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Statsligt tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel
00.22.04.G01

21/4148

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Regeringen og de politiks partier i Folketinget har den 18. februar 2021 indgået en ”Aftale om
håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i
grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021”.
I den forbindelse modtager de enkelte kommuner et statsligt tilskud til følgende aktiviteter:


Fagligt løft i folkeskolen



Indsatser i regi af PPR



Indsatser i klubtilbud



Tiltag i elevråd.

Norddjurs Kommune modtager i alt 1,048 mio. kr. Beløbet skal lægges oven i de eksisterende
budgetter og skal være anvendt inden udgangen af juli 2021.
Norddjurs Kommune har den 26. marts 2021 modtaget en skrivelse fra Børne- og
Undervisningsministeriet om indholdet i aftalen – herunder de nærmere retningslinjer for
kommunernes anvendelse og fordeling af midlerne. Skrivelsen er vedlagt som bilag. Desuden
er der vedlagt en oversigt over fordelingen af de afsatte midler, dels mellem kommunerne, og
dels mellem de forskellige aktivitetstyper.
Forvaltningen er i færd med at udarbejde et forslag til, hvordan Norddjurs Kommunes andel
af midlerne kan fordeles mellem de enkelte skoler mv. Forslaget vil blive eftersendt, så det
foreligger forud for behandlingen af sagen i børne- og ungdomsudvalget og økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune modtager følgende puljemidler:
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(hele 1.000 kr.)
Fagligt løft i folkeskolen

641

Indsatser i regi af PPR

280

Klubtilbud

96

Elevråd

31

I alt

1.048

Midlerne overføres til Norddjurs Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af
bloktilskuddet for 2021.
Norddjurs Kommune skal senest den 7. maj 2021 indsende en redegørelse til Børne- og
Undervisningsministeriet om fordelingen af midlerne, ligesom ministeriet senest ved
udgangen af 3. kvartal 2021 skal modtage en redegørelse for det faktisk realiserede forbrug af
midlerne.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forslaget til Norddjurs Kommunes fordeling af det statslige tilskud på 1,048 mio. kr.
godkendes.
2. Norddjurs Kommune har vedrørende ”Aftale om håndtering af faglige udfordringer
og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdomsog voksenuddannelser frem mod sommeren 2021” fået tilsagn fra Børne- og
Undervisningsministeriet om i alt 1,048 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf søges der
om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2021 på 1,048 mio. kr. Tilsvarende søges en
tillægsbevilling på udgiftssiden i 2021 på 1,048 mio. kr. Den samlede ændring er
budgetneutral.
Bilag:
1 Åben Brev til kommunalbestyrelser

52599/21

2 Åben Bilag vedr. fordeling af tilskud pr. kommune

52595/21

3 Åben Fordeling af statslig tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel - fagligt 54457/21
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løft i folkeskolen og elevråd
4 Åben Notat om tilskud til indsatser til styrket faglighed og trivsel hos elever

53845/21

5 Åben Trivselsfremmende indsatser UngNorddjurs

53836/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-04-2021
Ad. 1
Tiltrådt.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at de 31.212 kr. til elevråd fordeles efter antal
elevrådsenheder.
En tilrettet oversigt er vedlagt som bilag.
Ad. 2
Tiltrådt.
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Godkendelse af beslutningsprotokol
00.22.04.P35

21/63

Lukket sag

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-04-2021
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Statsligt tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel
1.

Brev til kommunalbestyrelser (52599/21)

2.

Bilag vedr. fordeling af tilskud pr. kommune (52595/21)

3.

Fordeling af statslig tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel - fagligt løft i
folkeskolen og elevråd (54457/21)

4.

Notat om tilskud til indsatser til styrket faglighed og trivsel hos elever (53845/21)

5.

Trivselsfremmende indsatser UngNorddjurs (53836/21)
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Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Pia Bjerregaard (O)

Tom Bytoft (A)

Ulf Harbo (Ø)

Kristina Hviid (V)
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