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BU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019
Godkendt
Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Side 1
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BU - Orienteringssager - februar
00.22.04.G01

18/13723

Åben sag

Resumé
A. Orientering om ansøgning af Kulturministeriets pulje ”En tidlig kulturstart”
Med udgangspunkt i det eksisterende kulturforløb for de 3-4 årige i Dronten søges januar
2019 puljen ”En tidlig Kulturstart”, som Kulturministeriet har taget initiativ til.
Kulturministeriets pulje skal understøtte og udvikle små børns møder med kunst og
kultur i dagtilbuddene, og der er lagt vægt på at udvikle eksisterende samarbejdsformer
mellem dagtilbudsområdet og kulturområdet. Læs mere om Kulturministeriets pulje ”En
tidlig kulturstart” her.
Der ansøges om en udvidelse af det eksisterende kulturforløb til de 3-4 årige, som skal
muliggøre, at alle dagtilbud i Lejre Kommune kan fordybe sig i flere kunstarter og
eksperimentere med mange forskellige former for kunstaktiviteter. Børnene, det
pædagogiske personale og de involverede kunst- og kulturaktører skal i projektet
sammen udvikle nye metoder til at arbejde med kunst og kultur i dagtilbuddene. Metoder
der både kvalificerer kulturforløbene i Dronten og bliver eksempel for andre kommuner.
B. Sundhedsplejens virksomhedsplan 2019
Sundhedsplejen har udarbejdet en virksomhedsplan for året 2019. Virksomhedsplanen
beskriver Sundhedsplejens organisering og generelle ydelser.
Sundhedsplejen har udvalgt en række fokusområder, der har til hensigt at understøtte
den tidlige indsats i forhold til børns trivsel og udvikling. Disse består af øget indsats i
graviditeten, øget fokus på den vellykkede amning, tidlig opsporing af
trivselsproblematikker samt den konsultative bistand til dagtilbuddene. Disse
indsatsområder er skrevet ind i virksomhedsplanen, som er vedlagt som bilag.
C. Datoforslag til aftenseminar for udvalget og områdebestyrelserne på
dagtilbudsområdet
Der skal i 1. kvartal 2019 planlægges et aftenseminar for udvalget og
områdebestyrelserne om områdebestyrelsernes arbejde. COK vil indgå i tilrettelæggelsen
af seminaret. Det foreslås, at aftenseminaret afholdes mandag den 11. marts 2019 kl.
17-20:30.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019
Taget til efterretning.
I forhold til ad C. blev det aftalt at afvikle et seminar den 11. marts 2019. Herudover vil
udvalget invitere til et dialogmøde i 2. kvartal 2019.
Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Bilag:
1 Åben Virksomhedsplan Sundhedsplejen 2019

6908/19
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BU - Opsamling på dialogmøde med skolebestyrelserne 8. januar
2019
00.15.02.A00

18/13889

Åben sag

Resumé
Udvalget for Børn og Ungdom havde dialogmøde med skolernes bestyrelser på mødet
den 8. januar. Dialogmødet var inddelt i to dele. Første del var et gruppearbejde, om
hvad der lige nu fylder i skolebestyrelsernes arbejde og i anden del af mødet talte
skolebestyrelsernes medlemmer og udvalgets medlemmer sammen om, hvordan de
bedst kan støtte hinanden i at nå i mål med kommunale indsatser i folkeskolerne. På
dette udvalgsmøde gennemfører udvalget en opsamling af skolebestyrelsesmødet, og det
aftales, hvad næste skridt i samarbejdet skal være.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der udarbejdes en plan for udvalgets kommende besøg med skolernes
bestyrelser. Planen skal indeholde et oplæg til indholdet i møderne og en dato
samt tidsplan.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019
Udvalget evaluerede mødet, og der var en grundlæggende tilfredshed med mødets
afvikling, både hvad angår form og indhold.
Det blev aftalt, at administrationen går i dialog med skolebestyrelserne med henblik på
at planlægge udvalgets kommende møder med de respektive skolebestyrelser.
Herudover ønsker udvalget i 2. halvår af 2019 at afholde et arbejdsseminar for
skolebestyrelserne. Administrationen vil på et kommende møde fremlægge forslag til
program og indhold for dette seminar.
Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Udvalget for Børn & Ungdom havde dialogmøde med skolernes bestyrelser på mødet i
januar.
Dialogmødet var inddelt i to dele.
 I den første del af mødet blev gennemført gruppedrøftelser på tværs af
bestyrelserne. Udvalget spurgte her skolebestyrelserne om, hvad der særligt
fylder i bestyrelsernes arbejde lige nu.
 I den anden del af mødet, talte udvalget med bestyrelserne om de kommunale
indsatser der er planlagt for 2019 og årene derefter. Det var blandt andet: Bevæg
dig for livet, +Dig og Dronten (kulturpakkerne).
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I begge dele af mødet blev der talt om, hvad og hvordan man kan samarbejde om at nå
de overordnede mål for skolerne og indsatsernes mål.
Alle skolebestyrelser var repræsenteret på mødet.
Mødet blev afsluttet med en kort opsummering af aftenens drøftelser af formanden for
udvalget. Formanden lagde op til, at udvalget i løbet af 2019 vil besøge alle skolens
skolebestyrelser for at fortsætte dialogen der.
På udvalgets møde drøfter udvalget dialogmødets forløb og indhold, og tager stilling til,
hvad det næste skridt i samarbejdet med skolebestyrelserne skal være.

Bilag:
1 Åben Dialogmøde 8. januar 2019 invitation.pdf

Handicappolitik
Handicappolitikken har ingen indflydelse på denne sag.

Økonomi og finansiering
Ingen

110032/18

Lejre Kommune
Udvalget for Børn & Ungdom

4.

29-01-2019

Side 5

BU - Tidlig indsats på det sammenhængende børneområde, status
på samarbejdsprogrammet
27.24.00.P20

17/9599

Åben sag

Resumé
Punktet var på dagsordenen på udvalgets møde den 8. januar 2019, men blev ikke
færdigbehandlet. Derfor er punktet på dagsordenen på dette møde igen.
I budgetaftalen for 2019 fortsætter Kommunalbestyrelsen med at have et stærkt fokus
på at iværksætte en tidlig forebyggende indsats på børneområdet.
I budgetaftalen refereres fra kerneopgaven Trivsel og Læring, at alle børn og unge er
noget særligt, og skal føle sig set, hørt og som en del af fællesskaberne. Nogle børn og
unge har i perioder et varigt behov for ekstra støtte i børnehaven, skolen og hjemme.
Det kan skyldes et handicap, indlæringsvanskeligheder eller vanskelige livsvilkår i
familien.
Aftaleparterne vil fra 2019 og frem sætte særligt fokus på at opspore og forebygge børns
og unges problemer. I den forbindelse skal samarbejdet mellem fagpersoner i dagtilbud
og skoler og fagpersoner fra de mere specialiserede områder (socialrådgivere,
psykologer, sundhedspleje, terapeuter m.fl.) udvikles, så børn og unge og deres forældre
oplever et smidigt samarbejde centreret om en fælles handleplan for barnet og for den
unge.
Socialt Udviklingscenter SUS og Lejre Kommune har sammen undersøgt, hvordan
medarbejderne og forældre i Lejre Kommune arbejder sammen om at håndtere de
problematikker, som de oplever, at nogle børn i institutioner og skoler er i.
Undersøgelsen og anbefalingerne herfra førte til planlægningen af at indføre et
samarbejdsprogram, der skal sikre en tidlig og relevant indsats med stærk og relevant
forældreinddragelse på hele børneområdet.
Implementeringen af samarbejdsprogrammet er godt i gang. På udvalgsmødet
præsenteres status på arbejdet og planerne for uddannelse af medarbejdere og ledere i
en ny IT-platform og i samarbejdsstrukturen.
Udvalget får mulighed for at drøfte planerne i en temadrøftelse.
Projektdirektør Elsebeth Kirk Muff deltager ved behandlingen af dette punkt.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom
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Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019
Udvalget fik forelagt – og drøftede – status på tidlig indsats på det sammenhængende
børneområde og tog sagen til efterretning.
Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2019 fortsætter Kommunalbestyrelsen med at have et stærkt fokus
på at iværksætte en tidlig forebyggende indsats på børneområdet.
Aftaleparterne vil fra 2019 og frem sætte særligt fokus på at opspore og forebygge børns
og unges problemer. I den forbindelse skal samarbejdet mellem fagpersoner i dagtilbud
og skoler og fagpersoner fra de mere specialiserede områder (socialrådgivere,
psykologer, sundhedspleje, terapeuter m.fl.) udvikles så børn og unge og deres forældre
oplever et smidigt samarbejde centreret om en fælles handleplan for barnet og for den
unge.
Den tidlige indsats og det tværfaglige arbejde skal således styrkes, der skal gennemføres
indsatser i forhold hertil i løbet af 2019.
Grundstrukturen til disse indsatser lægges i implementeringen af samarbejdsprogrammet
for det sammenhængende børneområde. Den 1. juni 2019 forventes udrulningen af
programmet være så langt, at medarbejdere og ledere er i gang.
På udvalgsmødet præsenteres status på arbejdet og planerne for uddannelse af
medarbejdere og ledere i en ny IT-platform og i samarbejdsstrukturen.
Samarbejdsprogrammets mål:
 At styrke den tidlige, forebyggende handlekraft i Lejres dagtilbud og skoler
 At forstærke samarbejdet med forældre
 At understøtte det tværfaglige samarbejde i de forløb, hvor der er behov for
bidrag fra flere enheder og centre
Programmet består af tre spor:
• FamilieDialog
• Fælles faglig værktøjskasse (digital)
• Kompetenceforum med et koordinerende team
Til mødet fremlægges hvordan konkretiseringen af de tre spor gennemføres, og hvordan
alle medarbejdere og ledere i løbet af første halvår af 2019 indføres i arbejdet.
Oplægget er til en temadrøftelse.

Handicappolitik
Implementeringen af samarbejdsprogrammet vil fremme en tidlig indsats i forhold til
børn og unge med handicaps, hvor forældre til børnene indgår i et tæt samarbejde med
de professionelle.

Økonomi og finansiering
Ingen
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BU - Sundhedsaftale 2019-2023
29.30.08.A00

19/652

Åben sag

Resumé
Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem de
kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i
Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsaftalen har stor betydning for den enkelte
kommune lokalt, da aftalen sætter retning og mål for, hvordan samarbejdet mellem
kommunen, Region og praktiserende læger skal forløbe over de næste fire år. I sagen
lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar
til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at forslag til høringssvar godkendes med givne kommentarer.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019
Administrationens forslag til høringssvar blev udleveret og gennemgået på mødet.
Indstillingen anbefales.
Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af
sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører
sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen,
psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da
den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad
der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem
kommune, sygehus og læger mv.
Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den
kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget
har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som
muligt i den nye sundhedsaftale. Blandt andet har de fået tydeliggjort, at der skal være
fokus på klare aftaler, arbejdsgange og procedurer i overgangene fra sygehus til
kommune i den nye aftaleperiode. De har fået tilført et princip om fælles ledelse til
sikring af, at alle tager ansvar – også ved uenighed om ansvarsplacering og økonomi.
Men også et princip om, at Regionen både skal involvere kommuner og praktiserende
læger i dialogen og processen ved udflytning af nye opgaver til kommunerne.
Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og
kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget.
Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale
repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i

Lejre Kommune
Udvalget for Børn & Ungdom

29-01-2019

Side 8

aftalen som ønsket. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og
ansvarsplacering i forbindelse med udskrivning fra sygehusindlæggelser. Det er et
område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de
faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser
for borgerne.
Sundhedsaftalen 2019-2023
Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og
overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste
sundhedsudfordringer for befolkningen i Region Sjælland.
Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”.
Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen
med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.
På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:
 Fælles om borgerens livsudfordringer
 Tryghed og mestring i eget hjem
 Effektiv forebyggelse – sunde borgere
 Mental sundhed og psykisk trivsel
I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et
tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål
om:
 Bedre sammenhængende patientforløb
 Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
 Flere sunde leveår
Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at
udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.
For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på
løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles
sundhedsvæsen.
Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles
værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og
procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på
baggrund af en status på indsatser og indikatorer.
Høringsprocessen
I opfordres til at skærpe fokus på den nye Sundhedsaftale 2019-2023 i jeres høringssvar,
da aftalen vil få stor betydning for løsning af sundhedsopgaverne i jeres kommune og i
det tværsektorielle samarbejde de næste fire år. I opfordres samtidig til, at I vil bruge
aftalen som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet.
Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019.
Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil
gælde fra 1. juli 2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for
justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17
kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i
Sundhedsstyrelsen senest den 30. juni 2019.
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Bilag:
1 Åben Høringsbrev Sundhedsaftalen 2019-2023(3875214) (004).pdf
2 Åben Sundhedsaftale
2019-2023
høringsudkast(38752144100014)
(005).pdf
3 Åben Høringsparter
Sundhedsaftale
2019-2023(38752144100009)
(003).pdf
4 Åben Høringssvar Sundhedsaftalen 2019-2023 Lejre Kommune2.docx

4706/19
4708/19
4707/19
9856/19

Administrationens vurdering
Administrationen ved Center for Velfærd & Omsorg fremlægger udkast til høringssvar på
udvalgets møde.

Handicappolitik
Sundhedsaftalen 2019-2023 omfatter alle borgere og dermed også borgere som er i
målgruppen for Lejre Kommunes handicappolitik. Dette betones ikke mindst gennem
aftalens fire regionale mål, som særligt adresserer handicappolitiske temaer.

Økonomi og finansiering
Som udgangspunkt skal opgaverne kunne løses inden for de nuværende rammer.
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BU - Årsplan 2019
00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé
Årsplanen beskriver de vigtigste mål og større indsatser, som udvalget og
administrationen skal arbejde med i 2019. Mindre tiltag er ikke medtaget, ligesom der
kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres.
Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger, mellem fagudvalg og administration
og i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at forslag til årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019
Udvalget godkendte årsplan 2019 med følgende bemærkninger:
 fokus på udviklingen i elevgrundlaget på de enkelte skoler, herunder fokus på
årsager til at forældre flytter deres børn til andre skoletilbud, herunder
privatskoler. Denne indsats har sammenhæng til evt. gennemførelse af en
brugertilfredshedsundersøgelse.
 I forhold til indsats nr. 13 skal der være fokus på at nuancere effektmålene,
således at der ikke kun er fokus på andelen af elever, som får mindst 2 i dansk og
matematik. Et andet fokus kan eksempelvis være andelen af elever, som
fortsætter på ungdomsuddannelser.
 Det skal sikres, at inklusions-dagsordenen har tilstrækkelig bevågenhed i de
respektive indsatser i årsplanen.
Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling
Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:
 Budgetaftale 2019-2022 (se bilag)
 Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
 Politiske målsætninger og tegn på succes (se bilag)
 Lovgivning/reformer og nationale mål
 Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2018 eller tidligere.
Større indsatser, som udvalgene skal samarbejde om, er nævnt i de relevante udvalgs
årsplaner med en angivelse af, hvilket udvalg der er tovholder for indsatsen.
Indsatser og aktiviteter, som fremgår af budgetaftalen eller som følger af andre, allerede
vedtagne politiske beslutninger, er medtaget i årsplanerne. Dog kan der være enkelte
aktiviteter, som administrationen vurderer, at der ikke er kræfter til at gennemføre i
2019.
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Disse er:
X
X
x
På mødet præsenterer administrationen v/direktionen et kort, mundtligt oplæg om de
vigtigste temaer og målsætninger for årsplan 2019.
Årsplanen er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Budgetaftale 2019-2022
2 Åben Politiske mål og tegn på effekt
3 Åben Årsplaner UBU

2993/19
3430/19
7471/19

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering
Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget
2019-2022.
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BU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019
Udvalget anerkendte den igangværende indsats omkring afvikling af skolevalg.
Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

