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BU - Besøg og forebyggelsesindsats på Isafjord
27.00.00.G00

19/5846

Åben sag

Resumé
Udvalget vil ved besøg på Isafjord høre om særlige tilbud til sårbare børn og unge, der
har brug for forebyggende indsats i et pædagogisk miljø.
Isafjord er et tilbud under Familiehuset, der har udviklet paletten af tilbud igennem 2018
og 2019.
Program for besøget:
Mødested: ISAFJORD, Ejby Havnevej 94, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
1. Rundvisning på Isafjord v/Helle Hygom (30 minutter)
a. Præsentation af stedet
b. De miljøterapeutiske forløb
2. Lille forfriskning i cafeen
a. Formålet med gruppetilbuddet
b. Muligheder og udfordringer
c. Resultater

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget orienteres om forebyggelsesindsats på Isafjord.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Isafjord tilbyder sociale foranstaltninger og udviklingsmiljø for børn og unge i Lejre
Kommune. Tilbuddet indgår i Lejre Kommunes egne tilbud til børn og unge med særlige
behov inden for det specialiserede børne og ungeområde.
Udvalget vil på sit besøg blive vist rundt på Isafjord og samtidig få information om
målgruppen, indsatsen og effekten af tilbuddet.
Bilag med tilbudsvifte vedlægges.

Bilag:
1 Åben Tilbudsvifte Isafjord 2019

65407/19

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at besøget på Isafjord vil understøtte og kvalificere de
politiske drøftelser omkring forbyggende indsatser for børn og unge.
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Handicappolitik
Handicappolitikken inddrages i forhold til handicappede der frekventere tilbuddet. Er dog
en mindre gruppe.

Økonomi og finansiering
Ingen konsekvenser.
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BU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Resumé
Udvalget starter sit møde med besøg på Isafjord, Ejby Havnevej 94, Ejby, 4070 Kirke
Hyllinge.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Godkendt
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BU - Orienteringsager - september
00.22.04.G01

18/13723

Åben sag

Resumé
A. Mundtlig orientering af behandling af Folkeskolelovens § 16b ansøgninger
B. Skriftlig orientering om skolernes brug af Folkeskolelovens § 16d
Skriftlig orientering vedlagt som bilag.
C. Orientering om anbringelsessager
Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet, at anbringelsessager bringes op i udvalget.
Der er foretaget 2 nye anbringelser på 2 børn og en ændring af anbringelse siden
udvalget blev orienteret i august 2019. Udvalget orienteres på mødet.
D. Status for bofællesskab Såby til unge
Center for Job & Social har pr. 1. juli 2019 fået en 3-årig dispensation for Planlovens § 19
og byggetilladelse til at oprette et bofællesskab for unge med midlertidig indkvartering
på Bogøvej 13, Kr. Såby. Der påtænkes en proces vedr. navneforslag til det nye
bofælleskab, hvor de nye lejere vil få mulighed for at komme med forslag.
Oprettelse af bofællesskabet er en del af handleplanen for nedbringelse af udgifter og
enhedspriser for foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Et bofællesskab
giver mulighed for, at Lejre Kommune kan tilbyde mindre indgribende foranstaltninger til
unge og derved opnå besparelse i årene fremover.
Bofællesskabet vil have plads til 4-5 borgere, der udover deres eget værelse vil have
adgang til stue, køkken og bad. Beboerne vil hver måned blive opkrævet husleje inkl.
forbrug, som skal fastsættes. Opholdet kan vare fra seks måneder og op til to år,
afhængigt af de behov og de mål, der beskrives i borgerens handleplan.
Bofællesskabet vil primært være for unge, der har brug for hjælp til at tackle nogle
udfordringer før, at de på egen hånd kan gennemføre en uddannelse, fastholde et job og
bo alene i egen bolig. Det kan f.eks. være unge, der har brug for at danne socialt
netværk, lære at fokusere på egne ressourcer frem for barrierer, styrke selvværdet, at
etablere en arbejds- og eller uddannelsesidentitet m.v.
Bofællesskabet tilknyttes de sociale tilbud for psykisk handicappede, der vil kunne levere
bostøtte til beboerne.
Tids og Handleplan:
Aktivitet
Besigtigelse og tilbud på
istandsættelse af villa
Planlægning af indhold i
tilbuddet
Udførelse af
istandsættelsesopgaver
Opdateret projektbeskrivelse
med revurdering af
udgifterne til istandsættelse
af huset forelægges USSÆ
og UBU til godkendelse. Det
forventes at kunne
istandsætte for sparede
midler

Opstart/slut af aktivitet i
perioden 2019-21
August/september 2019
Marts til og med september
2019
September/oktober 2019
Oktober 2019

Involverede parter
Center for Service og
Ejendomme
Center for Job og Social
med inddragelse af
Ungegruppen tilknyttet
Horseager
Center for Service og
Ejendomme
Center for Job og Social
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Center for Job og Social

E. Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på børne- og
ungeområdet
VIVE har foretaget en analyse blandt en stor del af landets kommuner for at undersøge,
hvad der opleves som de største udfordringer inden for børne- og ungeområdet.
Undersøgelsen har vist, at der er stor overensstemmelse mellem, hvad kommunerne
oplever som de største udfordringer og at der ikke er den store forskel når der
sammenlignes på tværs af kommunernes størrelse, og økonomisk pres.
Undersøgelsen beskriver fem fokus områder, som er de områder flest kommuner har
angivet i top-3 over de største udfordringer. De fem fokusområder er:
 Psykisk sårbare børn og unge
 Børn og unge med ADHD, autisme eller lignende problematikker
 Meget udsatte unge med komplekse problemstillinger
 Skolegang og fravær hos udsatte børn og unge/børn og unge med handicap
 Samarbejde og koordinering på tværs af socialområdet og
almensektoren/psykiatrien.
Undersøgelsens forord, sammenfatning og hovedkonklusioner er vedlagt som bilag. For
mere information henvises til den fulde undersøgelse, som kan læses på Socialstyrelsens
hjemmeside.
F. Uddannelsesanalyse 2018
Region Sjællands sætter med Uddannelsesanalyse 2018 for sjette år i træk fokus på
ungdomsuddannelserne. Analysen findes vedhæftet som bilag.
Af analysen fremgår det bl.a., at:
 Lejre Kommune ligger nr. 2 i regionen, når det kommer til lavest andel af borgere
mellem 16 og 64 år på offentlig forsørgelse (12 %). Kigger man alene på de 1629-årige i kommunen, har Lejre Kommune den 4. laveste andel på offentlig
forsørgelse (9 %). Der er stort set lige mange mænd og kvinder i målgruppen på
overførselsindkomst. Der er i øvrigt en overvægt af de 25-29-årige
 Ift. andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, og 27 måneder
efter afslutning på uddannelsen er på overførselsindkomst, placerer Lejre
Kommune sig på en 6. plads i regionen (12 %). Størstedelen af de unge i
kommunen (64 %) er i beskæftigelse 27 måneder efter endt uddannelse, mens de
resterende 25 % er på SU
 Andelen af 25-årige i Lejre Kommune, der har gennemført en
ungdomsuddannelse, er 66 % - det er det 4. laveste niveau i regionen. Det
nationale mål er 90 %. Analysen tager dog ikke højde for evt. fraflytning efter
endt ungdomsuddannelse, men tager udgangspunkt i aktuel bopælskommune
 Lejre Kommune har den næsthøjeste andel af elever i regionen, der tilmelder sig
STX (47 %). Til gengæld er andelen af elever, der tilmelder sig en
erhvervsuddannelse, lav sammenlignet med de øvrige kommuner. Således har
Lejre den 5. laveste andel af unge i regionen, der tilmelder sig en
erhvervsuddannelse (14 %)
 Lejre Kommune har en negativ nettotilflytning for unge mellem 15 og 24 år. Det
betyder, at flere unge i aldersgruppen fraflytter kommunen, end der kommer til.
Det gælder særligt for unge i aldersgruppen 20-24 år. Blandt unge over 25 år er
der flere, der tilflytter end fraflytter kommunen
 Analysens særtema for 2018 omhandler fremtidens behov for digitale, tekniske og
naturvidenskabelige kompetencer. Uddannelser inden for disse områder kaldes
STEM-uddannelser. Analysen viser, at hver fjerde gymnasieuddannede i regionen
læser en videregående uddannelse inden for STEM.
G. Nye læseplaner og undervisningsvejledninger til alle folkeskolens fag
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Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger
for folkeskolens fag er blevet revideret. De nye læseplaner og undervisningsvejledninger
afspejler, at bindingerne i Fælles Mål er løsnet, og at der nu er større råderum til
lærernes tilrettelæggelse af undervisningen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Taget til efterretning.

Bilag:
1 Åben Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2018
2 Åben Orientering om skolernes brug af § 16d - bilag september.pdf

49685/19
66293/19
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BU - Status på investeringsstrategier på det specialiserede
børneområde
27.00.00.G00

19/5850

Åben sag

Resumé
I budgetaftale 2019 -2022 indgår investeringsstrategi på det specialiserede børn og
ungeområde.
Lejre Kommunes egne forebyggende tilbud i familiehuset skal styrkes og færre eksterne
tilbud tilkøbes.
4 årsværk er tilført familiehuset i foråret 2019 til styrkelse af familiebehandling og
kontaktperson. Effektivisering på 3 mio. kr. er indregnet i budget 2019. Denne sag
omhandler en status på investeringsstrategien i forhold til: Kombinationsstilling,
familiebehandling, støtte-kontaktperson og miljøterapeutisktilbud Isafjord.
Der henvises til bilag med overblik over familiehusets tilbud og status på
investeringsstrategien.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status på investeringsstrategien tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog i Budgetaftale 2019-2022, at Lejre Kommune skulle
investere mere i differentierede forbyggende tilbud i egne tilbud. Dette med henblik på at
støtte den tværfaglige indsats mellem det almene område og det specialiserede område,
således at flere børn kan rummes i almenområdet eller indsluses efter behandlingsforløb i
almenområdet. En strategi, der understøtter udviklingsindsatsen på det
sammenhængende børneområde. Grundet øget kvalitet i sagsbehandlingen, som følge af
genopretning, har udgifterne til køb af eksterne tilbud været markant stigende.
Investeringen skal således ses på den korte bane ved, at dyre tilkøb erstattes af tilbud
fra familiehuset, der er væsentlig billigere. Endvidere at der skabes synergi ved mulighed
for større differentiering samt tætte samarbejdsrelationer på tværs af kommunens
organisation.
Beskrivelse af udvidelse af kommunens egne forebyggende tilbud:
 Kombinationsstilling: ½ myndighedsstilling er sammenlagt med
forebyggende samtaleforløb
Kombinationsstillingen er et forsøg på at arbejde med ”Sverigesmodellen” på et
mindre afgrænset område. Målet er at arbejde helhedsorienteret og med en tidlig
forebyggende indsats, hvor der er mulighed for at arbejde relationelt og
procesorienteret med familierne. Kombinationsstillingen har fungeret siden den 1.
oktober 2018. Med projektet vil Børn og ungerådgivningen støtte de mest sårbare
familier ved at tilbyde en tidlig indsats fra første henvendelse eller underretning,
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hvor myndighedsopgaver, forebyggende indsatser i familien og det tværfaglige
samarbejde med og omkring den enkelte familie koordineres og udføres af én og
samme person. (Metoden kaldet ”Sverigesmodellen” er kendt og udføres i mange
kommuner).
Det er formålet at tilbyde familier med et særligt behov for koordinering og tæt
opfølgning en tidlig indsats for at forebygge, at problemerne vokser sig større.
Problemerne afhjælpes hovesageligt gennem en forebyggende indsats eller i
forbindelse med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Dette med henblik
på, at indsatsen kan ophøre uden iværksættelse af foranstaltning efterfølgende.


Miljøterapeutisk gruppetilbud Isafjord
Udvidet med 37 timer pr. uge fra 1. juni 2019
Investeringen skal resultere i, at flere børn får gruppetilbud og mindre
indgribende tilbud.



Familiekonsulenter Kapacitet i Familiehuset er udvidet med 2 familiekonsulenter
fra den 1. marts 2019.
Investeringen skal munde ud i en nettoeffektivisering på 600.000 kr. i 2019.
Antagelsen var at 42,2 årspersoner, der tilbydes ekstern støtte og hjælp skal
reduceres til 33 årspersoner.
Dette betyder, at 9,5 årspersoner fremover skal håndteres internt ved fuld
implementering i 2021.



Ungekonsulenter
Kapacitet i Familiehuset er udvidet med en støttekontaktperson fra 1. marts 2019
og med en støttekontaktperson på Isafjord fra den 1. juni 2019.
Der skal nettoeffektiviseres med 400.000 i 2019.
Antagelsen var at 35,9 eksterne årspersoner reduceres til 18 årspersoner.

Bilag:
1 Åben Tilbudsvifte Familiehuset Lejre Kommune 2019.
2 Åben Status investeringsstrategi

65408/19
65411/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der ved implementeringen af
investeringsstrategien ses styrkelse af indsatserne overfor børn, unge og familier. En
strategi, som hænger rigtig godt sammen med udviklingsprocessen på det
sammenhængende børneområde, samt implementering af helhedsorienteret koordination
for familier. Det vurderes endvidere, at effektiviseringen først vil slå rigtig igennem i
2020 og årene fremadrettet, da foråret 2019 har været en startproces.

Handicappolitik
Handicappolitikken inddrages i forhold til de handicappede børn og unge, som har brug
for foranstaltningerne.

Økonomi og finansiering
Der er en politisk beslutning i budgetaftalen 2019-2022 om investering på 2 millioner på
familiebehandling og støttekontaktpersoner og en effektivisering på 3 millioner.
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SSÆ/BU/JA/TM - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2019
00.07.40.G01

19/6926

Åben sag

Resumé
Som et led i borgerrådgiverens rapportering til kommunalbestyrelsen, præsenteres en
halvårlig mundtlig status i september.
Formålet med orienteringen er bl.a. at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkret
indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i det første
halvår.
På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren, for dermed
at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og
ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.
Oplægget vil komme omkring:
 De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes
henvendelser til borgerrådgiveren det første halve år af 2019
 Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og
borgeroplevede kvalitet
 Opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller:
1. at status tages til efterretning og drøftes i fagudvalgene.

Beslutningskompetence
Udvalget
Udvalget
Udvalget
Udvalget

for
for
for
for

Teknik & Miljø
Børn & Ungdom
Job & Arbejdsmarked
Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-09-2019
Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at justere processen for arbejdet med
borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte
halvårsstatus og den aktuelle udvikling på deres respektive områder.
Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling, og borgerrådgiveren
vil lægge vægt på en kvalitativ tilbagemelding fremfor en kvantitativ, da der herved er
mulighed for at give et mere nuanceret og dybdegående billede af borgernes og
erhvervslivets oplevelser.
Borgerrådgiveren vil sammen med relevant direktør og centerchefer deltage på
fagudvalgets møde og vil holde et mundtligt oplæg om;
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de tendenser og henvendelsesmønstre der har tegnet sig i borgernes
henvendelser til borgerrådgiveren i første halvår 2019
tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og
den borgeroplevede kvalitet
opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning

Handicappolitik
Den mundtlige orientering ved borgerrådgiveren har til hensigt at bidrage til at forbedre
kvaliteten i borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen
for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
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BU - Ledelsesinformation for det specialiserede børneområde 2.
kvartal 2019
27.00.00.G00

19/5848

Åben sag

Resumé
Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde præsenterer udviklingen i
budget, regnskab, gennemsnitspriser og mængder. Disse data giver samlet set et billede
af, hvordan området udvikler sig. Ledelsesinformationen bliver præsenteret for udvalget
fire gange årligt og følger forventet regnskab.

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

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Den nuværende ledelsesinformation tager udgangspunkt i en matrix, der omfatter:
- regnskabstal
- budgettal
- disponerede tal, fordelt på aktivitetstal (helårspersoner) og gennemsnitspriser for
borgere visiteret til eksterne leverandører
Præsentationen indeholder udviklingen i typer af underretninger, foranstaltninger og
tilhørende økonomi.
Udviklingen i helårspersoner og gennemsnitspriser
På baggrund af den afsluttende ledelsesinformation, som blev udarbejdet for året 2018,
samt ledelsesinformationer pr. 31. marts 2018 og 30. juni 2019, kan nedenstående
hovedtendenser for det specialiserede børne- og ungeområde fremdrages:





at der er sket et samlet fald i antallet af disponerede helårspersoner svarende til 1,0. Dertil er gennemsnitsprisen pr. helårsperson, totalt set, steget med 15.376
kr. pr. helårsperson
at der på anbringelsesområdet er sket en stigning i antallet af disponerede
helårspersoner svarende til 4,4 helårspersoner. Til gengæld er gennemsnitsprisen
pr. helårsperson faldet marginalt med -1.617 kr.
at der er sket et mindre fald på forebyggelsesområdet i antallet af disponerede
helårspersoner svarende til -6,4. Hertil er der sket en stigning i
gennemsnitsprisen på 11.040 kr. pr. helårsperson
at der er sket en stigning i antallet af disponerede helårspersoner på øvrige
områder svarende til 1,0. Hertil er gennemsnitsprisen pr. helårsperson faldet med
-29.355 kr. pr. helårsperson
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Udviklingen i underretninger
Det gennemsnitlige antal underretninger pr. år:
 2017: 339 underretninger
 2018: 475 underretninger
 2019: 522 underretninger (på baggrund af de to første kvartaler).
Udviklingen i sagstal
Det gennemsnitlige antal sagstal pr. år:
 2017: 545,2 sager
 2018: 534 sager – 2. kvartal 2018: 539 sager
2019: 501,8 sager (på baggrund af de to første kvartaler).

Bilag:
1 Åben Ledelsesinformation 2. kvartal 2019 nøgletal specialiserede børne og 63392/19
ungeområde

Administrationens vurdering
Ledelsesinformationen giver grundlag for dialog om udviklingen i priser og mængder,
samt grundlag for dialog om de sociale tilbud som Lejre Kommune tilbyder børn, unge og
deres familier.
Ledelsesinformationen pr. 30. juni 2019 viser et stigende gennemsnitsprisniveau for
forebyggelsesområdet på 11.040 kr., når der sammenlignes med ledelsesinformationen
pr. 31. marts 2019. Forklaringen på den samlede stigning kan primært henføres til
støttekontaktperson hos eksterne leverandører, der er steget væsentligt i
gennemsnitspris fra ledelsesinformationen pr. 31. marts (+64.018 kr.)
I den afsluttende ledelsesinformation pr. 31. december 2018 var gennemsnitsprisen til
opholdssteder 492.471 kr., mens gennemsnitsprisen ved ledelsesinformationen pr. 30.
juni 2019 er 611.358 kr.
Hvis det forudsættes at antallet af indkomne underretninger i 1. og 2. kvartal 2019
fortsætter på samme niveau resten af året, så er der en markant stigning i antallet af
underretninger i forhold til 2017 og 2018. Fra 2018 til 2019 vil stigningen i antallet af
underretninger være 47. Fra 2017 til 2019 vil stigningen i antallet af underretninger være
183.

Handicappolitik
Ledelsesinformationen omfatter delvist tilbud til handicappede og deres familier, hvorfor
handicappolitikken kommer i anvendelse.

Økonomi og finansiering
Ingen

Lejre Kommune
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BU - Dagtilbudsledelse efter høring
28.00.00.A00

18/13891

Åben sag

Resumé
Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019 at sende et forslag til ny struktur for
dagtilbudsledelse i åben høring med høringsfrist den 16. august 2019.
Der er indkommet 19 høringssvar fra henholdsvis forældreråd, områdebestyrelser,
lokaludvalg og de faglige organisationer på dagtilbudsområdet. Et par høringssvar er fra
enkelt- medarbejdere.
Høringssvarene er ikke entydige i forhold til alle dele af det udarbejdede forslag, og der
stilles en del spørgsmål i høringssvarene.
På baggrund af høringssvarene og forslaget indstilles ledelsesstrukturen med nogle
ændringer i forhold til oprindelige sag til politisk behandling.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at forslag til ny dagtilbudsledelsesstruktur godkendes med følgende rettelse:
- at dagplejen organiseres som en selvstændig enhed med egen
forældrebestyrelse, med ledelsesmæssig forankring i én daginstitution og med
fysisk placering af dagplejepædagogerne i samme institution
2. at forslag til bevillingsstruktur, jf. tabel 1, godkendes
3. at forslag til fordeling af ledelsestid indarbejdes i budgetforslag 2020 -2023

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har den 10. april 2019 besluttet at ændre ledelsesstrukturen på
dagtilbudsområdet, og sendte den 19. juni forslag til ny dagtilbudsledelse i åben høring
med høringsfrist den 16. august 2019. I denne sag fremlægges en opsamling af de
indkomne høringssvar samt en anbefaling for det videre forløb.
Der er indkommet 19 høringssvar fra henholdsvis forældreråd, områdebestyrelser,
lokaludvalg og de faglige organisationer på dagtilbudsområdet. Et par høringssvar er fra
enkelt-medarbejdere.
Alle høringssvar er vedlagt i fuld længde som bilag, her følger en kort opsummering:
 Generelt er der en positiv tilkendegivelse og opbakning til den ny ledelsesstruktur
og organisering
 Vedrørende organiseringen af dagplejen er der en overordnet bekymring og
utilfredshed fra personale, forældre og organisationer i både dagplejen og
daginstitutionerne.
 Generelt er der en positiv indstilling til et tættere samarbejde mellem dagplejen
og daginstitutionerne

Lejre Kommune
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Omkring økonomi er der både bekymring og kritik af den model hvorpå gæld
afdrages ved overgangen til en ny struktur
Der er en generel usikkerhed i forhold til hvilken ressource/tid der tildeles til
ledelse – dette uanset daginstitutionens størrelse
Der er flere, der peger på, at der skal være sammenhæng mellem ressourcen til
ledelse og de opgaver, der skal løses i daginstitutionen, hvis målet om høj kvalitet
og nærværende ledelse skal kunne opfyldes
Der gives udtryk for en positiv indstilling til et øget og styrket forældresamarbejde
på de enkelte daginstitutioner.

Der implementeres en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, hvor den enkelte
daginstitution har egen leder og egen forældrebestyrelse.
Ambitionen er at fortsætte udviklingen af kommunens dagtilbud, til at blive
daginstitutioner af høj kvalitet. Forældreinddragelsen i forhold til den enkelte institution
øges, da der etableres bestyrelser i alle institutioner.
Den nye struktur indebærer, at de enkelte daginstitutionsledere får selvstændigt ansvar
for drift og økonomi i institutionen, og de enkelte ledere får direkte reference til
centerledelsen.
Ledelsen af dagplejen blev i udkastet foreslået lagt ud til et mindre antal daginstitutioner.
I høringen har det givet anledning til en del modstand, hvorfor der her foreslås en
revideret struktur for dagplejen:
Dagplejen organiseres som en samlet enhed og dagplejepædagogerne forbliver samlet
som team og tilknyttes én af kommunens store dagtilbud. Dagplejen og
dagplejepædagogerne ledes således af en leder med delt ledelsesfunktion for henholdsvis
dagplejen og en daginstitution. Dagplejen vil fortsat have egen forældrebestyrelse.
Etableringen af den ny ledelsesstruktur gennemføres inden for den eksisterende
økonomiske ramme til dagtilbud. Den samlede ressource til ledelse af de enkelte
dagtilbud øges, således at ressourcerne til ledelse fordeles under hensyntagen til det
faktiske børnetal og ledelsen af dagplejen.

Bilag:
1
2
3
4

Åben
Åben
Åben
Åben

Notat vedr. nedbringelse af gæld på dagtilbudsområdet.docx
Høringssvar "Ny ledelsesorganisering for dagtilbud"
Organisering af dagplejen - efter høring.docx
Økonomi og ledelsesorganisering.docx

48045/19
65015/19
65317/19
65404/19

Udtalelser
Se bilag.

Administrationens vurdering
På baggrund af høringssvarene foreslår direktionen følgende ændring i forhold til det
udsendte høringsmateriale.
Organisering af dagplejen:
Det fremgår af flere af høringssvarene, at en stærkere tilknytning mellem
daginstitutionerne og dagplejen er ønskelig. Men der udtrykkes samtidig bekymring over
forslaget om, at dagplejen ikke fremadrettet skal ledes som en selvstændig enhed.
Administrationen anbefaler derfor, at organisering og ledelse af dagplejen sker efter
følgende model:

Lejre Kommune
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Dagplejen organiseres som en selvstændig enhed med egen leder og egen
forældrebestyrelse. Ledelsen vil ske med afsæt i én af kommunens største dagtilbud.
Daginstitutionens leder tillægges 1/2 årsværk specifikt til dagplejeledelse. Således vil
der være tale om en konstruktion, hvor pågældende daginstitutionsleder varetager
ledelsesansvaret for både daginstitutionen og dagplejen. I den pågældende daginstitution
tildeles der kapacitet, så der kan etableres en souscheffunktion.
Dagplejepædagogerne holdes samlet som et team, der får fælles base i den
daginstitution, hvor dagplejelederen er. På den måde skal der i det daglige være nærhed
mellem leder og dagplejepædagoger og et tæt samarbejde dagplejepædagogerne
imellem. Der er løbende en mulighed for at skabe en tættere relation mellem
dagplejepædagogerne og det øvrige pædagogiske personale i daginstitutionen.
Der arbejdes fortsat på at forankre dagplejens legestuer i daginstitutionerne og
gæstedagpleje håndteres som hidtil.
Tidsplan for implementering af ny struktur:
Proces for overgang til den ny struktur:
30. april 2019
Arbejdsmøde 1: Forældre, medarbejdere og ledere
Fokus på høj kvalitet i pædagogik og forældresamarbejde og
afdækning af potentialer og udfordringer i den nye
ledelsesstruktur
14. maj 2019
Arbejdsmøde 2 (Visionsmøde): Forældre, politikere,
medarbejdere og ledere
Fokus på høj kvalitet i ledelse: Visioner i forhold til ledelsen i
den nye struktur
Juni 2019
Behandling af sagen i Udvalget for Børn & Ungdom og
Økonomiudvalget.
20. juni 2019 –
16. august 2019

Høringsperiode

September 2019
Uge 36 – 39

Politisk behandling af sagen efter høring

Fra 1. oktober

Ny struktur etableres, herunder:
Udpegning af institutioner med dagplejeledelse og
formulering af funktioner/opgaver I forhold til
dagplejeledelsen.
Etablering af ny MED-struktur.
Souschef i Center for Børn & Læring ansættes.
Valg og konstituering af nye forældrebestyrelser
Revision af tilsynsmodel.
Ny struktur implementeret

Fra 1. januar
2020

Handicappolitik
Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

Økonomi og finansiering
Den samlede økonomiske ramme for den nye ledelsesstruktur er sammensat af:
 Ressourcen til de pædagogiske ledere + ressourcerne til områdeledere + lederen af
dagplejen.
Ressourcen fordels i henhold til vedlagte notat.
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Politikområdet 3.30 Dagtilbud består i dag af 11 bevillinger, hvoraf hvert af de 3 området i dag
er en selvstændig bevilling. Det foreslås, at hver institution i den nye ledelsesstruktur bliver et
selvstændigt bevillingsområde.
Der foreslås fra 1. januar 2020 nedenstående bevillingsstruktur på politikområde 3.30
Dagtilbud:
Tabel 1 – forslag til bevillingsstruktur
Bevillingsstruktur fra 1. januar 2020

Overførselsadgang

3.30.40
3.30.41
3.30.42
3.30.43
3.30.45
3.30.70
3.30.71
3.30.20
3.30.21
3.30.22
3.30.23
3.30.24
3.30.25
3.30.26
3.30.27
3.30.28
3.30.29
3.30.30
3.30.31
3.30.32
3.30.36

Med
Uden
Uden
Uden
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med

Fællesudgifter, Dagtilbud mv.
Tilskudsordninger og demografi
Forældrebetaling, Dagtilbud
Fripladser, søskendetilskud mv.
Dagplejen
Sundhedsplejen
Støttepædagoger
Birken
Børnehuset Den Grønne Kile
Børnehuset Fjordly
Børnehuset Skjoldungerne
Hyllebjerget
Lærkereden
Myretuen
Møllebjerghave
Møllehuset
Osted Børnehus
Skovvejens børnehave
Solsikken
Tusindfryd
Selvejende Institution

En bevilling er defineret i henhold til den kommunale styrelseslov samt i Økonomi- og
Indenrigsministeriets regler for det kommunale budget- og regnskabssystem. En bevilling
forstås således som en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter.
Det samlede merforbrug (gæld) på dagtilbudsområdet ved udgangen af 2019 afdrages som det
fremgår af vedlagte notat.
Merforbruget afdrages over den samlede bevilling på dagtilbudsområdet over en 10-årig
periode, med et årligt afdrag på 600.000 kr. Afdragene bliver finansieret af aktivitetsmidlerne,
og svarer til 10 % af de samlede aktivitetsmidler. Det årlige afdrag bliver trukket fra det
samlede budget før budgetudmeldingen til institutionerne.
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BU - Dagtilbudsprognose 2019 - 0-5 årige
28.00.00.P10

19/2957

Åben sag

Resumé
Dagtilbudsprognosen 2019 viser, at der de kommende år er en stigning i antallet af 0-5
årsbørn, der skal have en plads i dagtilbud eller dagpleje i Lejre Kommune.
Baggrunden for stigningen er både byudvikling, stigende børnetal generelt og også
ændrede ønsker i forhold til nærhed og typer af pasning.
I herværende sag fremlægges forslag til løsninger i distrikterne Kirke Saaby, Allerslev,
Hvalsø og Osted.
På mødets fremlægges administrationens overblik over de behov, som prognose og
faktisk indskrevne børn viser.

Indstilling
Direktionen indstiller, at følgende behov for anlæg på dagtilbudsområdet indgår i
budgetforhandlingerne for 2020 – 2023:
1. Ny daginstitution i Allerslev
2. Ny daginstitution i Osted
3. Kapacitetsudvidelser i Hvalsø svarende til 20-40 pladser
4. Etablering af storbørnsgruppe (3-5 år) på Kirke Såby Skole

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Ad. 1 Anbefales
Ad. 2 Anbefales
Ad. 3 Anbefales under forudsætning af, at der bliver udarbejdet flere forslag til
efterfølgende beslutning.
Ad. 4 Anbefales. Udvalget vedtog, at der er tale om et pilotprojekt. Udvalget
understregede desuden, at en storbørnsgruppe på Kirke Såby Skole normeringsmæssigt
er et børnehavetilbud.

Sagsfremstilling
På møde i udvalget den 2. april 2019 blev dagtilbudsprognosen 2019 gennemgået og
drøftet. Dagtilbudsprognosen viser, at der de kommende år i Lejre Kommune er en
stigning i antallet af 0-5 årsbørn, der skal have en plads i en daginstitution eller i
dagpleje.
På ”Budgetseminar 1” den 26. april 2019 blev der på baggrund af prognose og kapacitet
præsenteret behov for at udvide kapaciteten de kommende år.
Udviklingen i hele kommunen:
 Ifølge prognosen forventes en stigning på 350 børn på de næste 4 år
 Fra 2016 til 2019 er børnetallet steget med 81 børn, fra 2012 til 2016 var et fald i
børn på 382 børn

Lejre Kommune
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Det børnetal prognosen forudsiger i 2022, viser, at der skal passes 49 børn flere
børn end der blev passet i Lejre Kommune i 2012

Administrationen har yderligere analyseret kapacitet og behov, samt indarbejdet de
seneste ændringer, herunder lukning af Abbetved Børnegård og Avnstrup Børnegård.
Behovet for mere pasning er særligt fremmet af:
 Byudvikling - nye byggeprojekter igangsat
 Stigende børnetal - ændret befolkningssammensætning i eksisterende
bebyggelser
 Ændrede behovsønsker i forhold til nærhed og til type af pasning
Denne analyse fremlægges for udvalget til mødet, så udvalget kan drøfte analysens
konklusioner og forslag til løsninger.

Administrationens vurdering
Ud fra analysen fremlægges følgende anbefalinger til udbygning af kapaciteten i Lejre
Kommune. Disse anbefales at indgå i budgetforhandlinger for Budget 2020-2023:
Allerslev:
Der skal etableres dagtilbudskapacitet til både 0 – 2 årige i vuggestue og til 3 – 5 årige i
børnehave i enten kommunalt eller privat regi svarende til ca. 20 vuggestuepladser og
ca. 40 børnehavepladser.
Det anbefales, at pladserne etableres i en ny institution, som placeres i Allerslev vest.
En børnehave med en særlig profil, for eksempel en naturbørnehave, vil yderligere
bidrage til udvidelsen af kapaciteten i Allerslev, selv om skovbørnehaven geografisk
placeres i Hvalsø skovene – og dermed i Hvalsø Distrikt.
Hvalsø:
Der forventes et behov for flere børnehavepladser svarende til 20 – 40 børn. De
etableres i forbindelse med eksisterende institutioner. I Møllebjerghave vurderes det, at
der kan ombygges, så kapaciteten dér kan rumme min. en børnehavegruppe mere end
nu.
Administrationen undersøger inden udgangen af 2019, om der kan etableres
naturbørnehave med udgangspunkt i Hvalsø, evt. i samarbejde med en privat udbyder.
Osted:
Udviklingen i Osted viser behov for at etablere ny kapacitet svarende til 3 børnegrupper.
Anbefalingen er, at der inden for de kommende 2 – 3 år bygges en ny institution, der
både kan rumme nuværende institution og den vækst, der ses i henhold til prognosen og
det igangsatte byggeprogram.
Indtil byggeri er gennemført etableres overgangsløsninger.
Kirke Såby:
Der etableres en storbørns-gruppe på Kirke Saaby Skole. Det kræver mindre
bygningsmæssige ændringer

Økonomi og finansiering
Prisoverslag over de forslåede løsninger:
Allerslev:
Et nyt børnehus på kommunal jord til 80 børneenheder: 16-19 mio. kr.
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Hvalsø:
Der etableres plads til en børnehavegruppe ud over nuværende normering i
Møllebjerghave.
Prisoverslag på ombygning: max 1 mio. kr.
Osted:
Anlæg af Børnehus med 80 enheder: 16 -19 mio. kr.
Kirke Såby:
Der etableres en storbørns-gruppe på skolen.
Ombygning til stor-børns-gruppe på skolen: 100.000 kr.
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BU - Skolevision - Fortsættelse af temadrøftelse om ny vision
17.01.10.P22

19/6263

Åben sag

Resumé
Udvalget havde på mødet i august en indledende temadrøftelse, hvis formål var at
rammesætte dels indholdet i en ny vision og dels den proces, der skal gennemføres for at
skabe en ny skolevision. Udvalget besluttede at fortsætte temadrøftelsen på mødet i
september.
I september ønsker udvalget et mere detaljeret tilbageblik på den nuværende vision:
Suveræne Skoler. Den skal analyseres og drøftes med henblik på at afklare de temaer fra
visionen, som udvalget mener også er væsentlige i en ny vision.
Udvalget besluttede i augustmødet den fremlagte proces og tidsplan, dog bad udvalget
om, at tidsplanen blev genvurderet i forhold til at sikre at alle aktører, herunder særligt
eleverne har tid og mulighed for at indgå i processen. På herværende møde gennemgås
proces- og tidsplanen igen med revideret forslag til en knap så stram tidsplan.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget fortsætter temadrøftelsen af rammerne for den nye skolevisions
indhold
2. at revideret proces- og tidsplan godkendes

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Ad 1. Udvalget drøftede indhold i skolevisionen
Ad 2. Indstillingen tiltrådt

Sagsfremstilling
Suveræne Skoler – Lejre Kommunes nuværende skolevision, blev udarbejdet i 2012.
Visionen skulle sætte retning for skolernes udvikling, så de dengang og for fremtiden
kunne ruste børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet. Formålet med
visionen var, at få en fælles retning for det dengang nye samlede skolevæsen i Lejre
Kommune, som skulle ses og mærkes i alle kommunens skoler.
Visionen drøftes igennem på mødet, og der bliver mulighed for at udvalget, kan drøfte,
hvordan Suveræne Skoler giver et afsæt for at skabe den nye vision. Den vedtagne
proces besluttet på sidste møde, gennemgås igen, og tidsplanen genvurderes.

Bilag:
1 Åben Suveræne skoler i Lejre Kommune - skolevision 2012.pdf
60158/19
2 Åben Revideret tidsplan for ny skolevision i Lejre Kommune 2020 - bilag 65427/19
til UBU september.docx
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Handicappolitik
Handicappolitikken har ingen direkte konsekvenser på temadrøftelsen.

Økonomi og finansiering
Ingen
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10. JA - Revurdering af politiske vedtagne svarfrister i forhold til
retssikkerhedsloven
27.69.04.A26

19/6418

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på
det sociale område.
Den 1. juni 2018 kom der ny lovgivning på området, som betyder, at de svarfrister
kommunalbestyrelsen fastsætter også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen.
Grundet den nye lovgivning, at de nuværende sagsbehandlingsfrister på nogle områder
er urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale
love siden 2013, fremlægger administrationen i denne sag forslag til ændringer af en
række svarfrister. Sagen skal sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at høringsmaterialet vedrørende revurdering af sagsbehandlingsfrister godkendes
til udsendelse
2. at sagen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence
Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Udvalget for Børn & Unge

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der
må gå inden der er truffet afgørelse i en sag, og der er givet et svar til borgeren. Den tid
der angives som svarfrist, er den tid der går fra at en sagsbehandler modtager en
ansøgning fra borgeren og til denne modtager et svar fra kommunen.
Ny lovgivning på området trådte i kraft den 1. juni 2018. Den nye lovgivning betyder, at
alle de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter for behandling af sager efter
serviceloven også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Fristen regnes fra det
tidspunkt kommunen modtager afgørelsen fra Ankestyrelsen. Hjemviste sager behandles
således på lige fod som nye sager.
Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område er tilgængelige på kommunens
hjemmeside, så borgerne kan orientere sig i de gældende tidsfrister. Oversigten over
tidsfristerne skal derfor afspejle den gældende praksis i kommunen.
Sagsbehandlingsfristerne blev sidst evalueret og justeret af kommunalbestyrelsen i 2013,
så grundet den nye lovgivning, at de nuværende svarfrister på nogle områder er
urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale
love, har administrationen gennemgået Lejre Kommunes sagsbehandlingsfrister, og
forelægger forslag til ændringer og tilføjelser på en række svarfrister.
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De enkelte områder inden for Lejre Kommunes administration, som forvalter
lovgivningen på det sociale område, har gennemgået oversigten over
sagsbehandlingsfrister; med fokus på, om der er sket ændringer i selve paragraffen siden
2013, om der er kommet nye paragraffer på området, eller om nogle er fjernet. I deres
gennemgang af oversigten vurderer områderne om den angivne svarfrist er realistisk, og
om den passer med sagsbehandlingstiden i dag. Hvis der er sket ændringer, er
ændringen begrundet.
Bilaget viser det samlede overblik over sagsbehandlingsområderne på det sociale
område, de gamle tidsfrister for sagsbehandling og forslag til ændringer af tidsfristen
samt begrundelse herfor.
Helt overordnet viser bilaget i alt 165 ansøgningsområder, som hver især er angivet med
en sagsbehandlingstidsfrist.
 93 af sagsområderne har ingen ændringer i tidsfristen, hvilket betyder, at det er
blevet vurderet, at den gældende sagsbehandlingsfrist er realistisk. Det skal her
bemærkes, at 11 af disse områder forvaltes af Udbetaling Danmark, og som
derfor også bestemmer sagsbehandlingstiden
 39 sagsområder øger sagsbehandlingstiden
 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden nedbringes
 20 nye sagsområder er kommet ind, og skal derfor have vedtaget
sagsbehandlingstid
 8 sagsområder slettes
Øget sagsbehandlingstid
De 39 sagsområder som har øget sagsbehandlingstiden fordeler sig som følger:
 20 sagsområder inden for Børne- og ungerådgivningen
 3 sagsområder inden for jobcentret
 4 sagsområder fra Center for Job & Social
 12 sagsområder fra Visitation & hjælpemidler
Gældende for alle sagsområderne er, at de kræver indhentning af diverse
dokumentationer fra andre sagsområder eller samarbejdsparter, diverse undersøgelser,
tværgående og tværfaglige møder, samtaler mv., som ikke lader sig gøre inden for den
nuværende sagsbehandlingsfrist.
Mindsket sagsbehandlingstid
De 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden forslås nedbragt, begrundes med, at der er
tale om en relativ enkel vurdering og/eller at borgerene er kendte af forvaltningen på
ansøgningstidspunktet.
Nye sagsområder
De 20 nye sagsområder fordeler sig med:
 7 sagsområder inden for jobcentret; hvor tidsfristen er bestemt ud fra dels en
lovbestemt frist, dels en frist der svarer til et område inden for LAB (Lov om Aktiv
Beskæftigelsesindsats)
 9 sagsområder inden for Børn- og ungerådgivningen; tidsfristerne er bestemt ud
fra nuværende praksis, som tager afsæt i dels hvad der er rimeligt overfor
borgerne, dels hvad der i praksis er muligt
 2 sagsområder inde for Visitation og hjælpemidler; sagsbehandlingstiden er
fastsat ud fra hvad der er muligt grundet afventning af svar fra andre
samarbejdsparter
 1 sagsområde inden for hjemmeplejen – sygeplejen; hvor sagsbehandlingstiden
er fastsat med afsæt i at det kræver et relativt hurtigt svar
 1 sagsområde inden for team genoptræning; sagsbehandlingstiden er fastsat med
afsæt i at der kræves hurtig indsats.
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Sagsområder slettes
8 sagsområder slettes som følge af at de er lagt ind under andre paragraffer.

Bilag:
1 Åben Oversigt over sagsbehandlingsfrister - Serviceloven

63389/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at da de politiske vedtagne svarfrister fra 2013, på
en lang række områder stadig er de gældende tidsfrister, og at det kan være et udtryk
for, at de er fastsat korrekt. Den overvejende del af tidsfristerne vurderes til at være
fastsat til et fornuftigt niveau.
Med afsæt i denne betragtning, er det også administrationens vurdering, at de foreslåede
ændringer af tidsfristerne er rimelige og bygger på saglige og faglige vurderinger.
Da det er af stor betydning for borgerne, at de angivne tidsfrister overholdes, er det efter
administrationens vurdering bedre at angive realistiske tidsfrister, som er vel
begrundede, end for optimistiske tidsfrister, som er svære at holde.
Det er derfor administrationens anbefaling, at politikerne godkender, de 39 sagsområder
der øger tidsfristen, de 6 sagsområder som nedbringer sagsbehandlingstiden, de 20 nye
tidsfrister på nye paragraffer/sagsområder.
Det skal dog understreges, at Lejre Kommune som myndighed til stadighed skal fokus på
sagsbehandlingstiderne, og at det løbende vurderes om sagsbehandlingstiden er rimelig
eller kan gøres kortere.

Handicappolitik
Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundslivet og
arbejdslivet er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt, men også
at der tages hensyn til at svarene der gives borgerne er gennembearbejdede og
velbegrundede.

Økonomi og finansiering
Der er ikke foretaget nogen vurdering af hvad ændringerne i sagsbehandlingstiderne har
af økonomisk betydning. Dette vurderes ikke relevant i denne sammenhæng.
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11. BU - Årsplan 2019, status
00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé
På sit møde den 29. januar 2019 godkendte Udvalget for Børn & Ungdom årsplan 2019. I
denne sag præsenterer administrationen ved direktionen en kort status på arbejdet med
årsplanen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status for årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Sagen blev udsat.
Udvalget bad om, at status på årsplanerne bliver sat på dagsorden til næste møde i
udvalget.

Sagsfremstilling
Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:
 Budgetaftale 2019-2022
 Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
 Politiske målsætninger og tegn på succes
 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.
Følgende indsatser fremgår af årsplanen men er enten forsinkede eller anbefales at udgå
helt af årsplanen. Begrundelse herfor fremgår nedenfor:
Mål 24 Bibliotek/Folkeskole – det undersøges, om der kan skabes synergi ved
et tættere samarbejde mellem skolebibliotek og Folkebibliotek
Konkret undersøges og beskrives potentialet i første omgang på Osted
Skole/Folkebiblioteket i Osted.
Indsatsen er forsinket, idet indsatsen på grund af pres på ressourcer er udskudt til 2020,
hvor der udarbejdes en egentlig procesplan for indsatsen i tæt samarbejde mellem Osted
Bibliotek og Osted Skole.
Mål nr. 4 Analyse af specialundervisningstilbud Lejre Kommune bruger
I forlængelsen af analysen er tilbuddenes indhold og placering revideret i forhold til de
specialiseringsbehov nogle elever har brug for. Et tiltag, der skal styrke incitamentet til
at flere børn undervises på folkeskolerne forventes først behandlet ultimo 2019.
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Status på årsplan 2019 er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Status 2019, årsplaner UBU

65430/19

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering
Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget
2019-2022 og tilpasset i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den
25. juni 2019.
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12. BU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Intet under punktet.

