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Dialogmøde med områdeudvalg på socialområdet, kl. 15.00
00.22.00.G01

21/1359

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med områdeudvalg på socialområdet
torsdag den 24. juni 2021 kl. 15.00-15.45. Dialogmødet afholdes i administrationsbygningen i
Voldby.
Områdeudvalget på socialområdet har ønsket at drøfte følgende emner:
1. Budget 2022
2. Effektiviseringsbidraget:
o Erfaringer fra 2021
o Drøftelse af fremadrettede effektiviseringer
3. Hvordan understøtter vi de tiltag og undersøgelser, der er igangsat på socialområdet,
når de er gennemført og resultaterne bliver præsenteret efter sommerferien?
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Ad. 1
Områdeudvalget orienterede om, at der er behov for at arbejde med skabelsen af attraktive
arbejdspladser samt sætte fokus på rekruttering og fastholdelse, og foreslog i den forbindelse,
at der afsættes en tværgående pulje til kompetenceudvikling og uddannelse.
Det blev desuden foreslået, at Norddjurs Kommune opererer med en livsfasepolitik i stedet
for kun en seniorpolitik.
Områdeudvalget efterlyste politiske pejlemærker for indsatsen for socialt udsatte børn og
unge, og foreslog etableringen af flere indsatser bl.a. i forhold til:
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Unge med misbrug – herunder at forbedre mulighederne for flere antal samtaler og
inddragelsen af pårørende.



Børn i familier med misbrug.



Forstadier til prostitution hos unge på sociale medier.

Den nye ”Politik for børn og unge i udsatte positioner” og den ”Socialpolitiske tilgang” blev
fremhævet som et grundlag for flere relevante tiltag.
Det blev drøftet, at budgettet er udtryk for en prioritering og at kommunen skal overholde
servicerammen.

Ad. 2
Områdeudvalget udtrykte bekymring for den akkumulerede stigning i det beløb, der skal
effektiviseres for år for år. Det blev oplyst, at det af personalet bliver oplevet som
besparelser.
Det blev drøftet, om det er hensigtsmæssigt, at det er den enkelte aftaleenhed, som skal hente
en fast effektivisering. I stedet blev det foreslået at lave fælles tværgående initiativer som
f.eks. indførelsen af ECA-vand. I forlængelse heraf blev også nævnt muligheden for
investering i indsatsen mod sygefravær via bl.a. ansættelsen af en fastholdelseskonsulent.
Der blev henledt opmærksomhed på, at et tiltag kun giver en effektivisering i et år. For at
hente det kommende års effektivisering skal der implementeres nye tiltag.

Ad. 3
Punktet blev kort drøftet.
Ad. Eventuelt
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Områdeudvalget efterlyste, hvad børne- og ungdomsudvalget kan bruge OMU til, og
opfordrede børne- og ungsudvalget til at komme med punkter, spørgsmål mv. til kommende
dialogmøder.
Kristina Hviid deltog ikke i dialogmødet.
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Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2021 for børne- og ungdomsudvalget
00.30.14.S00

21/668

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende
tidspunkt forventes et samlet forbrug på 664,4 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug
på 2,0 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører COVID19.
På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
På børne- og ungdomsudvalgets område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse
med COVID-19 på 5,0 mio. kr.
På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold
til det oprindelige budget.
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Afvigelse
Oprindeligt Korrigeret

Forventet

til

budget

regnskab

oprindeligt

budget

Budget 2021 (mio. kr.)
Drift

–

indenfor

servicerammen
Drift

–

budget *

665,6

682,0

650,0

-5,6

-3,2

-3,2

-0,6

2,6

0,0

0,2

5,0

5,0

udenfor

servicerammen
Ekstraudgifter som følge af
Covid-19
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Drift i alt
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662,4

679,0

664,4

2,0

3,7

7,6

6,2

2,5

Anlæg

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Servicerammen for børne- og ungdomsudvalget udgør i 2021 665,6 mio. kr. Der forventes et
samlet

mindreforbrug

på

0,6

mio.

kr.

indenfor

servicerammen

på

børne-

og

ungdomsudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.
Overordnet konklusion på drift
Merforbruget på 2,0 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. på skole- og
dagtilbudsområdet og et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på socialområdet.
På skole- og dagtilbudsområdet skyldes merforbruget Sundhedsstyrelsens krav og
retningslinjer i forhold til rengøringen, hygiejne og podning af lærere og elever i forbindelse
med COVID-19.
På socialområdet skyldes mindreforbruget primært færre udgifter til anbringelser.
Norddjurs Kommune kan påregne at blive kompenseret for en række udgifter i forbindelse
med indsatsen for at begrænse smitten med COVID-19.
I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at det statslige tilskud til
kommunernes COVID-19 merudgifter i 2021 udgør 0,9 mia. kr. på landsplan. På nuværende
tidspunkt forventes Norddjurs Kommunes andel af disse midler at beløbe sig til 5,7 mio. kr.
På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører
primært anbringelser på socialområdet og centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært, at der er overført uforbrugte anlægsmidler
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fra 2020. Disse midler indgår ikke i det oprindelige budget. Anlægsmidlerne vedrører bl.a.
puljen til renovering af faglokaler og skoletoiletter.
Som følge heraf er det korrigerede budget øget med ca. 3,9 mio. kr. til i alt 7,6 mio. kr. Det
korrigerede budget forventes overholdt.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som
bilag.
Anvendelse af overførsler på Auning skole
På baggrund af en henvendelse fra skolebestyrelsen på Auning Skole om muligheden for i
2021 at anvende et opsparet overskud på ca. 0,8 mio. kr. besluttede kommunalbestyrelsen den
23. februar 2021, at skolen kan anvende 0,5 mio. kr. af deres overførsler fra regnskab 2020.
Forbruget af overførslen blev finansieret af puljen til værn om servicerammen.
Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at når det endelige regnskab foreligger, så skal der
tages stilling til, om Auning Skole må forbruge yderligere 0,3 mio. kr. i 2021 af den
resterende del af deres overførsel til budget 2021.
Overførelsessagen er behandlet i forbindelse med godkendelsen af kommunens regnskab for
2020, og Auning Skole har fået overført et samlet beløb på ca. 0,8 mio. kr. til budget 2021.
Da der forventes et samlet mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 0,6 mio. kr., vil
Auning Skole kunne anvende de resterende 0,3 mio. kr. af deres overførsler uden, at det vil
medføre overskridelse af servicerammen indenfor børne- og ungdomsudvalgets område.

Tillægsbevillinger på driften
Der søges til denne budgetopfølgning følgende tillægsbevilling på driften. Indtægts- og
udgiftsbevilling til projektmidler til Anholt Skole på i alt 0,005 mio. kr. i 2021. Den samlede
ændring er budgetneutral.
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En nærmere beskrivelse af tillægsbevillingsansøgningen fremgår af den uddybende
redegørelse for budgetopfølgningen, der er vedlagt som bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal
være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte
initiativer for at overholde budget og serviceramme.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0
mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Anholt Skole til ” Dansk og
udenlandsk litteratur for børn og unge” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges
med 0,005 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,005 mio. kr. i 2021.
2. det godkendes, at Auning Skole kan anvende den resterende del af sin overførsel på
0,3 mio. kr. i 2021.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 90465/21
ultimo maj 2021
2 Åben Anlægsoversigt pr. ultimo maj

89395/21
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Ad. 1
Tiltrådt.
Ad. 2
Tiltrådt.
Ad. 3
Tiltrådt.
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Orientering om budget 2022 på specialundervisningsområdet
00.22.00.G01

21/7670

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forlængelse af arbejdet med budgetkontrollen pr. ultimo maj 2021 på børne- og
ungdomsudvalgets område, så har forvaltningen foretaget en sammenligning af det afsatte
budget til specialundervisning i 2021 og 2022. Sammenligningen er beskrevet i et notat, der er
vedlagt som bilag.
Det fremgår heraf, at den oprindelige budgetramme i 2021 var på 79,0 mio. kr. (omregnet til
2022-priser), og at budgettet efterfølgende er blevet forhøjet ekstraordinært i 2021 med 2,8
mio. kr. til i alt 81,8 mio. kr.
Det fremgår desuden, at den afsatte budgetramme til specialundervisning i 2022 er reduceret
til 75,0 mio. kr. Dvs. at budgettet i 2022 er 4,0 mio. kr. lavere end den oprindelige
budgetramme i 2021 og 6,8 mio. kr. lavere end den ekstraordinært forhøjede budgetramme i
2021.
Dvs. at Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer i løbet af 2021 skal tage initiativ til en
betydelig udgiftsreduktion for at kunne overholde budgettet i 2022. Dette vil kræve, at der
visiteres færre elever til specialundervisning, at flere nuværende specialundervisningselever
gradvis flyttes tilbage til tilbud i almen skolen og/eller at der anvendes billigere
specialundervisningstilbud end i dag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sagen skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes inklusionspolitik ”Fællesskaber for
alle” og den tilhørende ”Handleplan for tidlig indsats og inklusion” samt kommunens
”Politik for børn og unge i udsatte positioner”.
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Økonomiske konsekvenser
Se ovenstående sagsfremstilling og det vedlagte notat.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter reduktionen af budgettet
til specialundervisning i 2022.
Bilag:
1 Åben Notat - Sammenligning af budgetgrundlag for specialtildeling 2021 med 90047/21
2022
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Drøftet.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at fremsende orienteringen om budget 2022 på
specialundervisningsområdet til budgetforhandlingerne om budget 2022.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter samtidig, at der til forhandlinger om budget 2022 skal
ske en yderlig belysning af budgetudfordringerne på specialundervisningsområdet.
Udvalget anerkender samtidig nuværende visitationer og visitationspraksis på området.
Børne- og ungdomsudvalget gør opmærksom på, at der kan være en mindreudgift på 2 mio.
kr. på anbringelsesområdet i 2022, der kan anvendes til medfinansiering af udgifter på
specialundervisningsområdet.
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Evaluering af specialundervisningsområdet
85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet, at:
”Partierne

ønsker

en

evaluering

med

en

vurdering

af

indsats

og

effekt

på

specialundervisningsdelen forud for budget 2022.”
På denne baggrund godkendte børne- og ungdomsudvalget på et møde den 22. december 2020
et kommissorium for det videre arbejde med en evaluering af specialundervisningen.
Kommissoriet er til orientering vedlagt som bilag.
Resultatet af evalueringen skal:


Indgå i grundlaget for udarbejdelsen af en række faglige anbefalinger til, hvordan
Norddjurs Kommunes indsatser og tilbud på specialundervisningsområdet fremover
kan udformes og organiseres på den mest hensigtsmæssige måde – og dermed bidrage
til at skabe et godt grundlag for den fremtidige politiske ressourceprioritering og en
politisk stillingtagen til de enkelte skolers og børnebyers frihedsgrader på området.



Bidrage til, at der kommer et fælles sprog og en fælles referenceramme, som alle
parter på skoleområdet kan tage udgangspunkt i, når der tales om kvalitet og læring på
specialundervisningsområdet.



Indgå i grundlaget for udarbejdelsen af en række forslag til modeller for den
fremtidige ressourcefordeling på specialundervisningsområdet, som kan indgå i
forhandlingerne om budgettet for 2022.

Det skal bemærkes, at forslagene til forskellige ressourcefordelingsmodeller behandles i en
selvstændig sag, der forløber parallelt med behandlingen af evalueringen.
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I forbindelse med evalueringen har der været nedsat en styregruppe med en bred kreds af
leder-, medarbejder-, forælder- og forvaltningsrepræsentanter, og der er blevet gennemført
interviews med en række centrale interessenter på området.
Som følge af COVID-19 situationen og kompleksiteten på specialundervisningsområdet har
styregruppen valgt at foretage tre nedslag på centrale dele af området, hvor der bl.a. er blevet
sat fokus på:
Visitation


Konflikter mellem intentionerne med visiteringen til specialtilbud



Praksisudfordringer i mødet mellem styringsteknologier, arbejdsredskaber og det
levede liv



Segregering



Forældrenes stemme.

Undervisningstilbud


Mellemformer



Specialpædagogiske tilbud



Tilfredshed blandt eleverne



Kvalitet og fastholdelse af kvalitet i et skoletilbud.

Samarbejde og struktur


Samarbejdsfællesskaber



Samarbejdsformer



Samarbejdsstruktur.

På baggrund heraf har styregruppen opstillet en række anbefalinger under følgende
overskrifter:


Fordelingsmodellen



Mellemformer og almenområdet



Professionel læring som grundfæster sig i kernopgaven.
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Som bilagsmateriale til sagen er der vedlagt følgende:


Et kort og overskueligt notat med hovedkonklusionerne i evalueringen.



Selve evalueringsrapporten med fem tilhørende dokumenter (bilag 1-5).



Norddjurs Kommunes nye inklusionspolitik Fællesskaber for alle og den tilhørende
Handleplan for tidlig indsats og inklusion, som kommunalbestyrelsen har taget stilling
til i løbet af 2020/21.

Evalueringen har været sendt til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler,
børnebyer og dagtilbudsområder, Trivsel og Læring, samarbejdspartnere på socialområdet,
Norddjurs Fælles Elevråd (NFE) og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
På baggrund af anbefalingerne i evalueringsrapporten og indholdet i de indkomne høringssvar
har forvaltningen i det følgende opstillet en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde
på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune.
Anbefalingerne har til formål at understøtte og sikre en større effekt, dels af de nuværende
indsatser og tilbud på specialundervisningsområdet, og dels af de nye indsatser, der lægges op
til i politikken Fællesskaber for alle og handleplanen på området.
Der er tale om følgende konkrete anbefalinger:


Den nuværende visitationsproces og det centralt nedsatte visitationsudvalg fastholdes.



Der sættes særlig fokus på at udvikle samarbejdet med forældrene, så
visitationsprocessen gøres mere klar og forståelig.



Den fælles handleplanmodel fastholdes som pædagogisk evaluerings- og
udviklingsværktøj.



Der igangsættes et arbejde med at gøre handleplanmodellen mere enkel, brugervenlig
og praksisnær, og dermed mere anvendelig i dagligdagen.



Der igangsættes læringsforløb, som kan øge medarbejdernes kendskab til
handleplanmodellen, herunder den pædagogiske tilgang og metode, og dermed
understøtte anvendelsen af den i praksis.
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De nuværende mål og indsatser i inklusionspolitikken og den tilhørende handleplan
fastholdes, herunder bl.a. ønsket om at styrke mulighederne for at anvende
tolærerordninger og ansætte flere familie- og AKT-vejledere.



Der foretages en kortlægning og effektvurdering af skolernes nuværende
mellemformer, herunder gennem indhentning af viden og inspiration fra bl.a. andre
kommuner



Det gøres muligt for ledelsen i de enkelte skoler og børnebyer at arbejde mere
systematisk og vedholdende med udviklingen af specialundervisningsområdet.



Der igangsættes et forløb, som kan styrke det tværfaglige og tværgående samarbejde,
dels internt på skole- og dagtilbudsområdet, og dels i forhold til socialområdet, og
dermed bl.a. styrke den tidlige og forebyggende indsats.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Evalueringen skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes inklusionspolitik
”Fællesskaber for alle” og den tilhørende ”Handleplan for tidlig indsats og inklusion” samt
kommunens ”Politik for børn og unge i udsatte positioner”.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. evalueringen af specialundervisningen i Norddjurs Kommune godkendes.
2. der tages politisk stilling til forvaltningens konkrete anbefalinger til det videre arbejde
på specialundervisningsområdet.

Bilag:
1

Åben Pixiudgave af evaluering af specialundervisningsområdet

69403/21

2

Åben Evaluering af specialundervisningen i Norddjurs Kommune

61436/21

3

Åben Bilag 1 Interviewguide

61445/21

4

Åben Bilag 2 Visitationsprocedure - et overblik

61446/21
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Åben Bilag 3 Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlig indsats eller 61447/21
støtte

6

Åben Bilag 4 Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

61449/21

7

Åben Bilag 5 Overblik over specialundervisning i Norddjurs

68362/21

8

Åben Politik for tidlig indsats og inklusion

187026/20

9

Åben Handleplan for specialundervisning og inklusion

61457/21

10 Åben Høringssvar

fra

handicaprådet

-

Evaluering

af 73188/21

specialundervisningsområdet
11 Åben Høringssvar

fra

Auning

Skole

-

Evaluering

af 76977/21

Djurslandsskolen

-

Evaluering

af 78227/21

Evaluering

af 79733/21

specialundervisningsområdet
12 Åben Høringssvar

fra

specialundervisningsområdet
13 Åben Høringssvar

fra

Område

Auning

-

specialundervisningsområdet
14 Åben Høringssvar

fra

Trivsel

og

Læring

-

Evaluering

af 79830/21

specialundervisningsområdet
15 Åben Høringssvar fra DLF - Evaluering af specialundervisningsområdet

79986/21

16 Åben Høringssvar fra Områdeudvalg for skole- og dagtilbud - Evaluering af 79998/21
specialundervisningsområdet
17 Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Evaluering af 81026/21
specialundervisningsområdet
18 Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Evaluering af 81166/21
specialundervisningsområdet
19 Åben Høringssvar fra MED-udvalget for Forebyggelse og Tidlig Indsats, 81343/21
Familiehuset

og

Sundhedsplejen

-

Evaluering

af

specialundervisningsområdet
20 Åben Høringssvar

fra

Børneby

Midt

-

Evaluering

af 81505/21

Nord

-

Evaluering

af 81543/21

specialundervisningsområdet
21 Åben Høringssvar

fra

Børneby

specialundervisningsområdet
22 Åben Høringssvar fra MED-udvalget i Børneby Midt - Evaluering af 81765/21
specialundervisningsområdet
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23 Åben Høringssvar fra NFE - Evaluering af specialundervisningsområdet

81965/21

24 Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Evaluering af 82005/21
specialundervisningsområdet
25 Åben Kommissorium

for

arbejdet

med

en

evaluering

af 61444/21

specialundervisningsområdet
26 Åben Præsentation af evaluering af specialundervisningsområdet

93677/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 09-06-2021
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at behandlingen af sagen om evaluering af
specialundervisningsområdet udsættes til udvalgets møde den 24. juni 2021. Dette med
henblik på, at udvalget får en gennemgang af evalueringen af en udviklingskonsulent fra
skole- og dagtilbudsforvaltningen ligesom, der var en gennemgang af evalueringen på et
møde i handicaprådet.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 15. juni 2021
Konsulent fra skole- og dagtilbudsforvaltningen Ina Dyrgaard Rathmann deltager på børneog ungdomsudvalgets møde og gennemgår evalueringen af specialundervisningsområdet.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. evalueringen af specialundervisningen i Norddjurs Kommune godkendes.
2. der tages politisk stilling til forvaltningens konkrete anbefalinger til det videre arbejde
på specialundervisningsområdet.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Konsulent fra skole- og dagtilbudsområdet Ina Dyrgaard Rathmann gennemgik evalueringen
af specialundervisningsområdet.
Ad. 1
Tiltrådt.
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Ad. 2
Børne- og ungdomsudvalget indstiller forvaltningens konkrete anbefalinger til det videre
arbejde med specialundervisningsområdet med den tilføjelse, at ordet ”effektvurdering”
erstattes med ”vurdering”.
Samtidig indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der også gennemføres en evaluering af
Norddjurs Kommunes heltidsundervisningen og visitationen hertil.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
00.30.04.S00

21/5503

Åben sag

Sagsgang
Høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et
forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet, der kan blive
politisk behandlet forud for forhandlingerne om budget 2022.
Som følge heraf har forvaltningen på baggrund af en dialog med aftaleholderne på
skoleområdet udarbejdet fire forslag til ressourcefordelingsmodeller.
De fire modelforslag og en samlet oversigt over modellernes særlige fordele/ulemper,
incitamenter mv. er beskrevet i to selvstændige notater, der er vedlagt som bilag.
De fire ressourcefordelingsmodeller består af:


Model 1. Den nuværende ressourcefordelingsmodel i fuldt indfaset form.



Model 2. En grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maks. betaler 181.000 kr. og
55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og
special SFO/klub.



Model 3. En model hvor der opereres med en central pulje til finansiering af
betalingen for pladser på Djurslandsskolen og i eksterne tilbud.



Model 4. En model hvor der opereres med forskellige fordelingskriterier i forbindelse
med tildelingen af budget til aftaleenhedernes indsatser i almen skolen og indsatser på
specialområdet.

Fælles for alle modellerne er, at der er afsat 2,0 mio. kr. til en reservepulje
(”nødhjælpspulje”), at der korrigeres for socioøkonomiske forhold og at der i skoledelen
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korrigeres for forskelle i segregeringsgraden i indskolingen, på mellemtrinnet og i
udskolingen.
Det

skal

bemærkes,

at

de

økonomiske

konsekvenser

af

de

fire

forskellige

ressourcefordelingsmodeller er beregnet med udgangspunkt i den oprindeligt afsatte
budgetramme til specialundervisning i 2021. Dette skyldes, at det herved er muligt at foretage
en direkte sammenligning med den nuværende fordeling af budgettet på de enkelte
aftaleenheder i 2021.
Det skal ligeledes bemærkes, at den budgetramme, der fordeles i de fire modeller, ikke
indeholder budgettet til specialundervisning i 10. klasse og til heltidsundervisning i regi af
UngNorddjurs. Til disse tilbud er der afsat et selvstændigt budgetbeløb.
I den oprindelige budgetramme for 2021 er der afsat i alt 77,6 mio. kr., der fordeles med 63,8
og 12,3 mio. kr. til henholdsvis skoledelen og SFO/klub-delen.
Der har i de seneste regnskabsår været en teknisk ubalance mellem budget og forbrug på både
skoledelen og SFO/klub-delen. Samlet set er ubalancerne økonomisk neutrale. Det anbefales
derfor, at der samtidig med indførelsen af en ny ressourcefordelingsmodel også foretages en
teknisk budgetkorrektion, så der overflyttes ca. 5 mio. kr. fra SFO/klub-delen til skoledelen.
Desuden anbefales det, at der i budget 2022 afsættes midler til, at der kan foretages en
opdatering/fornyelse af den model med socioøkonomiske data (KORA), der anvendes i
forbindelse med fordelingen af ressourcerne på specialundervisningsområdet. En sådan
opdatering/fornyelse af datagrundlaget bør ideelt set foretages minimum hvert femte år.
Forud for den politisk behandling af sagen har de fire forslag til ny ressourcefordelingsmodel
på specialundervisningsområdet været sendt til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg på
skoleområdet, område MED-udvalget på skole- og dagtilbudsområdet, Trivsel og læring,
Skolelederforeningen, Djurs Lærerforening, Handicaprådet, Norddjurs Fælles Elevråd og
Ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ressourcefordelingsmodellen på specialundervisningsområdet skal ses i sammenhæng med
Norddjurs Kommunes inklusionspolitik ”Fællesskaber for alle” og den tilhørende
”Handleplan for tidlig indsats og inklusion” samt kommunens ”Politik for børn og unge i
udsatte positioner”.
Økonomiske konsekvenser
Se sagsfremstillingen og det tilhørende bilagsmateriale.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

der

tages

politisk

stilling

til

hvilken

ressourcefordelingsmodel, der fremover skal anvendes på specialundervisningsområdet.
Bilag:
1

Åben Modeller til fordeling af specialundervisningsmidler - skoledelen - 90297/21
incitamenter inkl. model 5

2

Åben Forslag til ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet 90250/21
1-5

3

Åben Modeller og skolernes betalinger for elever

90347/21

4

Åben Modeller, hvor den samlede budgetramme til specialundervisning er 92622/21
uændret, men hvor der er omplaceret 5 mio. kr. fra SFO/Klub til
skoledelen

5

Åben Høringssvar fra DLF - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på 79992/21
specialundervisningsområdet

6

Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Auning Skole - Forslag til ny 81985/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet

7

Åben Høringssvar fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud - Forslag til ny 81020/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet

8

Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny 81027/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet

9

Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny 81168/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
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fra

Børneby

Midt

-

24-06-2021

Forslag

til

ny 81512/21

til

ny 81536/21

ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
11 Åben Høringssvar

fra

Børneby

Nord

-

Forslag

ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
12 Åben Høringssvar fra MED-udvalget ved Børneby Midt - Forslag til ny 81757/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
13 Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Forslag til ny 82008/21
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
14 Åben Formandsudtalelse

fra

handicaprådet

-

Forslag

til

ny 81967/21

ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
15 Åben Høringssvar fra NFE - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på 81961/21
specialundervisningsområdet
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 09-06-2021
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at sagen om forslag til en ny ressourcefordelingsmodel
på specialundervisningsområdet udsættes til udvalgets mødet den 23. september 2021, hvor
der foreligger et forslag til budget 2022.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter samtidig, at der til udvalgsmødet den 24. juni 2021 skal
udarbejdes en konsekvensberegning af model 3, hvor der for de fire aftaleenheder fremgår
antal børn og ressourcer fordelt på specialskole, specialklasse, og interne specialtilbud inkl.
mellemformer for 2021, samt et skøn for 2022 ud fra nugældende visitationer og med
sammenligning med tildelingen i 2021.
Desuden skal der til udvalgsmødet den 24. juni 2021 udarbejdes et forslag til en model, hvor
der er et fast budget til Djurslandsskolen.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 15. juni 2021
På baggrund af børne- og ungdomsudvalgets beslutninger på udvalgsmødet den 9. juni 2021
har forvaltningen udarbejdet et forslag til en model 5, hvori det indgår, at der afsættes et fast
budget til Djurslandsskolen. I modellen indgår det desuden, at der etableres en central pulje til
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finansiering af Norddjurs Kommunes køb af eksterne specialundervisningspladser. Den
øvrige del af budgettet fordeles til de enkelte skoler og børnebyer efter den nuværende
ressourcefordelingsmodel i fuld indfaset form (dvs. efter de samme principper som i model 1).
Model 5 og de fire øvrige fordelingsmodeller er vedlagt som bilag. Desuden er en opdateret
oversigt over modellernes særlige fordele/ulemper, incitamenter mv. vedlagt som bilag.
I forbindelse med børne- og ungdomsudvalgets beslutning vedrørende model 3, så har
forvaltningen udarbejdet en oversigt, der for hver enkelt skole og børneby viser antallet af
elever med behov for et specialundervisningstilbud på mere end 9 timer om ugen. Det fremgår
også, hvor store udgifter de enkelte skoler og børnebyer har til Djurslandsskolen og øvrige
eksterne specialundervisningstilbud samt til specialrækkeklasser i de fem forskellige
ressourcefordelingsmodeller, der er udarbejdet. Endvidere fremgår det af oversigten, hvor stor
en del af budgettet, der er tilbage til mellemformer mv., og hvad dette beløb i gennemsnit er
pr. elev.
Oversigten er vedlagt som bilag.
Oversigten er baseret på den forventede udgift til de forskellige undervisningstilbud i 2021.
På nuværende tidspunkt kendes denne udgiftsfordeling ikke præcist for 2022, idet der vil
forekomme til-/afgang til de forskellige tilbud i løbet af 2. halvår 2021. Det er imidlertid
forvaltningens

umiddelbare

vurdering,

at

fordelingen

–

og

dermed

modellernes

konsekvenserne for de enkelte skoler og børnebyer – i 2022 ikke vil komme til at afvige
væsentligt fra fordelingen i 2021.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget:
1. drøfter model 5, hvor der er et selvstændigt budget til Djurslandsskolen.
2. drøfter den udarbejdede konsekvensberegning af de fem ressourcefordelingsmodeller.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Ad. 1 og 2
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Drøftet.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der ikke arbejdes videre med model 5.
Udvalget beslutter samtidig, at der skal udarbejdes en kort faglig, pædagogisk/didaktisk
vurdering af de enkelte ressourcefordelingsmodeller.
Mads Nikolajsen foreslår, at budgettet til Djurslandskolen og andre specialskoler hvert år
fastsættes med en teknisk korrektion ud fra antal visiterede børn.
På udvalgsmødet blev der uddelt en udgave af oversigtsmaterialet, hvor der er omplaceret et
beløb fra SFO/Klub til skoledelen. Materialet er vedlagt som bilag.
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Tosprogede elevers sprogtab efter COVID-19
17.15.00.G01

21/7620

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På mødet i dialogforum for integration den 25. maj 2021 blev spørgsmålet om tosprogede
elevers sprogtab som en konsekvens af lukning af skoler under COVID-19 drøftet.
Efterfølgende blev sagens omfang og mulige indsatser belyst.
Søren Kanne Skolen og Auning Skole kan i den forbindelse melde om et konstateret sprogtab
hos tosprogede elever efter nedlukningen af samfundet i forbindelse med COVID-19. De to
skolers beskrivelse af tab af socialt såvel som skolesprog stemmer overens med udmeldinger
fra andre skoler over hele landet. Vedhæftet er et bilag, der belyser sagen yderligere.
Forskning indikerer, at et konstateret sprogtab hos tosprogede elever kan have langvarige
konsekvenser for elevernes læring, integration og fremtidige uddannelsesmuligheder.
Skolernes forslag til indsatser, der kan dæmme op for sprogtabet:


Etablering eller opskalering af undervisningen i Dansk som andetsprog.



Lærertimer til etablering af særlige hold for målgruppen på tværs af klasser.



Opskalering af tolærerordninger i klasser med mange tosprogede elever.



Tilbud i SFO, klub eller øvrig fritid med fokus på styrkelse af elevernes sociale sprog.

Både på Søren Kanne Skolen og på Auning Skole vurderes det, at en hurtig indsats er
afgørende for en effektiv indhentning af det tabte.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der henvises til Norddjurs Kommunes integrationspolitik og Norddjurs Kommunes politik for
tidlig indsats og inklusion Fællesskaber for alle.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter mulighederne for
at dæmme op for sprogtabet hos tosprogede elever.
Bilag:
1 Åben Notat - Tosprogede elevers sprogtab efter COVID-19

90926/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der tildeles Auning Skole og Søren Kanne Skolen i
alt 200.000 kr. i 2021 til en hurtig indsats mod sprogtab hos tosprogede elever.
Midlerne fordeles efter antal tosprogede og indsatsen prioriteres af skolerne selv.
Indsatsen finansieres af mindreforbruget på skole- og dagtilbudsområdets centrale konti.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021
00.30.02.S00

21/4489

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK
Sagsfremstilling
I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske en løbende og regelmæssig
effektivisering. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet
med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske
prioriteringer.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det således besluttet at indføre en model
med et årligt effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Til gengæld er der
nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet
og godkendt af kommunalbestyrelsen.
I budgetaftalen for 2021 er der aftalt følgende:
”Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i juni 2021 i fagudvalget.
Konsekvenserne af effektiviseringsbidraget indgår i arbejdet med budget 2022 og behandles i
en særskilt opsamling i økonomiudvalget.”
Effektiviseringsbidraget blev vedtaget med virkning fra og med budget 2021 og erstatter den
manglende prisfremskrivning, som tidligere har været gældende.
På børne- og ungdomsudvalgets området er der indarbejdet effektiviseringer på 3,7 mio. kr. i
budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 pct.
Effektiviseringsbidraget på børne- og ungdomsudvalgets område er i 2021 udmøntet efter en
forholdsmæssig fordeling mellem alle aftaleholdere ud fra budgetstørrelser. Der er således
frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver
mening på det pågældende område.
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Hvordan aftaleenhederne på skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet har gennemført
effektiviseringerne er beskrevet i kort form i et notat, der er vedlagt som bilag.
Det fremgår af notatet, at hovedparten af aftaleenhederne kan gennemføre effektiviseringer i
2021, som ikke har direkte betydning for serviceniveauet. Det fremgår imidlertid også, at der
er aftaleenheder, som er nødsaget til at iværksat indsatser og omstillinger, som i større eller
mindre grad kan siges at have en negativ effekt på serviceniveauet.
De effektiviseringer, som har en negativ effekt på serviceniveauet, sker hovedsageligt ved en
reduktion af driftsmidlerne til materialer og aktiviteter. Dette begrænser rammerne for
undervisning og udfordrer tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.
I enkelte tilfælde har effektiviseringerne desuden personalemæssige konsekvenser. Dette
gælder f.eks. i forbindelse med en reduktion af undervisningstiden på skoleområdet.
Af effektiviseringstiltag, som ikke vurderes at have påvirket servicen, kan f.eks. nævnes:


Overgang til brug af ECA-vand til rengøringsmidler og i vaskemaskiner.



Besparelser på el og vand som følge af opsætning af LED-lys og udskiftning af
bruserhoveder.



Brug af vandsparer og overgang til brug af koldt vand på personaletoiletter.



Brug af konteringsrobot til kontering af regninger.



Fokusering på at løse opgaver omkring forbyggende indsatser i egen kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske
politik, om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige
effektiviseringer.
Økonomiske konsekvenser
Se sagsfremstillingen og det tilhørende bilagsmateriale.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter aftaleenhedernes
udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021.
Bilag:
1 Åben Effektiviseringsbidrag pr. aftaleenhed på børne- og ungdomsudvalgets 90488/21
område 2021
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Drøftet.
Børne- og ungdomsudvalget er opmærksom på, at effektiviseringsbidraget akkumuleres over
årene.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Opfølgning på dialogmøde med Område Grenaa den 9. juni 2021
00.22.00.G01

21/1359

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget har afholdt et dialogmøde med bestyrelsen og ledelsen i Område
Grenaa den 9. juni 2021.
Et referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en opfølgende drøftelse af dialogen med
repræsentanterne for Område Grenaa.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter det afholdte
dialogmøde med bestyrelsen og ledelsen i Område Grenaa.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med bestyrelsen i Område Grenaa

86761/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Drøftet.
Børne- og ungdomsudvalget opfordrer til, at der i Område Grenaa arbejdes aktivt med igen at
oprette forældreråd i de enkelte daginstitutioner.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Styrkelse af de enkelte daginstitutioner i Område Grenaa
28.09.00.G01

20/20226

Åben sag

Sagsgang
KB, BUU, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Aleksander Myrhøj og Mads Nikolajsen (SF) har anmodet om,
at nedenstående optages på kommunalbestyrelsens dagsorden.
Sagen optages på dagsordenen i henhold til lov om kommunernes styrelse § 11.
Nedenstående tekst er således modtaget fra Aleksander Myrhøj og Mads Nikolajsen:
” Frihed til Forskellighed: SF-Forslag til styrkelse af de enkelte daginstitutioner i område
Grenaa.
Område Grenaa rummer mange daginstitutioner. Derfor er der brug for at styrke den enkelte
institutions synlighed og særkende. Der skal større frihedsgrader til den enkelte institution og
dens forældreråd og mere lokal ledelse på stedet. Hver institution skal med sine
forudsætninger kunne udvikle sin egen profil.
Område Grenaa er én aftaleenhed med en velfungerende fælles bestyrelse og fælles ledelse,
der har udviklet et godt fælles samarbejde. Det er vigtigt at fastholde. Samtidig skal der inden
for den fælles ramme sikres bedre plads til forskellige pædagogiske prioriteringer. Området
rummer halvdelen af kommunens børn. Derfor kræver decentralisering en ekstra indsats,
sammenlignet med område Auning og børnebyerne.
Styrket lokal ledelse og lokalt ejerskab kan gennemføres på flere måder, f.eks. ved at:


Der kommer en team-leder på institutionen. Teamlederen har den daglige
pædagogiske ledelse i forhold til stedets personale og forældrekontakt. Teamleder
har både børnetid og ledelsestid.



Afdelingsledere (som området har i dag) tilknyttes højst to daginstitutioner. De
rykker deres kontor ud på institutionerne, i stedet for den centrale administration
på Chr. Winthersvej.
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Understøtte initiativer for profilbørnehaver og udvikling af deres pædagogik.



Styrke forældrerådene og fastholde det gode samarbejde i området som helhed.



Andre initiativer.

Område Grenaa har i dag skovbørnehaven som profil børnehave. De andre institutioner har
alle særlige traditioner, visioner og forudsætninger. De fortjener opbakning til at udvikle
dem. Området kan f.eks. udvikle f.eks. land-børnehave, særligt fokus på musik, idræt, kulturel
mangfoldighed og børneby-samarbejde med naboskole m.m.
SF ønsker, at processen igangsættes nu, fordi:
Antallet af daginstitutioner i forbindelse med faldende børnetal skal afklares nu.
Normering og økonomiske rammer udvides fra i år og de næste år frem i forbindelse med
minimumsnormering. Det er nu, en ny kurs med plads til forskellighed og stærkere lokalt
ejerskab skal sættes i gang.
Det foreslås derfor, at børne- og ungdomsudvalget går i dialog med område Grenaa og de
enkelte institutioner om disse principper for at fremme lokal ledelse og decentral udvikling af
daginstitutionerne.”
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-11-2020
Kristina Hvid (V) fremsatte forslag om, at forslaget oversendes til behandling i børne- og
ungdomsudvalget.
Kommunalbestyrelsen godkendte ovennævnte forslag fra Kristina Hviid (V), således at sagen
oversendes til behandling i børne- og ungdomsudvalget.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 17. november 2020 besluttet, at et forslag fra SF
om styrkelse af de enkelte daginstitutioner i Område Grenaa skal behandles i børne- og
ungdomsudvalget.
Der er i den forbindelse behov for, at børne- og ungdomsudvalget drøfter forslaget og tager
stilling til sagens videre forløb.
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Hvis det besluttes at arbejde videre med forslaget, skal der udarbejdes en tids- og procesplan
for forløbet. Desuden skal der tages stilling til, om der er forhold i forbindelse med bl.a. de
økonomiske konsekvenser af forslaget, som skal belyses yderligere.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. børne- og ungdomsudvalget drøfter forslaget fra SF om styrkelse af de enkelte
daginstitutioner i Område Grenaa.
2. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til sagens videre forløb.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med bestyrelsen i Område Grenaa den 9. juni 86738/21
2021
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 26-11-2020
Punktet blev udsat.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 1. december 2020
Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at udarbejde et forslag til tilpasning og
omorganisering af daginstitutioner til det faldende børnetal i Norddjurs Kommune. Forslaget
skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. januar 2021.
Da forslaget fra SF kan have indflydelse på blandt andet denne sag, foreslås det, at
behandlingen af forslaget genoptages på indeværende møde frem for at afvente det ordinære
udvalgsmøde den 22. december 2020.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 03-12-2020
Behandlingen af punktet blev udsat til børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. december
2020.
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-12-2020
Ad. 1
Drøftet.
Ad. 2
Børne- og ungdomsudvalget ser positivt på muligheden for eventuelt at lave profilbørnehaver.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at det på nuværende tidspunkt er muligt for en
daginstitution at etablere en profilbørnehave og vil gerne opfordre bestyrelsen i Område
Grenaa til at drøfte muligheden med de enkelte forældreråd og medarbejderne.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at forslaget fra SF for så vidt angår ledelse drøftes efter
et dialogmøde med bestyrelsen i Område Grenaa.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 11. juni 2021
Børne- og ungdomsudvalget har den 9. juni 2021 afholdt et dialogmøde med repræsentanter
for bestyrelsen og ledelsen i Område Grenaa. Et referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til forslaget fra SF om styrkelse af
de enkelte daginstitutioner i Område Grenaa.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Børne- og ungdomsudvalget ønsker til forhandlingerne om budget 2022 og til det ordinære
udvalgsmøde den 26. august 2021 at få belyst, hvad udgiften vil være ved at indføre
pædagogisk ledelse i de enkelte daginstitutioner i hele kommunen og for dagplejen i hvert
enkelt område/børneby.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Opfølgning på kontaktudvalgsmøde og dialogmøde med område MED-udvalget på
skole- og dagtilbudsområdet
00.22.00.G01

21/1359

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget har onsdag den 2. juni 2021 afholdt henholdsvis et
kontaktudvalgsmøde og et dialogmøde med område MED-udvalget på skole- og
dagtilbudsområdet.
Referater fra de to møder er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde ønske en opfølgende drøftelse af dialogen på de to
møder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen
kontaktudvalgsmødet

og

indstiller,

at

dialogmødet

børne-

med

og

område

ungdomsudvalget

MED-udvalget

på

drøfter

skole-

og

dagtilbudsområdet.
Bilag:
1 Åben Referat fra kontaktudvalgsmøde den 2. juni 2021
2 Åben Referat

fra

dialogmøde

med

områdeudvalg

dagtilbudsområdet den 2. juni 2021
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Drøftet.
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Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Tosprogede børn i daginstitutioner
28.09.00.P00

18/16337

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgsmødet den 29. april 2021 blev der givet en orientering om antal
tosprogede børn i daginstitutionerne Regnbuen og Stjernehuset. I forlængelse heraf blev der
politisk rejst ønske om at få undersøgt muligheden for at ændre definitionen på et tosproget
barn i opgørelsen fra 5 år fra barnets eller mors indrejse til Danmark til 10 år fra barnets eller
mors indrejse til Danmark.
På kommunalbestyrelsesmødet den 12. juni 2018 blev det besluttet at indføre et loft for antal
tosprogede børn på 30 pct. pr. daginstitution. Det blev desuden besluttet, at ventelisten kan
overspringes af danske børn i institutioner med mange tosprogede børn og for tosprogede
børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede børn er lav.
Forvaltningen har haft kontakt til Børne- og Undervisningsministeriet for at få afdækket
lovhjemlen på området. I den forbindelse har ministeriet præciseret, at der i dagtilbudsloven
ikke er hjemmel til, at kommunerne kan fastsætte et loft for antal tosprogede børn i
daginstitutioner, og at tildelingen af pladser skal ske ud fra anciennitetsprincippet.
På baggrund heraf tildeler pladsanvisningen dagtilbudspladser ud fra følgende kriterier:


Anvisning af pladser sker efter anciennitet, som er efter opskrivningstidspunktet.



Der kan ikke garanteres en plads i en bestemt dagpleje/institution.



Børn har ret til optagelse i dagtilbud i det distrikt/område, de tilhører.



Børn fra andre distrikter og andre kommuner optages kun ved ledig kapacitet i
distriktet/området.



Det tilstræbes, at der tilbydes plads i lokalområdet eller i et område, som grænser op
hertil.
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Barnet overgår til børnehave senest 3 måneder efter det fylder 3 år.

Særlige forhold vedrørende tildeling af pladser:


Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, kan efter konkret vurdering få
fortrinsret til en plads i et givent dagtilbud.



Søskende vil have fortrinsret til en plads i samme pasningstilbud, såfremt foranstående
børn på ventelisten ved optagelsestidspunktet kan anvises en plads et andet sted.



Søskende til et barn, som har betydelig og varig nedsat psykisk og/eller fysisk
funktionsevne og som er visiteret til en daginstitution med et særligt
specialpædagogisk tilbud, vil have fortrinsret i samme dagtilbud.

Indtil nu har det været muligt at opretholde diversiteten i daginstitutionerne og ikke
overskride loftet som følge af, at Norddjurs Kommune modtager langt færre flygtninge end
tidligere. Desuden er der er blevet iværksat følgende tiltag:


Styrket vejledningsindsats fra Pladsanvisningen
o Tiltrække familier med dansk modersmål til Regnbuen og Stjernehuset
gennem dialog og vejledning.
o Pladsanvisningen deltager i integrationsmøder med tosprogede familier.



Information til tosprogede familier om mulighederne for at anvende dagplejen som
pasningstilbud.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at definitionen på et tosproget barn ikke
ændres fra 5 år fra barnets eller mors indrejse til Danmark til 10 år fra barnets eller mors
indrejse til Danmark.
Forvaltningen anbefaler ligeledes, at loftet på de 30 pct. tosprogede børn fjernes som
handlingsanvisende, men at målet om øget diversitet i daginstitutionerne fastholdes.
Forvaltningen og Område Grenaa vil således fortsat følge udviklingen tæt gennem
opgørelserne og arbejde målrettet med målsætningen om stor diversitet i daginstitutionerne.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Politikken ”Fællesskaber for alle – Politik for tidlig indsats og inklusion” og Norddjurs
Kommunes integrationspolitik.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter tiltagene for at
øge diversiteten i Norddjurs Kommunes daginstitutioner.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at diversiteten i daginstitutioner fremadrettet skal
opretholdes og forstærkes ved at satse på styrket vejledning, integrationsmøder,
forældresamarbejde og information til tosprogede familier om mulighederne for at anvende
dagplejen som pasningstilbud.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker fortsat at få en halvårlig status på andelen af tosprogede
børn i kommunens institutioner, hvor disse defineres som børn, hvor deres eller mors indrejse
til Danmark har funder sted inden for de sidste 10 år.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Revisionsberetning nr. 20 - regnskabsåret 2020
00.32.10.Ø00

20/14202

Åben sag

Sagsgang
EAU/BUU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes revision, BDO, har den 14. juni 2021 afgivet revisionsberetning nr. 20
vedrørende årsregnskabet 2020. Revisionsberetningen fremlægges til efterretning for de
fagudvalg, der er omfattet af den løbende revision i revisionsberetningen samt til
økonomiudvalget

og

kommunalbestyrelsen

samtidig

med

endelig

godkendelse

af

årsregnskabet for 2020.
BDO deltager på økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis, og vil
gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2020.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret
2020,

hvad

angår

kommunens

interne

forhold.

Der

blev

heller

ikke

givet

revisionsbemærkninger i sidste års revisionsberetning, som der skal følges op på. Det er
således tredje år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger. Revisionen bemærker
imidlertid en generel bemærkning om KSD (det nye sygedagpengesystem).
”I revisionen af de sociale udgifter har vi konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er
anført følgende forbehold:
”Grundlag for konklusion med forbehold Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret
kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig
beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har
været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i
erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.
Vi skal gøre opmærksom på, at de ovenfor nævnte fejl er på landsplan.
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Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen, og revisionen har
afgivet tilsvarende bemærkninger i andre kommuner, der har implementeret KSD i 2020.”
Revisionsberetning nr. 20 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på
baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2020, samt revisionen af
årsregnskabet for 2020. Formålet med den løbende revision er at efterprøve, om kommunens
administrative

og

regnskabsmæssige

praksis,

herunder

forretningsgange,

interne

kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er
hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Den løbende revision på områder med
statsrefusion fremgår af afsnit 8.3.1 og revisionens erklæringer på refusionsopgørelser er
vedlagt som bilag.
I revisionsberetning nr. 20 følges der også op på indkomne decisionsskrivelser vedrørende
regnskab 2019. Decisionsskrivelser omhandler områder med statsrefusion og er ministeriets
afgørelse

på

baggrund

af

indsendte

revisionsberetninger.

Der

er

indkommet

decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) (BUU og EAU),
Social- og ældreministeriet (VPU) og Udlændinge og integrationsministeriet (EAU). De
indkomne decisionsskrivelser vedlægges til orientering.
I decisionsskrivelsen fra Sundheds- og ældreministeriet er revisionen anmodet om at følge op
på Merudgifter til voksne, jf. servicelovens § 100. Revisor har ved en gennemgang af
udbetalingerne vedrørende merudgifter til voksne, jf. servicelovens § 100, konstateret, at der
generelt ikke er sket
genberegning af sager efter den nye beregningsmetode med standardbeløb.
Genberegningen skulle senest være foretaget 31. december 2019. Forvaltningen har i april
2020 oplyst, at alle sager nu er omberegnet. Revisor vil foretage opfølgning ved revisionen i
2020.
Som det fremgår af resultat af den løbende revision i revisionsberetning nr. 20, afsnit 2.2 er
det revisionens vurdering, at på baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at
personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.
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Revisionen er ikke anmodet om at følge op på andre områder i decisionsskrivelserne.
Af revisionsberetningen fremgår også, at der har været decentrale revisionsbesøg ved
Skovstjernen, Søren Kanne Skolen og Sprogskolen. Ved besøgene har revisionen undersøgt
følgende områder:


Udførelse af ledelsestilsyn



Administration af likvide midler, herunder forskudskasser, kontante indtægter,
kasseapparater m.v.



Decentral bogføring og bilagsbehandling



Decentral indtægtsadministration



Decentral lønindberetning.

Vurderingen af forretningsgange er foretaget ved interview med områdeansvarlige
medarbejdere, samt ved gennemgang af diverse materiale. Revisionen fandt anledning til at
påpege, at forretningsgangen med håndtering af beboernes midler i Skovstjernen, ikke var
betryggende. Der er efter besøget igangsat nye forretningsgange på området. Udover dette er
der i alle institutioner tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgangen, og disse
følges.
Efter kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 20 indsendes til
tilsynsmyndigheden og ministerierne på det sociale område.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ifølge Norddjurs Kommunes revisionsregulativ er formålet med revisionen at efterprøve, om
regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og
om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelse, er i overensstemmelse med lov
og andre forskrifter, meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af
kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens
anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Økonomichefen indstiller, at revisionsberetningen nr. 20 godkendes.
Bilag:
1 Åben Norddjurs Kommune beretning nr. 20. årsregnskab 2020

87250/21

2 Åben Norddjurs Kommune revisionspåtegning årsregnskab 2020

87251/21

3 Åben Decisionsskrivelse 2019 - Udlændinge- og Integrationsministeriet.docx 17899/21
4 Åben Decisionsskrivelse regnskab 2019 - Social- og Ældreministeriet.pdf

71474/21

5 Åben Decisionsskrivelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 189859/20
2019.pdf
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Tiltrådt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Oversigt over sagsfrister for visitation samt levering af hjælp og støtte
27.03.00.G01

21/7396

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en samlet oversigt over sagsfrister for visitation og levering af
indsatser på skole- og dagtilbudsområdet samt socialområdets børneområde.
Oversigten over sagsfrister forelægges børne- og ungdomsudvalget til godkendelse og
offentliggøres herefter på Norddjurs Kommunes hjemmeside.
Oversigten over sagsfrister er vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen relevante sammenhænge.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen og skole- og dagtilbudschefen indstiller, at oversigten over sagsfrister på skoleog dagtilbudsområdet samt socialområdets børneområde godkendes.
Bilag:
1 Åben Oversigt over sagsbehandlingsfrister på børneområdet

93182/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt med den tilføjelse, at det skal fremgå, at det forsøges at reducere
sagsbehandlingstiden for hjemviste sager.
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Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Praktikvejledere på skoleområdet
00.22.00.G01

21/7728

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2021 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til
uddannelse af praktikvejledere i folkeskolen for at styrke rekruttering af nyuddannede lærere.
Midler i 2021 afsættes til følgende skoler, som hver sender to lærere afsted på
praktikvejlederuddannelsen i efteråret 2021:


Søren Kanne Skolen



Auning Skole



Djurslandsskolen.

Midlerne er afsat til udgifter i forbindelse med uddannelsen og til dækning af vikarer.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Handleplanen på skoleområdet ift. fastholdelse og rekruttering af lærere.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orientering godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Status på anvendelsen af budgetmidler til kontingentstøtte til særligt udsatte børn og
unge
27.00.00.G01

20/20828

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med aftalen om budget 2021 er der afsat 0,050 mio. kr. til bl.a. kontingentstøtte
til særligt udsatte børn og unge.
Midlerne skal udmøntes af UngNorddjurs, som har fået til opgave at sikre tildeling af
kontingentstøtte til børn og unge i målgruppen. Grundet COVID-19 har fritidsaktiviteterne
været lukket ned, og derfor har der ikke været søgning til puljen.
Efterhånden som samfundet og fritidsaktiviteterne åbner op igen vil UngNorddjurs sikre, at
midlerne til kontingentstøtte til særligt udsatte børn og unge understøtter målgruppens
deltagelse i aktiviteter i det frivillige foreningsliv. Midlerne forventes anvendt i 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Politik for børn og unge i udsatte
positioner. I politikken er det et særligt indsatsområde, at børn og unge i udsatte positioner
skal have mulighed for et aktivt fritidsliv og for at indgå i sunde, sociale fællesskaber.
Økonomiske konsekvenser
Punktet vedrører udmøntningen af 0,050 mio. kr., som er afsat i budget 2021 til bl.a.
kontingentstøtte til særligt udsatte børn og unge.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at orienteringen vedrørende anvendelsen af de 0,050 kr., som er afsat i
budget 2021 bl.a. til kontingentstøtte til særligt udsatte børn og unge, godkendes.
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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16.

24-06-2021

Arbejdsvilkår for ledere på skole- og dagtilbudsområdet
00.22.04.G01

21/5003

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en drøftelse af arbejdsvilkårene for ledere på
skole- og dagtilbudsområdet.
På nuværende tidspunkt er der 37 ledere på området.
Der er i alt 19 ledere, hvis ansættelsesforhold i Norddjurs Kommune er ophørt i løbet af 2019,
2020 og 1. kvt. 2021. Heraf 12 ledere i 2019, 5 ledere i 2020 og 2 ledere i 2021.
Ud af de 19 ledere er 6 fratrådt pga. besparelser, 4 er gået på pension, 4 har fået nyt job og 5
er fratrådt pga. sygdom eller anden årsag.
Herudover er der 1 leder, som har skiftet til en anden lederstilling i kommunen.
En oversigt over ledergruppens samlede sygefravær set i forhold til den samlede gruppe af
medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet er vedlagt som bilag.
Desuden er en mere detaljeret oversigt over fratrædelsesårsager og en oversigt over
sygefravær fordelt på ansættelsessteder vedlagt som lukkede bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen
orientere om væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til ledernes arbejdsvilkår og give
en aktuel status på, hvordan der i dialog med lederne arbejdes med disse.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes personalepolitik.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter arbejdsvilkårene for
lederne på skole- og dagtilbudsområdet.
Bilag:
1

Åben

2

Lukket

3

Lukket

Sygefravær på skole- og dagtilbudsområdet

60959/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Børne- og ungdomsudvalget

drøftede arbejdsvilkårene

for ledere

på skole- og

dagtilbudsområdet, og udvalget ser positivt på de igangværende drøftelser med
skolelederforeningen og dagtilbudslederne.
Børne-

og

ungdomsudvalget

drøfter

arbejdsvilkårene

for

ledere

på

skole-

og

dagtilbudsområdet igen på udvalgets møde den 24. juni 2021.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på det igangværende
arbejde med at sikre bedre arbejdsvilkår for lederne på skole- og dagtilbudsområdet.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter arbejdsvilkårene for
lederne på skole- og dagtilbudsområdet.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Drøftet.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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17.

24-06-2021

Anlægsbevilling outdoor investeringer
00.17.00.P00

21/4271

Åben sag

Sagsgang
KFU, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2021-2024 er der under kultur- og fritidsudvalgets område afsat en
anlægspulje på 1 mio. kr. i 2021 og 0,800 mio. kr. i 2022 til outdoor investeringer og
vedligeholdelse. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og
unge ved både skole- og dagtilbud. Forslag til investeringer sendes til udtalelse i børne- og
ungdomsudvalget.
Kultur- og fritidsudvalget skal:


indstille forslag til outdoorinvesteringer, herunder hvilke investeringer der skal
prioriteres i 2021 og i 2022.



videresende sagen til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med henblik på, at der
gives anlægsbevilling på 1,800 mio. kr. til outdoorinvesteringer og vedligeholdelse,
finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

Nedenstående investeringsforslag med uddybende beskrivelser er udarbejdet af en tværgående
gruppe fra de berørte forvaltningsafdelinger på baggrund af ansøgninger fra frivillige og
foreninger, henvendelser og ønsker fra borgergrupper samt forvaltningens vurdering af
behovet for investeringer, herunder behov for renoverings- og vedligeholdelsestiltag.
Der er i forslaget lagt vægt på at tilgodese mangeartede behov og ønsker samt steder med
offentlig adgang nær skoler og dagtilbud. Forslaget indeholder også renovering og
vedligehold, hvor det ved en ekstra indsats kan løfte mindre steder eller områder, nyanlæg
med fokus på bevægelse og aktiviteter, der kan benyttes af mange i foreningsregi, i hverdagen
i en institution eller som et mødested omkring aktiviteter i det fri.
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For 2022 reserveres et beløb til projekter med direkte tilknytning til skoler- og dagtilbud.
Puljen vil blive udmøntet i en nærmere dialog med skole- og dagtilbudsområdet.
Renovering og vedligeholdelse af legepladser og aktivitetssteder:


MTB bane Grenaa Plantage: 0,050 mio. kr. i 2021.



Naturlegeplads Grenaa: 0,100 mio. kr. i 2021.



Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten: 0,100 mio. kr. i 2021 og
0,200 mio. kr. i 2022.



Pulje til mindre legepladser: 0,200 mio. kr. i 2021.



Udbyhøj Syd lystbådehavn - opkvalificering af området: 0,100 mio. kr. i 2021.

Etablering af nye anlæg:


Disc golf bane Grenaa: 0,200 mio. kr. i 2022.



Etablering af sti og p-plads Øster Alling Ådal: 0,100 mio. kr. i 2021.



Ny legeplads Auning: 0,100 mio. kr. i 2021



Pulje til etablering af nye shelterpladser: 0,100 mio. kr. i 2021.



Reserveret: Pulje til projekter med fokus børne- og ungeområdet i direkte forbindelse
med skole- og dagtilbud : 0,400 mio. kr. i 2022



Udefitness, tilskud til Gjerrild-Bønnerup IF: 0,150 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen oplever stor interesse fra borgere og besøgende for oplevelser i naturen,
herunder benyttelse af outdoor faciliteter. Forvaltningen har fokus på formidling af
muligheder for oplevelser i naturen, hvilket kommunikeres på kommunens hjemmeside og
https://aktiv.norddjurs.dk/side.asp?wkid=norddjurs&side=21

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Outdoor investeringer har sammenhæng til Norddjurs Kommunes kultur-, fritids-, turisme- og
landdistriktspolitik samt kommuneaftalen ”Bevæg dig for livet”.
Økonomiske konsekvenser
Forslag til udmøntning af puljen:
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2021:
Etablering af sti og p-plads Øster Alling Ådal

0,100 mio. kr.

MTB bane Grenaa Plantage opdatering af sikkerhed

0,050 mio. kr.

Naturlegeplads Grenaa

0,100 mio. kr.

Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten

0,100 mio. kr.

Ny legeplads Auning

0,100 mio. kr.

Pulje til etablering af nye shelterpladser

0,100 mio. kr.

Pulje til renovering af mindre legepladser

0,200 mio. kr.

Udbyhøj Syd lystbådehavn - opkvalificering af området

0,100 mio. kr.

Udefitness, tilskud til Gjerrild-Bønnerup IF (samlet budget 0,650)

0,150 mio. kr.

Beløb i alt

1,000 mio. kr.

2022:
Disc golf bane Grenaa

0,200 mio. kr.

Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten

0,200 mio. kr.

Reserveret: Pulje til projekter med fokus børne- og ungeområdet

0,400 mio. kr.

Beløb i alt

0,800 mio. kr.

Udmøntning af anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. i 2022 er under forudsætning af
tilstedeværelsen

af

det

afsatte

rådighedsbeløb

på

investeringsoversigten

efter

budgetvedtagelsen af budget 2022.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at børne- og ungdomsudvalget afgiver
en udtalelse til forslag til outdoor investeringer.
Bilag:
1 Åben Beskrivelse af forslag til outdoor investeringer 2021 og 2022
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-06-2021
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Tiltrådt.
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Børne- og ungdomsudvalget finder, at det er gode initiativer og bakker op om dem. Udvalget
ser frem til udmøntningen af puljemidlerne på 0,4 mio. kr. i 2022 til projekter med fokus på
børne- og ungeområdet.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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18.

24-06-2021

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Børnecentret
27.30.00.K09

21/5590

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg på Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afdeling Børnecentret (Trekanten 34 i Grenaa) den 22. februar 2021.
På baggrund af tilsynsbesøget vurderer Socialtilsyn Midt, at Børnecentret samlet set har den
fornødne kvalitet jfr. § 6 i lov om socialtilsyn.
Socialtilsynet har i den samlede vurdering af tilbuddets kvalitet ikke fundet anledning til at
give hverken påbud eller vilkår.
Nedenstående er anbefalinger, som tilsynet vurderer, at ledelsen på BUCN med fordel kan
have en særlig opmærksomhed på og udarbejde en handleplan for:


At medarbejdere og vikarer kan efterleve og praktisere det fælles faglige
fundament i tilgangen til børnene.



At dagbogsnotater i højere grad afspejler den udførte indsats i forhold til de
opstillede mål.



At personalegennemstrømningen reduceres, så denne ikke påvirker børnenes/de
unges trivsel uhensigtsmæssigt.



At der udarbejdes en bevidst strategi og indsats omkring børnenes adfærd og
retorik på internettet med henblik på forebyggelse af krænkelser via sociale
medier.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt med en tilhørende handleplan er vedlagt som bilag.
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Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og Ungecenter Norddjurs, afdeling
Børnecentret har været sendt til høring i handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Tilsynsrapporter har sammenhæng til Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte
positioner.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afdeling Børnecentret godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og Ungecenter 67185/21
Norddjurs, afd. Børnecentret
2 Åben Handleplan vedr. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- 67190/21
og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret
3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - 90491/21
Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget anerkender den positive tilsynsrapport og de udviklingstiltag, der
er igangsat på baggrund af rapporten.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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19.

24-06-2021

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Ungecentret
27.30.00.K09

21/5590

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg på Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afdeling Ungecentret (Sønder Allé 17 i Grenaa) den 12. marts 2021.
På baggrund af tilsynsbesøget vurderer Socialtilsyn Midt, at Ungecentret samlet set har den
fornødne kvalitet jfr. § 6 i lov om socialtilsyn.
Socialtilsynet har i den samlede vurdering af tilbuddets kvalitet ikke fundet anledning til at
give hverken påbud eller vilkår.
Nedenstående er anbefalinger, som tilsynet vurderer, at ledelsen på BUCN med fordel kan
have en særlig opmærksomhed på og udarbejde en handleplan for:


At dagbogsnotater i højere grad afspejler den udførte indsats i forhold til de opstillede
mål.



At udarbejde en bevidst strategi og indsats omkring de unges adfærd og retorik på
internettet med henblik på forebyggelse af krænkelser via sociale medier.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt med en tilhørende handleplan er vedlagt som bilag.
Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedr. Børne- og Ungecenter Norddjurs, afdeling
Ungecentret har været sendt til høring i handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Tilsynsrapporter har sammenhæng til Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte
positioner.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afdeling Ungecentret godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, 74129/21
afd. Ungecentret
2 Åben Handleplan vedr. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og 74128/21
Ungecenter Norddjurs, afd. Ungecentret
3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - 90493/21
Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Ungecentret
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget anerkender den positive tilsynsrapport og de udviklingstiltag, der
er igangsat på baggrund af rapporten.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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20.

24-06-2021

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
00.22.04.G01

21/1237

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser
udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.
Opgørelser med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er
vedlagt som bilag.
Derudover er der vedlagt en opgørelse over antal underretninger opgjort pr. måned i perioden
2015 til 2021, så det er muligt at sammenligne antallet underretninger i en måned med antallet
af underretninger i samme måned i de forudgående år.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at nøgletallene godkendes.
Bilag:
1 Åben Nøgletal anbringelser ultimo maj 2021

89749/21

2 Åben Underretninger ultimo maj 2021

89719/21

3 Åben Oversigt over underretninger pr. måned ultimo maj 2021

89745/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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21.

24-06-2021

Ankeafgørelser
27.24.33.A00

21/1087

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser.
Der er modtaget tre nye afgørelser, hvor socialområdets børne- og familieenhed har truffet
afgørelse (sag 7-9). To af sagerne er blevet stadfæstet og én er blevet hjemvist.
Der er modtaget to nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og
ungeudvalget (sag 2-9). Begge sagerne er blevet stadfæstet.
En oversigt over afgørelser i 2021 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at orienteringen godkendes.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2021 - Børn og unge-udvalget

90495/21

2 Åben Ankeafgørelser 2021 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

90498/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punket.
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22.

24-06-2021

Status på COVID-19 på børne- og ungdomsudvalgets område
00.22.04.G01

20/7340

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen
og socialchef Hanne Nielsen give en aktuel status i relation til COVID-19. Herunder bl.a. en
status på smittesituationen, genåbningen på skoleområdet og test af medarbejdere og elever.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen og socialchefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget
godkender orienteringen om den aktuelle situation i forhold COVID-19.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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23.

24-06-2021

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2021
00.22.04.P35

21/63

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan
for 2021.
Forslag til arbejdsplan for 2021 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan
for 2021 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan 2021

90510/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt med den tilføjelse, at dialogmødet med handicaprådet flyttes til den 26. august
2021.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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24-06-2021

Orientering
00.22.04.P35

21/1356

Åben sag

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


Børnerådets rapport ”Hør godt efter!” om børneinddragelse i kommunerne. Del 1:
”Hør godt efter! En kortlægning af kommunal børneinddragelse” og Del 2: ”Hør godt
efter! 17 kommunale eksempler på børneinddragelse” er vedlagt som bilag.



Aftale om kommunernes økonomi for 2022 er godkendt. Kommuneaftalen er vedlagt
som bilag.



Henvendelse fra bestyrelsen i Børneby Midt vedr. behov for klasselokale på Glesborg
Skole. Henvendelsen er vedlagt som bilag.



Handleplan for daginstitutionen Solstrålen (tidligere Møllehaven). Handleplanen er
vedlagt som bilag.



Elevtal pr. 16. juni 2021 samt forventet elevtal pr. 1. august 2021. Oversigter er
vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen godkendes.
Bilag:
1 Åben Børnerådets rapport del 1 - Hør godt efter - En kortlægning af kommunal 74402/21
børneinddragelse
2 Åben Børnerådets rapport del 2 - Hør godt efter - 17 kommunale eksempler på 74403/21
børneinddragelse
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3 Åben Kommuneaftale 2022

86749/21

4 Åben Henvendelse fra bestyrelsen i Børneby Midt

86758/21

5 Åben Handleplan for Solstrålen

88754/21

6 Åben Elevtal pr. 16. juni 2021

89850/21

7 Åben Elevtal 1. august 2021 (forventet 17. juni 2021)

89857/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021
Godkendt.
Henvendelsen fra Børneby Midt drøftes på børne- og ungdomsudvalgets møde den 12. august
2021. På mødet vil der også foreligge en oversigt over det fremtidige behov for klasselokaler
på Glesborg Skole.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Bilagsoversigt
2.

Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2021 for børne- og ungdomsudvalget
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo maj
2021 (90465/21)

2.
3.

Anlægsoversigt pr. ultimo maj (89395/21)

Orientering om budget 2022 på specialundervisningsområdet
1.

Notat - Sammenligning af budgetgrundlag for specialtildeling 2021 med 2022
(90047/21)

4.

Evaluering af specialundervisningsområdet
1.

Pixiudgave af evaluering af specialundervisningsområdet (69403/21)

2.

Evaluering af specialundervisningen i Norddjurs Kommune (61436/21)

3.

Bilag 1 Interviewguide (61445/21)

4.

Bilag 2 Visitationsprocedure - et overblik (61446/21)

5.

Bilag 3 Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlig indsats eller støtte
(61447/21)

6.

Bilag 4 Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper (61449/21)

7.

Bilag 5 Overblik over specialundervisning i Norddjurs (68362/21)

8.

Politik for tidlig indsats og inklusion (187026/20)

9.

Handleplan for specialundervisning og inklusion (61457/21)

10. Høringssvar fra handicaprådet - Evaluering af specialundervisningsområdet
(73188/21)
11. Høringssvar fra Auning Skole - Evaluering af specialundervisningsområdet
(76977/21)
12. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Evaluering af specialundervisningsområdet
(78227/21)
13. Høringssvar fra Område Auning - Evaluering af specialundervisningsområdet
(79733/21)
14. Høringssvar fra Trivsel og Læring - Evaluering af specialundervisningsområdet
(79830/21)
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15. Høringssvar fra DLF - Evaluering af specialundervisningsområdet (79986/21)
16. Høringssvar fra Områdeudvalg for skole- og dagtilbud - Evaluering af
specialundervisningsområdet (79998/21)
17. Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Evaluering af
specialundervisningsområdet (81026/21)
18. Høringssvar fra bestyrelsen

på Søren Kanne-skolen

- Evaluering

af

specialundervisningsområdet (81166/21)
19. Høringssvar fra MED-udvalget for Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset
og Sundhedsplejen - Evaluering af specialundervisningsområdet (81343/21)
20. Høringssvar fra Børneby Midt - Evaluering af specialundervisningsområdet
(81505/21)
21. Høringssvar fra Børneby Nord - Evaluering af specialundervisningsområdet
(81543/21)
22. Høringssvar

fra

MED-udvalget

i

Børneby

Midt

-

Evaluering

af

specialundervisningsområdet (81765/21)
23. Høringssvar fra NFE - Evaluering af specialundervisningsområdet (81965/21)
24. Høringssvar

fra

bestyrelsen

på

Auning

Skole

-

Evaluering

af

specialundervisningsområdet (82005/21)
25. Kommissorium for arbejdet med en evaluering af specialundervisningsområdet
(61444/21)
26. Præsentation af evaluering af specialundervisningsområdet (93677/21)
5.

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
1.

Modeller til fordeling af specialundervisningsmidler - skoledelen - incitamenter
inkl. model 5 (90297/21)

2.

Forslag til ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet 1-5
(90250/21)

3.

Modeller og skolernes betalinger for elever (90347/21)

4.

Modeller, hvor den samlede budgetramme til specialundervisning er uændret,
men hvor der er omplaceret 5 mio. kr. fra SFO/Klub til skoledelen (92622/21)

5.

Høringssvar

fra

DLF

-

Forslag

specialundervisningsområdet (79992/21)
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fra
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Auning

Skole

-

Forslag

til

ny

ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81985/21)
7.

Høringssvar fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud - Forslag til ny
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81020/21)

8.

Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81027/21)

9.

Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81168/21)

10. Høringssvar fra Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på
specialundervisningsområdet (81512/21)
11. Høringssvar fra Børneby Nord - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på
specialundervisningsområdet (81536/21)
12. Høringssvar fra MED-udvalget ved Børneby Midt - Forslag til ny
ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (81757/21)
13. Høringssvar

fra

bestyrelsen

på

Auning

Skole

-

Forslag

til

ny

ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (82008/21)
14. Formandsudtalelse fra handicaprådet - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på
specialundervisningsområdet (81967/21)
15. Høringssvar

fra

NFE

-

Forslag

til

ny

ressourcefordelingsmodel

på

specialundervisningsområdet (81961/21)
6.

Tosprogede elevers sprogtab efter COVID-19
1.

7.

Notat - Tosprogede elevers sprogtab efter COVID-19 (90926/21)

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021
1.

Effektiviseringsbidrag pr. aftaleenhed på børne- og ungdomsudvalgets område
2021 (90488/21)

8.

Opfølgning på dialogmøde med Område Grenaa den 9. juni 2021
1.

9.

Referat fra dialogmøde med bestyrelsen i Område Grenaa (86761/21)

Styrkelse af de enkelte daginstitutioner i Område Grenaa
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Referat fra dialogmøde med bestyrelsen i Område Grenaa den 9. juni 2021
(86738/21)

10.

Opfølgning på kontaktudvalgsmøde og dialogmøde med område MED-udvalget på
skole- og dagtilbudsområdet
1.

Referat fra kontaktudvalgsmøde den 2. juni 2021 (87768/21)

2.

Referat fra dialogmøde med områdeudvalg på skole- og dagtilbudsområdet den 2.
juni 2021 (90387/21)

12.

Revisionsberetning nr. 20 - regnskabsåret 2020
1.

Norddjurs Kommune beretning nr. 20. årsregnskab 2020 (87250/21)

2.

Norddjurs Kommune revisionspåtegning årsregnskab 2020 (87251/21)

3.

Decisionsskrivelse

2019

-

Udlændinge-

og

Integrationsministeriet.docx

(17899/21)
4.

Decisionsskrivelse regnskab 2019 - Social- og Ældreministeriet.pdf (71474/21)

5.

Decisionsskrivelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2019.pdf
(189859/20)

13.

Oversigt over sagsfrister for visitation samt levering af hjælp og støtte
1.

16.

17.

Arbejdsvilkår for ledere på skole- og dagtilbudsområdet
1.

Sygefravær på skole- og dagtilbudsområdet (60959/21)

2.

(Lukket bilag)

3.

(Lukket bilag)

Anlægsbevilling outdoor investeringer
1.

18.

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på børneområdet (93182/21)

Beskrivelse af forslag til outdoor investeringer 2021 og 2022 (71401/21)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Børnecentret
1.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og Ungecenter
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Norddjurs, afd. Børnecentret (67185/21)
2.

Handleplan vedr. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret (67190/21)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret (90491/21)

19.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Ungecentret
1.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Ungecentret (74129/21)

2.

Handleplan vedr. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter
Norddjurs, afd. Ungecentret (74128/21)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afd. Ungecentret (90493/21)

20.

21.

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Nøgletal anbringelser ultimo maj 2021 (89749/21)

2.

Underretninger ultimo maj 2021 (89719/21)

3.

Oversigt over underretninger pr. måned ultimo maj 2021 (89745/21)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2021 - Børn og unge-udvalget (90495/21)

2.

Ankeafgørelser 2021 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed
(90498/21)

23.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2021
1.

24.

Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan 2021 (90510/21)

Orientering
1.

Børnerådets rapport del 1 - Hør godt efter - En kortlægning af kommunal
børneinddragelse (74402/21)

2.

Børnerådets rapport del 2 - Hør godt efter - 17 kommunale eksempler på
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børneinddragelse (74403/21)
3.

Kommuneaftale 2022 (86749/21)

4.

Henvendelse fra bestyrelsen i Børneby Midt (86758/21)

5.

Handleplan for Solstrålen (88754/21)

6.

Elevtal pr. 16. juni 2021 (89850/21)

7.

Elevtal 1. august 2021 (forventet 17. juni 2021) (89857/21)

69

24-06-2021

Børne- og ungdomsudvalget

24-06-2021

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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