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Dialogmøde med Norddjurs Fælles Elevråd, kl. 15.30
00.22.00.G01

19/739

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med Norddjurs Fælles Elevråd kl. 15.3016.15.
Der er følgende dagsorden til mødet:
1. Aktiviteter i skoleåret 2018/2019
2. Den nye skolestruktur med fokus på eleverne, lærerne og transport/busser
3. Status på, hvordan der arbejdes med nye elevråd og de kommende nye fælles elevråd i
de nye skoledistrikter
4. Kommende struktur på Norddjurs Fælles Elevråd
5. Eventuelt.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Ad. 1
Norddjurs Fælles Elevråd fortalte, at de har afholdt en demokratidag.

Derudover har

Norddjurs Fælles Elevråd brugt tid på at arbejde med at få stærke elevråd på alle skoler samt
den nye skolestruktur.
Ad. 2 og 3
På den nye Grenaa Skole (overbygningsskolen i område Øst) er der mange, der har langt til
skole. Der blev spurgt til, om skolebus er gratis. Der blev svaret, at det er gratis at køre med
skolebus til den distriktsskole, som eleven er tilknyttet.
Norddjurs Fælles Elevråd fortalt, at de også har drøftet, om lærerne kan have flere
undervisningssteder. Der blev svaret, at det er skolelederen, som bestemmer dette.
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Derudover er Norddjurs Fælles Elevråd optaget af indsatsen til de elever, som har det svært i
en klasse, i og med, at der med to overbygningsskoler vil blive langt til skole, såfremt en
overbygningselev ønsker at skifte skole. I den forbindelse blev adgangen til AKT lærere også
drøftet.
Ad. 4
Norddjurs Fælles Elevråd fortalte, at den nye struktur betyder, at overbygningseleverne bliver
underrepræsenteret i det kommende fælles elevråd, da det kun er to undervisningssteder for
overbygningselever, hvorimod der er mange undervisningssteder med elever fra 1.-6. klasse. I
dag består Norddjurs Fælles Elevråd primært af elever fra 7.-9. klasse.
Det blev aftalt, at Norddjurs Fælles Elevråd i indeværende skoleår udarbejder et udkast til
sammensætning af det kommende fælles elevråd med henblik på, at der kommer en sag til
politisk behandling på et kommende møde i børne- og ungdomsudvalget.
Ad. 5
Norddjurs Fælles Elevråd spurgte ind til i hvilken grad udvalget bruger høringssvarene fra det
fælles elevråd. Børne- og ungdomsudvalget fremhævede, at høringssvarene bliver læst og
roste Norddjurs Fælles Elevråd for at være gode til at komme med gode og konstruktive
forslag i deres høringssvar.
Fra Norddjurs Fælles Elevråd deltog Lasse Munk (formand) 9. kl. Vestre Skole, Maj Munk
(næstformand) 8. kl. Vestre Skole, Sofie Fredenslund 7. kl. Kattegatskolen Åboulevarden.
Mille Bay 8. kl. Auning Skole, Julie Kirkegaard 6. kl. Gjerrild-Bønnerup Friskole, Ludvig
Bager 7. kl. Norddjurs Friskole, Malthe Busse 6. kl. Glesborg Skole, Sofie Weisbjerg 6. kl.
Kattegatskolen Skolebakken og Amalie Skree 8. kl. Ørum skole.
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SSP-samarbejdet i Norddjurs Kommune, kl. 16.30
27.12.00.A00

18/9989

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Medlemmer fra SSP lokalrådet deltager i børne- og ungdomsudvalgets møde fra kl. 16.30 –
17.00.
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at
forebygge kriminalitet iblandt børn og unge. Samarbejdsfladerne i SSP er udvidet betydeligt
gennem de senere år. Netværket, 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.
SSP-samarbejdet bidrager til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten.
Herudover bidrager samarbejdet til, at uhensigtsmæssige tendenser i børn og unges levevilkår
opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats, før problemerne bliver for store.
SSP-samarbejdet i Norddjurs Kommune er forankret i UngNorddjurs, som også varetager
sekretariatsfunktionen

for

samarbejdet.

Hos

UngNorddjurs

er

det

en

af

ungdomskonsulenterne, som varetager den koordinerende del af SSP-samarbejdet.
Ungdomskonsulenten sidder 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.
I Norddjurs Kommune er det SSP lokalrådet, som udstikker de overordnede rammer for SSPsamarbejdet. Herudover er der 3 SSP distriktsgrupper, der beskæftiger sig med 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.
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SSP lokalrådet har udarbejdet en årsrapport for 2018, samt en handleplan for lokalrådets
arbejde i 2019. Årsrapporten og handleplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for SSP samarbejdet for 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben SSP årsrapport 2018

77565/19

2 Åben Handleplan for Lokalrådet Norddjurs Kommune 2019

77567/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
SSP konsulent fra Norddjurs Kommune Keld Kristensen orienterede om SSP-samarbejdet i
Norddjurs Kommune samt SSP samarbejdets indsatser og organisering.
Herpå var der drøftelse af og spørgsmål til de forebyggende indsatser og arbejdet i SSP
samarbejdet. Herunder arbejdet med kultur og holdninger blandt forældre og børn.
Fra SSP samarbejdet deltog Keld Kristensen SSP konsulent Norddjurs Kommune, Kent
Solberg fra Østjyllands politi forebyggelsesenheden i Grenaa og leder af UngNorddjurs
Henrik Stougaard Larsen.
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Revision af styrelsesvedtægter - skoler og børnebyer
17.00.00.P00

19/5297

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. november 2013 styrelsesvedtægt for folkeskolerne i
Norddjurs Kommune med tilhørende bilag.
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. januar 2019 sammensætningen af
bestyrelserne i de nye områder. Den nye skolestruktur blev endeligt godkendt af
kommunalbestyrelsen på et møde den 26. februar 2019. Den besluttede sammensætning af
bestyrelserne fremgår af forslag til revideret styrelsesvedtægt inklusiv bilag, som er vedlagt
som bilag.
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.
Der skal oprettes elevråd på hvert undervisningssted. Repræsentanter herfra indgår i det fælles
elevråd for Norddjurs Kommune.
Derudover er særligt for skoler med flere undervisningssteder tilføjet en mulighed for, at disse
skoler kan oprette afdelingsråd på det enkelte undervisningssted. De nærmere retningslinjer
herfor er beskrevet i forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt samt i det tilhørende bilag.
Det skal bemærkes, at der er søgt om dispensation hos Undervisningsministeriet om, at
Område Øst, område Midt og Område Nord kan fortsætte som børnebyer. Denne ansøgning er
der endnu ikke kommet svar på. I den reviderede styrelsesvedtægt er der derfor indarbejdet
forskellige bestyrelsessammensætninger afhængigt af, om områderne bliver godkendt som
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børnebyer. Såfremt, at der ved tidspunktet for valg til en bestyrelse i de tre områder – Nord,
Midt og Øst – ikke er kommet en afklaring på, hvorvidt områderne bliver børnebyer, så
vælges bestyrelserne ud fra, at området godkendes som børneby.
Styrelsesvedtægten vil, når der er kommet svar fra ministeriet, blive tilrettet på baggrund af
det modtagne svar.
Til orientering er vedlagt tidsplan for valgt til bestyrelser i område Øst, område Midt og
område Nord.
Forslag til revideret styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer i Norddjurs Kommune har været
sendt til høring i bestyrelser og overgangsbestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer i
Norddjurs Kommune godkendes.
Bilag:
1 Åben Forslag til styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer 2019

83084/19

2 Åben Bilag til styrelsesvedtægter for skoler og børnebyer 2019

69051/19

3 Åben Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019

203819/18

4 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby

73578/19

5 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby

77678/19

6 Åben Høringssvar fra Anholt Skole og Børnehave

78581/19

7 Åben Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Midt

71472/19

8 Åben Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Nord

77679/19

9 Åben Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Øst

79392/19
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Børne- og ungdomsudvalget tiltræder forslag til en revideret styrelsesvedtægt for skoler og
børnebyer med følgende justeringer af styrelsesvedtægten:


Pædagogisk råd gøres frivilligt



Muligheden for SFOII tilbud nævnes



Lukkedag i SFO på grundlovsdag tilføjes



Afdelingsråd kan organiseres af en fællesbestyrelse indenfor folkeskolelovens rammer



Formuleringen omkring klassedannelse præciseres, således at det er
klassetildelingstallet, der er godkendt i ressoucerfordelingsmodellen, som er
gældende.
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Beslutningskompetence i forbindelse med afkortning af skoleugen
17.00.00.P00

19/3985

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Regeringen har den 30. januar 2019 indgået en aftale – ”Folkets skole: Faglighed, dannelse
og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole” – med
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
justeringer af folkeskolen.
Tidligere har der været mulighed for at ansøge om afkortning af skoleugens længde jævnfør §
16 b i folkeskoleloven. Med aftalen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole” har skoleleder og bestyrelse nu
også mulighed for at ansøge kommunalbestyrelsen om at afkorte skoleugen i henhold til § 16
d i folkeskoleloven.
§ 16 b henvender sig fremadrettet kun til indskoling samt specialklasser/skoler. Her er der
mulighed for at konvertere den fulde understøttende undervisning med henblik på at øge
antallet af timer med to voksne i undervisningen.
Dette vil kun kunne ske i særlige tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til en
eller flere problemstillinger i klassen.
For at imødekomme skoleleder og skolebestyrelsens anmodning om afkortning af den
samlede undervisningstid i henhold til § 16 b skal der foreligge en konkret og individuel
vurdering.
Beslutningskompetencen for ansøgninger vedr. § 16 b i folkeskoleloven er placeret hos skoleog dagtilbudschefen jævnfør beslutning i kommunalbestyrelsen d. 18. april 2017.
Med aftalen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en
mere åben og fleksibel skole” indføres § 16 d i folkeskoleloven. Her gives mulighed for at
8
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afkorte skoleugen med op til 2 ugentlige klokketimer, inklusiv pauser, for alle klasser på
mellemtrin og i udskolingen. Dette gøres ved at konvertere understøttende undervisning til
andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
Andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, vil kunne
være:


To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige
udvikling



Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever



Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Muligheden for at konvertere understøttende undervisning vil ikke afhænge af en konkret og
individuel vurdering og vil ikke kun gælde ”særlige tilfælde”, som det ellers er tilfældet ved §
16 b i folkeskoleloven.
Desuden giver aftalen – ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af
folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole” mulighed for at skoleleder og bestyrelse kan
ansøge kommunalbestyrelsen om at afkorte skoleugen med yderligere 1,5 klokketime på den
årgang, hvor konfirmationsforberedelsen foregår.
I forbindelse med ansøgning om afkortning af skoleugen kan det overvejes, om kompetencen
til at træffe afgørelse skal placeres hos børne- og ungdomsudvalget, hos skole- og
dagtilbudschefen eller hos den enkelte skoleleder/børnebyleder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til placering af beslutningskompetencen om
afkortning af skoleugen i forhold til henholdsvis § 16b og § 16d.
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2. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til placering af beslutningskompetencen i
forhold til muligheden for afkortning af skoleugen i forbindelse med
konfirmationsforberedelse.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Ad. 1 og 2:
Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk
Sørensen og Pia Bjerregaard indstiller at, beslutningskompetencen om afkortning af
skoleugen i forhold til henholdsvis § 16b og 16d samt muligheden for afkortning af skoleugen
i

forbindelse

med

konfirmationsforberedelse

placeres

hos

den

enkelte

skoleleder/børnebyleder.
Kristina Hviid indstiller, at beslutningskompetencen om afkortning af skoleugen i forhold til
henholdsvis § 16b og 16d samt muligheden af afkortning af skoleugen i forbindelse med
konfirmationsforberedelse placeres hos skole- og dagtilbudschefen.
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Handleplan for specialundervisning og inklusion
85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af forslaget til ”Handleplan for specialundervisning og
inklusion” er aftalen om budget 2019, hvor det blev besluttet, at antallet af specialpladser i
Norddjurs Kommunes specialklasserækker samt på Djurslandsskolen skal reduceres. Samtidig
blev der i budget 2019 afsat ressourcer til at understøtte forandringen, idet der er afsat midler
til en målrettet indsats med forældrevejledning og til oprettelse af lokale specialgrupper i
almenområdet.
Det blev desuden besluttet, at tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats med inklusion og
specialundervisning, skulle ske med inddragelse af områdets aktører.
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. december 2018 godkendte udvalget en proces
og tidsplan for udarbejdelsen af en handleplan for specialundervisning og inklusion. I
forbindelse med godkendelsen af tids- og procesplanen lagde udvalget vægt på, at
inklusionselementet skulle fremhæves og derudover ønskede udvalget, at der i arbejdet med
handleplanen skulle være fokus på både special- og almenområdet og samarbejdet imellem
dem.
Processen bag udarbejdelsen af handleplan for specialundervisning og inklusion, har
inddraget områdets aktører. Både i styregruppens arbejde og gennem afholdte borgermøder
samt fokusgruppeinterviews. Som bilag er vedlagt en opsamling på de gennemførte
fokusgruppeinterviews.
Målet med handleplanen for specialundervisning og inklusion og den tilknyttede
forandringsproces er at sænke segregeringsgraden ved at styrke almenundervisningsområdet.
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Det kan i den forbindelse oplyses, at i skoleåret 2017/2018 lå Norddjurs Kommunes
segregeringsgrad to procentpoint over landsgennemsnittet.
Norddjurs
Kommune

Hele landet

2017/2018

6,2

4,2

2016/2017

6,2

4,1

2015/2016

5,7

4,2

Kilde: Styrelsen for undervisning og kvalitet
Handleplanen indeholder to faser. Fase 1, der indeholder konkrete tiltag og prøvehandlinger,
som igangsættes i skoleåret 2019/2020 og en fase 2, hvor der skal laves et uddybende arbejde
for at sikre en helhedsorienteret tilrettelæggelse af specialundervisningsområdet og på at
udvikle almenområdet. Forslag til handleplan for specialundervisning og inklusion er vedlagt
som bilag.
Handleplanen skal sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes
til den 10. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at en gradvis reduktion i antallet af pladser i
specialrækkeklasser og på Djurslandsskolen skal resultere i en besparelse på 0,7 mio. kr. i
2019, 2,3 mio. kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021 og 6,4 mio. kr. i 2022.
Som middel til at realisere besparelserne er der afsat 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i 2020
til etablering af en særlig indsats i forhold til forældrevejledning og til oprettelsen af mindre
specialgrupper på de enkelte skoler.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til handleplan for specialundervisning og inklusion
sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet.
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Bilag:
1 Åben Handleplan for specialundervisning og inklusion

80137/19

2 Åben Opsamling på fokusgruppeinterview

80127/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
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Hovedprojekt for udbedring af vandskade på Vestre Skole
82.00.00.A00

18/4768

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at afsætte midler til udbedring af en vandskade
på Vestre Skole.
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 11. december 2018, at der skulle indhentes
underhåndsbud på rådgivningsopgaven vedrørende udarbejdelse af udbudsmateriale samt
udførelse af byggeledelse og fagtilsyn med håndværkere i forbindelse med udbedring af
vandskaden.
På denne baggrund har forvaltningen indhentet underhåndsbud på rådgivningsopgaven og
tildelt

opgaven

til

arkitekt-

og

ingeniørfirmaet

Arkikon,

som

afgav

billigste

konditionsmæssige tilbud.
I perioden fra februar til maj 2019 har Arkikon, i samarbejde med repræsentanter fra Vestre
Skole og forvaltningen, udarbejdet et hovedprojekt for udbedring af vandskaden på Vestre
Skole.
Udbedringen medfører, at der i kælder, stueetage og på 1. sal i varierende omfang opsættes
nye gipsvægge, at vægge pudses op og males, at nye loftsplader og lysarmaturer monteres
samt at gulvbelægningen skiftes.
Hvad angår madkundskabslokalet på 2. sal, så indrettes lokalet som ét stort lokale efter ønske
fra Vestre Skole. Ved at indrette lokalet som ét stort lokale får underviseren bedre overblik og
dermed bedre forudsætninger for at gennemføre undervisningen. I det nyindrettede
madkundskabslokale etableres der 12 nye arbejdsstationer, som placeres i vinkel fra
ydervæggene. Arbejdsstationerne indeholder bord, vask og armatur i rustfri stål samt et
14
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komfur

med

keramiske

kogeplader

og

ovn.

Øvrige

28-05-2019

nye

hårde

hvidevarer

til

madkundskabslokalet inkluderer opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler samt køleog fryseskabe. Herudover etableres et nyt depotrum og et nyt teknikrum. Etableringen af det
nye madkundskabslokale medfører desuden, at væggene males, at der laves nyt undergulv og
lægges ny gulvbelægning. Derudover laves der nye VVS- og elinstallationer, ligesom to
dobbelte emhætter flyttes og fire emhætter fjernes.
For at undgå et lignende uheld i fremtiden er vandrørene i madkundskabslokalet flyttet til
indersiden af ydervæggen. Derudover sikres det, at der ikke løber vand i de vandrør, der
ligger på ydersiden af ydervæggen i nabolokalet.
Hovedprojekt i form af tegningsmateriale og udbudsbrev for håndværkerydelserne samt et
foreløbigt budget er vedlagt som bilag. Det endelige budget foreligger efter afholdt licitation
på håndværkerydelserne.
Det forventes, at udbedringsarbejderne påbegyndes i november 2019 og er afsluttet ultimo
februar 2020. Der er vedlagt en tidsplan for processen frem mod at udbedringen af
vandskaden er gennemført.
Økonomiske konsekvenser
Den samlede økonomiske ramme for udbedring af vandskaden på Vestre Skole udgør 4,476
mio. kr. Heraf er der afholdt 0,730 mio. kr. i 2018 til dækning af udgifter til udtørring mv. Der
er således et korrigeret budget på 1,970 mio. kr. i 2019 og et budget på 1,776 mio. kr. i 2020.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forslaget til hovedprojekt for udbedring af vandskade på Vestre Skole godkendes.
2. håndværkerydelserne udbydes offentligt i fagentrepriser.
Bilag:
1 Åben Budget for udbedring af vandskade på Vestre Skole

65636/19

2 Åben Tidsplan for udbedring af vandskade på Vestre Skole

65635/19
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3 Åben Udbudsbrev, Håndværkerydelser for udbedring af vandskade på Vestre 79358/19
Skole
4 Åben Tegningsmateriale for udbedring af vandskade på Vestre Skole
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Tiltrådt.
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Forslag til indretning af lokaler i Ørum og på Mølleskolen i forbindelse med samling af
Djurslandsskolens afdelinger
82.00.00.P00

18/19073

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det samtidig besluttet, at ledig
lokalekapacitet på Ørum Skole og på en ledig skole syd for Grenaa skal være grundlaget for at
løse

Djurslandsskolens

lokaleproblemer.

Efterfølgende

blev

det

på

et

møde

i

kommunalbestyrelsen den 13. november 2018 besluttet at lukke Mølleskolen med udgangen
af skoleåret 2018/2019, mens børnehaven Møllehaven bliver på sin nuværende placering.
Samlet set er det således besluttet, at Djurslandsskolens afdelinger skal placeres på
henholdsvis Djursvej i Ørum og ledige lokaler på Ørum Skole samt på Mølleskolen.
Senest besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 19. marts 2019, hvordan lokaler og
udearealer på Ørum Skole og på Mølleskolen fordeles mellem henholdsvis Ørum Skole og
Djurslandsskolen og mellem Møllehaven og Djurslandsskolen. Plantegninger og luftfotos,
som viser fordelingerne, er vedlagt som bilag. Samtidig fremgår det af sagsfremstillingen til
kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2019, at de afsatte anlægsmidler skal anvendes ud
fra følgende prioritering:
1. Flytteudgifter.
2. Etablering af hygiejnerum til Djurslandsskolen på Ørum Skole.
3. Indendørs afskærmning mellem Møllehaven og Djurslandsskolen.
4. Indendørs afskærmning mellem Ørum Skole og Djurslandsskolen.
5. Udendørs afskærmning på Mølleskolen og Ørum Skole.
6. Inddeling af lokaler – som Djurslandskolen fremadrettet skal bruge på Mølleskolen og
Ørum Skole – i mindre rum.
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arbejdsgrupper – én for samlingen på

Djursvej i Ørum og én for samlingen på Mølleskolen – til at udarbejde forslag til nødvendige
lokalejusteringer og flytning af inventar forud for samlingen af Djurslandsskolens afdelinger
på de to adresser.
Medlemmer af arbejdsgruppen har været arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter,
øvrige medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra Djurslandsskolens afdelinger.
Desuden har forvaltningen været repræsenteret i arbejdsgrupperne. En oversigt over
arbejdsgruppernes medlemmer er vedlagt som bilag. De to arbejdsgrupper har afholdt fire
møder i perioden fra 10. april til den 8. maj 2019. Inden disse møder har arbejdsgrupperne
besigtiget lokalerne på de nye adresser. Derudover har der været afholdt pædagogisk dag for
samtlige medarbejdere på Djurslandsskolen om samlingen på de nye adresser, henholdsvis
den 23. februar 2019 på Djursvej i Ørum og den 3. april 2019 på Mølleskolen.
I arbejdsgrupperne er der givet udtryk for en række behov for ombygninger og
bygningsrelaterede arbejder de to steder. Ligeledes er det kommet frem, at Djurslandsskolens
Fjellerupafdeling har en elev, der sidder i kørestol. Hvis de behov, der er givet udtryk for på
arbejdsgruppernes møder, skal imødekommes, vil det medføre, at den samlede afsatte
økonomiske ramme på 1,5 mio. kr. overskrides. Arbejdsgruppernes vurderede behov for
ombygninger og bygningsrelaterede arbejder fremgår af vedlagte bilag.
Desuden har arbejdsgruppen vedrørende Mølleskolen givet udtryk for, at en flytning af
eleverne fra afdelingerne i Fjellerup og Stenvad først bør finde sted, når de i bilaget fremførte
ønsker til lokaleinddeling og indhegninger er gennemført.
På baggrund af de tilkendegivelser, som repræsentanter for Djurslandsskolen har givet udtryk
for i arbejdsgrupperne, har Djurslandsskolens ledelse vurderet, at de midler, der er til
rådighed, bør anvendes til at etablere et handicaptoilet på Ørum Skole og et handicaptoilet på
Mølleskolen, da ledelsen vurderer, at handicaptoiletter er en basal indretning på en skole med
børn med forskellige handicaps.
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På Ørum Skole etableres handicaptoilettet ved at lægge to toiletter og et nuværende depotrum
sammen. På Mølleskolen etableres handicaptoilettet i et mindre lokale inde i et nuværende
klasselokale.
Med udgangspunkt i at der etableres handicaptoiletter både på Mølleskolen og i Ørum,
forventes det på nuværende tidspunkt, at den etapevise samling af Djurslandsskolens
afdelinger på de to adresser kan påbegyndes ultimo november 2019.
Hvis det er muligt inden for den økonomiske ramme, etableres der desuden afblænding af to
døre ud til Møllehavens legeplads.
Forslaget, til hvordan de afsatte midler skal anvendes, har været præsenteret for
Djurslandsskolens bestyrelse og MEDudvalg, som har udarbejdet høringssvar til
sagsfremstillingen inkl. alle bilag. Høringssvar fra bestyrelse og MEDudvalg er vedlagt som
bilag.
Økonomiske konsekvenser
Der er på anlægsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til flytteudgifter og mindre ombygninger i
forbindelse med etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune.
Det vurderes, at der skal anvendes 0,5 mio. til flytning af inventar mv. i forbindelse med den
nye skolestruktur på almenskoleområdet og i forbindelse med samling af Djurslandsskolens
adresser i Ørum og på Mølleskolen.
Den resterende 1,0 mio. kr. foreslåes anvendt til at etablere et handicaptoilet på Ørum Skole
samt et handicaptoilet på Mølleskolen.
Det bemærkes, at der er udarbejdet anlægsforslag til budget 2020 på børne- og
ungdomsudvalgets område, som rummer de behov for lokalejusteringer i Ørum og på
Mølleskolen, der er givet udtryk for i arbejdsgrupperne.
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Det bemærkes endvidere, at der ved samlingen af Djurslandsskolen på to adresser er indregnet
en besparelse på ledelse på 0,650 mio. kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at
1. der anvendes op til 0,5 mio. kr. til flytning af inventar mv. i forbindelse med den nye
skolestruktur på almenskoleområdet og i forbindelse med samling af
Djurslandsskolens adresser i Ørum og på Mølleskolen.
2. der anvendes op til 1,0 mio. kr. til etablering af handicaptoilet henholdsvis i Ørum og
på Mølleskolen.
3. der indhentes underhåndbud på håndværkerydelserne forbundet med at etablere
handicaptoiletter i henholdsvis Ørum og på Mølleskolen i én entreprise.
4. arbejderne forbundet med at etablere handicaptoiletter henholdsvis i Ørum og på
Mølleskolen tildeles efter kriteriet laveste pris.
5. forvaltningen bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne forbundet med at etablere
to handicaptoiletter, såfremt det efter tilbudsindhentningen viser sig, at de to
handicaptoiletter kan etableres for højst 1,0 mio. kr.
6. såfremt det viser sig, at udgiften forbundet med, dels at flytte inventar, og dels at
etablere to handicaptoiletter, samlet set ikke overstiger 1,5 mio., bemyndiges
forvaltningen til at anvende de overskydende midler til henholdsvis indendørs og
udendørs afskærmning på Mølleskolen.
7. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. i 2019 finansieret af det på
investeringsoversigten for budget 2019-2022 afsatte beløb på 1,5 mio. kr. i 2019 til ny
skolestruktur.
Bilag:
1 Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen, skolebestyrelsen 200519

78355/19

2 Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen, MED 200519

78354/19

3 Åben Arbejdsgruppernes

vurderede

behov

for

ombygninger

og 79357/19

bygningsrelaterede arbejder
4 Åben Oversigt

over

medlemmer

af

arbejdsgrupper

Djurslandsskolens afdelinger

20

ifm.

samling

af 79356/19

Børne- og ungdomsudvalget

28-05-2019

5 Åben Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer 79355/19
mellem Djurslandsskolen og Møllehaven.
6 Åben Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer 79354/19
mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Ad. 1-7
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Pia Bjerregaard og
Kristina Hviid tiltræder indstillingen.
Et flertal bestående Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Pia Bjerregaard og
Kristina Hviid indstiller desuden, at det nuværende udbud og efterfølgende anlægsarbejde på
Mølleskolen igangsættes som planlagt i efteråret 2019. Selve beslutningen om flytning af
eleverne til Mølleskolen fastholdes, jfr. budgetaftalen for 2019. Men tidspunkt for flytningen
af eleverne til Mølleskolen udskydes til sommeren 2020 - primært af hensyn til at skabe ro
hos børnene i deres skoleskifte i lighed med kommunes øvrige børn, som flyttes i forbindelse
med budget 2019.
Flertallet afventer desuden, om der under forhandlingerne til budget 2020 afsættes yderligere
midler til ombygninger af Mølleskolen.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo tager forbehold.
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Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område pr. 30. april 2019
00.30.00.Ø00

19/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Korrigeret
Oprindeligt

budget inkl. Forventet

budget

drifts-

Budget 2019 (mio. kr.)

regnskab

Afvigelse til
opr.
budget*

overførsler

Drift – indenfor servicerammen

666,2

662,8

674,2

8,0

Drift – udenfor servicerammen

-1,1

-1,1

-2,1

-1,0

665,1

661,7

672,1

7,0

5,1

4,9

4,9

-0,2

Drift i alt
Anlæg

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 666,2 mio. kr. i 2019 og der
forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. indenfor servicerammen på udvalgets område.
Samlet set forventes der et merforbrug på 7,0 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets
område.
I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune 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 budget og serviceramme.
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Overordnet konklusion på drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 672,1 mio. kr., hvilket medfører, at
der er et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2019.
Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 10,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet
og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på socialområdet.
Merforbruget på skole- og dagtilbudsområdet skyldes primært fratrædelsesudgifter til ledelse
og lærere i forbindelse med opsigelser som følge af den nye skolestruktur samt stigende
udgifter til betaling for elever i skoletilbud i andre kommuner som følge af, at mange forældre
til børn på Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole har valgt at flytte deres børn til
skoler i Syddjurs Kommune.
Mindreforbruget på socialområdet fordeler sig med 2,3 mio. kr. indenfor servicerammen og
1,0 mio. kr. udenfor servicerammen, og vedrører henholdsvis mindreudgifter til anbringelser
og forebyggende foranstaltninger samt mindreudgifter vedrørende decentrale aftaleenheder.
Desuden forventes merindtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager.
Til finansiering af dele af merudgifterne på skole- og dagtilbudsområdet er der medtaget en
række mindreforbrug på skoler og børnebyers driftsbudgetter, uforbrugte centrale puljemidler,
mindreforbrug på afsatte midler til ekstra busdrift som følge af ændring af skoledistrikter i
forbindelse med den nye skolestruktur, en engangsindtægt fra staten når kommunen overtager
driften af 10. klasse til en erhvervsskole samt mindreforbrug på diverse øvrige konti på den
centrale del af budgettet på skole- og dagtilbudsområdet.
Det skal bemærkes, at den beregnede fratrædelsesudgift til lærere kan vise sig at blive lavere,
hvis det lykkes for en del af de opsagte medarbejdere med lange opsigelsesvarsler at komme i
beskæftigelse inden opstarten på det nye skoleår.
I forbindelse med finansieringen af det resterende merforbrug på 8,0 mio. kr. inden for
servicerammen kan forvaltningen pege på følgende muligheder:
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Det vil være muligt at anvende et eventuelt bonusbeløb på 1,4 mio. kr. pr. skole, som
henholdsvis Auning Skole, Ørum Skole og Kattegatskolen vil få udbetalt fra staten i
forbindelse med en succesfuld gennemførelse af ”Program for løft af de fagligt
svageste elever”. Hvis f.eks. to ud af de tre skoler lykkes med at løfte karakterniveauet
ved de igangværede eksamener, så vil det medføre en merindtægt på 2,8 mio. kr. i
2019.



Det vil ligeledes være muligt at finansiere en del af merforbruget ved at undlade at
anvende den andel af de statslige midler til styrkelse af de første år i udsatte børns liv
– herunder midler til løft af kvaliteten i dagtilbud – som Norddjurs Kommune
forventes at modtage via den kommende midtvejsregulering. Der er tale om midler,
som blev afsat i forbindelse med finansloven for 2019. Størrelsen på beløbet er endnu
ukendt, men forventes at være på minimum 0,5 mio. kr. i 2019.



Endelig foreslås det at anmode de institutioner på børne- og ungdomsudvalgets
område, som ikke er blevet ramt af kraftige driftsbesparelser, om at udvise
tilbageholdenhed med afholdelsen af udgifter i 2019, så de opnår et driftsoverskud i
størrelsesordenen 1,0 mio. kr. I stedet for at overføre overskuddet til det efterfølgende
budgetår, så anvendes beløbet til at medfinansiere de samlede merudgifter på området.
Mindreforbruget skal primært skabes på budgetterne for Djurslandsskolen, Tandplejen
og den nye aftaleenhed bestående af Familiehuset, sundhedsplejen og FTI.

De tre forslag vil samlet set medføre, at merforbruget bliver reduceret fra 8,0 mio. kr. til 3,7
mio. kr. i 2019.
Driftsoverførsler
Børne- og ungdomsudvalget har en negativ driftsoverførsel fra 2018 på i alt 2,7 mio. kr.
Beløbet indgår i det korrigerede budget i ovenstående tabel.
Varslings-/opmærksomhedspunkter


Effekt af skolestrukturen vedrørende udgifter til afskedigelser samt elever, som vælger
skoletilbud i andre kommuner.



Socialområdet er følsomt for udsving i dyre anbringelsessager
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Vedrørende budget 2020 vil der være en forstærket effekt af merudgifter i forbindelse
med elever, som vælger skoletilbud i andre kommuner.

Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører udbedring af vandskade på Vestre Skole.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til de tre konkrete forslag til nedbringelse af
det forventede merforbrug fra 8,0 mio. kr. til 3,7 mio. kr.
2. børne- og ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der
skal iværksættes for at nedbringe merforbruget i 2019.
3. budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 på børne- og ungdomsudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 80174/19
ultimo april 2019
2 Åben Anlægsoversigt

78689/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Ad. 1 og 2
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia
Bjerregaard beslutter, at gennemføre en generel rammebesparelse på i gennemsnit 1,3 procent
på alle aftaleenheder og institutioner i 2019, så der opnås budgetbalance på børne- og
ungdomsudvalgets område i 2019.
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Mads Nikolajsen og Ulf Harbo stemmer imod flertallets beslutning om besparelser og ønsker,
at sagen kommer i kommunalbestyrelsen.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo foreslår i stedet, at merforbruget på børne- og
ungdomsudvalgets

område

finansieres

af

de

afsatte

centrale

puljemidler

økonomiudvalget, hvoraf der er ca. 17 mio. kr. i puljemidler, som er uforbrugte.
Ad. 3
Godkendt.
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Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år
00.30.00.Ø00

19/7733

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Det fremgår af budgetkontrollen pr. 30. april 2019, at der på børne- og ungdomsudvalgets
område forventes et merforbrug inden for servicerammen på 8,0 mio. kr. i 2019.
En samlet oversigt over budgetproblemerne (fra budgetkontrollen pr. 30. april 2019) er
vedlagt som bilag.
På nuværende tidspunkt forventes der også et merforbrug i 2020, hvis der ikke tages konkrete
initiativer til at nedbringe udgifterne på området. Det er forvaltningens forsigtige vurdering, at
merforbruget vil blive i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. inden for servicerammen. Dvs.
nogenlunde på samme størrelse som i 2019.
Tilsvarende er det forvaltningen vurdering, at der også vil være et merforbrug i 2021 og
efterfølgende år. Ud fra en alt andet lige betragtning, så vil merforbruget blive på samme
størrelse som i 2020. Dog skal der hvert år tages højde for den manglende prisfremskrivning
på ikke-lønkonti, som vil medføre at merforbruget vil vokse med ca. 1,25 mio. kr. i 2021 og
2,5 mio. kr. i 2022.
Dvs. at det samlede merforbrug inden for servicerammen må forventes at blive i
størrelsesordenen 9,75 mio. kr. i 2021 og 11,0 mio. kr. i 2022.
Uden for servicerammen forventes der i alle årene en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr.
Der er udarbejdet et notat, hvor der gives en nærmere beskrivelse, dels af budgetproblemerne
i 2019, 2020 og efterfølgende år, og dels af forvaltningens konkrete forslag til og overvejelser
om, hvordan budgetproblemerne kan løses. Notatet er vedlagt som bilag.
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I den følgende tabel er der givet en samlet oversigt over det forventede merforbrug inden for
servicerammen og forvaltningens forslag til finansiering af merforbruget i perioden 20192022:
(i hele mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

Merforbrug inden for servicerammen

8,00

8,50

9,75

11,00

Bonusbeløb

-2,80

-

-

-

Udskyde anvendelsen af statslige midler

-0,50

-

-

-

Budgettilbageholdenhed

-1,00

-

-

-

Centrale puljer på skoleområdet

-

-3,25

-3,25

-3,25

Anbringelser og forebyg. foranstaltninger

-

-1,60

-3.20

-4,80

Mellemkommunale betalinger

-

-

-0,90

-0,90

Rammebesparelse på specialundervisning

-

-1,00

-2,00

-3,00

Besparelse på Djurslandsskolen

-

-0,75

-1,50

-1,50

Besparelse på Tandplejen

-

-0,25

-0,50

-0,50

-0,25

-0,50

-0,50

1,40

-2,10

-3,45

Finansieringsforslag

Besp. på Familiehuset/
sundhedsplejen/FTI
Samlet merforbrug efter besparelser

3,70

Samlet set vil ovenstående tiltag reducere merforbruget inden for servicerammen fra ca. 8,5
mio. kr. til ca. 1,4 mio. kr. i 2020.
Herefter vil tiltagene medvirke til at skabe et årligt mindreforbrug, der kan anvendes, dels
som budgetbuffer i de enkelte budgetår, og dels til afdrag på negative budgetoverførsler fra
tidligere år.
I 2021 forventes tiltagene at resultere i et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr., mens
mindreforbruget forventes at blive på ca. 3,45 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.
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Da spørgsmålet om gennemførelse af besparelser skaber betydelig usikkerhed i de berørte
dele af den kommunale organisation, er det forvaltningens anbefaling, at der tilrettelægges en
beslutningsproces med en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne kan
løses. Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis den endelige politiske behandling allerede
kan finde sted på økonomiudvalgets møde den 11. juni og kommunalbestyrelsens møde den
18. juni 2019.
Inden den endelige behandling i kommunalbestyrelsen vil der samtidig blive tilrettelagt en
proces, hvor de berørte lokaludvalg, bestyrelser og råd får mulighed for at drøfte
finansieringsforslagene.
Det skal desuden bemærkes, at der efter den endelige beslutning om gennemførelse af
besparelserne lægges op til en ny proces i 2. halvår 2019, hvor alle berørte parter inddrages i
arbejdet med at beskrive de konkrete måder, hvorpå besparelserne skal udmøntes.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenstående afsnit.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til nedbringelse af det
forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år.
2. børne- og ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der
skal iværksættes for at nedbringe det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende
år.
3. børne- og ungdomsudvalget godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en
hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.
Bilag:
1 Åben Budgetproblemer

og

forslag

til

løsninger

på

børne-

og 80173/19

ungdomsudvalgets område - 2019, 2020 og overslagsår
2 Åben Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Ad. 1 og 2
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia
Bjerregaard indstiller, at de af forvaltningen foreslåede tiltag til nedbringelse af det forventede
merforbrug i 2020 og efterfølgende år godkendes.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at de af forvaltningen foreslåede tiltag til
nedbringelser af det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år ikke godkendes.
Ad. 3
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia
Bjerregaard godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en hurtig politisk
stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at der gennemføres en høringsproces, hvor børneog ungdomsudvalget behandler indkomne høringssvar inden endelig behandling af sagen i
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
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Budget 2020-2023 - anlægsforslag
00.30.00.Ø00

19/24

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for budget 2020-2023 skal fagudvalgene i maj/juni 2019 prioritere
anlægsforslag på udvalgets eget område.
I budget 2019 blev der vedtaget en anlægsramme på 32 mio. kr. i 2020 for Norddjurs
Kommune. Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen i marts 2019 har truffet beslutning om
bevilling af 15 mio. kr. til medfinansiering af Kattegatcentrets masterplan fase 1 i 2020, der
finansieres med salget af jord ved Gl. Estrup. Der er således tale om en samlet anlægsramme
på 47 mio. kr. i 2020.
Råderummet vurderes at være:

Budget 2020

Anlægsramme i 2020

47,0 mio. kr.

Kattegatcentret, masterplan fase 1

-15,0 mio. kr.

Køb af arealer omkring letbanen ved Grenaa og Trustrup stationer

-1,8 mio. kr.

Eksternt finansierede anlæg som genopretning af Højmose og restaurering
af Dystrup-Ramten søerne, lovbundne anlæg som dokning og udskiftning
af motor på færger og særligt presserende anlæg som fx tagflader på
Auning Skole og vandskade ved Vestre Skole

-5,4 mio. kr.

Reservepulje til overførte anlæg

-5,0 mio. kr.

Råderum

19,8 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående oversigt er der taget politisk stillingtagen til at anvende et
beløb til Kattegatcentret og til køb af arealer omkring letbanen. Herudover er der
igangværende anlæg, der er eksternt finansieret, hvor Norddjurs Kommune vil lide et tab ved
at trække sig ud og lovbundne anlæg som dokning af færger m.v. Samtidig er det vedtaget i
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den økonomiske politik, at der fremover skal indarbejdes en anlægsreserve til imødegåelse af
ekstra anlægsudgifter som følge af eventuelle overførsler af anlæg og eventuelle uforudsete
udgifter. Puljen skal medvirke til, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes.
Forvaltningen vurderer – på baggrund af niveauet for overførelser - at der bør afsættes en
reservepulje på ca. 5 mio. kr. i 2020.
Samlet set er der forlods anvendt ca. 27,2 mio. kr. af den samlede ramme på 47 mio. kr. Der
resterer således et råderum på 19,8 mio. kr.
Direktionen har i henhold til den vedtagne budgetprocedure drøftet en strategisk retning for
anlægsforslagene. Drøftelsen baserer sig på fagområdernes faglige prioritering af
anlægsforslagene.
Der har i direktionens drøftelse været et udgangspunkt om bevillingen til Kattegatcentret, som
er en del af temaet omkring Sydhavnens udvikling, Stenas udbygning af færgefart på tværs af
Kattegat, og den deraf følgende turist- og erhvervsmæssige betydning. Derudover har der
været fokus på nødvendig vedligehold af tage, bygninger, herunder tag på Auning skole samt
lovbundne opgaver omkring lokal færgefart. Endelig er der taget hensyn til tidligere trufne
politiske beslutninger, som eksempelvis køb af arealer omkring letbanen, eksternt
finansierede projekter og udbedring af vandskade på Vestre Skole.
Forvaltningernes faglige prioritering fremgår af den samlede oversigt over samtlige
anlægsforslag til budget 2020-2023, som er vedlagt dagsordenen.
Summen af de samlede anlægsforslag udgør 87,9 mio. kr. i 2020, og det har derfor været
nødvendigt at foretage en stram prioritering, idet der som opgjort ovenfor reelt kun er et
råderum på 19,8 mio. kr., som der kan prioriteres indenfor.
Anlægsforslagene er fagligt prioriteret fra 0-4, hvor dem med prioritet 0 er lovbundne anlæg,
politisk prioriterede anlæg, eksternt finansierede anlæg og et enkelt presserende anlæg vedr.
taget på Auning skole. Herunder indgår også budgettet til jordforsyning, hvor nettobudgettet
over tid balancerer/går i nul, idet det er nødvendigt at budgettere med jordforsyning, da der i
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det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter til byggemodning og arealerhvervelser
før der er opnået indtægter fra grundsalg. Projekter med prioriteringen 0=nul udgør 27,2 mio.
kr.
Herefter er der foretaget en prioritering i forhold til hvilke anlæg, der vurderes at være
nødvendige at gennemføre i 2020 for at sikre en fortsat proces med opfyldelse af
udviklingskrav samt vedligeholdelse. Disse projekter er prioriteret fra 1-4 med følgende
prioritet:
1: Anbefales på det kraftigste at gennemføre - skal
2: Anbefales at gennemføre - bør
3: Vil være hensigtsmæssig at gennemføre - kan
4: Ønske
Summen af projekter prioriteret med 1 udgør 17,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til det
råderum på 19,8 mio. kr., der er til stede.
På grund af anlægsrammens størrelse på 47 mio. kr. i budget 2020 er der er plads til de
vigtigste og uundgåelige projekter indenfor det budget på 47 mio. kr., der er til rådighed i
2020, hvilket svarer til projekter prioriteret med 0=nul og 1.
Herudover resterer et mindre beløb på 2,7 mio. kr. hvor der kan prioriteres i forhold til forslag
med prioritet 2.
Børne- og ungdomsudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.
Anlægsbeskrivelserne for eget udvalg er vedlagt som bilag. Derudover er der til orientering
vedlagt en henvendelse fra overgangsbestyrelsen i Område Øst.
Det skal bemærkes, at anlægsforslag vedrørende klimaskærme på bygninger på børne- og
ungdomsudvalgets område henhører under miljø- og teknikudvalgets område.
Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper:
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Anlæg, som udvalget vurderer er uundgåelige eller politisk prioriteret får prioritet 0



De anlægsforslag, som udvalget herefter helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1
mens der foretages en prioritering fra 2 til 4, hvor 4 svarer til det forslag, som udvalget
bedst kan udvære.

Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for børne- og ungdomsudvalget, som lige nu er
gældende for år 2020-2022 (2023 er endnu ikke teknisk budgetlagt):
Mio. kr.

2020

2021

2022

Anlægsrammen

2,626

0,850

0,850

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget prioriterer anlægsforslag
indenfor eget udvalgsområde.
Bilag:
1 Åben Oversigt over anlægsforslag til budget 2020-2023 på børne- og 78525/19
ungdomsudvalgets område
2 Åben Samlet oversigt over anlægsforslag til budget 2020-2023

78391/19

3 Åben Anlægsforslag til budget 2020 på børne- og ungdomsudvalgets område

80176/19

4 Åben Henvendelse fra Område Øst

80498/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Børne- og ungdomsudvalget prioriterer følgende anlægsforslag på udvalgets område i
nedenstående rækkefølge:
1. A301
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2. A305 – dog således, at såfremt område Øst modtager midler fra den statslige pulje til
karakterløft af fagligt svage elever, så skal område Øst selv finansiere inddelingen af
lokaler på Vestre Skole. Dette sker i lighed med beslutningen om, at Ørum Skole i
2018 skulle finansiere et påbud fra arbejdstilsynet af midler fra puljen til løft af fagligt
svage elever.
3. 303A
4. 303B
5. A304
6. A302
7. A306
8. A303C
9. A308
10. A307
11. A309.
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Drøftelse af nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område
00.22.00.Ø00

19/8242

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 2. maj 2019 blev orienteringen om nøgletal på
børne- og ungdomsudvalgets område udsat til mødet den 28. maj 2019.
I budgetaftalen for 2019-2022 er det aftalt, at ”På alle områder skal der i kommunens
styringsgrundlag arbejdes systematisk med benchmarking og inspiration fra andre
kommuner, således at der i alle tilfælde søges mod best-practice”.
Den 5. februar 2019 gennemgik og drøftede økonomiudvalget i overensstemmelse med den
godkendte tidsplan for budgetprocessen 2020-2023 nøgletal på udvalgte områder i
sammenligning med andre kommuner. Økonomiudvalget godkendte på samme møde, at
fagudvalgene arbejder videre med relevante nøgletal på deres områder ud fra en betragtning
om, at en hensigtsmæssig brug af sammenlignelige nøgletal blandt andet kan medvirke til at
svare på følgende spørgsmål:


Hvor mange penge bruger vi?



Hvad bruger vi pengene på?



Hvad får vi ud af pengene?



Hvilken forskel gør det for borgerne?

Hertil skal bemærkes, at KL i deres analyse af den aktuelle økonomiske situation i Norddjurs
Kommune har fremhævet, at kommunen har et højt udgiftsniveau på flere hovedområder.
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På børne- og ungdomsudvalgets område er der udarbejdet nøgletal, der viser Norddjurs
Kommunes udgiftsniveau på en række udvalgte hovedområder sammenlignet med Norddjurs
Kommunes sammenligningskommuner. Nøgletallene er vedlagt som bilag.
Nøgletallene er primært taget fra ECO/VIVE og består af regnskabstal fra 2017 og tal fra
budget 2019.
Desuden er der medtaget beregnede budget 2020-tal for Norddjurs Kommune (regnet i 2019
p/l) for at kunne anskueliggøre effekten af de vedtagne besparelser. Dette sker ud fra en alt
andet lige betragtning om, at sammenligningskommunerne har et uændret serviceniveau fra
2019 til 2020.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil nøgletallene blive gennemgået.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter nøgletallene på børne- og
ungdomsudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Børne- og ungdomsudvalget drøftede nøgletal på udvalgets område.
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Status på fordelingen af elever fra Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole
17.01.00.G01

19/8232

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, der viser hvilke skoletilbud, forældrene i
Mølleskolens nuværende skoledistrikt har valgt til deres børn fra skoleåret 2019/20 samt en
oversigt over, hvilke skoletilbud forældre til overbygningselever på Ørum Skole har valgt til
deres børn fra skoleåret 2019/20.
Oversigten er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Elevtalsopgørelse Mølleskolen og Ørum Skole pr 20-5-19
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
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Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang
KFU/BUU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018 at godkende indledning af en aftaleproces
omkring en kommuneaftale inden for DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) nationale
vision ”Bevæg dig for livet”. Forslag til kommuneaftalen og budget er vedlagt til
godkendelse.
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Nordea-fonden og TrygFonden
indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision
”Bevæg dig for livet” med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.
Visionens målsætning er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af
befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 % af
befolkningen var idrætsaktive, og 41 % var medlem af en idrætsforening.
For at nå visionen har ”Bevæg dig for livet” blandt andet fokus på kommunesamarbejde, og
der er pr. 1. maj 2019 17 kommuner, der har indgået aftaler. Målet med denne kommuneaftale
er at få flere idrætsaktive borgere i Norddjurs Kommune. Særligt med fokus på at få de
inaktive gjort idrætsaktive, samt at der er flere borgere, der dyrker foreningsidræt og anden
motion i fritiden.
Til udarbejdelsen af kommuneaftalen har der været nedsat en arbejdsgruppe i Norddjurs
Kommune på tværs af forvaltningerne, og udarbejdelsen er sket i et tæt samarbejde med
repræsentanter fra DGI Østjylland og ”Bevæg dig for livet” - kommuneenheden. På baggrund
af en længerevarende proces i arbejdsgruppen og dialog med råd og samvirker samt politiske
målsætninger og fokusområder er der udpeget nedenstående målgrupper og indsatsområder:
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Målgrupper:


Børn og unge



60+ årige

Indsatsområder:


Sundhed



Rum og rammer for bevægelse



Foreningsudvikling

Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge samt 60+ årige er i Norddjurs Kommune generelt
lavere end i de andre østjyske kommuner, og der ligger et stort potentiale i at styrke disse
målgruppers deltagelse gennem initiativer inden for sundhed, rum og rammer samt
foreningsudvikling.
Kommentarer fra råd og samvirker er opsummeret i vedlagte notat.
I forhold til målopfyldelsen skal der inden for hvert indsatsområde udarbejdes handleplaner,
hvor indsatserne vil være videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser samt
iværksættelse af nye tiltag.
Måling af udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau vil ske gennem en årlig
benchmarking-undersøgelse blandt 4.000 borgere og via nationale undersøgelser på sundhedsog idrætsområdet.
Aftalen kommer til at omfatte hele Norddjurs Kommune.
Kommuneaftalen er en 5-årig aftale gældende fra den 1. september 2019.
Aftalen er dynamisk, hvor handleplanerne løbende kan blive justeret efter den politiske
styregruppes beslutning.
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Forud for kommunalbestyrelsens godkendelse af indledning af aftaleprocessen var sagen
sendt i høring hos Norddjurs Fritidsråd, der er positivt indstillet over for projektet, forudsat at
der ikke tages midler fra fritidsområdet til projektet.
Programstyringen er placeret under kultur- og fritidsudvalget, men det er et samarbejde på
tværs af fagområder. I aftalen indgår, at borgmester, formand for voksen- og plejeudvalget
samt formand for børne- og ungdomsudvalget deltager som repræsentanter for Norddjurs
Kommune i den politiske styregruppe sammen med formanden for kultur- og fritidsudvalget
og en udpeget repræsentant for Norddjurs Fritidsråd. Styregruppen mødes fast en gang årligt.
Parallelt med den politiske behandling i Norddjurs Kommune er aftaleudkastet sendt til
behandling i DGI og DIF, der begge er politisk opbyggede organisationer.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune vil understøtte projektet i form af medarbejdertimer svarende til 0,250
mio. kr. årligt til projektledelse.
Midler til en årlig benchmarkingundersøgelse foreslås finansieret med 0,030 mio. kr. årligt for
perioden 2019 - 2023 fra idræts- og fritidspuljen. Puljen er på 0,200 mio. kr. årligt, og der er
på nuværende tidspunkt i 2019 givet tilsagn til 8 projekter for i alt 0,058 mio. kr., hvorfor
restbudgettet inden dette møde udgør 0,142 mio. kr.
Finansiering af projektet fra puljen for budget 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023 er under
forudsætning af, puljens tilstedeværelse efter budgetvedtagelse af budget 2020 og overslagsår.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at aftalen godkendes.
Bilag:
1 Åben Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norddjurs Kommune

78790/19

2 Åben Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast

78560/19

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet

79179/19
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4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet

28-05-2019

82772/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Tiltrådt.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at udvalget lægger vægt på, at børn og unge med
handicap også omfattes af aftalen.
På børne- og ungdomsudvalgets møde blev høringssvar fra ældrerådet uddelt. Høringssvaret
er vedlagt som bilag.
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Godkendelse af ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg, Anholt
17.01.00.P08

19/9248

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Regeringen har åbnet op for, at kommuner og folkeskoler kan deltage i et rammeforsøg
indenfor folkeskoleloven om øget frihed til folkeskoler (kaldet frihedsforsøget).
Formålet med forsøget er at blive klogere på, om folkeskoler med færre bindinger kan løfte
elevernes faglige niveau og fremme det gode børneliv. Forsøget giver mulighed for at søge
om at kunne fravige en række statslige regler for folkeskolen. Skoler, som deltager i
frihedsforsøget, skal fortsat leve op til folkeskolelovens øvrige bestemmelser, som der ikke
gives tilladelse til at fravige.
Undervisningsministeriets vil i udvælgelsen af skoler til deltagelse i rammeforsøget også
lægge vægt på, i hvor høj grad skolen og kommunalbestyrelsen, som en del af forsøget, også
giver skolen frihed fra kommunale bindinger.
Op til 75 skoler kan deltage i frihedsforsøget, som løber over 4 skoleår med start fra skoleåret
2019/2020.
Folkeskoler

kan søge om at deltage

med godkendelse

fra skolebestyrelse

og

kommunalbestyrelse. Da ansøgningsfristen var fredag den 10. maj har Anholt Skole indsendt
ansøgning om deltagelse i frihedsforsøget til Undervisningsministeriet med forbehold for
kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse. Det kan oplyses, at skolebestyrelsen har
godkendt ansøgningen.
Nedenfor er listet de statslige og kommunale frihedsgrader, Anholt Skole ansøger om. En
nærmere uddybning af hvert område belyses i den konkrete ansøgning, som er vedlagt som
bilag.
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Med ansøgningen søger Anholt Skole om følgende frihedsgrader:


Frihed fra folkeskolelovens regler om åben skole



Frihed fra folkeskolelovens regler om lektiehjælp og faglig fordybelse



Frihed fra elevplan til at arbejde med evaluering af elever på andre måder end via
elevplanen



Frihed til at beslutte antallet af undervisningstimer og undervisningens samlede
varighed



Friere muligheder for at kunne undervise elever i hold.

Desuden

ansøges

om

frihed

til

at

delegere

beslutningskompetencen

til

skoleleder/skolebestyrelse inden for følgende områder:


Undervisningstimetal



Rammer for klassedannelse



Antallet af skoledage



At give mere undervisning ved at lægge timer på andre klassetrin end dem, der følger
af folkeskoleloven



Beslutning om ansættelse og afskedigelse af lærere og pædagoger med fastholdelse af
nuværende overenskomstrettigheder



Beslutning om skolebestyrelsens sammensætning og valg til forældrerepræsentanter



Godkendelse af udsættelse af et barns skolestart eller indskrivning i det kalenderår,
hvor barnet fylder 6 år



Beslutning om aldersintegreret undervisning og rullende skolestart.

Endvidere ansøges om frihed til at afvige fra følgende kommunale retningslinjer/politikker:


Brobygning



Frihed til at vælge, hvilke kommunale indsatser, som man ønsker at deltage i



Læsetests.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at ansøgning om Anholt skoles deltagelse rammeforsøg
indenfor folkeskoleloven om øget frihed til folkeskoler (kaldet frihedsforsøget) godkendes.
Bilag:
1 Åben Ansøgning fra Anholt Skole

72978/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Tiltrådt.
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Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune
28.09.00.P05

19/7644

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 2. maj 2019 blev punktet om rekruttering af
dagplejere i Norddjurs Kommune udsat til dette møde.
Norddjurs Kommune har pr. 1. marts 2019 ansat 110 kommunale dagplejere til at passe 378
børn. Dermed har 65 % af de indskrevne 0-3 årige børn deres daglige gang i den kommunale
dagpleje.
For at sikre en høj kvalitet i dagplejen er det afgørende, at det er muligt at rekruttere
kvalificerede dagplejere, når der opstår ledige stillinger.
På nuværende tidspunkt er der store forskelle på rekrutteringsmulighederne imellem
børnebyerne og områderne i kommunen. Generelt tegner der sig et billede af, at børnebyerne
har store udfordringer forbundet med at besætte ledige dagplejestillinger. Typisk modtager
børnebyerne mellem 0-2 ansøgninger til en ledig dagplejestilling.
Område Grenaa og Område Auning har ikke samme rekrutteringsvanskeligheder for
dagplejen. Her modtager man ofte løbende uopfordrede henvendelser ligesom antallet af
ansøgere på konkrete stillinger er højere.
På tværs af børnebyer og områder er der bred enighed om, at dagplejens image og faglighed
er afgørende for, hvorvidt dagplejen er en attraktiv arbejdsplads.
I den forbindelse har forvaltningen iværksat kompetenceudviklingsforløb for dagplejere
gennem flere omgange – eksempelvis 8-ugersforløbet fra 2013-2015, ”En forskel for livet” fra
2016-2018 og senest i forbindelse med ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.
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Desuden nævner aftaleholdere og afdelingsledere, at forestillingen om ensomhed i jobbet,
lange arbejdsdage, sammensmeltning af privatliv og arbejdsliv samt fysiske krav til
godkendelse af boligen kan være faktorer, der vanskeliggør rekruttering.
En uddybende beskrivelse af rekrutteringsmulighederne er vedlagt som bilag. Desuden er der
til orientering vedlagt en pjece fra FOA om stillingen som dagplejer.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at den udarbejdede status på rekruttering til den kommunale
dagpleje tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune 2019

65539/19

2 Åben Bliv dagplejer - FOA

80012/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
Sagen drøftes på næste kontaktudvalgsmøde.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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Orientering om nye ungdomskriminalitetsnævn
27.00.00.G00

19/9484

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Den 1. januar 2019 trådte reglerne om de nye ungdomskriminalitetsnævn i kraft. Nævnene er
en del af en større reform til bekæmpelse af ungdomskriminalitet, der er lanceret i samarbejde
mellem Regeringen (Venstre, Konservative og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti.
Den politiske aftale består af i alt 24 initiativer, som er forankret hos henholdsvis
Justitsministeriet og Børne- og Socialministeriet. Den politiske aftale er udmøntet i:
1. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
2. Lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar og lov om socialtilsyn.
Begge love trådte i kraft pr. 1. januar 2019.
Der er nedsat et Ungekriminalitetsnævn i hver politikreds. Ungdomskriminalitetsnævnet
består af en formand og et antal næstformænd (formandskabet), som alle er dommere. De
andre medlemmer udgøres af ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde
og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til udsatte børn og unge.
Ungdomskriminalitetsnævnene har til opgave at fastlægge målrettede, individuelle og
forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, som har begået personfarlig
kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, hvis de samtidig besidder en række særlige
risikofaktorer.
Det følger af Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, at det er kommunerne, der indstiller
straksreaktioner og forbedringsforløb til nævnet. Det er også kommunernes ansvar, at de
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forløb, der træffes afgørelse om i nævnet, iværksættes efterfølgende. Sideløbende hermed er
det den nyoprettede Ungekriminalforsorgs ansvar at føre tilsyn med forløbene, herunder tilse,
at kommunerne iværksætter de aftalte forløb samt føre kontrol med, at barnet/den unge
deltager i forløbene. Der er i reformen lagt vægt på, at forløbene skal skræddersys til den
enkeltes situation, og at de unges sager skal behandles hurtigt og effektivt.
Grafisk illustration af sagsforløbet i Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgens
tilsynsopgave er vedlagt som bilag.
Status på arbejdet
I den første periode med ungdomskriminalitetsnævnene er der brugt meget tid på indledende
møder

og

forventningsafstemninger

mellem

de

relevante

samarbejdspartnere.

Ungekriminalforsorgen har i uge 47 og 48 afholdt i alt tre workshops for landets kommuner
med henblik på at tage hul på dialogen.
Yderligere har Østjyllands politi holdt møder med de enkelte kommuner med udgangspunkt i
det forestående samarbejde. Formålet med møderne var i fællesskab at drøfte det fremtidige
samarbejde, herunder arbejdsgange, rolle- og ansvarsfordeling samt afklaring af hvilke sager,
der skal indbringes for Ungdomskriminalitetsnævnet.
I

Østjyllands

politikreds

er

det

besluttet,

at

kommunerne

hver

især

udpeger

nævnsmedlemmer, som i udgangspunktet er repræsenteret ved behandlingen af egne sager i
Ungdomskriminalitetsnævnet. Nævnsmedlemmer for Norddjurs Kommune er fagkoordinator
i visitationsafdelingen, Maria Andersen, og afdelingsleder i Forebyggelse og Tidlig Indsats,
Ann Langberg.
Det vurderes, at der er indgået nogle gode og gensidige samarbejdsaftaler, samt at der er
opnået fælles forståelse af arbejdsgange og rollefordeling. Norddjurs Kommune har dog
endnu ikke haft sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvorfor der ikke er opnået egen erfaring
med sagsprocessen.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.
Bilag:
1 Åben Grafisk oversigt over sagsforløb

75678/19

2 Åben Ungekriminalforsorgens tilsynsopgave

75680/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
85.02.02.A00

18/18750

Åben sag

Sagsgang
KFU/BUU/MTU/EAU/VPU, ØK
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres
en uvildig ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på
forbedringer af budgetprocessen.
Analysen blev gennemført af KL, som har udarbejdet en rapport indeholdende en række
anbefalinger til optimering af budget- og økonomistyring i Norddjurs Kommune.
KL’s analyse og den deraf følgende handleplan er et af flere allerede iværksatte tiltag med
henblik på at styrke økonomistyringen i Norddjurs Kommune.
Af øvrige tiltag, der er igangsat i løbet af de seneste to år, kan nævnes:


Indførsel af clearingsprincip for overførsler, så der maksimalt må anvendes 20% af
overførslerne forudsat at servicerammen overholdes.



Budgetanalyser med vægt på afbureaukratisering, forretningsgange og flyttemønstre.



Indførsel af spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter.



Prioritering

af

fagudvalgenes

rolle

med

hensyn

til

budget-

og

servicerammeoverholdelse.


Rammebesparelse på 2 % på det brede administrative område.



Økonomichefen har gennemført dialogrunder med fagdirektørområderne med særligt
fokus på processen omkring budgetopfølgningerne samt drøftelser af mulighederne
for et endnu bredere og detaljeret samarbejde generelt vedrørende økonomistyring.



Der

er

indgået

og

igangsat

en

samarbejdsaftale

med

Økonomi-

og

indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norddjurs
Kommunes økonomistyring.
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Stabschefen og afdelingslederen for Budget, regnskab og analyse har været i dialog
med Favrskov Kommune for at erfaringsudveksle og drøfte økonomistyringsmetoder
og principper.



Der har været dialog i chefforum om samarbejdsaftaler og principper for
økonomistyring.

Økonomiudvalget besluttede den 6. november 2018 på grundlag af anbefalingerne i KL’s
analyse, at der skulle udarbejdes en handleplan, som blev forelagt og godkendt i
kommunalbestyrelsen den 11. december 2018.
Som en del af sagen blev det besluttet at status for implementeringen af handleplanen skal
behandles i direktionen, chefforum og økonomiudvalget inden sommeren 2019, samt at
tiltagene i handleplanen evalueres i fagudvalgene i maj måned 2019 efter implementering af
de enkelte tiltag.
I det følgende præsenteres de væsentligste elementer i handleplanen samt en status på
implementeringen heraf.
Handleplanen er overordnet opdelt i tre hovedtemaer:


Samspil mellem administrationen og det politiske niveau



Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion



Kompetence- og metodeudvikling.

Samspil mellem administration og det politiske niveau
Et centralt element i handleplanen omhandler involvering af det politiske niveau i forbindelse
med budgetlægningsproces og budgetopfølgninger. Handleplanen lægger derfor op til, at der
skal ske en øget inddragelse af fagudvalgene i forbindelse med behandling af det tekniske
budget på eget område. For at sikre dette, er det indarbejdet i budgetproceduren, at det
tekniske budget som noget nyt skal behandles af de enkelte fagudvalg i august måned, inden
økonomiudvalget behandler det samlede tekniske budget.
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Det blev desuden besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022, at økonomiudvalget
og udvalgsformænd sideløbende med budgetopfølgningerne holder månedlige statusmøder
om udmøntning af budget 2019, så der i tide kan reageres på tendenser til negativ udvikling i
økonomien generelt og specifikt.
Ligeledes

vil

der

hvert

år

blive

udarbejdet

2-3

budgetanalyser

for

at

give

budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. Budgetanalyserne udvælges ud fra en
turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en
betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en
analyse.
Til budget 2020 er der udvalgt følgende emner for budgetanalyser:
1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?
a. En analytisk vurdering af det økonomiske
b. Et helhedsperspektiv omkring tilflyttermønstre, befolkningssammensætning og
sammenhæng til det sociale område.
2. Målsætning om kassebeholdning på 150 mio. kr. i gennemsnit set i forhold til
forpligtelser i form af selvforsikring m.v. og aktuelt behov i forhold til eksempelvis
kommende vejvedligeholdelse. Kassebeholdningens størrelse set i lyset af risici til
garantistillelser m.v.
3. Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning og behov for almene boliger.
Budgetanalyserne fremlægges for de relevante udvalg i maj-juni måned 2019.
I handleplanen lægges der desuden op til en ændring af antallet af budgetopfølgninger, som
foreslås reduceret fra tidligere 10 årlige budgetopfølgninger til 4 årlige opfølgninger til
politisk behandling. Ændringen begrundes med, at det ved udarbejdelse af færre
budgetopfølgninger med længere tidsmæssig afstand imellem bliver muligt at udarbejde
kvalitativt bedre og indholdsmæssigt tungere opfølgninger, dog med den fleksibilitet, at
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såfremt aktivitetstal eller udgifter udvikler sig anderledes en forventet, kan der i dialog med
det politiske niveau blive fremlagt supplerende opfølgninger.
Det er besluttet, at der i 2019 udarbejdes fire årlige budgetopfølgninger, som går videre til
behandling i ØK og KB på grundlag af forbrugstallene i marts, maj, august og oktober.
Direktionen præsenteres dog fortsat for en månedlig hovedoversigt, og der afholdes
månedlige statusmøder om udmøntning af budget 2019, hvor økonomiudvalget og
udvalgsformændene deltager.
Der er samtidig udarbejdet en ny skabelon for budgetopfølgningerne, som skal medvirke til at
give opfølgningerne øget tyngde samt styrke fokus på varslinger og opmærksomhedspunkter.
På børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets områder udarbejdes der i 2019
månedlige opfølgninger til behandling på udvalgsmøderne, som følge af en særlig
risikovurdering i forbindelse med udmøntningen af de vedtagne besparelser til budget 2019.
Desuden er der på arbejdsmarkedsområdet først på året gennemført en trykprøvning af
budgettet for 2019. Derudover sker der en løbende drøftelse af effekter og ydelser, og der vil i
forbindelse med budgetlægningen for 2020 være en specifik drøftelse af eventuelle
omplaceringer i budgettet med udgangspunkt i udviklingen i antallet af borgere i forsørgelse.
Indholdet i budgetopfølgningerne fastlægges i dialog mellem staben og fagforvaltningerne og
udvikles løbende ved involvering af fagudvalgene.
Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion
Et andet centralt element i handleplanen er fokus på samspil, samarbejde og ansvarsfordeling
mellem økonomifunktionen og fagforvaltningerne. Her er dialog kombineret med
samarbejdsaftaler et væsentligt omdrejningspunkt, da de udstikker rammerne for et godt
samarbejde.
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Handleplanen har derfor været behandlet på chefforum for derigennem at sikre forankring af
implementeringen.
Der er i perioden december 2018 til februar 2019 afholdt møder og indgået samarbejdsaftaler
mellem staben og de enkelte chefområder. De væsentligste ting, der blev drøftet var, hvordan
samarbejdet mellem fagforvaltningerne og økonomi kunne styrkes, herunder at det er et fælles
ansvar at inddrage hinanden i opgaverne. Samtidig er der på blandt andet socialområdet aftalt
at arbejde med at få mere dataanalyse ind i arbejdet med budgetopfølgninger. Der vil ske en
opfølgning på samarbejdsaftalerne inden sommerferien 2019.
Aftalerne understøttes af en jævnlig mødeaktivitet samt etableringen af fysiske arbejdspladser
til økonomikonsulenterne i fagområderne 1-2 dage om ugen. Dette er implementeret på alle
relevante områder fra og med maj måned 2019.
En del af målet er også at styrke samarbejdet med hensyn til involvering og sparring på tværs
af faggrupper. Derfor vil der blandt andet blive nedsat en følgegruppe på skole- og
dagtilbudsområdet bestående af udvalgte medarbejdere fra skoler/børnebyer og staben, som i
forbindelse med opstarten på kommende års budget kan følge budgetarbejdet og fordelingen
af ressourcerne på skoleområdet. Desuden tilstræbes der en øget gennemsigtighed omkring
økonomien, hvilket der allerede er taget initiativ til ved, at der, f.eks. på børne- og
ungdomsudvalgets område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev udsendt
oversigter over budgettildelingen og udmøntningsmodeller til aftaleholderne samt afholdt et
fælles dialogmøde i begyndelsen af året.
Kompetence- og metodeudvikling
Endelig omhandler en del af handleplanen faglighed og kompetenceudvikling i
økonomifunktionen. Der sker derfor en løbende vurdering og tilpasning i forhold til sikring af
medarbejdernes faglige udvikling og kompetencer, hvilket der også er særligt fokus på i
forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Der er samtidig fokus på, at
dialogen med fagforvaltningerne også omhandler behov for faglig udvikling og fokus på at
knytte økonomikonsulenterne tættere til den økonomistyring og sparring, der foregår på
fagområdet.
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I forbindelse med, at økonomikonsulenterne har 1-2 ugentlige arbejdsdage med fysisk
placering i fagområderne, medfører det en øget erfaringsudveksling og vidensdeling, som
styrker såvel økonomikonsulenternes som fagområderenes kompetencer samt højner det
faglige niveau generelt.
Som en del af metodeudviklingen er det desuden besluttet, at der i forbindelse med
årsregnskabet udarbejdes evalueringer af de anvendte budgetopfølgningsmetoder med henblik
på eventuelle justeringer, hvilket implementeres fra og med regnskab 2019.
Der er endvidere indgået og igangsat en samarbejdsaftale med Økonomi- og
indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norddjurs Kommunes
økonomistyring. Formålet er samarbejde på et administrativt niveau og konkret udmøntning
via sparring og dialog vedrørende eksempelvis økonomisk politik og budgetstrategier.
Derudover er der et formål i samarbejdet med at skabe relationer mellem nøglepersoner i
ministeriet og Norddjurs Kommune om mere konkrete anliggender vedrørende kommunens
økonomi. Samarbejdet har en varighed i 2020 og 2021 med to årlige møder, fx i forbindelse
med budgetstrategien tilblivelse samt regnskabsaflæggelse.
Den

samlede

handleplanen

med

statusopdateringer

i

forhold

til

evaluering

af

implementeringen er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Stabschefen indstiller, at evalueringen af handleplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's 67210/19
analyse
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Tiltrådt.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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Orientering om sygefravær på børne- og ungdomsudvalgets område
00.01.00.G01

19/8383

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 2. maj 2019 blev punktet orientering om
sygefravær på børne- og ungdomsudvalgets område udsat til mødet den 28. maj 2019.
Børne- og ungdomsudvalget har besluttet at følge udviklingen i sygefraværet på udvalgets
område.
En oversigt over fraværet er vedlagt som bilag.
Det skal bemærkes, at sygefraværet for 2019 på så tidligt et tidspunkt af året alene dækker
over sygefraværet for 1. kvartal 2019. Typisk ses et højere sygefravær i 1. kvartal i hvert år.
Derfor er til orientering og sammenligningsgrundlag ligeledes vedlagt sygefraværstal for 1.
kvartal 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over fravær 1. kvartal 2019

68181/19

2 Åben Oversigt over fravær 1. kvartal 2018

76248/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
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Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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19.

28-05-2019

Ny organisationsstruktur i Norddjurs Kommune
00.01.00.A00

19/8338

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 2. maj 2019 blev punktet ny organisationsstruktur i
Norddjurs Kommune udsat til dette møde.
På kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2019 blev et forslag til en ny overordnet
organisationsstruktur i Norddjurs Kommune godkendt.
En beskrivelse af det godkendte forslag er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en kort gennemgang af hvilke
konsekvenser, den nye organisationsstruktur vil få på udvalgets område, og hvilke tiltag og
processer, der vil blive igangsat for at få den nye struktur implementeret.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser på børne- og ungdomsudvalgets område.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om den nye organisationsstruktur i Norddjurs
Kommune godkendes.
Bilag:
1 Åben Zacho Advice - Beslutningsoplæg til ny organisering
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
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Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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20.

28-05-2019

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
00.22.04.G01

19/338

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 Udvikling i antal underretninger

80170/19

2 Åben Anbringelser 2015-2019

80151/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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Ankeafgørelser
27.24.33.A00

19/189

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser
vedrørende anbringelsessager fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget to nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og
ungeudvalget. Én af sagerne er blevet stadfæstet og den anden er delvist stadfæstet og delvist
ændret.
Der er ikke modtaget nogle afgørelser hvor myndighedsafdelingen har truffet afgørelse.
En oversigt over afgørelser vedrørende anbringelsessager i 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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22.

28-05-2019

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
00.22.04.P35

19/185

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og
ungdomsudvalget møder i 2019.
Arbejdsplanen for 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for
2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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28-05-2019

Orientering
00.22.00.G01

19/231

Åben sag

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


Norddjurs Kommunes deltagelse på naturmøde i Hirtshals



Resultat af Norddjurs Kommunes deltagelse i Kommunernes Trafiktest 2019. Brev
samt resultatark er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Resultat af deltagelse i Kommunernes Trafiktest 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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24.

28-05-2019

Orientering om borgersag
00.22.04.G01

19/9876

Lukket sag

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-05-2019
Godkendt.
Kristina Hviid deltog ikke i behandling af punktet.
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Bilagsoversigt
2.

3.

5.

6.

SSP-samarbejdet i Norddjurs Kommune, kl. 16.30
1.

SSP årsrapport 2018 (77565/19)

2.

Handleplan for Lokalrådet Norddjurs Kommune 2019 (77567/19)

Revision af styrelsesvedtægter - skoler og børnebyer
1.

Forslag til styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer 2019 (83084/19)

2.

Bilag til styrelsesvedtægter for skoler og børnebyer 2019 (69051/19)

3.

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

4.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby (73578/19)

5.

Høringssvar fra Glesborg Børneby (77678/19)

6.

Høringssvar fra Anholt Skole og Børnehave (78581/19)

7.

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Midt (71472/19)

8.

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Nord (77679/19)

9.

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen i Område Øst (79392/19)

Handleplan for specialundervisning og inklusion
1.

Handleplan for specialundervisning og inklusion (80137/19)

2.

Opsamling på fokusgruppeinterview (80127/19)

Hovedprojekt for udbedring af vandskade på Vestre Skole
1.

Budget for udbedring af vandskade på Vestre Skole (65636/19)

2.

Tidsplan for udbedring af vandskade på Vestre Skole (65635/19)

3.

Udbudsbrev, Håndværkerydelser for udbedring af vandskade på Vestre Skole
(79358/19)

4.
7.

Tegningsmateriale for udbedring af vandskade på Vestre Skole (80108/19)

Forslag til indretning af lokaler i Ørum og på Mølleskolen i forbindelse med samling
af Djurslandsskolens afdelinger
1.

Høringssvar fra Djurslandsskolen, skolebestyrelsen 200519 (78355/19)

2.

Høringssvar fra Djurslandsskolen, MED 200519 (78354/19)

67

Børne- og ungdomsudvalget

3.

28-05-2019

Arbejdsgruppernes vurderede behov for ombygninger og bygningsrelaterede
arbejder (79357/19)

4.

Oversigt over medlemmer af arbejdsgrupper ifm. samling af Djurslandsskolens
afdelinger (79356/19)

5.

Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer mellem
Djurslandsskolen og Møllehaven. (79355/19)

6.

Luftfoto og plantegning. Vedtaget fordeling af lokaler og udearealer mellem
Djurslandsskolen og Ørum Skole (79354/19)

8.

Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område pr. 30. april 2019
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo april
2019 (80174/19)

2.
9.

Anlægsoversigt (78689/19)

Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år
1.

Budgetproblemer og forslag til løsninger på børne- og ungdomsudvalgets område
- 2019, 2020 og overslagsår (80173/19)

2.
10.

Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning (80175/19)

Budget 2020-2023 - anlægsforslag
1.

Oversigt

over

anlægsforslag

til

budget

2020-2023

på

børne-

og

ungdomsudvalgets område (78525/19)
2.

Samlet oversigt over anlægsforslag til budget 2020-2023 (78391/19)

3.

Anlægsforslag til budget 2020 på børne- og ungdomsudvalgets område
(80176/19)

4.
11.

Drøftelse af nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

12.

Henvendelse fra Område Øst (80498/19)

Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område (80142/19)

Status på fordelingen af elever fra Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole
1.

Elevtalsopgørelse Mølleskolen og Ørum Skole pr 20-5-19 (77785/19)
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13.

14.

Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
1.

Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norddjurs Kommune (78790/19)

2.

Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast (78560/19)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet (79179/19)

4.

Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet (82772/19)

Godkendelse af ansøgning om deltagelse i frihedsforsøg, Anholt
1.

15.

16.

17.

28-05-2019

Ansøgning fra Anholt Skole (72978/19)

Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune
1.

Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune 2019 (65539/19)

2.

Bliv dagplejer - FOA (80012/19)

Orientering om nye ungdomskriminalitetsnævn
1.

Grafisk oversigt over sagsforløb (75678/19)

2.

Ungekriminalforsorgens tilsynsopgave (75680/19)

Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
1.

Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
(67210/19)

18.

19.

Orientering om sygefravær på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

Oversigt over fravær 1. kvartal 2019 (68181/19)

2.

Oversigt over fravær 1. kvartal 2018 (76248/19)

Ny organisationsstruktur i Norddjurs Kommune
1.

20.

Zacho Advice - Beslutningsoplæg til ny organisering (65125/19)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Udvikling i antal underretninger (80170/19)

2.

Anbringelser 2015-2019 (80151/19)
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21.

Ankeafgørelser
1.

22.

Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget (80171/19)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
1.

23.

28-05-2019

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019 (80182/19)

Orientering
1.

Resultat af deltagelse i Kommunernes Trafiktest 2019 (78663/19)
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Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Tom Bytoft (A)

Pia Bjerregaard (O)

Ulf Harbo (Ø)

Kristina Hviid (V)
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