
Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

Ekstraordinært møde 

Dato  20. august 2007

Tid  15:00

Sted  Kattegatsiloen, etage 3A, lokale 5

NB. 

Fraværende Ingen

Medlemmer   Paul Rode Andersen (F) 
Mogens Brag (V) 
Anders Broholm (V) 
Frode Thule Jensen (V) 
Knud Hjørnholm (A) 
Birthe Marie Pilgaard (A) 
Anders Starberg Pedersen (A) 
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1. Forslag til driftsbudget 2008 Åben sag 
2. Investeringsoversigt 2008 - 2011 Åben sag 
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1. Forslag til driftsbudget 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578313 
Sbh: BKF/lamu 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har indenfor den udmeldte ramme 
udarbejdet et administrativt oplæg som sammen med de øvrige 
forvaltningers bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 2008 – 2011. 
Forslaget er udmeldt 9. august 2007 til drøftelse i de politiske udvalg. 
  
I henhold til tidsplanen for budgetudarbejdelsen drøfter fagudvalgene 
det administrativt udarbejdede budgetforslag. 
  
Det udarbejdede forslag til driftsbudget for 2008 omfatter udgifter og 
indtægter 864.769.220 kr. (netto budget). 
Budgetforslaget omfatter ikke regulering i forbindelse med blandt andet 
Lov- og Cirkulæreprogrammet. 
Der er udarbejdet problemområder til budgettet 2008 – 2011, som 
ønskes drøftet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmøde. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  
  
- at budgetforslaget fremlægges til drøftelse/indstilling til den videre 
politiske budgetproces. 
  
- at udvalget tager stilling til, om der er problemområder, der skal 
sendes videre i den politiske budgetproces. 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 20. augu st 2007 
Budgettet anbefales over for Byrådet.  
 
Forvaltningen undersøger lov- og cirkulæreprogrammet nærmere med henblik på 
om der er overlap mellem programmet og de problemområder, der fremsendes. 
 
Energiforbrug- og miljøbevidsthed i skolerne sættes på udvalgets dagsorden. 
 
Problemområder fremsendes således: 
 
1. Dagpleje - normering forøges med 25 ekstra pladser. 
Driftsudgifter i 2008 1.671.650 kr.  
 
2. Ekstra børnehavepladser. 
Driftsudgifter i 2008 1.115.600 kr. 
 
3. Vuggestuepladser i Sæby. 
Driftsudgifter i 2008 og overslagsårene 440.000 kr. 
 
4. Skolekørsel/elevtransport. 
Driftsudgifter i 2008 og overslagsårene 2.500.000 kr. 
 
5. Betaling til andre kommuner vedr. undervisning af anbragte elever. 
Driftsudgifter i 2008 og overslagsårene 2.400.000 kr. 
 
6. Styrkelse af uddannelsesvejledning på folkeskolens mellemtrin og i 
overbygningen. 
Indarbejdes i det administrative budgetforslag. 
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7. Undervisningsmæssige forbedringstiltag og trivsel i folkeskolen. 
Driftsudgift 7.470.000 kr. i 2008, 7.460.000 kr. i 2009, 7.525.000 kr. i 2010 og 
7.415.000 kr. i 2011. 
Udvalget ønsker fokus på kønsspecifikke og andre differentierede 
undervisningstilbud. 
Indførelse af forsøg med madordninger følges op af fælles principper for sund 
kost. 
 
8. Demografiregulering. 
Driftsudgift 3.300.000 i 2008 og overslagsårene. 
 
9. Krisecenter - kompensation for manglende frivillige. 
Driftsudgift 150.000 kr. i 2008 og overslagsårene. 
 
10. Handicapområdet - børn og unge. 
Driftsudgift 3.200.000 kr. i 2008 og overslagsårene. 
 
11. Terapi og rådgivning for unge børn af alkoholmisbrugere. 
Fremsendes ikke. 
Punktet foreslåes drøftet med Sundhedsudvalget. 
 
12. Ungdomshus - café-udvikling. 
Driftsudgift 200.000 kr. i 2008. 
 
Fritidstilbud for de 14 - 18 årige med svære funktionsvanskeligheder, 
Forebyggende indsats ad hoc grupper, Familieskoler/-klasser. Indarbejdes med 
finansiering af pulje til indsats for børn med særlige behov. Udmøntning af pulje 
forelægges udvalget. 
 
Weekendåben på Granly indarbejdes i budgettet. 

Fraværende: Ingen 
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2. Investeringsoversigt 2008 - 2011 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578313 
Sbh: BKF/lamu 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til driftsbudgettet er der 
opstillet en investeringsoversigt. 
For så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets område er der i denne 
oversigt medtaget anlægsarbejder for 15, 4 mio. kr. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  
  
- at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter Direktionens forslag til 
investeringsoversigt for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 
  
- at udvalget tager stilling til, om der er problemområder, der skal 
sendes videre i den politiske budgetproces. 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 20. augu st 2007 
Investeringsoversigten anbefales over for Byrådet. 
 
Som problemområde fremsendes følgende: 
 
1. Anlægsudgift på 6.500.000 kr. i forbindelse med etablering af vuggestuepladser 
i Sæby. 
 
2. Undervisningsmæssige forbedringstiltag og trivsel i folkeskolen - anlægsudgift 
på 150.000 kr. 
 
3. Investeringsudgift i forbindelse med udvidelse af antallet af dagplejepladser: 
150.000 kr. 

Fraværende: Ingen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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