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044. Regnskab 2007 for den selvejende institution
Sneglehuset, Haubro
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11229
36782/08Åben

Regnskab 2007 Sneglehuset

Sagsfremstilling
I henhold til driftsaftalen mellem Sneglehuset og Vesthimmerlands Kommune
fremsendes hermed regnskab for 2007 til godkendelse. Regnskabet viser et
underskud på kr. 37.741, der overføres til den negative egenkapital.
Revisionsselskabet anfører, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og
konkluderer, at "årsregnskabet giver et retvisende billede at institutionens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2007.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender regnskabet.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Godkendt.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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045. Budget 2008 for den selvejende institution Sneglehuset i
Haubro
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11230
36783/08Åben

Budget 2008 Sneglehuset

Sagsfremstilling
I henhold til driftsaftalen mellem Sneglehuset og Vesthimmerlands Kommune
skal Sneglehuset hvert år indsende et driftsbudget til godkendelse i Børne- og
skoleudvalget.
Det fremsendte budgetforslag viser et forventet overskud på 2008 på kr. 12.507.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender det fremsendte
budget.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Godkendt.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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046. Regnskab 2007 for puljeordningen "Snøvsen"
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11231
36784/08Åben

Regnskab 2007 Snøvsen

Sagsfremstilling
I henhold til driftsaftale mellem Snøvsen og Vesthimmerlands Kommune
fremsendes hermed regnskab for 2007 til godkendelse.
Regnskabet viser et overskud på kr. 3.858.
Revisionen anfører, "at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 22007 samt at resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2007 er i
overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis".
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender det fremsendte
regnskab.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Godkendt.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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047. Budget 2008 for puljeordningen "Snøvsen"
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11232
36785/08Åben

Budget 2008 Snøvsen

Sagsfremstilling
I henhold til driftsaftalen mellem "Snøvsen" og Vesthimmerlands Kommune skal
"Snøvsen" hvert år indsende et driftsbudget til godkendelse i Børne- og
skoleudvalget.
Det fremsendte budgetforslag er i balance.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender det fremsendte
budget.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Godkendt.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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048. Regnskab 2007 for Altingets skole, Alskolen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11233
36789/08Åben

Årsrapport 2007 Altinget

Sagsfremstilling
I henhold til driftsaftalen mellem Altingets skole og Vesthimmerlands Kommune
fremsendes hermed regnskab 2007 til godkendelse.
Regnskabet viser et overskud på kr. 49.177.
Revisionen anfører, at "årsrapporten giver et retvisende billede af skolens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 samt at resultatet af skolens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2007 er i
overensstemmelse med årsregnskabsloven".
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender det fremsendte
regnskab.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Godkendt.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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049. Årsrapport for Skolegården
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11439
36791/08Åben

Årsrapport 2007 Skolegården

Sagsfremstilling
I henhold til overenskomst mellem "Skolegården" og Vesthimmerlands Kommune
fremsendes hermed regnskab 2007 til godkendelse i Børne- og skoleudvalget.
Der er ikke opstillet en egentlig revisionsrapport, men udarbejdet en årsrapport,
der viser alle de regnskabsmæssige bevægelser.
Revisionskontoret konkluderer: "Ved den gennemførte gennemgang er vi ikke
blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende
billede af virksomhedens aktiver, passive og finansielle stilling pr. 31/12 2007
samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2007 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi er ligeledes
ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter at den personlige
formueopgørelse pr. 31. december 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med
anerkendt regnskabspraksis".
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender den
fremsendte årsrapport.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Godkendt.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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050. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i
Vesthimmerlands Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/6605
24515/08Åben
36792/08Åben

retningslinier og betingelser for brug af
reklamer i VHK.doc
Udtalelser vedr. retningslinier for reklamer

Sagsfremstilling
Vesthimmerlands Kommune anvender reklamer forskellige steder indenfor
Sundhedsudvalgets og Teknisk udvalgs områder.
Sundhedsudvalget har tidligere vedtaget at anvende reklamer på forskellige
områder, herunder på hjemmeplejens biler og på ældrecentrenes minibusser,
hvor der pt. er solgt ca. 200 reklamer fordelt på ca. 30 biler og to minibusser, på
genoptræningsområdet, hvor der er solgt tre reklameflader på væg i nyindrettet
genoptræningssal på Aaglimt Ældrecenter og aftalt gratis genoptræningsudstyr
med firmaet Mayland Smith.
Teknisk udvalg har tidligere vedtaget at anvende reklamer på Hvalpsund –
Sundsøre færgeoverfarten, hvor der er indgået aftaler med 4 firmaer og
forretninger om reklamer på færgen, og flere interesserede firmaer har henvendt
sig for at hører mere om projektet.
Forslag til et retningslinier for hele kommunen, som er vedlagt, har tidligere
været behandlet af chefgruppen. Forslaget for retningslinier bygger på
lovgivningen, og der er hentet inspiration fra andre kommuner, som har lignende
beskrevne og vedtagne retningslinier.
Retningslinierne beskriver grænserne og muligheder for:
·

Hvad der kan reklameres for

·

Hvor og hvordan der kan reklameres

Hvad må der ikke reklameres for:
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·

Tobaksvarer (lovbestemt)

·

Reklamer der udtrykker forskelsbehandling mellem etniske grupper
(lovbestemt)

·

Begravelsesforretninger og bedemænd (lovbestemt for reklamer rettet
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mod ældre)
·

Seksuelt betonede ydelser eller varer, herunder pornografiske budskaber
(lovbestemt for reklamer rettet mod ældre)

·

Reklamer i modstrid med kommunens forebyggelsespolitik

·

Reklamer for politiske partier, politiske bevægelser, valgte medlemmer
eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger,
arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger eller religiøse bevægelser

·

Reklamer der konkret kan være skadelige for kommunens anseelse

·

For børn og unge gælder der særlige regler blandt andet om opfordring til
vold og anvendelse af alkohol – se lovgivningens begrænsninger i notatet.

Hvor og hvordan må der reklameres:
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·

Vesthimmerlands Kommune ønsker at tage hensyn til æstetik og til
borgernes muligheder for kun i begrænset omfang at blive præsenteret for
reklamer på steder, udstyr mv., som de ikke har mulighed for at fravælge

·

Der må ikke opsættes reklamer ud mod offentlige veje

·

På skole- og dagsinstitutionsbygninger reklameres der som udgangspunkt
ikke, hverken indvendigt eller udvendigt.

·

På skoler og institutioner må der kun opsættes reklamer, der ikke særligt
retter sig mod børn og unge.

·

Der kan reklameres på legestativer og genoptræningsudstyr i
daginstitutioner, skoler og på legepladser, hvis udstyret er doneret helt
eller delvist af en virksomhed. Reklamen skal være nedtonet (f.eks. et
mindre messingskilt) og må kun indeholde navnet på virksomheden og
oplysning om, at denne har doneret udstyret. På kommunale legepladser
er der alene mulighed for nedtonede reklamer, der vender ind mod
legepladsens område.

·

For børn og unge gælder mere uddybede retningslinjer, blandt andet at
man ikke er forpligtet til at anvende sponseret materiale – se bilaget

·

Der er særlige lovbestemte regler for reklamer i det åbne land

·

Der er mulighed for reklamer på køretøjer

·

Der er mulighed for at reklamere på byudstyr, informationstavler og
lignende.

·

I forbindelse med information om kommunens myndighedsopgaver
benyttes ikke reklamer. Det gælder også kommunens hjemmeside.
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·

I kommunale genoptræningslokaler, idrætshaller, svømmehaller,
idrætsanlæg, medborgerhuse og tilsvarende steder, hvor borgerne ofte
kommer i forbindelse med genoptrænings- og fritidsaktiviteter, må
reklamerne ikke have en sådan størrelse, form og placering, at de bliver
dominerende i forhold til det kommunale formål, disse steder tjener.

·

Som udgangspunkt indgås ikke aftaler om reklamer i rådhuse eller
bygninger, der benyttes til den kommunale administration. Det samme
gælder døgninstitutioner, plejehjem og lign. steder, der tjener som hjem
for beboeren.

·

Der indgås ikke aftaler om reklamer på kropbærende hjælpemidler, samt
på udlån af udstyr der hovedsagligt benyttes i forbindelse med
genoptræningsudstyr, hvor borgerne derfor reelt set ikke har mulighed for
at fravælge.

·

Der reklameres ikke på de ansattes beklædning

·

For bibliotekerne er beskrevet særlige retningslinjer – se bilaget

Reklamering kan betyde, at bygninger osv., som i forvejen benyttes til
kommunale aktiviteter, bidrager til finansieringen af disse aktiviteter eller evt.
andre steder i kommunen. Reklameringen kan også i nogle tilfælde muliggøre, at
der anskaffes biler eller udstyr, som ellers ikke ville blive anskaffet.
Administrationen ønsker en principiel politisk drøftelse i Økonomiudvalget om
rammerne for reklamer og sponsorering, herunder hvorvidt man ønsker mere
stramme eller lempelige retningslinier.
Administrationen indstiller
- at Økonomiudvalget drøfter forslaget
- at Økonomiudvalget sender forslaget i høring i alle fagudvalgene, der har
mulighed for at sende det i høring andre steder, dog med frist for svar til
administrationen tirsdag den 10. juni 2008 af hensyn til
Økonomiudvalgsmødet den 18. juni 2008.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2008
Administrationens indstilling godkendt.
Knud Kristensen, Per Bisgaard og Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af
punktet.
Supplerende sagsfremstilling
Børne- og skoleudvalget skal tage stilling til om udvalget kan tilslutte sig de
fremsendte retningslinier og om forslaget skal sendes til høring i skoler og
12
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dagtilbud, så sagen endelig behandles på næste udvalgsmøde den 3. juni 2008.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget sender oplæg til
retningslinier for brug af reklamer og sponsorater til høring i skoler og dagtilbud
med deadline for svar den 28. maj 2008.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008
Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater sendes til høring i skoler og
dagtilbud med deadline for svar 28/5 2008.
Ilse Skadhauge Larsen, Ninni Gjessing og Lise Harbo var fraværende.
Beslutning i Socialudvalget den 06-05-2008
Udsat.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-05-2008
Punktet drøftet.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-05-2008
Teknisk ønsker ikke reklamer under Teknisk Udvalgs område.
Pia Hansen og Kaj Wisti Lassen deltog ikke i behandlingen af punktet

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-05-2008
Sundhedsudvalget kan godkende det fremsendt forslag.

Supplerende sagsfremstilling
I høringssvarene fra skoler og institutioner er der generelt stor tilslutning til det
fremsendte oplæg, men der ønskes en klarere beskrivelse af, hvordan man som
bestyrelse kan agere på området, herunder en afgrænsning af hvad begrebet
nedtonet mere præcist dækker.
Det anføres, at bureaukratiseringsbestræbelser, overordnet koordination m.v.
bør undgås, så der bliver størst mulig handlefrihed for den enkelte bestyrelse.
Det understreges endvidere, at reklamefinansiering kun skal være der som et
supplement.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller retningslinier for
brug af reklamer og sponsorater, at oplægget præciseres, så det beskrives
13
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hvordan man som bestyrelse kan agere på området, så begrebet nedtonet
afgrænses og så den enkelte bestyrelses råderum defineres.

Beslutning i Plan- og miljøudvalget den 02-06-2008
Udvalget kan anbefale de foreslåede retningslinier for brug af reklamer og
sponsorater.
Torben Duelund var fraværende.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Børne- og skoleudvalget indstiller retningslinier for brug af reklamer til
godkendelse under forudsætning af, at der tilføjes følgende ændringer/tilføjelser:
Afsnit 3.2.2 side 5:
"Reklamer skal være nedtonet, så den ikke dominerer pågældende område,
udstyr m.v."
Afsnit 5.1 side 10 tilføjes:
"Den enkelte skole eller institution meddeler ledelsessekretariatet, når
bestyrelsen har besluttet at indgå aftaler om reklamefinansiering.
Bestyrelsen/skolen/institutionen gennemfører derefter selv projektet indenfor de
vedtagne retningslinier".
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.

14

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 09. juni 2008

051. Multibane ved Aars skole
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/5431

Sagsfremstilling
Skolebestyrelsen ved Aars skole har gennem de sidste 1½ år fået anlagt en
skolelegeplads med motorisk udfordrende legeredskaber i naturtræ, en
mooncarbane, 2 hytter samt en sansesti med træer og buske, der er sponsoreret
fra Matas Miljøfond.
Legepladsen bruges i frikvartererne af SFO børnene, samt i fritiden af hele
midtbyens børn.
Der resterer således kun ønsket om anlæg af en multibane på sandarealet ved
legepladsen. Multibanen, der anlægges med kunstgræsbane, kan bruges såvel i
idrætsundervisningen, i frikvartererne og i fritiden til fodbold, basket m.v.
Banen koster kr. 314.000 + jordarbejde, som forventes lavet ved frivillig indsats.
Endvidere skal der sikres afvanding fra Møller Madsens Vej. Der er givet tilsagn
om et tilskud fra DBU på kr. 96.000 og Sparekassen har givet tilsagn om at købe
reklamer for kr. 50.000.
Restfinansieringen tænkes foretaget således:
Skolen lægger restsummen ud af sit budget. Skolebestyrelsen indgår
reklamekontrakter med en række lokale firmaer, der køber bandereklamer for kr.
2.000 pr. år i 5 år. Lovgivningen lægger nogle begrænsninger for hvad der kan
reklameres for i form af forbud mod tobaksreklamer, begrænsning i
markedsføring rettet mod børn og unge samt reklamer, der opfordrer til
forskelsbehandling. Herudover ønsker skolebestyrelsen ikke bandereklamer, der
reklamerer for følgende:
·

usunde drikke- og fødevarer, herunder slik, grillmad, sodavand m.v.

·

alkohol

·

sex

·

politiske partier, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse
bevægelser samt andre foreninger, hvis formål skolebestyrelsen ikke kan
anerkende

·

værtshuse/diskoteker

·

konkrete legetøjsprodukter

samt andre produkter/tjenesteydelser, der efter skolebestyrelsens opfattelse
ikke bør annonceres for på en skolelegeplads.
Indtægterne fra de indgåede bandereklamekontrakter overføres år for år til
15
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skolens budget.
Det forventes, at kommunen, der er selvforsikret, sørger for at banen
genetableres, hvis der øves hærværk mod den og reetablerer banen et andet
sted ved skolen, hvis arealet bebygges indenfor de næste 7 år.
Økonomi
Etablering af multibane
kr. 314.000
Jordarbejde/afvanding skønnet
kr. 36.000
Udgift
kr. 350.000
Indtægt
Tilskud fra DBU
kr. 96.000
Tilsagn fra Sparekassen Himmerland
kr. 50.000
Restfinansiering
kr. 204.000
I alt
kr. 350.000
Restfinansiering sker via skolens budget ved forventet overførsel fra budget 2007
til 2008 samt forbrug af budget 2008.
Reklameindtægterne tilgår skolens budget i den aftalte løbetid. Udgifterne til
projektet bogføres på anlæg.
Administrationens bemærkninger
Børne- og skoleudvalget skal principielt forholde sig til:
·

om skolers legepladser skal kunne reklamefinansieres

·

i givet fald om Aars skoles skolebestyrelses retningslinier er tilstrækkelige
eller skal udbygges

·

om Vesthimmerlands Kommune vil stå som garant mod eventuel hærværk
i form af selvforsikring

·

om udvalget kan gå ind for den beskrevne finansieringsmodel

Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget forholder sig til de
principielle problemstillinger anført under administrative bemærkninger og på
baggrund heraf foretage sin indstilling til byrådet.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 04-03-2008
Børne- og skoleudvalget ser meget positivt på ansøgningen, men ønsker at
fvente en vedtagelse af overordnede retningslinier for brug af reklamer i
Vesthimmerlands Kommune.
Punktet tages op igen når de overordnede retningslinier er vedtaget. Ninni
Gjessing kan ikke gå ind for at legepladser i folkeskolen reklamefinansieres.
Søren P. Johansen og Albert Veggerby Andersen var fraværende.
Supplerende sagsfremstilling
Da Aars skole skal have indgået en leveringsaftale inden udgangen af juli 2008
for at få tilskuddet på kr. 96.000 fra DBU, er det nødvendigt at få afklaret Børne16
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og skoleudvalgets indstilling til de principielle problemstillinger, der er anført
ovenfor under administrative bemærkninger set i lyset af forslag til overordnede
retningslinier for brug af reklamer og sponsorater.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget på baggrund af oplæg til
retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune,
forholder sig til de principielle problemstillinger anført under administrative
bemærkninger og på baggrund heraf foretager en indstilling til byrådet.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Børne- og skoleudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at det
godkendes, at
- restbeløbet til færdiggørelse af skolens legeplads finansieres ved
reklameindtægter
- skolebestyrelsen selv indgår de nødvendige kontrakter under de retningslinier
der er
beskrevet i skolens ansøgning
- sponsorreklamerne placeres på banderne ind mod multibanen
Det forudsættes, at anlæggets vedligehold påhviler skolen, men evt. hærværk
påregnes dækket ind af kommunens selvforsikringspulje.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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052. Tværfagligt samarbejde på førskoleområdet
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11336

Sagsfremstilling
Efter servicelovens § 49 skal der i kommunen være en tværfaglig gruppe, der
skal sikre, at støtten til et barn ydes tidligt og sammenhængende, og at der i
tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk,
psykologisk og anden sagkundskab.
Bestemmelsen svarer til § 14 i bekendtgørelse om forebyggende
sundhedsordninger for børn og unge og har samme formål, nemlig at styrke
sammenhæng og helhed i tilbudene til de svagest stillede børn og unge.
Når servicelovens § 49 er medtaget i den sociale lovgivning, er det for at
understrege betydningen af, at kommunen tilrettelægger arbejdet i sager om
særlig støtte til børn og unge således, at den tværfaglige sagkundskab kan
inddrages i sagsbehandlingen. Det forudsættes derfor, at sagsbehandleren altid
indgår som en del af den tværfaglige gruppe.
En tværfaglig gruppe kan styrke såvel den tidlige indsats som det forebyggende
arbejde blandt vanskeligt stillede børn og deres familier.
Det er op til kommunalbestyrelsen selv at fastsætte sammensætningen af den
tværfaglige gruppe og tilrettelægge gruppens arbejde.
En tværfaglig gruppe er ligeså meget en arbejdsform som en organisation.
Gruppens kontaktflade vil således afhænge af den konkrete tilrettelæggelse af
det tværfaglige samarbejde i kommunen, kommunens størrelse m.v. Der kan
således operettes mere end én tværfaglig gruppe. Tværfaglige grupper kan f.eks.
opdeles efter geografiske områder eller efter særlige børnegrupper.
Der foreslås oprettet 2 tværfaglige grupper i Vesthimmerlands Kommune – en
øst og en vestgruppe – som følger opdelingen af børne- og familieafdelingens
sagsbehandlere og sundhedsplejerskerne.
Det følger af bestemmelsen, at et af gruppens medlemmer skal udpeges som
ansvarlig for at koordinere indsatsen over for det enkelte barn og den enkelte
unge.
Udveksling af oplysninger, som led i arbejdet i de tværfaglige grupper, er
omfattet af straffelovens, forvaltningslovens og persondatalovens almindelige
regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger.
Faste deltagere i de tværfaglige samarbejdsmøder
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Psykolog fra PPR
Fagkoordinator Børne- og Familieafdelingen
Sundhedsplejerske
Fagkoordinator Forebyggelsesafdelingen.
Konsulent for dagtilbud
Rollen som mødeleder går på skift mellem teamets faste deltagere.
Endvidere deltager:
Indstiller (den person som ønsker sagen drøftet).
Indstiller sørger for at indkalde evt. ad hoc deltagere i form af
samarbejdspartnere omkring det enkelte barn.
Forældre kan i særlige tilfælde deltage i teamets drøftelse.
Der afholdes møde 1 gang månedligt. Møderne i Øst og Vest team afholdes
samme dag i tidsrummet 10-12 og 13-15.
Møderne afholdes skiftevis på henholdsvis Administrationsbygningen Løgstør og
Administrationsbygningen Aalestrup.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til
tværfagligt samarbejde på førskoleområdet til godkendelse.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Børne- og skoleudvalget indstiller oplæg til tværfagligt samarbejde på
førskoleområdet til godkendelse.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.
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053. Om- og udbygningsplan for skolerne i Vesthimmerlands
Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11345
36793/08Åben

Om- og udbygningsplan for skolerne

Sagsfremstilling
På baggrund af temamødet om om- og udbygningsplan for skolene, har
administrationen udarbejdet et forslag til et flerfaset forløb til anvendelse i
forbindelse med budget 2009 og overslagsår.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget beslutter, hvilke faser der
skal søges optaget på budgettet for kommende år.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Børne- og skoleudvalget godkender oplæggets forslag A som grundlag for
fremsendelse af ønsker til budget 2009 og overslagsår.
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054. Budgetopfølgning pr. 30/4 2008
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11457
37673/08Åben

Noter til budgetopfølgning

Sagsfremstilling
De enkelte fagudvalg udarbejdede pr. 31. marts 2008 et foreløbigt skøn over det
forventede regnskabsresultat for 2008. Disse tal blev præsenteret for
Økonomiudvalget den 21. maj 2008.
Da der imidlertid kunne rejses tvivl om det samlede skøn for hele kommunen,
besluttede Økonomiudvalget, at der skulle foretages en fornyet gennemgang,
hvor der blev taget udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2008.
Økonomiudvalget besluttede endvidere, at de enkelte udvalg skulle fremkomme
med en oversigt over mulige budgetalternativer, der kunne bringe det samlede
forventede regnskabsskøn i overensstemmelse med det godkendte budget.
Administrationen har nu afsluttet gennemgangen af budgettet pr. 30. april 2008
og fremsender en oversigt over de respektive politiske områder. Resultatet viser
en forventet samlet overskridelse af det korrigerede driftsbudget for 2008 på
16,481 mill. kr.
DRIFTSUDG

Udvalg
Økonomiudvalget
Socialudvalget
Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Teknisk Udvalg
Plan- og Miljøudvalget
I alt

Afvigelser i
Millioner kr.
-6,669
13,353
12,621
0,869
-3,085
0,262
-0,500
-0,370
16,481

+ = merudgift
- = mindreudgift

Prioriterede forslag, der skal bidrage til den samlede budgetgenopretningsplan
for 2008, skal efter Økonomiudvalgets behandling sendes til høring i
MED-organisationen m.fl.
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Administrationen indstiller
Økonomiudvalget underrettes om forventet afvigelse på udvalgs område med et
mindreforbrug på 3.085.000 kr. og, at Børne og skoleudvalget
fremkommer med prioriterede besparelsesforslag, der skal bidrage til den
samlede budgetgenopretningsplan for 2008.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
Børne- og skoleudvalget indstiller budgetopfølgning pr. 30/4 til økonomiudvalget
til orientering. Med hensyn til forslag til reduktion for budget 2008 kan Børne- og
skoleudvalget hverken acceptere 1 - 10% reduktionsforslag på driftskonti eller
reduktion af vikarmidler.
Som en engangsbesparelse i 2008 kan udvalget acceptere reduktionsforslagene
under 3.01 fælleskonto, 3.04 PPR og 3.70 ungdomsudvalg, reduktion af
støttepædagoger og pædagogmedhjælpere på pension.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.

22

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 09. juni 2008

055. Meddelelser
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/11444

Sagsfremstilling
a) Skrivelse fra SFO ved Vester Hornum skole
b) Lock out og strejke

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 09-06-2008
a+b) Efterrettet.
Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende.

Underskrifter
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Jan Dyregaard
Ninni Gjessing
Søren Peter Johansen
Albert Veggerby
Andersen
Lise Harbo
Ilse Skadhauge Larsen
Ernst Pinstrup Sørensen
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