Kommunalbestyrelsen

BESLUTNINGSPROTOKOL
Sted:

Mødelokale 4, rådhuset

Dato:

Tirsdag den 26. februar 2019

Start kl.:

17:00

Slut kl.:

18:00

Medlemmer:

Jan Petersen (A)

Aleksander Myrhøj (F)

Tom Bytoft (A)

Diana Skøtt Larsen (O)

Hans Fisker Jensen (A)

Pia Bjerregaard (O)

Else Søjmark (A)

Steen Therkel Jensen (O)

Lars Pedersen (A)

Benny Hammer (C)

Niels Basballe (A)

Mads Jensen (C)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Michael Vejlstrup (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

Jens Meilvang (I)

Bente Hedegaard (A)

Cay Wulff Sørensen (V)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Niels Ole Birk (V)

Lars Møller (A)

Lars Sørensen (V)

Ulf Harbo (Ø)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Jytte Schmidt (F)

Lars Østergaard (V)
Kasper Bjerregaard (V)

Fraværende:

Diana Skøtt Larsen (O)

Bemærkninger:

Jytte Schmidt (F) er indkaldt som stedfortræder for Mads Nikolajsen (F)
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Indkaldelse af stedfortræder
00.22.02.A30

19/4070

Åben sag

Sagsgang
KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Kristina Hviid (V) har meddelt, at hun fra den 26. februar 2019
er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på
grund af sin helbredstilstand.
Det fremgår af lov om kommunernes styrelsen § 15 stk. 2, at når kommunalbestyrelsens
formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være
forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på
grund af sin helbredstilstand, graviditet eller adoption, varetagelsen af andet offentligt hverv,
forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i
kommunalbestyrelsen.
Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af
kommunalbestyrelsen jf. lov om kommunernes styrelse § 15 stk. 3.
Det er kommunalbestyrelsen der afgør, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræderen er
til stede.
Første stedfortræder på Venstres kandidatliste er Cay Wulff Sørensen (V).
Venstres gruppe har tilkendegivet, at de ønsker, at stedfortræderen indtræder i Kristina
Hviid’s (V) udvalgspladser i orlovsperioden.
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Økonomiske konsekvenser
Til stedfortræderen i kommunalbestyrelsen ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler
som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den
pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen.
For det fraværende medlem er der ret til vederlag i indtil 9 måneder ved fravær pga.
helbredstilstand.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1. at det godkendes, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede, og at
stedfortræder Cay Wulff Sørensen (V) indtræder i kommunalbestyrelsen fra den 26.
februar 2019, og indtil at Kristina Hviid (V) på ny kan varetage sine kommunale
hverv.
2. at det godkendes, at stedfortræder Cay Wulff Sørensen (V) indtræder i de udvalg og
hverv, som Kristina Hviid (V) er udpeget til af kommunalbestyrelsen.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede
og at Cay Wulff Sørensen (V) indtræder som stedfortræder fra den 26. februar 2019 og indtil
Kristina Hviid (V) på ny kan varetage sine kommunale hverv.
Kommunalbestyrelsen godkender, at Cay Wulff Sørensen (V) indtræder i de udvalg og hverv,
som Kristina Hviid (V) er udpeget til at kommunalbestyrelsen.
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Endelig beslutning om ny skolestruktur
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

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

Åben Høringsmateriale

22104/19

2

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

3

Åben Høringssvar fra Julie Jensen - Etablering af en ny skolestruktur

7031/19

4

Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Etablering af en ny skolestruktur

7045/19

5

Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Etablering af en ny skolestruktur

7043/19

6

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

7

Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Etablering af en ny skolestruktur

7040/19

8

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

9

Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Etablering af en ny skolestruktur

7037/19

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

7036/19

11 Åben Høringssvar fra fællesbestyrelse og MED-udvalg ved Allingåbro 7035/19
Børneby - Etablering af en ny skolestruktur
12 Åben Tidsplan for den formelle høring og politiske behandling i forbindelse 191461/18
med etableringen af en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-02-2019
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Kristina Hviid, Pia Bjerregaard
og Fritz Birk Sørensen tiltræder indstillingen.
Jytte Schmidt kan ikke tiltræde indstillingen og foreslår i stedet, at overbygningerne på Ørum
Skole og Vestre Skole fastholdes og at der fastholdes en børneby syd for Grenaa.
Ulf Harbo kan ikke tiltræde indstillingen, da Ulf Harbo ikke mener, at det er en bæredygtig
skolestruktur og gerne vil fastholde overbygningerne på Ørum Skole og Vestre Skole.
Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2019
4 medlemmer i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V),
Steen Jensen (O)) tiltrådte flertalsindstillingen fra børne- og ungdomsudvalget.
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Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) stemmer imod indstillingen.
Jytte Schmidt (F) kan ikke tiltræde indstillingen og foreslår i stedet, at overbygningerne på
Ørum Skole og Vestre Skole fastholdes og at der fastholdes en børneby syd for Grenaa.
Ulf Harbo (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, da Ulf Harbo ikke mener, at det er en
bæredygtig
skolestruktur og gerne vil fastholde overbygningerne på Ørum Skole og Vestre Skole.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019
Jytte Schmidt (F) fremsatte forslag om, at overbygningerne på Ørum Skole og Vestre skole
fastholdes og at der fastholdes en børneby syd for Grenaa.
Borgmesteren satte forslaget til afstemning.
For stemte:

5 (F, C, Ø)

Imod stemte:

19 (A, O, V)

Undlod:

2 (I)

Ændringsforslaget er forkastet.
Ulf Harbo (Ø) fremsatte forslog om, at overbygningerne på Ørum Skole og Vestre skole
fastholdes.
Borgmesteren satte forslaget til afstemning.
For stemte:

7 (C, F, I, Ø)

Imod stemte:

19 (A, O, V)

Ændringsforslaget er forkastet.
Der ønskes afstemning om indstillingen fra Velfærdsdirektøren.
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For stemte:

19 (A, O, V)

Imod stemte:

7 (C, F, I, Ø)

Indstillingen fra Velfærdsdirektøren var hermed vedtaget.
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Bilagsoversigt
2.

Endelig beslutning om ny skolestruktur
1.

Høringsmateriale (22104/19)

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

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

Jan Petersen (A)

Tom Bytoft (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Else Søjmark (A)

Lars Pedersen (A)

Niels Basballe (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Bente Hedegaard (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Lars Møller (A)

Ulf Harbo (Ø)

Jytte Schmidt (F)

Aleksander Myrhøj (F)

Diana Skøtt Larsen (O)

Pia Bjerregaard (O)

Steen Therkel Jensen (O)

Benny Hammer (C)

Mads Jensen (C)

Michael Vejlstrup (I)

Jens Meilvang (I)

Cay Wulff Sørensen (V)

Niels Ole Birk (V)

Lars Sørensen (V)
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Rikke Albæk Jørgensen (V)

Lars Østergaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)
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