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1
Ny ressourcetildelingsmodel til skoleområdet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen og beslutter, hvilken af de fremlagte
modeller, der skal være grundlaget for en ny ressourcetildelingsmodel på
skoleområdet.
2. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at sende modellerne i høring.
Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2009-1013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en
ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.
Formålet med at lave en ny ressourcetildelingsmodel er:
At forenkle måden ressourcerne tildeles på for dermed at reducere den
administration, der medgår til at beregne, ajourføre og kontrollere tildelingen.
 At skabe større gennemsigtighed for dermed at sikre forståelse, opbakning, tillid
og overblik over ressourcetildelingen.
 At skabe en mere sikker økonomisk styring og dermed en sikkerhed for, at
budgettet overholdes.
 At give et større lokalt råderum inden for rammerne af Folkeskoleloven, så
skolerne i højere grad få mulighed for at anvende ressourcerne, hvor de gør mest
gavn.
 At skolerne fremover skal styres via indsatsområder, mål og rammer.


Økonomiudvalgets godkendte på møde den 8. april 2009 et kommissorium for
udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel. I kommissoriet er det bl.a.
beskrevet, at den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal tage
udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme på skoleområdet for skoleåret
2009/2010.
Den fremtidige styring af skoleområdet
Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal ses i lyset af et
kommunalt ønske om større decentralisering af kommunernes skolevæsen. Det
betyder, at skolerne - inden for rammerne af Folkeskoleloven – skal have et større
lokalt råderum, så de selv kan prioritere deres ressourcer og anvende dem der, hvor
de gør mest gavn. Et større lokalt råderum skal endvidere medvirke til at skabe mere
innovative skoler, hvor der er plads til at afprøve nye undervisningsformer og skabe
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større inklusion. Der vil dog fortsat være behov for at fastholde et fælles
skolevæsen og sikre en overordnet styring af skoleområdet. En ny og enklere
ressourcetildelingsmodel skal sammen med overordnede mål for skoleområdet – og
den fremtidige skoleudviklingsstrategi - medvirke til dels at skabe fælles retning og
dels sikkerhed for, at budgettet overholdes.
Derudover skal forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel ses i lyset af et generelt
krav om større effektivisering af administrationen. Der er også på skoleområdet
brug for at forenkle de administrative procedurer. En forenkling af måden
ressourcerne tildeles på vil gøre det muligt at reducere den administration, der
medgår til at beregne, ajourføre og kontrollere tildelingen.
Hvorfor en ny behandling af ressourcetildelingsmodellen?
I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af forslag til ny
ressourcetildelingsmodel på skoleområdet i marts 2010 blev forvaltningen
opmærksom på, at ikke alle økonomiske ressourcer var lagt ind i det oprindelige
forslag til en ny ressourcetildelingsmodel. Udvalget blev derfor i august måned
præsenteret for to nye variationer, som tog udgangspunkt i hele den økonomiske
ramme. I præsentationen af de nye modeller indgik der imidlertid ikke
regneeksempler, som gjorde det muligt at sammenligne de to variationer indbyrdes
og med den oprindelige model 1 og 2. Derfor har forvaltningen nu udarbejdet et nyt
notat. I det nye notat præsenteres alle 4 modeller, og principperne i de enkelte
modeller sammenlignes med hinanden og med principperne i den nuværende
ressourcetildelingsmodel, og konsekvenserne ved de enkelte modeller beskrives.
Derudover er der vedlagt regneeksempler for alle 4 modeller, som gør det muligt at
sammenligne dem umiddelbart.
Sagsforløbet kort
Der blev nedsat en styregruppe for projektet og en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra skolerne, Børne- og Fritidsforvaltningen og Økonomiafdelingen.
Arbejdsgruppen udarbejdede ”Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på
skoleområdet”, som indeholder 2 forslag til ressourcetildeling samt et forslag til
dannelse af en ”pulje til håndtering af sociale og integrationsmæssige udfordringer”
(se bilag 1).
Forslaget blev behandlet politisk i efteråret 2009 og sendt i høring på skolerne. Den
16. marts 2010 besluttede et flertal i udvalget at anbefale model 2 i forslaget til
godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med enkelte justeringer (se
bilag 2: "Samlet beskrivelse af den politiske behandling af ny
resssourcetildelingsmodel", herunder den fulde indstilling fra mødet den 16. marts).
I forbindelse med udvalgsbehandlingen den 16. marts 2010 blev forvaltningen
imidlertid opmærksom på, at forslaget til ny ressourcetildelingsmodel ikke tog
udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme på skoleområdet, som forudsat i
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kommissoriet, men alene i den del af rammen, som vedrører de
undervisningsrelaterede timer. Den øvrige del er skolernes økonomi - herunder
klasselærertid, skole/hjem samarbejde, uddannelsesmidler, lejrskoler etc. - var kun
medtaget teknisk i ressourcetildelingsmodellen. Desuden indgik ressourcer til
specialundervisning, tosprogsundervisning mv. heller ikke i beregningerne.
Som følge heraf blev det besluttet, at sagen skulle analyseres nærmere, og
Kommunalbestyrelsen blev orienteret om dette d. 31. maj. På baggrund af denne
orientering besluttede Økonomiudvalget den 21. juni at sende sagen tilbage til
Børne- og Ungdomsudvalget.
Den 18. august blev sagen på ny forelagt Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget
blev på mødet bedt om at tage stilling til:
 Om den nye ressourcetildelingsmodel skal tage udgangspunkt i skolernes
samlede ressourcer eller alene i de ressourcer, som går til undervisningstimer.
 Om den nye ressourcetildelingsmodel skal tage udgangspunkt i, at ressourcerne
tildeles alene på baggrund af antal elever (model 1), eller om ressourcerne skal
tildeles således at der gives et fast beløb til skolerne pr. klasse uanset antallet af
elever i klassen. I de klasser, der har over 17 elever gives der derudover et fast
beløb pr. elev. Dermed sikres det, at minimumstimetallet kan overholdes også i
klasser med mindre end 17 elever (model 2).
Derudover blev udvalget præsenteret for et forslag til en ny pulje ”Pulje til
håndtering af demografiske ændringer”, som skulle tage højde for udsving i elevtal
henover årene, og som også skulle bringes i anvendelse, hvis nogle skoler med lave
klassekvotienter fik problemer med at leve op til minimumstimeplanen. Ifølge
beregningerne kunne dette eventuelt blive et problem på Lundtofte Skole og
Lindegårdskolen ved det generelle fald i elevtallet frem mod 2020.
Udvalget besluttede at udsætte sagen til september med henblik på at få indarbejdet
udvalgets bemærkninger, som var følgende:
- Udvalget ønsker ikke en pulje til håndtering af demografiske ændringer
- Udvalget ønsker at se beregninger på og få beskrevet konsekvenserne ved de to
modeller, hvis skolernes samlede økonomi lægges ind i modellerne.
- En forklaring på, hvorfor der skal regnes på to nye modeller.
Derfor har forvaltningen nu udarbejdet et nyt notat (se bilag 3), som præsenterer
alle de modeller, der er i spil. Der er tale om i alt 4 modeller:
 De 2 modeller, som indgik i det oprindelige forslag til ny
ressourcetildelingsmodel (kaldet model 1A og 2A), som alene tager
udgangspunkt i skolernes undervisningstimer.
 2 nye modeller, som er variationer over de to oprindelige modeller (kaldet model
1B og 2B), som tager udgangspunkt i skolernes samlede lønbudget.
Nedenfor vil principperne i de enkelte modeller blive præsenteret. Modellerne vil
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blive sammenlignet med hinanden og med principperne i den nuværende
ressourcetildelingsmodel, og konsekvenserne af de enkelte modeller vil blive
beskrevet. Derudover er der vedlagt regneeksempler for alle 4 modeller, som gør
det muligt at sammenligne dem umiddelbart (se bilag 4).
Den eksisterende ressourcetildelingsmodel
Den eksisterende ressourcetildelingsmodel består af en række elementer, som
skolerne tildeles ressourcer til på baggrund af en række forskellige kriterier eller
puljeordninger.
Grundtilskud:
Grundtilskuddet består af ressourcer til administration og drift (herunder
teknisk-administrativt personale, kontorhold, inventar mv., samt ressourcer til
bygningsrelaterede udgifter (vand, varme, el, renovation, indvendig
vedligeholdelse, forsikring, skatter og rengøring). Grundtilskuddet gives som en
fast/variabel pulje til alle skoler.
Tilskud til undervisningstimer:
Den nuværende ressourcetildelingsmodel tildeler ressourcer til skolernes
undervisningstimer på baggrund af antal klasser med udgangspunkt i
Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende timefordelingsplan. Derudover tildeles der
deletimer i dansk og matematik på 1. – 3. klassetrin til klasser med mere end 17
elever, samt til de praktisk–musiske fag på mellemtrinnet og til fagene idræt /
svømning ud fra fastsatte kriterier.
Tilskud til øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen:
Oveni det samlede undervisningstimetal tildeles der tid til øvrige opgaver, som har
tilknytning til undervisningen , herunder lærernes forberedelsestid, klasselærertid,
skole-hjem-samarbejde, skolebibliotek, IT og lejrskoler. Tilskuddet til øvrige
opgaver i tilknytning til undervisning gives på baggrund af forskellige kriterier
(elevtal, klasseantal eller undervisningstimer).
Ledelsestilskud:
En del af ledelsestilskuddet tildeles skolernes som en fast pulje og en del tildeles på
baggrund af antal klasser.
Skolens øvrige opgaver:
Skolen tildeles derudover ressourcer til at løfte en række opgaver, som ikke falder
under ovenstående kategorier. Det drejer sig bl.a. om specialundervisning
(supplerende undervisning, specialskoler og specialklasser), tosprogsundervisning,
SFO, vikarer, undervisningsmidler og uddannelsesmidler. Ressourcerne til disse
opgaver tildeles i dag enten via faste puljer, aftalte fordelingsnøgler eller andre
kriterier.
Kapacitetstilpasningspulje:
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Som en del af den nuværende ressourcetildeling eksisterer der en
kapacitetstilpasningspulje. Puljen fordeles til skolerne ud fra en vurdering af deres
økonomiske behov beregnet på baggrund af befolkningsprognosen.
De nuværende principper for ressourcetildelingen på skoleområdet, som er
beskrevet ovenfor, bliver i dag styret via et detaljeret regneark og en række
komplicerede beregninger. Den nuværende ressourcemodel er derfor svær at
gennemskue, administrativ tung og udtryk for en udpræget detailstyring af skolerne.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel
Fælles for modellerne
Der er en række fællestræk, som gør sig gældende for alle de 4 modeller. Disse
fællestræk vil blive præsenteret i det følgende.









Alle modeller tager udgangspunkt i en beregnet klassestørrelse, som er et
teknisk beregnet tal på baggrund af den økonomiske ramme (A-modellerne)
eller en fastsat klassestørrelse (B-modellerne).
Alle modeller forholder sig til gældende lovgivning på folkeskoleområdet,
indgået arbejdstidsaftale på lærerområdet og gældende pris- og lønudvikling.
Dette for at sikre, at modellerne til enhver tid kan afspejle ændringer på
områderne og for at legitimere (retfærdiggøre) modellerne.
Alle modeller omfordeler midler fra skoler med lave klassekvotienter til skoler
med høje klassekvotienter, fordi den nuværende model, bortset fra
deletimeordningen i indskolingen, tildeler samme timetal pr. klasse uanset om
der er 14 eller 27 elever.
Alle modeller tildeler ressourcer ud fra LTK’s vejledende timetal.
I alle modeller opereres der med en budgetlagt
kapacitetstilpasnings-/demografipulje, som skal gøre det muligt økonomisk at
håndtere kapacitetsjusteringer. Da ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet
blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august, blev denne pulje
præsenteret som en demografipulje, der udover kapacitetsjusteringer også skulle
dække skolerne ind, hvis de fik problemer med at leve op til lovgivningens
minimumstimetal. Børne- og Ungdomsudvalget bemærkede på mødet, at de ikke
ønskede en sådan pulje (til dækning af minimumstimetallet). Derfor er der i de 4
modeller tænkt den eksisterende kapacitetstilpasningspulje ind (se ovenfor).

Derudover er der en række af de opgaver skolerne løfter, som ikke er omfattet af
tildelingsprincippet i den enkelte model.




I alle modellerne gives der et grundtilskud til alle skoler som en fast pulje.
Grundtilskuddet omfatter i alle 4 modeller et fast tilskud til ledelse,
teknisk-administrativt personale, samt kontorhold, inventar mv.
Specialundervisningen (supplerende undervisning, specialskoler og
specialklasser) er ikke omfattet af modellernes tildelingsprincip. Ressourcer til
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specialundervisning tildeles på baggrund af antal elever i
specialundervisningstilbud, som kan være meget forskelligt fra skole til skole.
Det kan dog overvejes fremadrettet at indarbejde
specialundervisningsressourcerne i den samlede tildelingsmodel, hvilket
aktualiseres af den beslutning vedrørende ønske om øget inklusion, som er
indeholdt i budgetaftalen.
SFO er heller ikke omfattet af modellernes tildelingsprincip, idet SFO’erne har
deres egen fordelingsnøgle baseret på antal tilmeldte børn samt en
grundressource til ledelse.

Endvidere er følgende styringsprincipper gældende for alle 4 modeller, idet de
oprindelig blev anbefalet af Børne- og Ungdomsudvalget den 16. marts 2010:
 Der opereres med en social pulje, som tildeles de skoler, som har en større andel
af ”ressourcesvage” elever end gennemsnittet i kommunen.
 Kompetence til fastlæggelse af time/fag på klassetrinnet uddelegeres til den
enkelte skole og dennes bestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens
minimumstimetal.
 Kompetencen til fastlæggelse af klassestørrelse i skoleforløbet uddelegeres til
den enkelte skole og dennes bestyrelse under hensyntagen til den overordnede
besluttede skolekapacitet i Om- og Udbygningsplanen.
 Klassestørrelsen på gennemsnitlig 26 elever på klassetrinnet fastlægges i forhold
til udenbys elever (eller elever fra andre skoledistrikter i kommunen).
 Der kan fremover dannes børnehaveklasser med op til 26 elever efter konkret
politisk godkendelse.
Nedenfor vil de 4 modeller blive præsenteret enkeltvis med fokus på, hvad der er
det nye i modellerne i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel og hvad
der er det særlige ved den enkelte model i forhold til de øvrige modeller.
Model 1A: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Model 1A tildeler ressourcer til skolernes undervisningstimer på baggrund af
antallet af elever . På baggrund af LTK’s vejledende timetal fastlægges det, hvad én
elev koster, og skolerne tildeles så ressourcer til undervisningstimer svarende til
antallet af indmeldte elever på skolen. Ressourcer til opgaver i tilknytning til
undervisningen og andre opgaver tildeles som i den nuværende
ressourcetildelingsmodel (se side 3-4).
Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 1A er, at ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af elevtal og
ikke klasseantal.
Hvad er det særlige ved modellen?
Model 1A er mere enkel og gennemsigtig end den nuværende
ressourcetildelingsmodel.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-10-2010, s.9

Model 1A omfordeler dog alene ressourcerne til skolernes undervisningstimer.
Tildelingen af ressourcer til de resterede opgaver, som skolen løfter, skal fortsat ske
som i den nuværende ressourcetildelingsmodel, men da disse i overvejende grad
tager udgangspunkt i undervisningstimetallet, vil en tildeling pr. elev også få
indflydelse på hele ressourcetildelingen. Modellen vil således stadigvæk indebære
en del beregningsarbejde – og dermed ikke leve op til kravet om enkelhed og
gennemskuelighed, samt administrativ forenkling og effektivisering.
Model 2A: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Model 2A tildeler ressourcer til skolernes undervisningstimer på baggrund af en
kombination af antallet af klasser og antallet af elever. Der tildeles et fast beløb pr.
klasse til og med den 17. elev. I de klasser, der har over 17elever Flere beregninger
har vist, at 17 elever er et fornuftigt balancepunkt, ligesom andre kommuner
opererer med denne tekniske størrelse. Jo højere dette tal er, jo flere timer tildeles
pr. klasse og jo færre pr. elev. gives der derudover et fast beløb pr. elev, som
beregnes ud fra den afsatte økonomiske ramme. Det betyder, at alle skoler modtager
et grundbeløb pr. klasse, også hvis klassen har mindre end 17 elever og at skoler
med klassekvotienter over 17 elever derudover modtager et beløb pr. elev.
Ressourcer til opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver er
medregnet i modellen og tildeles som i den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 2A i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel er, at
ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af en kombination af klasseantal og
elevtal og ikke klasseantallet alene.
Hvad er det særlige ved modellen?
Model 2A er en mere enkel og gennemsigtig model end den nuværende
ressourcetildelingsmodel, idet ressourcerne tildeles skolerne ud fra et fast princip.
Det faste princip i model 2A er ikke så enkelt som i model 1A, men det sikrer, at
LTK timetallet kan opfyldes også i skoler med lave klassekvotienter. Model 2A
omfordeler dog alene ressourcerne til skolernes undervisningstimer. Tildelingen af
ressourcer til de resterede opgaver, som skolen løfter, skal fortsat ske som i den
nuværende ressourcetildelingsmodel, men da disse i overvejende grad tager
udgangspunkt i undervisningstimetallet, vil en tildeling pr. klasse/elev også få
indflydelse på hele ressourcetildelingen. Modellen vil – som model 1A - stadigvæk
indebære en del beregningsarbejde – og dermed ikke leve op til kravet om enkelhed
og gennemskuelighed, samt administrativ forenkling og effektivisering. Modellen
vil heller ikke i samme omfang som den elevtalsbaserede model sikre, at udgifterne
til skoleområdet tilpasses til faldende elevtal de kommende år.
Model 1B: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes samlede
lønbudget
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Model 1B tildeler som model 1A ressourcer til skolerne på baggrund af antallet af
elever . I model 1B er det imidlertid skolens samlede lønbudget som tildeles på
baggrund af elevantallet. Der beregnes altså et beløb pr. elev, som omfatter både
undervisningstimer, de opgaver, som løses i tilknytning til undervisningen, samt
udgifter til tosprogsundervisning, vikarer, undervisningsmidler og
uddannelsesmidler.
Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 1B i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel er, at alle
ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af elevtal og ikke klasseantal / andre
parametre. Endvidere er ressourcerne til tosprogsundervisning, vikarer,
undervisningsmaterialer og uddannelsesmaterialer som noget nyt også omfattet af
tildelingsprincippet i modellen (elevtal), og ledelse bliver en del af grundtilskuddet.
Inddragelsen af tosprogsundervisningen i beregningsgrundlaget understøtter
beslutningen om at nedlægge modtagelsesundervisningen og decentralisere
opgaven, som er indeholdt i den indgåede budgetaftale for 2011-2014.
Hvad er det særlige ved modellen?
Model 1B er mere enkel og gennemsigtig end den nuværende
ressourcetildelingsmodel (og model 1), fordi den omfordeler skolens samlede
ressourcer ud fra det samme princip, nemlig antallet af elever. Konsekvensen er
imidlertid, at alle skoler, uanset størrelse og elevtal, tildeles samme ressourcer pr.
elev til fx skolebibliotek, tilsyn med samlinger, tosprogsundervisning og
kontorhold, inventar.
Model 2B: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
samlede lønbudget
Model 2B tildeler ressourcer til skolernes samlede lønbudget på baggrund af en
kombination af antallet af klasser og antallet af elever. Som i model 2A tildeles
skolerne et fast beløb pr. klasse uanset antallet af elever i klassen. I de klasser, der
har over 17elever gives der derudover et fast beløb pr. elev, som beregnes ud fra
den afsatte økonomiske ramme. Samme tildelingsprincip anvendes for de
ressourcer, som indgår i løsningen af opgaver i tilknytning til undervisningen samt
ressourcer til tosprogsundervisning, vikarer, undervisningsmidler,
uddannelsesmidler mv.
Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 2B i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel er, at
ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af elevtal kombineret med
klassestørrelsen og ikke antallet af klasser. Endvidere er ressourcerne til
tosprogsundervisning, vikarer, undervisningsmaterialer og uddannelsesmaterialer
som noget nyt også omfattet af tildelingsprincippet i modellen (elevtal), og ledelse
bliver en del af grundtilskuddet.
Hvad er det særlige ved modellen?
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Model 2B er en mere enkel og gennemsigtig model end den nuværende
ressourcetildelingsmodel (og model 2A), idet ressourcerne tildeles skolerne ud fra
et fast princip, og dette faste princip gælder for hele skolens lønbudget. Det faste
princip i model 2B er ikke så enkelt som i model 1A og model 1B, men det sikrer, at
LTK timetallet kan opfyldes også i skoler med lave klassekvotienter.
Konsekvenser af en ny ressourcetildelingsmodel
Uanset hvilken af de 4 ovenstående modeller, der vælges som ny
ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, vil det have følgende konsekvenser:






Administrationen af skolernes ressourcetildeling vil blive nemmere, fordi alle 4
modeller er enklere og mere gennemsigtige end den nuværende
ressourcetildelingsmodel.
Den samlede ressourceramme til skoleområdet vil blive omfordelt, således at
skoler med høje klassekvotienter vil blive tildelt forholdsmæssigt flere
ressourcer end skoler med lave klassekvotienter (se vedlagte beregninger) i
modsætning til den nuværende ressourcetildelingsmodel, som tilgodeser skoler
med lave klassekvotienter/færre spor.
Den enkelte skole vil få mulighed for større fleksibilitet i anvendelsen af deres
økonomiske ramme. Alle modeller skaber således incitament til en effektiv
ressourceudnyttelse. Skolerne har mulighed for at udvide deres økonomiske
råderum via den måde man vælger at organisere undervisningen på og via
muligheden for ad hoc holddannelse – i større og mindre grupper. Det gælder
dog mest udpræget for de to elevbaserede modeller.

Det, der adskiller de 4 nye forslag til ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er
følgende parametre:
 Tildelingsprincippets enkelhed : Hvor enkelt er det princip, der ligger til grund
for tildelingen af ressourcerne til skolerne?
 Graden af ressourcernes omfordeling: I hvor høj grad omfordeler modellen
ressourcerne fra skoler med lavere klassekvotienter til skoler med højere
klassekvotienter?
Model 1A: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Ressourcetildelingen til skolernes undervisningstimer er alene baseret på elevtallet ,
hvilket gør modellen til en enkel model, som er nem at administrere. Modellen
tilgodeser skoler med over 2 spor og en høj klassekvotient – både hvad angår
mængden af ressourcer og det økonomiske råderum for anvendelsen af dem.
Model 2A: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Ressourcetildelingen til skolernes undervisningstimer er baseret på et princip, som
både tager hensyn til elevtal og antal elever i klassen. Modellen er dermed mere
kompleks end model 1A og 1B. Modellen tilgodeser skoler med lave
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klassekvotienter (under 17 i hver klasse). Model 2A adskiller sig fra model 2B ved,
at alle skoler sikres samme ressourcer (som fast pulje) til de opgaver, der ligger
udover undervisningen (som fx skolebiblioteket). Modellen fordeler det
økonomiske råderum mere ligeligt mellem store og mindre skoler end de
elevtalsbaserede modeller (model 1A og 1B)
Model 1B: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes samlede
lønbudget
Ressourcetildelingen til skolernes samlede budget er alene baseret på elevtallet ,
hvilket gør modellen til den ”reneste” model og den nemmeste at administrere,
Modellen tilgodeser skoler med over 2 spor og en høj klassekvotient – både hvad
angår mængden af ressourcer og det økonomiske råderum for anvendelsen af dem.
Model 2B: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
samlede lønbudget
Ressourcetildelingen til skolernes samlede budget er baseret på et princip, som både
tager hensyn til elevtal og antal elever i klassen. Modellen er dermed mere
kompleks end model 1A og 1B. Modellen tilgodeser skoler med lave
klassekvotienter (under 17 i hver klasse). Modellen fordeler det økonomiske
råderum mere ligeligt mellem store og mindre skoler end de elevtalsbaserede
modeller (model 1A og 1B).
Formålet med at indføre en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er først og
fremmest at give skolerne større økonomisk handlefrihed og understøtte en større
grad af decentralisering af kommunens skolevæsen. Derudover skal en ny
ressourcetildelingsmodel være med til at effektivisere administrationen og skabe
større gennemsigtighed i ressourcetildelingen.
Model 1B er den model, som bedst imødekommer kravet om større handlefrihed til
skolerne og effektiv administration. Samtidig er det imidlertid den model, som vil
omfordele flest ressourcer i forhold til den nuværende model til fordel for skoler
med høje klassekvotienter.
Model 2B er med sin kombination af klassetal og elevtal som grundlag for
ressourcetildelingen, den model som i største omfang tilgodeser skoler med lave
klassekvotienter. Tager man udgangspunkt i de nuværende klassekvotienter på
kommunens skoler, som generelt er relativt høje, vil der imidlertid være en meget
lille forskel på omfordelingen af ressourcerne uanset om model 1B eller 2B vælges.
Regneeksempler på alle 4 modeller er vedlagt i bilag 4.
Økonomiske konsekvenser
Ressourcemodellen er forudsat finansieret indenfor den nuværende budgetramme på
skoleområdet, men vil uanset valg af model betyde en omfordeling af ressourcer
skolerne imellem. Alle skoler vil dog fortsat kunne leve op til
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Undervisningsministeriets minimumstimetal, såfremt deres klassekvotient vedbliver
at ligge på 17 eller derover. Derudover vil skolerne også have ressourcer til dels at
leve op til kommunens målsætninger, og dels at prioritere visse egne
indsatsområder. Da modellerne alle indebærer en økonomisk omfordeling mellem
skolerne kan det overvejes at lave en gradvis indfasning af den nye
ressourcetildelingsmodel.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige beslutning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:
BUU foretog afstemning om ressourcetildelingsmodellerne kan udsendes til høring
på det foreliggende grundlag. Der var enighed om at sende modellerne, der omfatter
skolens samlede økonomi, til høring både for så vidt angår den elevtalsbaserede og
den kombinerede elev- og klassetalsbaserede model. Der afsættes ressourcer til en
social pulje.
Et flertal i udvalget, undtaget Morten Normann Jørgensen, F, var enige om, at de
vedtagne styringsprincipper af 16. marts 2010 fortsat opretholdes.
Et medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stemte imod, idet F ønsker at
klassestørrelsen ved klassedannelse fortsat skal være på gennemsnitligt 24 elever
frem for 26. F bakker derudover op om høringsmaterialet.
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2
Ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender,
at forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet sendes i høring med
henblik på endelig godkendelse i december 2010.
Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 –
2013 at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen
skal på den ene side sikre en bedre overordnet styring, herunder en automatisk
tilpasning af budgettet som følge af udsving i børnetallet år for år. Og på den anden
side give institutionerne større frihed til at indrette institutionernes egen drift,
herunder sikre institutionerne mulighed for at planlægge og give større fleksibilitet.
Med udgangspunkt heri skal modellen:
·
give en bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de
økonomiske konsekvenser af udsving af børnetallet mellem årene i form af en
automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal.
·
være enkel og gennemskuelig – og der skal tages udgangspunkt i en
tildelingsfaktor pr. barn.
·
sikre et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets
rammer. Der er således ikke tale om besparelser.
·
tilgodese institutioner, som har særlige sociale eller integrationsmæssige
udfordringer.
I forlængelse heraf nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en projektgruppe i
efteråret 2009, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny model for
ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. Projekt-gruppen består af repræsentanter
fra ledergruppen, Børne- og Fritidsforvaltningen, Økonomisk Forvalt-ning og
BUPL.
Det er hensigten at implementerer den nye ressourcetildelingsmodel pr. 1. januar
2011.

Baggrund
Den nugældende ressourcetildelingsmodel blev vedtaget i 1998 – og er siden flere
gange blevet justeret og udbygget. Bl.a. i fleksibilitetsaftalen fra 2002, som indførte
en begrænset fleksnormering i nogle dagtilbud, men langt fra dem alle. Samtidig har
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nye organiseringer gennem årene, som fx fusionerne, medført forskellige særaftaler,
som komplicerer modellen og i dag stiller dagtilbuddene forskelligt. Senest har
gennemførelse af lønsumsstyring på dagtilbudsområdet fra årsskiftet 2010 markant
ændret ressourcetildelingen fra et timetalsstyret system til et lønsumsbaseret system,
som nødvendiggør en retænkning af selv tildelingsmodellen. Det betyder også, at vi
fremover ikke vil stå i en situation som i de seneste år, hvor nogle dagtilbud har
overført mindreforbrug, samtidig med at området set under et har et merforbrug.
Endelig stiller kommunens model for økonomistyring anderledes krav til
ressourcetildelingen på dagtilbuddene end for 12 år siden.
Dagtilbuddenes ressourcetildeling er derfor i dag styret efter en uhensigtsmæssig
model, som vanskeliggør en gennemsigtig, effektiv og fleksibel ressourcetildeling
til dagtilbuddene. Den nye ressourcetildelingsmodel tilpasser dagtilbuddenes
ressourcetildeling til de nugældende forhold vedr. bl.a. lønsumsstyring og
økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Samtidig har det i løbet af de seneste år vist sig, at den meget faste normering i
dagtilbuddene med begrænset fleksibilitet hen over året gør det vanskeligt for
kommunen at sikre pladser i foråret. Den nye vippenormeringsmodel imødekommer
dette problem ved at indføre en langt mere fleksibel normering i alle dagtilbud.
Endelig bygger det nuværende tildelingssystem på en lang række centrale puljer,
som fordeles med forskellige intervaller. Det betyder, at dagtilbudsafdelingen
løbende hele året omplacerer en række midler mellem de centrale konti og
dagtilbuddene. Der er tale om et meget tidskrævende system, der lægger beslag på
medarbejderressourcer i afdelingen, samtidig med at det begrænser dagtilbuddenes
overblik over deres faktiske budget og deres faktiske råderum.

Ny ressourcetildelingsmodel
Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel bygger på følgende tildelingsprincipper,
hvor alle dagtilbud får:
·
Et grundtilskud, som knyttes til de bygningsmæssige rammer for
dagtilbuddene.
·
Et børnetalsafhængigt tilskud, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn.
Enhedsbeløbet pr. barn dækker de udgifter, der grundlæggende er afhængige af
børnetallene i de enkelte institutioner (hovedparten af dagtilbuddets midler).
·
Et ledelsestilskud til ledelse.
·
Og mulighed for tilskud til sociale og integrationsmæssige udfordringer
afhængigt af børnesammensætningen.
En del af projektgruppen – der har arbejdet med ressourcetildelingsmodellen - har
ønsket, at der også i fremtiden ydes kompensation for en række fysiske forhold
begrundet i, at forskelle i indretningen alt andet lige påvirker den personalemæssige
ressourceindsats. Som følge af budgetaftalen 2011 – 14 bortfalder denne mulighed,
idet suppleringstimerne for de fysiske forhold er fjernet.
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Dagtilbudsområdet er i dag normeringsstyret, dog siden årsskiftet med en decentral
lønsumsstyring. Med den nye ressourcetildelingsmodel gennemføres en ny måde at
tildele dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune budgetter på, som får en række
konsekvenser for de enkelte dagtilbud såvel som for den samlede sektor:
- Gennem decentralisering af en række centrale puljer sikrer modellen et lokalt
råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer og letter
samtidig administrationen. Med flere decentrale midler følger naturligvis også
forpligtelsen til at varetage opgaverne.
- Modellen gør op med de mange kompensationer, som hidtil er givet som
suppleringstimer og samler de fleste poster i en tildelingsfaktor pr. barn for at sikre
enkelhed og gennemskuelighed.
- Modellen tager højde for de forskellige ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet
og giver lige vilkår til de forskellige organiseringsprincipper.
- Modellen fordobler tilskuddet til dagtilbud med særlige sociale eller
integrationsmæssige udfordringer og afsætter midler til dagtilbud med pædagogiske
udfordringer.
- Gennem indførelse af en såkaldt vippemodel sikres bedre overordnet
økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af
udsving af børnetallet i løbet af året i form af en automatisk tilpasning af budget til
faktisk børnetal. Der er i modellen lagt op til en fuld afregning pr. barn ved mindreeller merindskrivning. Set i lyset af de finansieringsmæssige udfordringer af, at
børnetallet stiger, jf. sagen vedr. kapacitetsudfordringerne, kan det overvejes at
nedsætte beløbet til 50% af prisen pr. barn. Dette sker også i erkendelse af, at et
ekstra barn i en gruppe ikke nødvendigvis koster det samme, idet der kan være visse
stordriftsfordele ved de sidst indmeldte børn i en gruppe/institution. I dag afregnes
mer- og mindreindskrivning kun med 25%.
- Modellen ændrer ikke serviceniveauet på dagtilbuddene – og der er således
ikke tale om besparelser. Men modellen medfører en omfordeling af midlerne
mellem de enkelte dagtilbud.
Modellen indebærer en fuldstændig omlægning af hele budgettildelingen på
dagtilbudsområdet og kræver derfor forberedelse. Det anbefales, at modellen
gennemføres ved årsskiftet 2011. Men det pointeres, at modellen ikke fuldt ud
administrativt er implementeret den 1.januar 2011.
Justeringer af model på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser i
august 2010
Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 18. august 2010 at udsætte
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sagen med henblik på, at forvaltningen indarbejder udvalgets bemærkninger.
Bemærkningerne omhandlede fortrinsvist effektiviseringsgevinsten og efterspørgsel
af en model for yderligere aldersdifferentiering i forbindelse med tildeling af det
børnetalsafhængige tilskud.
Effektiviseringsgevinsten er udtaget af modellen, og indgår heller ikke længere i
effektiviseringsprojektets 2. bølge.
I den foreslåede ressourcetildelingsmodel skelnes mellem vuggestuebørn på 0-3 år,
som tæller 2 enheder, og børnehavebørn på 3-6 år, der tæller en enhed. Inddelingen
er dermed en videreførelse af den nuværende inddeling.
Den differentierede enhedsinddeling tager udgangspunkt i en yderligere opdeling i
fire forskellige aldersgrupper. Inddelingen tager hensyn til, at børn ikke kræver
samme pasning afhængig af, hvor gamle de er. Antagelsen er, at de mindste børn
kræver mest pasning, og at pasningsbehovet aftager gradvist i takt med alder. Børn
kan eksempelvis ofte gå, når de er omkring halvandet år, hvilket betyder at
pædagogerne ikke skal bære rundt på dem i samme omfang som yngre børn og at
børn typisk holder op med at bruge ble i treårsalderen – og dermed bliver mindre
tidskrævende.
Se særskilt notat for beskrivelse af en ændret aldersinddeling og konsekvenserne
heraf.
Det skal dog fremhæves, at modellen ved at inddrage flere aldersparametre end de
nuværende nødvendigvis gør modellen mere teknisk kompliceret og dermed mere
administrativt krævende at håndtere. Modellen lever derfor ikke helt op til
kommissoriets krav om forenkling og større gennemsigtighed.
Økonomiske konsekvenser
Ressourcetildelingsmodellen finansieres inden for de nuværende budgetter på
dagtilbudsområdet, idet der er alene tale om en omfordeling af midler.
Vær opmærksom på, at konsekvensberegningerne er beregnet på baggrund af
2010-tal – og derfor ikke tager højde for reduktioner på dagtilbuddene som følge af
budgetaftalen for 2011-14.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Bilag
- Revideret ressourcetildelingsmodel
- Notat vedr. alternative enhedsinddelinger i ressourcetildelingsmodellen på
dagtilbudsområdet
- Konsekvenser af ny ressourcetildelingsmodel (lukket bilag)
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-

Konsekvenser af alternative enhedsinddelinger (lukket bilag)

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:
Sagen udsattes til ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 1.
november 2010, kl. 15.
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3
Orientering om pladsudvikling på dagtilbudsområdet
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen vedr. pladsudviklingen i dagtilbuddene samt overvejelser om
eventuelle løsningsmuligheder for kapacitetsudfordringerne til efterretning.
Sagsfremstilling:
I 2009 steg antallet af børn i kommunen med ca. 100 børn mere i alderen 0-1 år set i
forhold til 2008 som følge af dels en stigning i fødselstallet dels en stigning i
tilflytningen. De seneste tal fra sundhedstjenesten tyder på at det høje niveau
fortsætter i 2010. Tilflytningen er særlig markant i Virum. Samtidigt er børnetallet i
de øvrige aldersgrupper ikke faldet, som forudsat i forbindelse med fastlæggelse af
budget 2010. Det har betydet et betydeligt pres på småbørnspladserne i
dagtilbuddene i 2010 og fremover.
Sagen her orienterer om pladssituationen og igangsætter et tidligt arbejde for at
sikre, at Lyngby-Taarbæk Kommune i god tid får iværksat foranstaltninger, der
sikrer at vi kan levere pladser til de mange garantibørn.
Stigende børnetal
Børne- og Fritidsforvaltningen får 4 gange årligt udarbejdet en børneprognose.
Augustprognosen understøttede ovenstående billede af et større pres på pladser i
Lyngby-Taarbæk Kommune, end antaget på baggrund af Befolkningsprognose
2010.
August-prognosen viser, at det især skyldes, at der er en forholdsvis stor
nettotilflytning i de første 7 måneder af 2010. I Befolkningsprognose 2010 blev det
forventet, at der skulle være en nettotilflytning på 17 børn i aldersgruppen 1-5 år i
hele 2010. Bare i perioden maj – juli er der konstateret en nettotilflytning på 47
børn. Tilflytning er især meget stor i Virum.
Modellen nedenfor viser den faktiske tilvækst i 0-1-årige opgjort af
Sundhedstjenesten måned for måned siden 2008. Modellen viser tydeligt det højere
fødselstal (inkl. nettotilflytning) i 2009 – og viser samtidig at der er et tilsvarende
højere fødselstal i 2010, om end på et lidt lavere leje end det foregående år.
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Faktisk kapacitetsudnyttelse
Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over udviklingen i
pladsudnyttelsen i dagtilbuddene og behov for 2010, opgjort pr. 10. september
2010. Oversigten er udarbejdet på baggrund af ”fleksbankbogen” og optællinger i
institutionssystemet (vedlagt). Oversigten opgør dels det faktiske forbrug af pladser
frem til og med august 2010, dels de indskrevne børn året ud.
Dagtilbuddene er normeret til 937 vuggestuepladser og 1796 børnehavepladser,
svarende til i alt 3670 enheder uden dagplejen.
Oversigten viser, at
• Der er pr. 10. september 2010 indskrevet i alt 918 vuggestuebørn og 1910
børnehavebørn i hele 2010 svarende til i alt 3746 enheder. Der er således allerede
nu en samlet merindskrivning på 68 enheder i 2010.

9
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• Samtidig viser oversigten, at der er indtil nu har været et større forbrug af
børnehavepladser end vuggestuepladser. Med udgangspunkt i de allerede
indskrevne børn i 2010 er der således et samlet gennemsnitligt mindreforbrug af
vuggestuepladser på 19 pladser og et merforbrug af børnehavepladser svarende til
114 pladser. Det er normalt, at der indskrives flere vuggestuebørn i efteråret end
normeret og omvendt flere børnehavebørn i foråret end normeret. Men samtidig er
der en vis udstrækning tale om ”tilsanding”, dvs. en situation hvor treårige fylder
vuggestuepladser op og gør det umuligt at indskrive de mange nye vuggestuebørn.
• Endelig viser oversigten, at presset på pladser varierer fra distrikt til distrikt (se
tabel 1 nedenfor). Særligt distrikterne Lyngby og Virum har haft væsentlig
flere børn end de er normeret til frem mod 1. august 2010 – og presset her
fortsætter i efteråret, hvor stort set ingen dagtilbud flekser ned. Distrikt
Lundtofte/Hjortekær har haft flere 0-2 årige børn end distriktets normering
foreskriver. Det skyldes, at presset på pladser er mindre her og at mange af
garantibørnene derfor har fået plads her. Forbruget af pladser i distrikt Taarbæk
svarer stort set til normeringen.
Tabel 1: Forbrug af pladser januar – september 2010 fordelt på distrikter.
Distrikt
Lyngby
Virum
Lundtofte
Taarbæk

Normering
0-2 år
313
379
217
28

Forbrug jan-sep 2010

Normering
3-6 år
557
775
404
60

316
381
231
32

Forbrug jan-sep 2010
583
808
406
61

Dagtilbuddene sættes under yderligere pres i efteråret 2010. Ifølge
institutionssystemets ventelistestatistik er der i perioden 1. september til 31.
december 2010 i alt 96 behovsbørn i alderen 0-2 år, heraf er 37 børn opskrevet til en
pasningsgaranti. Tabel 2 nedenfor viser fordelingen af behovsbørn pr. måned i den
resterende del af 2010 og det forventede pladsforbrug på årsbasis, såfremt alle
behovsbørn får plads.
Tabel 2: Børn med et pasningsbehov i perioden september til december 2010
Behovsbørn 0-2 år (antal børn)
Behovsbørn 3-5 år (antal børn)

September

Oktober

November

December

13
5

13
7

42
5

28
16

I alt på
årsbasis
16,8
7,3

Dvs. at såfremt alle børn, som i dag er opskrevet på venteliste, får en plads, er der
på årsbasis behov for yderligere 16,8 vuggestuepladser og 5,4 børnehavepladser i
2010. Men antallet af behovsbørn er ikke nødvendigvis udtryk for det antal børn,
der faktisk er indskrives i dagtilbuddene i løbet af efteråret 2010. Tidspunktet for
indmeldelse kan sagtens rykke, enten fordi der ikke er plads i de ønskede dagtilbud,
eller fordi forældrene vælger at skyde børnenes behovsdato. Udover de 37
garantibørn (som kommunen er forpligtet til at passe) er det svært at forudsige det
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faktiske behov.
Børne- og Fritidsforvaltningen vil fremover hvert kvartal fremlægge tilsvarende
oversigter til Børne- og Ungdomsudvalget over udnyttelse af kapaciteten i
dagtilbuddene.
Fremtidige løsninger:
Der er således en væsentlig merindskrivning i dagtilbuddene som følge af det
stigende børnetal i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2010. Det betyder, at det
traditionelle forårspres allerede er indledt her i efteråret 2010 (giver sig bl.a. udtryk
i mange garantibørn allerede nu). For at være på forkant med situationen foreslås
det derfor, at der allerede nu tages initiativer der sikrer at det er muligt at passe de
mange børn i løbet af vinteren og foråret 2011.
Gennemførelse af den nye ressourcetildelingsmodel vil kunne tage noget af dette
pres i form af øgede fleksmuligheder. Men samtidig kan der blive behov for en
opnormering af en række dagtilbud.
Derudover foreslås det, at der igangsættes pilotforsøg med tidlig SFO-start på
Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen fra april 2010. Det forudses at give ca.
100 pladser yderligere i foråret 2011.
Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejder et forslag, som forelægges Børne- og
Ungdomsudvalget i december 2010. Derudover undersøger forvaltningen andre
muligheder for at få passet flere 0-6-årige, herunder fx en forårsskovgruppe i
samarbejde med Nationalmuseet (vi er i øjeblikket i samarbejde med
Nationalmuseet i gang med at undersøge mulighederne herfor).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:
Taget til efterretning.
BUU ønsker en sag på kommende ordinære møde vedr. tidlig indskrivning i SFO på
alle kommunens skoler.
BUU ønsker ligeledes en sag på om fleksibel klassedannelse.
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4
Modeller for fremtidig organisering af specialområdet på dagtilbud
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender modelnotatet som høringsggrundlag
sammen med PA Consultings analyse
2. at notatet og PA Consultings analyse sendes til høring i Småbørnsrådet, i
forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet, samt i lokaludvalget for dagtilbuddene
og i Spurvehusets lokaludvalg
3. at udvalget tilkendegiver, at man peger på model 3 (Decentralisering af
ressourcegrupper, særlig pladser, den enkeltintegrerede indsats med et mindre
centralt vejlederkorps) som grundlag for den fremtidige organisering i
dagtilbuddene i december 2010.
Sagsfremstilling:
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at alle dagtilbud skal arbejde målrettet med
inklusion af børn med særlige behov. I forlængelse heraf bad Børne- og
Ungdomsudvalget i august 2010 Børne- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde et
forslag til en konkret omlægning af specialområdet med udgangspunkt i PA
Consultings analyses decentrale model til forelæggelse i oktober 2010.
Det overordnede formål med en inkluderende indsats er at understøtte og udvikle
inkluderende miljøer i dagtilbuddene. Miljøer, der imødekommer alle børn ud fra en
tankegang om, at alle børn har særlige behov. Udvikling af inkluderende miljøer
skal ses som en del af dagtilbuddenes forebyggende indsats, som har til formål at
undgå marginalisering og stigmatisering af de enkelte børn, som kan have
vidtrækkende negative konsekvenser for børnenes udvikling.
Samtidig forventes omlægningen at sikre en bedre økonomisk styring og
ressourceanvendelse på hele specialområdet – først og fremmest gennem en
egentlig decentralisering af ressourcerne for derigennem at skabe en større
fleksibilitet i indsatsen og klare incitamenter for at sikre en inkluderende praksis.
Den decentrale model lægger op til, at børn med særlige behov i fremtiden
inkluderes mere i dagtilbuddet, og at medarbejderne udnytter deres viden,
kompetencer og erfaringer til at tilrettelægge og gennemføre et inkluderende tilbud i
forhold til disse børn. Dermed baserer den decentrale model sig på en højere grad af
fleksibilitet og autonomi i det enkelte dagtilbud end det er tilfældet i dag.
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Budgetaftalen for 2011 – 2014 lægger ligeledes op til at intensivere arbejdet med
rummelighed og inklusion i dagtilbuddene, således at flere børn fremover rummes i
de almindelige dagtilbud. Det sker ved en delvis omfordeling af midler fra
støtteområdet til normalområdet. Budgetaftalen ligger fint i tråd med Børne- og
Ungdomsudvalgets beslutning i august 2010 og der er i modelforslagene taget højde
for budgetaftalens konsekvenser.
Med udgangspunkt i PA Consults anbefalinger og Børne- og Ungdomsudvalgets
beslutning af den 18. august 2010 tager den fremtidige organisering af området
udgangspunkt i følgende principper:
·
·
·
·
·

Central styring, decentral ledelse
Børn fastholdes så vidt muligt i et normaltilbud (nærhed)
Højt fagligt niveau på tværs af tilbuddene
Højne dagtilbuddenes kompetencer til at yde en inkluderende praksis
Ressourcerne følger børnene

Med afsæt i ovenstående principper er udarbejdet fire modelforslag til en
decentralisering af specialområdet, som tager udgangspunkt i en stigende grad af
decentralisering:
1. Decentralisering af ressourcegrupper og særlige pladser
2. Omdefinering af specialpædagoger til et centralt specialpædagogisk
vejlederkorps og decentralisering af ressourcegrupper og særlige pladser
3. Decentralisering af hele specialområdet med et mindre centralt vejlederkorps
4. Fuld decentralisering af specialområdet – eventuelt gradvis afvikling af
ressourcegrupper
Model 1 og 4 angiver de to yderpunkter for graden af decentralisering, hvor model 1
er en minimumsmodel med begrænset decentralisering og 4 en maksimumsmodel
med fuld decentralisering. Model 2 og 3 er begge hybridformer af model 1 og 4.
Model 2 angiver en model, hvor opgave og ansvar for at støtte børn med særlige
behov decentraliseres til dagtilbuddene, men understøttes af et centralt
vejlederkorps. I model 3 udlægges ikke bare opgaverne og ansvaret, men
ressourcerne decentraliseres også.
Det vedlagte notat beskriver i detaljer de fire modeller for en fremtidig organisering
af specialområdet med afsæt i PA Consults analyse, herunder principper for
organiseringen af området, modelbeskrivelser, krav til den centrale understøttelse
og styring af indsatsen, økonomiske konsekvenser og en tids- og
implementeringsskitse.
Økonomiske konsekvenser
Finansieres inden for den nuværende ramme for specialindsatsen og i tråd med
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Budgetaftalen for 2011-14.
Beslutningskompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag:
Notat vedr. model for Specialområdet for de 0 – 6-årige i Lyngby-Taarbæk
Kommune, september 2010
Analyse af specialområdet i dagtilbud, PA Consulting august 2010.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:
Sagen udsattes, idet udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder en model som
tydeligt bygger på et fagligt grundlag. Sagen genoptages i udvalgets møde i
december.
Et medlem Morten Normann Jørgensen, F, stemmer imod udsættelsen, idet F
allerede på det foreliggende grundlag mener, at modellerne og PA Consultings
analyse er foretaget på en forkert præmis, hvor budgettet er styrende for den faglige
indsats.
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5
Opfølgning på Strategi for reorganisering samt revisionens bemærkninger
vedr forebyggende og anbringende foranstaltninger
.

Indstilling
Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget tager sagen til efterretning.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har den 20. september 2010, på baggrund af sin drøftelse af
revisionens beretning for 2009, bedt om en redegørelse for de initiativer, der er
taget for at rette op på administrationen af området for forebyggende og
anbringende foranstaltninger. Kommunalbestyrelsen har den 27. september
besluttet, at der fremlægges en status for hvor langt man er nået i 2010 med
genopretningen.
Af revisionens beretning for 2009 fremgår at området forebyggende og anbringende
foranstaltninger ”ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og
betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt ”, samt , at
”Kommunens administration har allerede iværksat foranstaltninger til forbedringer
af sagsadministrationen på området, jf. ”Strategi for reorganisering og udvikling
af afdelingen for Børn og Familier ”.
Af bilag 1 fremgår hovedresultaterne af Den Sociale Ankestyrelses
praksisundersøgelse fra 2009 vedr. kvaliteten i sagsbehandlingen for kommunerne
under et. I denne sag sættes fokus dog på status på forvaltningens initiativer til
genopretning af sagsbehandlingen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Status på genopretning af kvaliteten i sagsbehandlingen
Børne- og Ungdomsudvalget tiltrådte den 18. august 2010 ”Status på strategi for
reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og Familier”.
Strategien indeholder i alt 13 konkrete initiativer, som dels sikrer øget styring af
udgifterne på det børnesociale område, dels sikrer lovmedholdelig sagsbehandling
på området. Blandt de initiativer, der særligt bidrager til at hæve kvaliteten i
sagsbehandlingen er:
Tilvejebringelsen af et administrationsgrundlag (indsats 3): Der er indgået aftale
med et konsulentfirma med revisionsbaggrund om udarbejdelse af en
administrationshåndbog på området for børn og unge med særlige behov.
Håndbogen organiseres således at den følger og understøtter faserne i behandlingen

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-10-2010, s.27

af en typisk sag, lige fra opstart til implementering af afgørelse og det efterfølgende
strukturerede ledelsestilsyn. Som et led i udarbejdelsen af
administrationshåndbogen afholdes en temadag, hvor firmaet fremlægger udkastet
til håndbogen og hvor medarbejdere kan afgive spørgsmål og kommentarer samt
foreslå rettelser og tilføjelser. Håndbogen skal foreligge i endelig form i uge 39.
Udarbejdelsen af en administrationshåndbog er en temmelig omfattende og
kompleks opgave, som er en helt afgørende forudsætning for den fremadrettede
effektive og lovmedholdelige administration af det sociale børneområde – og
dermed den genopretnings- og udviklingsindsats, som er igangsat fagligt og
styringsmæssigt. Det er derfor blevet fundet hensigtsmæssig at købe opgaven ude i
byen – både af tidsmæssige årsager og for at sikre at de fremtidige retningslinier for
administrationen lever op til retssikkerhedsmæssige og revisionsmæssige krav.
Centralisering af visitationskompetencen (indsats 4): Den 6. april 2010 ændredes
procedurerne vedr. beslutning om foranstaltninger, således at alle sager forelægges
direktøren i Børne- og Fritidsforvaltningen til endelig beslutning. Som et led heri
efterprøves tillige, at der i sagerne foreligger socialfaglige undersøgelser (§50) og
handleplaner (§140), samt at der er foretaget børnesamtaler.
Screening og genopretning af samtlige sager: Børne- og Familieafdelingen har
primo september 2010 igangsat arbejdet med at screene (kvalitetssikre og
genoprette) samtlige sager. Formålet er






at serviceniveauet overvejes
at det overvejes om formålet med foranstaltningerne er nået
at det overvejes om der kan ske passivførelse af sager uden aktivitet
at det overvejes om mindre indgribende foranstaltninger kan etableres
at eventuelle fejl i fx sagsbehandling, journalføring og bevillinger kan fanges op.

Arbejdet er temmelig tidskrævende mens det står på, men erfaringer fra andre
kommuner viser, at antallet af sager – og dermed arbejdspresset på medarbejderne –
efterfølgende reduceres. Screening og kvalitetssikring foregår med anvendelse af de
tjeklister for struktureret ledelsestilsyn, som forvaltningen i dialog med revisionen
har udarbejdet. Afdelingen holder lukket mandage og onsdage for at sikre tid og ro
til screeningen, idet der dog er beredskab til at sikre akutte henvendelser.
Screeningen forventes færdig ultimo 2010.
Struktureret ledelsestilsyn (indsats 3): Ledelsen i afdelingen for Børn og Familier
gennemgår en gang om måneden en stikprøve på et antal sager, for at efterprøve om
journalføring, sagsbehandling, indstilling om foranstaltninger, iværksættelse heraf,
evt. udbetalinger og indhentelse af refusioner er sket som forventet.
Fremgangsmåden for det strukturerede ledelsestilsyn har været drøftet med
revisionen, som ikke har bemærkninger til hvorledes denne gennemføres. Tjeklisten
som bruges ved det strukturerede ledelsestilsyn vedlægges som bilag 2.
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Investering i medarbejdere (indsats 6): Økonomiudvalget har i foråret 2010 bevilget
500.000 kr. ekstra over to år til ansættelse af ekstra medarbejdere mv. Der er
desuden ansat en ekstra økonomimedarbejder, ligesom der i forvaltningen er
etableret en central økonomistab til at sikre større faglighed, videndeling og overlap
ved stillingsvakancer, ferier og sygdom. Alle økonomimedarbejdere – inkl. Børn og
Familiers – er samlet her. Midlerne for 2010 er brugt dels på at sikre fremdrift ift
strategi for reorganisering og udvikling af afdelingen, dels på at reducere
arbejdspresset på afdelingens sagsbehandlere.
Faglig udvikling og innovation; kompetenceudvikling i hele rådgivergruppen
(indsats 11):
Samtlige sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen har i 2010 gennemgået et
kursus i "Børnesamtalen". Revisionen har i forlængelse af rapporten om
sagsbehandlingen på handicapområdet været brugt som oplægsholdere på kursus
om sagsbehandling på handicapområdet (§41 og § 42) i december 2009. Samtlige
sagsbehandlere har herudover fået bevilget et diplommodul på Den Sociale
Højskole i børne og unge sagsbehandling. Modulet afvikles i foråret 2011 da
efteråret bruges på screening af sager. Bevillingen hertil er på 175.000 og er
tilvejebragt gennem trepartsmidlerne. Hertil kommer, at samtlige sagsbehandlere i
2010 har fået kursus i ”psykiatriugen”, ligesom der er bevilget en efteruddannelse i
”Børnesagsbehandling” for en sagsbehandler. Endelig har sagsbehandlerne fået
tilbudt en fuld diplomuddannelse (2 årig) i Børne- og Ungesagsbehandling med
start i 2011. Det forventes at to sagsbehandlere går i gang med denne.
Specialisering i afdelingen (indsats 13): For at understøtte kvaliteten i
sagsbehandlingen og det sociale arbejde arbejder afdelingen i dialog med
medarbejderne på et oplæg til etablering af en modtagelsesfunktion samt
specialisering i afdelingen for Børn og Familier. Justeringen i afdelingens
organisering forventes implementeret ultimo oktober 2010.

Øvrig opfølgning på revisionens bemærkninger og styringen af det
specialiserede socialområde
Børne- og Fritidsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger i
forlængelse af kommuneaftalerne kvartalsvise oversigter over udviklingen på det
specialiserede socialområde jf. også Økonomiudvalgets dagsorden (punkt 5) den
20/9 2010.
Herudover arbejder forvaltningerne på et oplæg til fremadrettet styring af det
specialiserede socialområde, som opfølgning på temamødet den 21. juni 2010.
Oplægget forventes forelagt politisk ultimo 2010.

Økonomiske konsekvenser
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Der er ingen økonomiske konsekvenser af afgivelsen af status på genopretningen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:
Taget til efterretning.
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6
Meddelelser oktober 2010
.

Indstilling
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:
Taget til efterretning.
Fremover indledes alle sagsfremstillinger med tidligere beslutninger i sagen.

