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BU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Udvalget godkendte dagsorden med den ændring, at punkt 5 flyttes til udvalgets møde i
januar.
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BU - Orienteringssager - december
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
Der er ikke modtaget orientering fra skolerne om brug af Folkeskolelovens § 16d siden
sidste udvalgsmøde.
C. Ledelsesorganisering i Center for Børn & Læring
Som en del af den ændrede ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, vil ledelsesopgaverne
i Center for Børn & Læring blive organiseret, så det bedst understøtter dagtilbud og
skoler, sikrer den nødvendige styring og understøtter kerneopgaverne. Uddybende
beskrivelse kan læses i vedlagte notat, som nu danner grundlag for stillingsopslag.
Orienteringen forelægges ligeledes Økonomiudvalget.
D. Mundtlig orientering om Spor 4 i Hvalsø ved udvalgsformanden
E. Orientering angående enhedsomkostninger for plejefamilievederlag
Da Udvalget for Børn & Ungdom i september 2019 blev præsenteret for VIVE’s tal
angående de gennemsnitlige enhedsomkostninger for plejefamilievederlag, kunne det
konstateres, at Lejre Kommune havde den højeste enhedsomkostning ift.
plejefamilievederlag. Dette medførte en undren overfor, hvorfor der var så store forskelle
blandt kommunerne i området.
Uddybende analyse af forskelle i enhedsomkostninger på området for plejevederlag:
Det kan nu konstateres, at der er flere årsager til de store forskelle i opgørelsen. Først og
fremmest er det blevet klarlagt, at der i perioden har været konteringsfejl. Dette har
medført, at der har været et kunstigt højt udgiftsniveau på konto 5.28.22 – Plejefamilier.
Helt konkret har der været konteringsfejl, der har medført, at udgifterne til
plejefamilievederlag har været angivet til at være 1,7 mio. kr. for høj. Efter
korrektionerne er enhedsprisen blevet genberegnet ud fra samme parametre som VIVE
anvendte til deres analyse. Korrektionerne har betydet, at enhedsprisen nu beregnes til
at være 411.519 kr. og ikke de 493.239 kr. som VIVEs analyse viste.
Undersøgelsen er endvidere blevet drøftet med flere andre kommuner, og særligt med
Solrød, som havde den laveste enhedsomkostning. I Solrød kan de ikke genkende deres
lave enhedsomkostning. I forhold til deres egne beregninger, så burde deres
gennemsnitlige enhedsomkostning i 2018 være på 452.390 kr. og ikke de 309.167 kr.,
som angivet i VIVE’s analyse. Også Næstved peger på, at de mener, at deres
enhedsomkostninger er sat for lavt.
Derudover er der nogle udfordringer i selve metoden enhedsomkostningerne regnes ud
fra i VIVEs undersøgelse. I opgørelsen tages der udgangspunkt i antal børn og unge, der
har været anbragt i plejefamilier uden hensyntagende til varigheden af anbringelsen.
Man regner altså ikke i årspersoner, men derimod i rent antal. Det vil sige, at hvis der er
flere korte anbringelser, så vil den pågældende kommunes enhedsomkostninger
automatisk blive lavere – alene fordi disse børn og unge tæller med samme vægt som en
der har været anbragt hele året, og som derved vil vægte noget mere ift. udgifter.
På baggrund af den dybdegående undersøgelse af enhedsomkostninger kan det være
vanskeligt at sammenligne de forskellige kommuners tal, fordi:
 Der ikke er tale om en vægtet opgørelse (der beregnes ikke ud fra årspersoner).
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Der har været konteringsfejl
Regnskabet omfatter børn og unge op til 22 år, men antal kun til og med 17 år

Når der ses på de korrigerede beregninger, så har Lejre Kommune reelt en gennemsnitlig
enhedsomkostning ift. plejefamilievederlag på 411.519 kr., hvilket placerer Lejre under
regionsgennemsnittet. Ifølge VIVEs analyse ligger gennemsnittet for Region Sjælland på
424.816 kr.
Plejefamilievederlaget i Lejre Kommune beregnes ud fra barnets støttebehov, samt hvilke
krav der stilles til plejefamilien i forhold til fx pædagogisk viden. På nuværende tidspunkt
er der 19 børn der er i plejefamilier, hvor der gives plejefamilievederlag. Nedenfor kan
der ses en fordeling af hvor mange vederlag hver plejefamilie modtager.
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F. Orienteringspunkt angående årsstatistik om de danske børnehuse
Siden oktober 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at anvende et børnehus i
de sager, hvor der er mistanke om, at børn har været udsat for overgreb. Børnehusene
er et samarbejde mellem kommunerne, politiet og sundhedsvæsnet, hvor det sikres, at
barnet får den rette hjælp i børnevenlige omgivelser. På landsplan har der generelt set
været en stigning i antallet af sager i børnehusene på 55 % i perioden 2014 til 2018,
mens der i Region Sjælland er sket en stigning på 85 %. Når der ses på børnehussager
pr. 1.000 børn, så ligger Lejre Kommune på 2,62, hvilket er over regionsgennemsnittet
på 2,08 og over landsgennemsnittet på 1,5. I Region Sjælland har kommunerne deltaget
ved 100 % af de indledende samtaler mod 98 % på landsplan.
Hele rapporten kan læses her.
G. Handicappolitik 2020-2025
På sit møde den 4. december 2019 behandler Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
høringsmateriale vedr. Handicappolitik 2020-2025. Politikken sendes herefter til høring i
Handicaprådet, DH-Lejre, Ældrerådet, Bruger og pårørenderåd (for de sociale tilbud til
borgere med udviklingshæmning og de sociale tilbud til borgere m. psykisk handicap)
samt Lejre Kommunes borgerrådgiver.
H. Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse til forældre til børn i
folkeskole og SFO
Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende
brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det
sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige
sektor fra februar 2019. Primo 2020 skal ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og
SFO besvare den første brugertilfredshedsundersøgelse. Orienteringsskrivelse og
spørgeskema er vedlagt som bilag.
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Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Taget til efterretning.
Ad H: Udvalget udtrykte interesse i at kende svarene og opfordrer til, at forældrene
deltager i undersøgelsen. Udvalget ønsker at supplere med 5 tillægsspørgsmål til
forældrene i Lejre Kommune.

Bilag:
1 Åben Ledelsesstruktur i Center for Børn og Læring november 2019
2 Åben Brev til kommuner vedr. national brugertilfredshedsundersøgelse
skole og SFO
3 Åben Spørgeskema til forældre til børn i folkeskole og SFO
4 Åben Kopi af XXX Tilvalgsspørgsmål

93403/19
93919/19
93920/19
93993/19
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BU - Temadrøftelse - Status for initiativer på
specialundervisningsområdet
17.03.00.G01

19/2835

Åben sag

Resumé
På udvalgets møde i april blev der fremlagt en beskrivelse og en plan for indsatser på
specialundervisningsområdet i henhold til Budgetaftalen 2019-2022.
Udvalget ønskede på mødet i oktober, at høre, hvordan både de enkelte skoler arbejder
med ressourcerne til specialundervisning, og hvordan visitation til eksterne
specialundervisnings-tilbud varetages i Center for Børn & Læring.
Dette vil blive fremlagt på mødet og være et oplæg til en drøftelse i udvalget.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget gennemfører en temadrøftelse om specialundervisning

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019
Sagen blev udsat til udvalgets møde i december.
Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Temaet blev drøftet.

Sagsfremstilling
Når et barn i skolen har udfordringer enten trivselsmæssige eller fagligt, kan der være
brug for særlige indsatser i undervisningen. Indsatser som barnet kan have behov for i
kortere eller længere perioder.
Når den indsats omfatter mere end 12 lektioner i skolen, svarende til 9 klokketimer, er
indsatsen specialundervisning. Specialundervisning gennemføres på barnets lokale
folkeskole eller i eksterne tilbud. Det kan være i kommunen, i andre kommuner, i
regionale tilbud eller i privat regi. Skolens faglige kompetencecenter følger op på
indsatsen overfor børn med særlige behov.
På udvalgets møde fremlægges der i henhold til udvalgets ønske ved seneste møde, et
oplæg til en temadrøftelse, der fortæller om, hvordan skolerne tildeler ressourcerne til de
elever, der har specialundervisningsbehov, og hvordan elever med behov for eksterne
tilbud kan visiteres dertil i Center for Børn & Læring.
På udvalgets møde drøftes det også, hvordan udvalget ønsker at modtage
ledelsesinformation om specialundervisning.
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Bilag:
1 Åben Specialundervisning 2018 forbrug og nøgletal ultimo juli.pdf

21983/19

Handicappolitik
Temadrøftelsen har ingen umiddelbare konsekvenser i forhold til kommunens
handicappolitik. I kommende beslutninger om evt. ændrede principper for tiltag i
specialundervisningen skal handicappolitikken inddrages.

Økonomi og finansiering
Ingen
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BU - Styrelsesvedtægt for dagtilbud 2020
28.00.00.P24

19/10779

Åben sag

Resumé
I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 3. september 2019 om at etablere en
ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, skal styrelsesvedtægten for kommunens
daginstitutioner ændres.
I henhold til Dagtilbudsloven (Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.
til børn og unge) og den kommunale beslutning om en ny struktur, skal der på hver
daginstitution vælges en forældrebestyrelse, som skal virke i henhold til denne
styrelsesvedtægt.
I denne sag fremlægges forslag til ny styrelsesvedtægt for daginstitutionerne i Lejre
Kommune.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udkast til styrelsesvedtægt for dagtilbud drøftes
2. at udkastet til ny styrelsesvedtægt sendes i høring hos de eksisterende
områdebestyrelser, med høringsfristen er den 17. januar 2020

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling
I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om at etablere en ny ledelsesstruktur på
dagtilbudsområdet, skal styrelsesvedtægten for kommunens daginstitutioner ændres.
Den enkelte daginstitution har i den nye struktur 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.
I henhold til Dagtilbudsloven (Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.
til børn og unge) og den kommunale beslutning om en ny struktur, skal der på hver
institutionen vælges en forældrebestyrelse, som skal virke i henhold til denne
styrelsesvedtægt.
I denne sag fremlægges forslag til ny styrelsesvedtægt for daginstitutionerne i Lejre
Kommune.
Styrelsesvedtægten beskriver Forældrebestyrelsens sammensætning, kompetencer og
opgaver og indfrier lovens intentioner om forældreindflydelse i dagtilbud.
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Styrelsesvedtægten lægger desuden op til, at forældrebestyrelsernes størrelse
differentieres efter institutionernes størrelse samt at medarbejderrepræsentanterne i
forældrebestyrelsen gives stemmeret.
Ifølge Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
fastsætter Kommunalbestyrelsen - efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Vedtægterne skal derfor sendes i
høring i de eksisterende områdebestyrelser forud for endelig beslutning i
kommunalbestyrelsen.

Bilag:
1 Åben UDKAST - Ny styrelsesvedtægt for dagtilbud - 3. december 2019 89565/19
(2).docx

Administrationens vurdering
Administrationen anbefaler en godkendelse af udkastet, som er i overensstemmelse med
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Handicappolitik
Sagen har ingen konsekvenser for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering
Ingen
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BU - Skolevisionsudvalget - nedsættelse af § 17,4 udvalg
17.01.10.P22

19/6263

Åben sag

Resumé
Udvalget for Børn & Ungdom har i arbejdet med en ny skolevision bedt om at få fremlagt
forslag til etablering af et § 17,4-udvalg – Skolevisionsudvalget.
Formålet med udvalget er at skabe en ny samlet skolevision for skolerne i Lejre
Kommune, som fremmer trivsel, læring og fællesskaber for Lejre Kommunes elever.
I denne sag fremlægges forslag til principper for organisering, overordnet ramme for
visionen og ressourcer til udviklingsarbejdet.
På baggrund af udvalgets beslutninger vil administrationen udarbejde et kommissorium
og procesplan for arbejdet, som vil blive forelagt udvalget i februar 2020.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der nedsættes et Skolevisionsudvalg organiseret som et § 17,4-udvalg
2. at principper for medlemmer af § 17,4-udvalget godkendes
3. at formålet med Skolevisionsudvalget godkendes

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Sagen flyttes til udvalgets møde i januar.
Til mødet i januar skal sagen indeholde to scenarier for processen.

Sagsfremstilling
Baggrund
Den nuværende skolevision ”Suveræne Skoler” er udarbejdet i 2012, og blev således
skabt før Folkeskolereformen blev besluttet i 2014. Kommunalbestyrelsen har siden
vurderet, at visionens mål og retning fortsat gav god mening også med de lovændringer,
der fulgte af reformen. Nu er der et ønske om at formulere en ny vision, som er mere
tidssvarende både i forhold til skolens nugældende rammebetingelser og den
sammenhæng børnene og familierne lever i.
Det er vurderingen - på baggrund af de ønsker og forventninger til en ny vision, der blev
udtrykt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2019 og i Udvalget for Børn &
Ungdoms møde i november – at der skal gennemføres en længere proces, der fører til en
ny vision for folkeskolerne i Lejre Kommune.
Udvalget for Børn & Ungdom har derfor bedt om at få fremlagt forslag til etablering af et
§ 17,4-udvalg – Skolevisionsudvalget.
Nedenfor opsummerer administrationen sin forståelse af formål med og afsæt for et
kommende Skolevisionsudvalg. Dette er baseret på tidligere kommunalpolitiske
beslutninger og drøftelser i Udvalget for Børn & Ungdom.
Dernæst følger konkrete anbefalinger til hvordan udvalget sammensættes.
Formål med og afsæt for skolevisionsudvalget
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Formålet med udvalget er at udvikle en ny samlet skolevision, som sætter en klar og
inspirerende retning for udviklingen af folkeskolerne i Lejre Kommune, og som:
 Tager afsæt i kernefortællingen og visionen om Vores Sted – natur,
fællesskaber og frihed til initiativ. Visionen skal således understøtte den retning,
som Kommunalbestyrelsen allerede har vedtaget med Vores Sted og beslutningen
om fem kerneopgaver og fire pejlemærker (vedlagt som bilag).
 Bygger videre på de særlige kvaliteter, som allerede findes i Lejre
Kommunes folkeskoler som et samlet ”skolefællesskab”, der samarbejder med
mange - også uden for skolerne. F.eks. om kultur i regi af Dronten og om tidlig
forebyggende indsats, hvor samarbejdspartnerne - ud over forældrene - er
kollegaer i andre dele af organisationen (PPR, sundhedspleje, Børne- og
Ungerådgivning m.v.).
 Sætter fokus på det som er allervigtigst for at formålsparagraffen i
folkeskoleloven og kerneopgaven Trivsel & Læring ”lever” i dagligdagen. Formålet
er således ikke at omformulere formålsparagraffen eller kerneopgaven, men
derimod at konkretisere og operationalisere den retning som er sat. F.eks. ved
sætte nogle prøvehandlinger i værk eller dele viden om noget vigtigt som allerede
foregår på én skole og som med fordel kan bredes ud.
Forsker og forfatter Hans Henrik Knoop har på et møde for Kommunalbestyrelsen den 31.
oktober og for skolebestyrelserne den 19. november 2019 formidlet forskningsbaseret
viden om, hvad der er allervigtigst set med et barne- og ungeperspektiv. Dette vil også
være et afsæt for skolevisionsudvalgets arbejde.
Visionen skal have en lang levetid, og udfolde folkeskolereformens ambitioner om, at alle
elever skal blive så dygtige, som de kan. Vejene til dette taler også for en konkretisering
af perspektiver som den varierede skoledag, inddragelse af (lokal-)samfundet og
naturen, fokus på bevægelse samt udsyn og bæredygtighed.
Visionen skal skabe grundlag for gode overgange, både fra småbørnsområdet og ind i
ungdomsuddannelserne.
Samarbejde står helt centralt i den retning, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for
udvikling af Lejre Kommune. Skolevisionen skal derfor beskrive forventningerne til
samarbejdet med og mellem skolens aktører; elever, medarbejdere, forældre, ledere og
lokalsamfund.
Principper for sammensætning af udvalget
Det foreslås, at § 17,4-udvalget består af følgende medlemmer:
- 7 Kommunalbestyrelsesmedlemmer; medlemmerne af Udvalget for Børn &
Ungdom + 2 økonomiudvalgsmedlemmer
- 2 medarbejderrepræsentanter (udpeget af HU)
- 1 skoleledelsesrepræsentant (udpeget af skolelederforeningen)
- 1 skolebestyrelsesformand (udpeget af skolebestyrelserne)
- Fælleselevrådsformanden
- Tidligere elever
På baggrund af udvalgets beslutninger vil administrationen udarbejde et kommissorium
og procesplan for arbejdet, som vil blive forelagt udvalget og Kommunalbestyrelsen i
februar 2020. Der er behov for ekstern bistand til at facilitere og dokumentere
undervejs, og administrationen vil derfor indhente nødvendig rådgivning undervejs.
Processen med udpegning af medlemmer til udvalget opstartes nu, så der også på
møderækken i februar kan træffes beslutning om hvem der udgør skolevisionsudvalget.
Hermed sikres, at udvalgets arbejde kan starte op i marts-april 2020.
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Økonomi og finansiering
De foreløbigt kendte udgifter er knyttet til administrativ tid til at gennemføre processen
og servicere § 17,4-udvalget samt mødevirksomhed. Administrationen vil efter behov
tilknytte ekstern rådgivning – særligt til procesfacilitering, oplægsholdere m.v. For at nå i
mål med en god og relevant proces er det nødvendigt at prioritere visionsprocessen i
forhold til skolernes udvikling og ressourcerne hertil.
Udgifterne vurderes at kunne holdes inden for det vedtagne budget til administration og
skoleudvikling m.v.
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BU/KF - Rammesætning af Røgfri Fremtid - implementering af ny
rygepolitik
81.34.00.P22

19/10960

Åben sag

Resumé
Økonomiudvalget besluttede den 16. januar 2019 at indgå partnerskab med og om Røgfri
Fremtid. Som partner har Lejre Kommune således tilsluttet sig en ambition om, at ingen
børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.
Udvalget besluttede efterfølgende den 20. marts 2019, at Lejre Kommune de næste to år
fokuserer på følgende målgrupper og situationer samt delmål:
 Børn og unge under 18 år i skoletiden, og unge når de er i ungdomsskole,
klubtilbud, musikskole mv. Målet er, at børn og unge ikke ryger i skoletiden og i
fritiden, mens de benytter kommunale tilbud.
 Borgere i alle aldre, når de anvender kommunale lokaler og/eller idrætsanlæg.
Målet er, at borgere ikke ryger i kommunale lokaler eller dertil hørende matrikler.
 Kommunens medarbejdere. Målet er, at den kommunale organisation er en røgfri
arbejdsplads.
Herudover vil der gennem den generelle sundhedsindsats, herunder
forebyggelsesindsatsen vedr. rygning (rygestopkurser m.v.) være et fokus på borgere
over 18 år.
Med afsæt i drøftelser i Hovedudvalget og en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse
fra relevante fagcentre er der nu udarbejdet udkast til ny rygepolitik, som dækker de tre
ovenfor nævnte målgrupper og situationer.
Udkastet sendes efter den politiske behandling til kommentering og høring blandt de
berørte målgrupper inden endelig politisk godkendelse af politikken.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udkast til rygepolitik sendes i høring
2. at sagen genoptages for endelig beslutning om rygepolitik og implementering i 1.
kvartal 2020

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Indstillingerne godkendt.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2019
Indstillingerne anbefales.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)
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Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019
Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling
Administrationen har vurderet, at der med fordel kan udarbejdes en fælles
rammesætning og rygepolitik for de målgrupper og situationer, som Økonomiudvalget
besluttede at fokusere på de næste to år. Dette sikrer sammenhæng på tværs af
målgrupper/situationer.
Udkastet til rygepolitik er tilstræbt at være kort. Politikken tager derfor ikke højde for alle
tænkelige situationer. Forventningen er at politikken tolkes loyalt og respekteres uden at
skulle beskrive og forholde sig til alle tvivlstilfælde.
Udkastet til rygepolitik tager afsæt I formålet med Røgfri Fremtid. Politikken skal således
understøtte målet om at ingen børn eller unge under 18 år og færre end 5 % af den
voksne befolkning ryger I 2030. Politikken lægger derfor også en strammere linje end i
den gældende rygepolitik.
Når rygepolitikken sendes til kommentering og høring vil repræsentanter for målgrupper,
jf. Bilag 1, også blive bedt om at komme med forslag til hvordan implementeringen kan
understøttes, men det er et lokalt ansvar at sikre implementering.
Et af de centrale spørgsmål, som HU har drøftet, er om der skal besluttes fælles
retningslinjer for sanktioner, hvis rygepolitikken ikke respekteres.
Dette vil være et af de spørgsmål, der forventes at være synspunkter på i
høringsprocessen, hvorefter Hovedudvalget og direktionen igen vil drøfte det inden
endelig politisk forelæggelse af rygepolitikken.

Bilag:
1 Åben Rammesætning for Røgfri fremtid -bilag 1 ØU.docx

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Udgifter afholdes inden for de eksisterende budgetrammer herunder HU-puljen.
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ØU - Lejre Kommunes madpolitik - status
00.16.02.P20
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Åben sag

Resumé
Årsrapport – Økologimåling 2018 præsenterer status for Lejre Kommunes madpolitik;
”Der findes et sted, der smager af noget”.
Lejre Kommunes samlede økologiprocent er 72 %, hvilket er en svag tilbagegang i
forhold til 2017.
Samtlige daginstitutioner lever alle op til madpolitikkens målsætning, mens der kan
konstateres store udsving i plejecentre og sociale centre, hvor nogle køkkener har
indfriet politikkens målsætning mens andre endnu ikke lever op til målsætningen.
Sagen præsenterer forslag til indsatsområder for 2020.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at sagen tages til efterretning

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2019
Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Årsrapport – Økologimåling 2018 præsenterer status for Lejre Kommunes madpolitik;
”Der findes et sted, der smager af noget”. Læs madpolitikken her.
Rapporten fokuserer på andelen af økologiske råvarer (certificereret eller i omlægning) til
økologi) af mad- og drikkeforbrug i de offentlige køkkener.
Økologimåling 2018 baserer resultater på ’dogme-metoden’, som tidligere har været
anvendt f.eks. i Københavns Kommune. Dogme-metoden er indkøbernes skøn over
andelen af økologiske varer inden for en lang række varekategorier.
Metoden er nærmere beskrevet Årsrapporten, der vedhæftet sagen.
Økologimåling 2018
Alle kommunale køkkener på nær skolerne har deltaget i målingen af det økologiske
forbrug i 2018. I alt indgår 15 daginstitutioner, 3 plejecentre (1 centralkøkken og 13
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køkkener i boenheder) og 4 sociale institutioner (1 centralkøkken og 9 køkkener i
boenheder) i målingen.
Som det fremgår af tabel 1 viser målingen af det økologiske fødevareforbrug i 2018
samlet set, at køkkenernes indkøb af fødevarer er 72 % økologisk. Herudover viser
målingen for 2018;
 Der iagttages en svag stigning i daginstitutionernes indkøb af økologiske
fødevarer, mens andelen falder i plejecentre og sociale institutioner.
 Daginstitutioners indkøb udgør en stigende andel af det samlede fødevareindkøb i
Lejre Kommune. Derfor bidrager de til en samlet højere økologiprocent.
 Samtlige daginstitutioner har opnået madpolitikkens målsætning om 75 %
økologi.
 Samtlige daginstitutioner kan opnå guld Det Økologiske Spisemærke.
 Der kan konstateres store udsving fra køkken til køkken i plejecentrene (fra 11 –
83 %). Også indenfor samme institution. Men samtidig er der køkkener, der har
opnået madpolitikkens målsætning. Der er således erfaringer, der kan deles på
tværs af køkkener og centre.
 Der kan konstateres store udsving fra køkken til køkken i de sociale institutioner
(fra 24 – 88 %). Men samtidig er der en del køkkener, der har opnået
madpolitikkens målsætning. Der er således erfaringer, der kan deles på tværs af
køkkener og centre.
Tabel 1. Økologiprocenter samlet for 2014, 2016, 2017 og 2018
Økologiprocent for fødevareindkøb i Lejre Kommune
Område

2014

2016

2017

2018

Økologi
procent

% af
samlet
indkøb

Økologi
procent

% af
samlet
indkøb

Økologi
procent

% af
samlet
indkøb

Økologi
procent

Daginstitutioner

81

22

97

27,1

98

36

99

Plejecentre

37

48

58

48,4

58

44

55

Sociale
institutioner

48

30

69

24,5

73

20

62

TOTAL

53

100

70

100

73

100

72

Indsatsområder; Lejre Kommunes madpolitik 2020
I 2020 skal der større ledelsesmæssigt fokus på at indfri madpolitikkens målsætning i de
køkkener, hvor økologiprocenten er længst fra målet.
Herudover skal arbejdes med, hvordan skoler (madkundskab og SFO) kan indgå i
Økologimåling 2019. Desuden skal erfaringerne fra projektet Maddannelse for lokale
rødder spredes ud til øvrige skoler.
Det vil blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt gradvist at indføre Det Økologiske
Spisemærke i institutionerne. Spisemærket vil kommunikere klart for pårørende og
gæster, at der bliver arbejdet med kvaliteten af maden på institutionen/centeret og
Spisemærket er endvidere en mere præcis måling af det faktiske økologiske
fødevareforbrug, idet data hentes fra køkkenernes indkøb.
Spisemærket er en gratis statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder. Det
Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på
spisestedet, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan få Det
Økologiske Spisemærke. Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; guld (90-100
%), sølv (60-90 %) og bronze (30-60 %).
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Bilag:
1 Åben Årsrapport madpolitik - 23.07.19.pdf
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Administrationens vurdering
Overordnet set følges Lejre Kommunes madpolitik tilfredsstillende. Hvad angår andelen
af økologi, så er det samlede mål ikke helt opfyldt endnu, og der kan konstateres store
udsving fra køkken til køkken selv indenfor samme institution. Der skal derfor fortsat
arbejdes henimod, at det samlede mål for økologi opnås.
Indenfor alle tre områder er der institutioner der har opnået målsætningen om 75 %
økologi. Der er således erfaringer, der potentielt kan deles på tværs af institutionerne
indenfor alle områder.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Ingen bemærkninger.
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BU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-12-2019
Intet under punktet.

