudvalg indstiller, at der uanset valg af model oprettes en
styregruppe med repræsentanter fra Norddjurs Kommune og ungdomsuddannelserne i
Norddjurs kommune til at koordinere samarbejde og brobygning.
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Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det samtidig besluttet at etablere en ny
skolestruktur i Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen om skolestrukturen, at
Kattegatskolen, Vestre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen skal samles til ét skoledistrikt.
Det fremgå ligeledes af aftalen, at de to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle skal
bibeholdes og videreføres i fællesskab. Efterfølgende skal det endvidere afklares, om det nye
område Øst kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner, eller om de skal
indgå i én eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i område
Grenaa.
Dagtilbuddet i Toubro består af dagpleje, en vuggestue og børnehave. Der er pr. 1. november
2018 indskrevet 45 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være indskrevet 46
børn. Dagtilbuddet i Mølle består ligeledes af dagpleje, en vuggestue og børnehave. Der er pr.
1. november 2018 indskrevet 61 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være
indskrevet 66 børn.
De to dagtilbud i område Syd kan organiseres ud fra følgende forskellige modeller:
Model 1
I denne model organiseres de to dagtilbud under område Grenaa med fælles ledelse og
bestyrelse. Område Grenaa består i dag af følgende daginstitutioner: Stjernehuset, Landsbyen,
Gymnasievejens Børnehave, Regnbuen og Skovbørnehaven samt dagplejen. I område Grenaa
er der pr. 1. november 2018 indskrevet 395 børn og pr. 1. marts 2019 forventes der at være
indskrevet 426 børn. Med de to nye dagtilbud vil område Grenaa fremadrettet være normeret
til omkring 530 børn.
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Model 2
Alternativt kan de to dagtilbud sammen med de nuværende dagtilbud i område Grenaa
organiseres i to eller flere enheder, der hver har selvstændig ledelse og bestyrelse.
Model 3
I denne model organiseres de to dagtilbud i område Øst som en samlet børneby med fælles
ledelse og bestyrelse for både skoledelen og dagtilbudsdelen. Denne model kræver, at der
ansøges Undervisningsministeriet om dispensation fra folkeskolelovens §24a, der giver
mulighed for etablering af en børneby med fælles ledelse og fælles bestyrelse hvis elevtallet
er under 300 børn.
Model 4
I model 4 organiseres dagtilbuddet i Mølle under område Grenaa med fælles bestyrelse og
ledelse. Toubro dagtilbud indgår i område Øst og etableres som et dagtilbud i tilknytning til
det nye undervisningssted på Toubroskolen. Denne model forudsætter ligeledes, at der gives
dispensation fra Undervisningsmisteriet til, at område Øst kan organiseres som en børneby
med fælles bestyrelse og fælles ledelse mellem skolen og dagtilbuddet.
Den nye organisering af dagtilbuddene vil træde i kraft pr. 1. august 2019.
Forslag til ny organisering af dagtilbuddene syd for Grenaa skal sendes til høring i
bestyrelserne i Toubro Børneby, Børneby Mølle, Vestre Skole, Kattegatskolen, Område
Grenaa samt relevante MED-udvalg. Høringsfristen fastsættes til den 13. december 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til organisering af dagtilbuddene i området syd for
Grenaa sendes til høring i bestyrelserne i Toubro Børneby, Børneby Mølle, Vestre Skole,
Kattegatskolen, Område Grenaa samt relevante MED-udvalg.
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.
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Dispensationsansøgninger til nye børnebyer
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der indgået en aftale om ny
skolestruktur, som består af fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst,
område Vest samt Anholt, der har sin egen ø-løsning.
Skoledistrikterne i område Nord, område Midt og område Øst kommer til at bestå af to eller
flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest, der består af Auning Skole, og Anholt
fortsætter uændret.
Som led i aftalen om en ny skolestruktur blev det besluttet, at børneby-modellen ønskes
fastholdt.
Med folkeskolelovens § 24a kan en folkeskole få lov til at fravige folkeskoleloven. Det kan
ske for at fremme pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler. Ved små
skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter
eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever. Formålsparagraffen og krav til
lærerkvalifikationer kan ikke fraviges. Det er undervisningsministeriet der på baggrund af en
ansøgning fra kommunen kan godkende afvigelser fra folkeskoleloven.
De nuværende børnebyer, dog med undtagelse af Distrikt Ørum, er godkendt efter
folkeskolelovens § 24a, da elevtallet på de nuværende skoler i børnebyerne er under 300
elever. Undervisningsministeriet har givet en dispensation til, at Distrikt Ørum er godkendt til
at være en børneby.
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Det er en forudsætning for opretholdelsen af en børneby-modellen i de tre områder, at der
opnås dispensation fra undervisningsministeriet, da elevtallet i de tre områder overstiger 300
elever.
Det skal bemærkes, at det i forhold til område Øst fremgår af aftalen, at ”Det skal
efterfølgende afklares, om den nye skoleenhed kan etableres som en samlet børneby med de to
daginstitutioner på Mølle og Toubro eller om de to daginstitutioner skal indgå i en eller flere
organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i Grenaa”. Dette behandles i
et særskilt dagsordenspunkt, som behandles endeligt af kommunalbestyrelsen den 22. januar
2019.

På

den

baggrund

anbefaler

forvaltningen,

at

der

ligeledes

fremsendes

dispensationsansøgning for område Øst.
På baggrund heraf er der udarbejdet en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet
for henholdsvis område Nord, område Midt og område Øst, som er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at dispensationsansøgning til etablering af nye børnebyer i
område Nord, område Midt og område Øst godkendes.
Bilag:
1 Åben Ansøgning om dispensation

203896/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Tiltrådt.
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Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, 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 bestående af fem skole distrikter:
Område Øst, område Midt, område Nord, område Vest samt Anholt, der har sin egen øløsning. Skoledistrikterne i Øst, Midt og Nord bliver større og kommer til at bestå af to eller
flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest består af Auning Skole, som fortsætter
uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning og bibeholder sin nuværende
skolebestyrelse. Anholt fortsætter også uændret med den nuværende valgte bestyrelse.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. oktober 2018 retningslinjer for
etablering af overgangsbestyrelser i område Øst, område Midt og område Nord.
Overgangsbestyrelserne består af udpegede repræsentanter fra de nuværende bestyrelser i
området og fungerer indtil, der er valgt nye bestyrelser i de tre områder.
Det følger af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Norddjurs Kommune, at en
skolebestyrelse,

som

udgangspunkt

består

af

7

forældrerepræsentanter,

2

medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Det følger
ligeledes af styrelsesvedtægten, at i børnebyerne sammensættes fællesbestyrelsen således: 4
forældrevalgte fra skolen, 3 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf en fra dagplejen), 2
medarbejderrepræsentanter fra skolen og 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddet (heraf
1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. Dog er der i børneby Glesborg 4 forældrevalgte fra
dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen).
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til bestyrelser i de tre områder. For
hvert område gælder, at der er lavet et forslag til sammensætning både, hvis området opnår
dispensation som børneby og hvis området ikke gør. Såfremt der ved tidspunktet for valg til
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bestyrelser i de tre områder Nord, Midt og Øst ikke er kommet afklaring på, hvorvidt
områderne bliver børnebyer, så vælges bestyrelserne ud fra, at områderne godkendes som
børnebyer. Forslag til sammensætning af bestyrelser i de tre områder er vedlagt som bilag.
Derudover er vedlagt en tidsplan for valg af bestyrelser.
Funktionsperioden for bestyrelserne følger funktionsperioden for de allerede valgte
bestyrelser i område Vest og på Anholt. Således er funktionsperioden for skolebestyrelserne i
område Nord, Midt og Øst i denne valgperiode 3 år for forældrevalgte i skoledelen og 1 år for
forældrevalgte i dagtilbuds/dagplejen.
En oversigt over sammensætningen af de nuværende bestyrelser samt en oversigt over den
besluttede sammensætning af overgangsbestyrelser er vedlagt som bilag.
Bestyrelserne fungerer efter retningslinjerne i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i
Norddjurs Kommune. På baggrund af, beslutningen om en ny skolestruktur i Norddjurs
Kommune vil der blive udarbejdet et forslag til revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i
Norddjurs Kommune, som vil blive forelagt til politisk godkendelse. De nugældende
styrelsesvedtægter er vedlagt som bilag.
Forvaltningen forslår derudover, at der i områder, som består af flere undervisningssteder,
gives mulighed for at oprette forældreråd på det enkelte undervisningssted. De nærmere
retningslinjer herfor beskrives i en revideret styrelsesvedtægt.
Forslag skal sendes til høring i bestyrelser. Høringsfristen fastsættes til den 13. december
2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til sammensætning af bestyrelser i område Nord,
område Midt og område Øst sendes til høring i bestyrelser.
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Bilag:
1 Åben Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019

203819/18

2 Åben Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser

182821/18

3 Åben Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og 195877/18
Øst
4 Åben Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 2013 202499/18
5 Åben Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst.pdf

208096/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.
Sendes i høring i de nuværende bestyrelser i skoler og børnebyer, overgangsbestyrelser samt i
relevante MED-udvalg.
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Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi
04.04.00.A00

18/18164

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres
en besparelse på driften af Hal 22, såfremt det var muligt at opnå en ekstern finansiering til
driften af Hal 22. På samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at aftalen om leje af Hal
22 skulle opsiges, samt at der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019 skulle tages
stilling til anvendelsen af budgettet til driften af Hal 22.
Efterfølgende er det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blevet
besluttet at lukke Hal 22 og indregne driftsbudgettet til Hal 22 som en besparelse på børne- og
ungdomsudvalgets område.
På nuværende tidspunkt står der en anseelig mængde ramper mv. til skateboarding og BMX i
Hal 22. Da ramper mv. er bygget på stedet og tilpasset hallen, så kan de ikke flyttes eller
sælges. Ved indgåelse af lejeaftalen vedrørende Hal 22 forpligtede Norddjurs Kommune sig
til at fjerne ramperne ved lejemålets ophør.
Lejemålet er opsagt således, at det endeligt ophører den 30. november 2018, men ramper mv.
er ikke blevet fjernet fra Hal 22. Dette skyldes, at en række borgere har henvendt sig i
forlængelse af beslutningen fra den 9. oktober om at lukke Hal 22, da de ønsker at oprette
foreningen ”Hal 22 Grenaa Skatehal”, som bl.a. har til formål at udbrede og fremme
streetkulturen i lokalområdet. Et udkast til foreningens vedtægter er vedlagt som bilag.
Det bemærkes, at foreningen endnu ikke er stiftet pr. ultimo november 2018, men at
forvaltningen er orienteret om, at foreningen snart afholder stiftende generalforsamling.
Forvaltningen vurderer, at foreningen vil kunne blive godkendt som folkeoplysende forening
på baggrund af de vedtægter, der vedlagt som bilag.
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Repræsentanter for foreningen har ønsket at overtage ramper mv. i Hal 22 og indgå en aftale
med Erhvervsparken A/S om leje af Hal 22. Repræsentanterne har i den forbindelse tilbudt at
overtage Norddjurs Kommunes forpligtigelse til at fjerne ramper mv. mod, at foreningen
modtager et beløb fra Norddjurs Kommune på 50.000 kr., der kan anvendes til at leve op til
forpligtigelsen i tilfælde af, at et lejemål mellem foreningen og udlejer måtte ophøre. Det skal
i den forbindelse bemærkes, at der ved beregningen af Norddjurs Kommunes besparelse ved
en lukning af Hall 22 er taget højde for en udgift på 200.000 kr. til nedtagning af ramper og
retablering af lokalerne i forbindelse med lejemålets ophør.
Forvaltningen har været i kontakt med Erhvervsparken A/S, som er indforstået med, at ramper
mv. forbliver i Hal 22 under forudsætning af, at foreningen fremadrettet lejer bygningen samt
at foreningen, når lejemålet måtte ophøre, bringer bygningen tilbage til samme stand, som da
Norddjurs Kommune indgik aftale om leje af bygningen.
For at gøre det muligt at få foreningen stiftet inden for forholdsvis kort tid og at foreningen
ligeledes inden for forholdsvis kort tid kan indgå en lejeaftale vedrørende Hal 22, vurderes det
hensigtsmæssigt, at Norddjurs Kommune – ud over det ovennævnte beløb på 50.000 kr. til
overtagelse af kommunens forpligtelser – også yder foreningen et engangstilskud på 50.000
kr. Baggrunden for vurderingen er, at foreningen skal betale et depositum i forbindelse med
indgåelse af en lejeaftale om Hal 22. Dertil kommer, at foreningen som udgangspunkt ikke vil
kunne modtage lokaletilskud i 2019, da budgetrammen for lokaletilskud i 2019 allerede er
anvendt.
Det skal desuden bemærkes, at målgruppen for tilbuddet i Hal 22 ikke vurderes at kunne gøre
brug af andre fritidstilbud, som Norddjurs Kommune yder lokaletilskud til.
Endeligt skal det bemærkes, at der skal foreligge en myndighedsgodkendelse til fremover at
anvende Hal 22 som skatepark. En ansøgning om godkendelse til dette formål medfører, at
der bl.a. skal tages stilling til, om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter kan efterleves samt
at der er et tilstrækkeligt antal p-pladser. En overdragelse af ramper mv. til foreningen og
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bevilling af tilskud vil således være under forudsætning af, der opnås myndighedsgodkendelse
til at anvende hallen som skatepark.
Forvaltningen

vil

bistå

foreningen

med

fremsendelsen

af

ansøgning

om

myndighedsgodkendelse af, at hallen anvendes som skatepark. Det vurderes, at der skal
anvendes ca. 25.000 kr. til at sikre, at hallen lever op til de nødvendige forskrifter, der er
forbundet med at anvende hallen til det ønskede formål.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet at lukke Hal 22.
Lukningen medfører fra og med 2020 en helårlig besparelse på 0,515 mio. kr. og en forventet
besparelse på 0,186 mio. kr. i 2019. I beregningen af besparelsen i 2019 er der afsat 0,2 mio.
kr. til nedtagning af ramper og reetablering i Hal 22.
Foreningen tilbyder for 50.000 kr. at overtage Norddjurs Kommunes forpligtelse til at nedtage
ramper mv. og aflevere de lejede lokaler i Hal 22 i samme stand, som da Norddjurs Kommune
påbegyndte sin leje af hallen. Med udgangspunkt i, at der samtidig skal anvendes ca. 25.000
kr. i forbindelse med myndighedsgodkendelsen af hallen som skatepark samt at der ydes et
engangstilskud til foreningen på 50.000 kr. til bl.a. depositum ved foreningens indgåelse af
lejeaftale, så vil besparelsen ved lukningen af Hal 22 stige fra 0,186 mio. kr. til ca. 0,261 mio.
kr. i 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. ramper mv., som er placeret i Hal 22 og er Norddjurs Kommunes ejendom, doneres til
foreningen ”Hal 22 Grenaa Skatehal”, under forudsætning af, at foreningen stiftes med
de vedtægter, der er vedlagt som bilag.
2. der ydes et engangsbeløb på 50.000 kr. til foreningen under forudsætning af, at
foreningen forpligter sig til at aflevere Hal 22 i samme stand, som da Norddjurs
Kommune lejede lokalerne.
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3. der ydes et engangstilskud på 50.000 kr. til foreningen til finansiering af bl.a.
depositum ved foreningens indgåelse af lejeaftale vedrørende Hal 22.
4. der afholdes en udgift på ca. 25.000 kr. til myndighedsgodkendelse af Hal 22 som
skatepark.
Bilag:
1 Åben Udkast til vedtægter. Foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal"

203960/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Tiltrådt med den tilføjelse at beløbet under punkt 3 forhøjes fra 50.000 til 75.000 kr.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen
29.30.08.G01

17/2860

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,425 mio. kr. årligt
til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats.
Herved blev det muligt også at lade sundhedsplejens aktiviteter omfatte 2. årgang, som ellers
ikke er omfattet af det lovpligtige sundhedsplejetilbud og derfor blev antallet af årgange, som
sundhedsplejen undersøger i folkeskolen, udvidet fra tre til fire årgange (0., 2., 5. og 8.
årgang).
Den 21. august 2018 godkendte kommunalbestyrelsen, at budgetudvidelsen ophører, således
at sundhedsplejen følger de tre lovpligtige årgange i folkeskolen og at aktiviteterne på 2.
årgang ophører.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard med
tilhørende indsatskatalog for sundhedsplejen.
Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen er vedlagt som bilag.
Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen skal sendes til høring i
handicaprådet og bestyrelser. Høringsfristen fastsættes til den 14. januar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen er en udmøntning af
kommunalbestyrelsens beslutning om, at sundhedsplejens tiltag på 2. årgang afvikles med
henblik på at opnå de besluttede økonomiske besparelser.
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Justeringen af serviceniveauet for sundhedsplejen vil give en besparelse på 0,213 mio. kr. i
2019 stigende til 0,425 mio. kr. i overslagsårene 2020-22.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for sundhedsplejen sendes til høring i handicaprådet og bestyrelser.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for sundhedsplejen

202244/18

2 Åben Indsatskatalog for sundhedsplejen

202243/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.

29

Børne- og ungdomsudvalget

10.

22-11-2018

Godkendelse af kriterier for tosprogede børn i daginstitutioner
28.00.00.G01

18/16674

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelse besluttede den 12. juni 2018, "at der indføres et loft for tosprogede børn
på 30 pct. pr. daginstitution, og at ventelisten kan overspringes af danske børn i institutioner
med mange tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede
børn er lav".
Andelen af tosprogede børn opgøres særskilt for vuggestue og børnehave.
Pladsanvisningen har hidtil defineret et tosproget barn angivet med dato, 3 år efter barnet,
eller barnets mor er indrejst til Danmark.
I vejledningen til dagtilbudsloven, punkt 694, er et tosproget barn defineret som følgende:
"Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved
kontakt med det omgivende samfund lærer dansk".
Institutionerne, oplever ofte, at det først er efter integrationsperioden på de 3 år fra indrejse
datoen, at de sproglige og kulturelle udfordringer opstår. Efter de 3 år er borgerne ikke
længere omfattet af integrationsprogrammet, hvor der er tolk, familievejledere eller
integrationsmedarbejdere med til møder. Personalet oplever derfor, at der skal bruges ekstra
ressourcer, i forhold til opstart og samarbejde med familierne, når der er sproglige og
kulturelle barrierer.
Der skal derfor tages stilling til en ny definition af et tosproget barn og tages stilling til
ændring af visitationsreglerne i forhold til overspring på ventelisten jf. Norddjurs Kommunes
vedtagne visitationsregler. Der skal samtidig tages hensyn til, at kapaciteten i institutionerne
udnyttes.
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Forvaltningen forslår derfor, at et barn defineres som et tosproget barn 5 år efter barnet eller
mors indrejse dato til Danmark.
Visitationen af tosprogede børn ændres til følgende kriterier ved optag af børn i
daginstitutioner, som har et loft på 30 pct. indmeldte tosprogede børn i henholdsvis vuggestue
og børnehavedelen:


Børn på ventelisten -med modersmålet dansk- til et dagtilbud, som har over 30 pct.
tosprogede børn indmeldt, tilbydes plads foran et tosproget barn med samme
behovsdato.



Barnet eller barnets mor skal have haft bopæl i Danmark i minimum 5 år.



Der tilbydes jf. ny dagtilbudslov plads efter anciennitet for opskrivning, og ikke som
hidtil efter barnets alder.



Der er fortsat garanti for plads i et dagtilbud, 3 måneder efter opskrivningsdato, men
ikke til et bestemt dagtilbud.



Der tages ikke søskendehensyn til tosprogede børn i en institution med 30 pct. to
sprogede børn. Dette opgjort for henholdsvis, vuggestue og børnehavedel, i alle
integrerede institutioner.



Såfremt, der ikke kan laves overspring af børn med dansk som modersmål, jf.
ventelisten, tilbydes pladsen til det tosprogede barn med længst anciennitet på
ventelisten. Hvis to børn har samme anciennitet, vil det være barnet, som har en
søskende i institutionen, der tilbydes pladsen.



Børn med særlige pædagogiske behov, som efter en konkret vurdering skal visiteres til
vuggestue, kan prioriteres foran ovenstående.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
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den nye definition af tosprogede børn i daginstitutioner godkendes.



de nye visitationskriterier for optag af børn i daginstitutioner med loft på max 30 pct.
indmeldte tosprogede børn i henholdsvis vuggestue og børnehave godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.
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Udbedring af vandskade på Vestre Skole
82.00.00.A00

18/4768

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der afsat midler i 2019 og 2020 til
udbedring af en vandskade på Vestre Skole.
Forud for budgetvedtagelsen havde kommunalbestyrelsen senest på et møde den 27. juni 2018
besluttet, at der skulle tages stilling til sagen i forbindelse med budget 2019.
Vandskaden på Vestre Skole opstod i weekenden den 3.-4. marts 2018 i skolens
madkundskabslokale og forårsagede omfattende skade i madkundskabslokalet på 2. sal,
ligesom gulve, vægge og lofter på de underliggende etager blev opfugtet. Udover
madkundskabslokalet er seks klasselokaler og to SFO-lokaler berørt af vandskaden.
Der er udført et forholdsvis omfattende udtørringsarbejde. Det har blandt andet været
nødvendigt at fjerne al inventar, lette vægge og gulve fra madkundskabslokalerne, ligesom det
har været nødvendigt at fjerne loftsplader, pille maling af væggene, fjerne lette vægge og
fjerne dele af gulvbelægningen i de berørte lokaler under madkundskabslokalerne forud for
udtørringen.
Der er ingen forsikringsdækning af skaden. Det skyldes, dels at bygningen ikke er forsikret
mod vandskade, og dels at den tegnede løsøreforsikring ikke dækker, fordi vandrørene har
været placeret i en skunk og dermed ikke har været placeret i et tilstrækkeligt opvarmet rum,
som er en forudsætning for forsikringsdækning.
Inden der kan indhentes tilbud på håndværkerydelserne forbundet med udbedringen af
vandskaden, skal der udarbejdes et udbudsmateriale. Det foreslås, at et eksternt
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rådgivningsfirma forestår såvel udarbejdelsen af udbudsmaterialet som byggeledelsen og
fagtilsynet med den efterfølgende udførelse af håndværkerydelserne.
Udbedringen medfører, at der i de berørte lokaler i stuetage og på 1. sal skal opsættes nye
gipsvægge, vægge skal pudses op og males, der skal opsættes nye loftsplader, eksisterende
lysarmaturer skal genmonteres, elinstallationer skal reetableres, CTS og ventilation skal
gennemgås, der skal udføres diverse inddækninger, monteres fodlister og gerigter. Endelig
skal gulvbelægningen skiftes.
I de berørte lokaler i kælderetagen skal der males, opsættes nye gipsvægge og loftsplader,
eksisterende lysarmaturer skal genmonteres, ligesom der skal lægges ny gulvbelægning.
Hvad angår madkundskabslokalerne, har Vestre Skole ønsket og foreslået, at der foretages en
ændring af de nuværende to madkundskabslokalers indretning, således at der i stedet for to
madkundskabslokaler etableres ét madkundskabslokale. Baggrunden for denne løsning er
overvejende, at der nu er knyttet én underviser til madkundskabsundervisningen, mens der
tidligere har været tilknyttet to. Dermed er det mere hensigtsmæssigt at have ét stort
madkundskabslokale, som underviseren kan have overblik over.
Samlet set vurderer forvaltningen, at en ændring af madkundskabslokalernes indretning ikke
vil medføre en merudgift i forhold til at genetablere madkundskabslokalerne. Dette skyldes, at
der ved en genetablering af de to madkundskabslokaler skal afholdes flere udgifter til
anskaffelse af nyt køkkeninventar og hårde hvidevarer end hvis indretningen ændres. Hvis
indretningen ændres, vil udgiften til VVS-arbejder desuden blive reduceret betragteligt, fordi
der ikke skal laves nye VVS-installationer i den ene halvdel af madkundskabslokalet. Til
gengæld skal der nedbrydes en væg, ligesom to dobbeltemhætter skal flyttes og der skal
fjernes fire emhætter, som kommer i overskud.
En ændring af indretningen af madkundskabslokalerne medfører udover ovenstående, at der
etableres nyt undergulv og lægges ny gulvbelægning. Herudover skal væggene pudses op og
males, ligesom der skal føres VVS- og elinstallationer til det nye køkkeninventar. I
forbindelse

med

udbedringen

af

madkundskabslokalerne

flyttes

vandrørene

i

madkundskabslokalet og i nabolokalet fra skunken til indersiden af ydervæggen for at undgå
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et lignende uheld i fremtiden. Endelig skal der foretages mindre reparationer og udføres et
stort serviceeftersyn af ventilationsanlægget, som emhætterne er koblet op på.
Det vurderes nødvendigt at opstille stillads i skolegården, for at håndværkerne kan få en
fornuftig adgang til lokalerne.
Det har været nødvendigt at etablere to midlertidige lokaler i en del af området, der er berørt
af vandskaden, ligesom bl.a. enkelte faglokaler nu anvendes som klasselokaler. Den
lovpligtige madkundskabsundervisning gennemføres på Kattegatskolen Åboulevarden.
Der er vedlagt en tidsplan for processen frem mod at udbedringen af vandskaden er
gennemført.
Økonomiske konsekvenser
Der er udgifter forbundet med bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring af de berørte
lokaler, forudgående arbejder (fjernelse af loftsplader, maling mv.). Herudover er der udgifter
forbundet med genetablering af madkundskabslokaler samt udbedring af skader i de berørte
lokaler i etagerne under madkundskabslokalerne. Endelig er der udgifter til anskaffelse af
løsøre i lokaler under madkundskabslokalerne, som er ødelagt i forbindelse med vandskaden.
Den samlede udgift til bygningsteknisk vurdering af skaden, udtørring og forudgående
arbejder forventes at udgøre 0,668 mio. kr. Herudover er der på nuværende tidspunkt afholdt
udgifter på 0,062 mio. kr. til etablering af midlertidige lokaler på Vestre Skole. Den samlede
forventede udgift til bygningstekniske vurderinger, udtørring, forudgående arbejder og
etablering af midlertidige lokaler udgør dermed 0,730 mio. kr. Heraf har Vestre Skole
foreløbigt afholdt udgifter på 0,534 mio. kr.
Den forventede udgift til den forestående udbedring af vandskaden udgør 3,541 mio. kr.
Hertil kommer forventede udgifter på 0,205 mio. kr. til anskaffelse af nyt løsøre. Dermed
udgør den samlede anlægsudgift til udført udtørring mv. samt forestående udbedring 4,476
mio. kr. Et anlægsbudget er vedlagt som bilag.
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I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 er der afsat i alt 4,476 mio. kr. til
udbedring efter vandskaden. Heraf er 2,700 mio. afsat i 2019 og 1,776 mio. kr. er afsat i 2020.
Der er vedlagt et anlægsbudget for udbedringen.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. tidsplanen godkendes.
2. der indhentes underhåndsbud på rådgivningsopgaven vedrørende henholdsvis
udarbejdelse af udbudsmateriale, samt udførelse af byggeledelse og fagtilsyn.
3. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden udbydes offentligt i
fagentrepriser.
4. håndværkerydelserne forbundet med udbedring af vandskaden tildeles efter kriteriet
laveste pris.
5. der frigives anlægsbevilling på 4,476 mio. kr. til det samlede anlæg, som finansieres af
de på anlægsoversigten for budget 2019 og 2020 afsatte rådighedsbeløb, dog således
at 0,730 mio. af rådighedsbeløbet i 2019 fremrykkes til 2018 til dækning af udgifter til
udtørring mv.
Bilag:
1 Åben Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole

203136/18

2 Åben Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre 203572/18
Skole
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Ad. 1
Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina
Hviid og Pia Bjerregaard indstiller tidsplanen til godkendelse.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at de ikke kan godkende den udarbejdede tidsplan
og ønsker en ny tidsplan forelagt før behandlingen i økonomiudvalget.
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Godkendelse af aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets område for 2019
00.01.00.A00

18/17657

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I henhold til ”Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune” fra december 2008 skal
børne- og ungdomsudvalget efter indstilling fra velfærdsdirektøren beslutte hvilke
aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område.
På denne baggrund er der udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2019:
Aftalegiver

Aftaleenhed

Aftaleholder

Kenneth Koed Nielsen

Skole- og dagtilbudsområdet

Lene Mehlsen Thomsen

Kenneth Koed Nielsen

Socialområdet

Hanne Nielsen

Lene Mehlsen Thomsen

Område Auning

Doris Bang

Lene Mehlsen Thomsen

Område Grenaa

Bente Have

Lene Mehlsen Thomsen

Ørsted Børneby

René Aakjær

Lene Mehlsen Thomsen

Allingåbro Børneby

Christian Sloth

Lene Mehlsen Thomsen

Vivild Børneby

Jonna Nielsen

Lene Mehlsen Thomsen

Distrikt Ørum

Karsten Refsgaard

Lene Mehlsen Thomsen

Børneby Glesborg

Helle Bruun Poulsen

Lene Mehlsen Thomsen

Allan Vestrup

Toubro Børneby

(konstitueret)

Lene Mehlsen Thomsen

Børneby Mølle

Erik Vedelsbo Falk

Lene Mehlsen Thomsen

Anholt Skole og Børnehave

Gyrite Andersen

Lene Mehlsen Thomsen

Kattegatskolen

Allan Vestrup

Lene Mehlsen Thomsen

Vestre Skole

Jacob Hørlyck

Lene Mehlsen Thomsen

Christina

Auning Skole

Mogensen
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Aftalegiver

Aftaleenhed

Aftaleholder

Lene Mehlsen Thomsen

10. Klasse-Center Djursland

Martin Bregendahl Bak

Lene Mehlsen Thomsen

Birthe

Djurslandsskolen

Kofoed

(konstitueret)

Lene Mehlsen Thomsen

PPR, udvikling og administration

Lene Mehlsen Thomsen

Hanne Nielsen

Myndigheds- og visitationsenhed

Winnie Bjerre

Hanne Nielsen

UngNorddjurs

Henrik Stougaard Larsen

Hanne Nielsen

Børne- og Ungecentret Norddjurs

Elsebeth Møller

Hanne Nielsen

Forebyggelse og tidlig indsats for
børn og unge

Betina Gandrup

Hanne Nielsen

Familiehuset, sundhedsplejen

Annette Kristensen

Hanne Nielsen

Rusmiddelbehandling under 18 år

Jan Trygve Hoel
Lars

Hanne Nielsen

Høvenhoff,

(er

samtidig også leder af

Tandplejen

Tandplejen

i

Randers

Kommune)
Direktørområderne vil i samarbejde med Økonomisk sekretariat og de enkelte aftaleenheder
udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1. januar
2019 til 31. december 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets
område i 2019 godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.
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Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets omåde ultimo oktober 2018
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Ansøgte
Korr.

tillægsbe
Forvent

budget
ekskl.

Forbrug

et

villinger
Ansøgte

overslag

Budget 2018

Opr.

driftsover

ultimo

regnska

Afvigels

tillægsbe sår

(mio. kr.)

budget

førslerne

oktober

b

e*

villinger

Drift

i alt

679,5

680,1

572,6

681,1

1,6

-0,4

-1,5

4,5

2,2

1,4

2,5

-2,0

0,4

0,0

Anlæg

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført beløb i Forventet forbrug af
(Mio. kr.)

alt

Børne- og ungdomsudvalget

overførsler
1,6

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 681,1 mio. kr. Dette svarer til
et merforbrug på samlet 1,6 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i
forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af
ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i 2018.
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Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio.
kr. på socialområdet.
Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes,
at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 3,5 mio. kr. over servicerammen.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget. Budgettet er blevet reduceret med 2,3 mio. kr., så det korrigerede budget
nu udgør 2,2 mio.
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.
Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Indstilling:
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ” EU Project Ocean Connections”.
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Indtægterne forøges med 0,172 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,172
mio. kr.
2. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ” Turboforløb”. Indtægterne forøges med
0,005 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,005 mio. kr.
3. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Børnegruppe for skilsmissebørn”.
Indtægterne forøges med 0,010 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,010
mio. kr.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres i 2019 med 1,468 mio. kr.
vedrørende betaling til staten for privat- og efterskoleelever i 2019. Udgiftsbudgettet
reduceres med 1,468 mio. kr.
5. der søges rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. vedr. påbud fra Arbejdstilsynet til Ørum
Skole, som finansieres af Ørum Skoles driftsbudget.
6. børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets
område kan reduceres i 2018.
7. budgetopfølgningen pr. oktober 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 198757/18
ultimo oktober 2018
2 Åben Anlægsoversigt - Oktober 2018

198089/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Ad. 1-5
Tiltrådt.
Ad. 6
I forhold til punkt 6 bemærker børne- og ungdomsudvalget, at kommunalbestyrelsen på deres
møde den 21. august 2018 godkendte en række besparelser på udvalgets område, som har
effekt i 2019.
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Ad. 7
Tiltrådt.
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14.

22-11-2018

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 oktober 2018

203850/18

2 Åben Underretninger ultimo oktober 2018

203854/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.
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15.

22-11-2018

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 25. oktober 2018 er der modtaget to nye
ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse (nr.
20-21). Begge sager er blevet hjemvist.
Der er kommet to nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og
ungeudvalget (nr.13-14). Begge sager 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 - Børn og unge-udvalget

203899/18

2 Åben Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

203898/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.
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Der udarbejdes en kortfattet redegørelse om årsager til hjemvisninger og eventuelle
opmærksomheder, der kan bidrage til at forbedre sagsbehandlingen.
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16.

22-11-2018

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
00.01.00.A00

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På grund af de mange ændringer, der følger af budget 2019 vil der blive udarbejdet en ny
arbejdsplan for de sager, der skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møder i den
første halvdel af 2019. Den nye arbejdsplan vil blive forelagt til børne- og ungdomsudvalgets
møde den 20. december 2018.
Der er dog et behov for at få fastlagt tidspunkter for institutionsbesøg, som ikke finder sted
forud for ordinære møder i børne- og ungdomsudvalget, for at børne- og ungdomsudvalget
kan gennemfører hovedparten af institutionsbesøgene inden sommerferien 2019. Der
vedlægges et overblik over institutioner, som udvalget har besøgt og institutioner, hvor
udvalget endnu ikke har aflagt besøg.
Forvaltningen foreslår, at der fastlægges følgende tidspunkter til institutionsbesøg:


Den 7. februar 2019 kl. 14 - 18



Den 4. april 2019 kl. 14 - 18

Derudover foreslår forvaltningen, at dialogmøder og kontaktudvalgsmøder fastlægges til
følgende tidspunkter:


Den 8. april 2019
o Kl. 14.15 – 15.00 Dialogmøde med ungdomsrådet
o Kl. 15.15 – 16.00 Dialogmøde med handicaprådet
o Kl. 16.15 – 18.00 Kontaktudvalgsmøde med bestyrelsesformænd og ledere af
skoler, børnebyer og områder samt organisationsrepræsentanter.



Den 4. juni 2019 Dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og hhv. dialogforum for
integration og dialogforum for socialt udsatte
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Den 24. juni 2019
o Kl. 15.00 – 16.00 Dialogmøde med områdeudvalget på skole- og
dagtilbudsområdet
o Kl. 15.00 – 16.00 Dialogmed med områdeudvalget på socialområdet

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de foreslåede tidspunkter og orienteringen om børne- og
ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 og første halvår 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets besøg

203883/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.

48

Børne- og ungdomsudvalget

17.
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Orientering
00.01.00.A00

18/115

Åben sag

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


Implementering af ny skolestruktur.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-11-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet
1.

Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (179402/18)

2.

Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje)
(179401/18)

3.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Udmøntning af besparelser på
dagtilbudsområdet (201199/18)

4.

Høringssvar

fra

Ørsted

Børneby

-

Udmøntning

af

besparelser

på

-

Udmøntning

af

besparelser

på

-

Udmøntning

af

besparelser

på

Udmøntning

af

besparelser

på

dagtilbudsområdet (202183/18)
5.

Høringssvar

fra

Vivild

Børneby

dagtilbudsområdet (204132/18)
6.

Høringssvar

fra

Toubro

Børneby

dagtilbudsområdet (200399/18)
7.

Høringssvar

fra

Glesborg

Børneby

-

dagtilbudsområdet (201158/18)
8.

Høringssvar fra Distrikt Ørum - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet
(202406/18)

9.

Høringssvar fra Vestre Skole - Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet
(202592/18)

10. Høringssvar

fra

Kattegatskolen

-

Udmøntning

af

besparelser

på

dagtilbudsområdet (200610/18)
11. Høringssvar

fra

Område

Auning

-

Udmøntning

af

besparelser

på

-

Udmøntning

af

besparelser

på

dagtilbudsområdet (201454/18)
12. Høringssvar

fra

Område

Grenaa

dagtilbudsområdet (200792/18)
13. Høringssvar fra Nørager Børnehave - Udmøntning af besparelser på
dagtilbudsområdet (202184/18)
2.

Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af folkeskoleområdet
1.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på den almene del af skoleområdet baseret på antal klasser (191884/18)
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Beskrivelse af nuværende ressourcetildelingsmodel på den almene del af
skoleområdet (191885/18)

3.

Oversigt med centrale og decentrale variable og faste budgetter i almenskolen
(203267/18)

4.

Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling august til december 2019
(203266/18)

5.

Ressourcetildeling ved forskellig klassetildeling helårseffekt på grundlag af
budget 2020 med fuld effekt af besparelse (203264/18)

6.

Oversigt over kronebeløb pr. klasse ved forskellig klassedeling (203268/18)

7.

Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Ny ressourcefordelingsmodel for den
almene del af folkeskoleområdet (202134/18)

8.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den
almene del af folkeskoleområdet (201201/18)

9.

Høringssvar fra Ørsted Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene
del af folkeskoleområdet (202178/18)

10. Høringssvar fra Vivild Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene
del af folkeskoleområdet (202185/18)
11. Høringssvar fra Børneby Mølle - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene
del af folkeskoleområdet (202285/18)
12. Høringssvar fra Toubro Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene
del af folkeskoleområdet (201198/18)
13. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene
del af folkeskoleområdet (202174/18)
14. Høringssvar fra Distrikt Ørum - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del
af folkeskoleområdet (202401/18)
15. Høringssvar fra Vestre Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del
af folkeskoleområdet (202593/18)
16. Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse - Ny ressourcefordelingsmodel for den
almene del af folkeskoleområdet (203153/18)
17. Høringssvar fra MEDudvalget Auning Skole - Ny ressourcefordelingsmodel for
den almene del af folkeskoleområdet (202827/18)
18. Høringssvar fra Kattegatskolen - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene
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del af folkeskoleområdet (201197/18)
19. Høringssvar fra 10. KCD - Ny ressourcefordelingsmodel for den almene del af
folkeskoleområdet (203882/18)
3.

UngNorddjurs - forslag til udmøntning af besparelser
1.

UngNorddjurs - Udmøntning af 5 % rammebesparelse - Oktober 2018
(190623/18)

2.

UngNorddjurs - Juniorklubtilbuddet - Udmøntning af reduceret tilbud - Oktober
2018 (190622/18)

3.

Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs - UngNorddjurs - forslag til
udmøntning af besparelser (200756/18)

4.

Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - UngNorddjurs - forslag til
udmøntning af besparelser (202112/18)

5.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af
besparelser (201229/18)

6.

Høringssvar fra Ørsted Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af
besparelser (202209/18)

7.

Høringssvar fra Vivild Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af
besparelser (201268/18)

8.

Høringssvar fra Toubro Børneby - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af
besparelser (200651/18)

9.

Høringssvar fra Børneby Glesborg - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af
besparelser (201232/18)

10. Høringssvar fra Distrikt Ørum - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af
besparelser (202436/18)
11. Høringssvar fra Kattegatskolen - UngNorddjurs - forslag til udmøntning af
besparelser (200648/18)
4.

Den fremtidige organisering af 10. klasse Center Djursland
1.

Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse (200187/18)

2.

Tilbud Grenaa Gymnasium (197669/18)

3.

Beskrivelse af 10. KCD (200359/18)
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4.

Beskrivelse af linjer 10. KCD (199364/18)

5.

Høringssvar fra 10. KCD i forbindelse med budgetforliget (203816/18)

6.

Notat - præcisering af tilbud fra Viden Djurs vedrørende 10. klassetilbud
(208098/18)

6.

Dispensationsansøgninger til nye børnebyer
1.

7.

Ansøgning om dispensation (203896/18)

Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur
1.

Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019 (203819/18)

2.

Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser (182821/18)

3.

Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og Øst
(195877/18)

4.

Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 2013
(202499/18)

5.
8.

Videreførelse af skateparken Hal 22 i foreningsregi
1.

9.

11.

Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst.pdf (208096/18)

Udkast til vedtægter. Foreningen "Hal 22 Grenaa Skatehal" (203960/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen
1.

Kvalitetsstandard for sundhedsplejen (202244/18)

2.

Indsatskatalog for sundhedsplejen (202243/18)

Udbedring af vandskade på Vestre Skole
1.

Tidsplan for udbedring af lokaler efter vandskade på Vestre Skole (203136/18)

2.

Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole
(203572/18)

13.

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets omåde ultimo oktober 2018
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo
oktober 2018 (198757/18)
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2.
14.

15.

16.

22-11-2018

Anlægsoversigt - Oktober 2018 (198089/18)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2014-2018 ultimo oktober 2018 (203850/18)

2.

Underretninger ultimo oktober 2018 (203854/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget (203899/18)

2.

Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed (203898/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
1.

Børne- og ungdomsudvalgets besøg (203883/18)
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