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1
Opfølgning for 3. kvartal 2010 på det specialiserede socialområde (børn)
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at opfølgningen for 3. kvartal 2010 på det
specialiserede socialområde (børn) tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Ifølge kommuneaftalen for 2010 skal kommunalbestyrelsen hvert kvartal modtage
oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.
Børne- og Ungdomsudvalget tog senest den 18/8 2010 opfølgningen for 2. kvartal
2010 til efterretning. I nærværende sag fremlægges oversigt og opfølgning på 3.
kvartal 2010 på det specialiserede socialområde.
Samlet set forventes der for 2010 et merforbrug på funktionerne vedr. udsatte børn
på 0,6 mio. kr, jf. oversigt og bemærkninger i bilag 1.
Der er som beskrevet på Børne- og Ungdomsudvalgsmøderne den 18/8 ("Status på
strategi for reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og Unge"), den
13/10 ("opfølgning på strategi for reorganisering og revisionens bemærkninger
vedr. forebyggende og anbringende foranstaltninger") samt senest på
Økonomiudvalgets møde den 25/10 ("Styringsprincipper for det specialiserede
socialområde") taget en lang række beslutninger og initiativer, der skal sikre
effektiv økonomistyring og højere kvalitet i sagsbehandlingen.
Det er forvaltningens vurdering, at opbremsningen i forbruget, som blev igangsat
primo 2010 er begyndt at virke, men at opbremsningen ikke er slået igennem med
fuld virkning endnu.
Generelt er antallet af anbringelser i henholdsvis plejefamilier og døgninstitutioner
stabilt, men udgiften har været stigende. Det skyldes dels prisstigninger, dels
tungere sager. Med den centraliserede visitation, kravet om alternativer i
indstillinger, screening og revisitation af samtlige sager og forberedelser af
hjemtagninger er forventningen, at merforbruget samlet set kan bringes ned til det
niveau, der blev tiltrådt ved første anslået regnskab 2010, enten i indeværende år
(inden udgangen af året) eller samlet set for 2011.
På området særlige dag- og døgntilbud forventes et betydeligt mindreforbrug i
forhold til korrigeret budget. Dette skal ses i sammenhæng med dels, at der er
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foretaget ompostering af udgifterne til en række SFO-tilbud, hvilket sker som følge
af, at disse tilbud er omdannet fra klubtilbud efter Servicelovens § 36 til
skolefritidstilbud efter Folkeskoleloven. Dels som følge af at nogle børn har måttet
døgnanbringes, idet det særlige dagtilbud ikke længere var tilstrækkeligt. Udgiften
er således flyttet til anbringelsesområdet, hvor der er merforbrug.
Budgetforbedringen som følge af omposteringen udgør ca. 3,5 mio. kr. som
forventes både i budgetåret og overslagsårene.
Der forventes et merforbrug til plejefamilier og opholdssteder i størrelsesordenen
4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skal ses i
sammenhæng med mindreforbruget på de forebyggende foranstaltninger.
Merforbruget skyldes i vid udstrækning dyrere anbringelser og anbringelser
foretaget i 2009. Gennem centralisering af visitationskompetencen, krav om
indstillinger med (billigere) alternativer, revisitation af samtlige sager,
forebyggende tværfagligt samarbejde, hjemtagelser og omlægning til billigere tilbud
gennem prisforhandlinger og omlægning af kontrakter/aftaler vil udgiftsudviklingen
blive vendt og merforbrugt løbende blive bragt ned. Det var oprindeligt forventet, at
to dyre anbringelser kunne konverteres til lokale, billigere anbringelser, men pga.
forværringer i situationen hos de pågældende, har det i stedet været nødvendigt med
dyrere projektanbringelser.
Der kan konstateres et markant mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på
4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes at opbremsningen i
udgifterne er lettere at foretage på det forebyggende område og at effekten ses
tidligere.
Der ses et markant merforbrug på døgninstitutionsområdet på 5,2 mio. kr., hvilket i
vid udstrækning skyldes dyrere anbringelser og anbringelser foretaget i 2009, jf.
bemærkningen under plejefamilier og opholdssteder.
Økonomiske konsekvenser
Der forventes pt. et merforbrug på 0,6 mio. kr. som forventes dækket gennem et
modgående mindreforbrug på aktivitetsområde BØRN, dagtilbud.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Taget til efterretning.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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2
Styringsprincipper for det specialiserede socialområde
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at
1. udkast til principper for styring af det specialiserede socialområde drøftes
2. udkast til principper for styring af det specialiserede socialområde sendes i høring
i Handicaprådet
3. udkast til principper for styring af det specialiserede socialområde behandles med
Handicaprådets høringssvar på udvalgsmøder i december 2010.

Sagsfremstilling
Det specialiserede socialområde har i de seneste år oplevet store udgiftsstigninger.
Udgifterne til handicappede og udsatte børn og voksne er på landsplan steget med i
gennemsnit 1 mia. kr. om året siden 2007. Med de stramme økonomiske rammer
også i de kommende år, er det en forudsætning for den kommunale økonomi, at
udgiftsvæksten bremses og der sikres en stram styring af det specialiserede
socialområde.
Økonomiudvalget drøftede på udvalgsmøde den 21. juni 2010 strategi og initiativer
på det specialiserede socialområde - på baggrund af temamødet den 10. juni 2010 og besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg til den fremadrettede styring af
området.
Børne- og Fritidsforvaltningen (BFF) og Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF)
har i samarbejde udarbejdet notat om "Udkast til styringsprincipper på det
specialiserede socialområde" af 1. oktober 2010 med forslag til syv ideelle
principper for styring af det specialiserede socialområde målrettet det politiske
niveau. Formålet med fælles styringsprincipper er at skabe et styringsmæssigt og
systematisk overblik over indsatsen på det specialiserede socialområde for hermed
at give mulighed for politisk og administrativ styring af området. Notatet er udsendt
til udvalgets medlemmer.
Økonomiudvalget har på møde den 25. oktober 2010 godkendt udkast til
styringsprincipper med enkelte rettelser.
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De syv principper for styring er:
- Kvalitet og evidens i indsatsen
- Tilsyn med kvalitet i sagsbehandlingen - udmøntning af lov og politiske mål
- Dispositionsbudgetter på individniveau - overblik over området
- Budgetopfølgning og ledelsesinformation - grundlag for politiske overvejelser
- Effektiviseringer - bedste og billigste tilbud
- Servicestandarder på alle hovedydelser - sammenhæng mellem tilbud og
økonomi
- Rammebevillinger med mulighed for aktivitetsbestemt budgetregulering
I notatet gennemgås indholdet i de syv styringsprincipper og der gives en kort status
på, hvor SSF og BFF er i dag, hvad der skal gøres fremadrettet og hvilke eventuelle
væsentlige udfordringer, der er i forbindelse med udmøntning af
styringsprincipperne.
Der arbejdes i dag løbende med styring og kvalificering af styringsværktøjerne på
området bl.a. i form af kvartalsvise budgetopfølgninger, præcisering af
servicestandarder og effektiviseringer. I den forbindelse er der i det seneste år
besluttet en række både effektiviserings- og besparelsesinitiativer, senest med
budgetforliget for 2011-14, med henblik på at holde den økonomiske ramme på det
specialiserede socialområde.
Økonomiske konsekvenser
Styringsprincipperne skal bidrage til at holde den økonomiske ramme for det
specialiserede socialområde.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget samt fagudvalgene.
Børne- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Sagen drøftedes. Godkendtes at sende principperne i høring.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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3
Opfølgning på budgetaftalen for 2011-14, Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om den fremtidige opfølgning af
Budgetaftalen 2011-14 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Budgetaftalen 2011-14 af 24. september 2010 blev vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2010, og udmøntningen er sat i gang.
Til brug for opfølgningen af budgetaftalen har forvaltningen udarbejdet et
styringsværktøj, der skal sikre, at der sker en systematisk opfølgning af alle
budgetpunkter. Budgetpunkterne er opdelt i 2 kategorier – henholdsvis: Politisk
eller administrativ.
De politiske punkter vil blive forelagt fagudvalgene efter de terminer, der er angivet
i styringsarket.
De administrative punkter vil blive fulgt løbende af direktionen ved månedlige
statusrapporter.
I styringsarket er der angivet en statuskolonne for de enkelte budgetpunkter. Der
anvendes for indikation for fremdrift farverne i et trafiklys (grøn, gul og rød) samt
kategorien "afsluttet". Et budgetpunkt er først afsluttet, når det konkrete
projekt/tiltag er afsluttet og gevinsten/besparelsen er hentet hjem i
økonomisystemet. De administrative punkter vil kun blive forelagt politisk, hvis der
viser sig vanskeligheder med at opnå den besluttede besparelse, dvs. hvis projektet
går i "rødt".
Den fremadrettede opfølgning i udvalget vil ske i form af en kvartalsvis
statusrapport, der vil indeholde en oversigt over fremdriften i alle de politiske
budgetpunkter samt en oversigt over de administrative budgetpunkter, der ikke når i
mål.
Den foreløbige status på Børne- og Ungdomsudvalgets område er, at
budgettilpasninger for 2011 forløber som planlagt, jf. tabel 1.
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Tabel 1. Status på opfølgning på Budgetaftalen for Børne- og
Ungdomsudvalget, 2011 (i mio.kr)
Som planlagt
Næsten som planlagt Ikke som planlagt
Aktivitetsområde
-5,38
BØRN
Aktivitetsområde BØRN
-0,70
- specialområdet
Aktivitetsområde
-9,92
SKOLER
I alt
16,0
-

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag: Oversigt vedrørende opfølgning på Budgetaftalen 2011-14 fordelt på
forvaltning og aktivitetsområde - Oktober 2010

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2010:
Udvalget godkendte fordelingen mellem administrative og politiske elementer i
budgetaftalen, dog således at udvalget orienteres tæt om udmøntningen af
budgetaftalen specielt fællespasning i sommerferien i dagtilbud og SFO.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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4
Dispensation til Skovbo Skovbørnehave for benyttelse af bygningerne på
Strandvejen 607
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender,
at
1. Skovbo Skovbørnehave midlertidigt forbliver i bygningerne på Strandvejen 607 i
2011 og 2012 med henblik på, at institutionen får undersøgt mulighederne for
selvfinansiering af en ny bygning
2. sagen genoptags i januar 2010 med henblik på vurdring af, hvorvidt der i modsat
fald skal findes alternative løsninger
3. forældre og ansatte skriftligt tilkendegiver, at de er klar over, at bygningerne pt.
eksisterer med dispensation.
Sagsfremstilling:
Teknisk Forvaltning afviste i brev af 5. februar 2010 Puljeordningen
Skovbørnehaven Skovbos dispensationsansøgning vedr. bygningerne på
Strandvejen 607, 2930 Klampenborg i Taarbæk (vedlagt) med begrundelse i, at
Teknisk Forvaltning ikke permanent kan dispensere for en række krav i BR95.
Dispensationen for gældende forhold gælder frem til 31. december 2010, hvorefter
Skovbos benyttelse af den nuværende pavillon skal ophøre. Jf. notat af 27. maj 2010
konstaterer Teknisk Forvaltning, at kommunen ikke finder det økonomisk rentabelt
at gennemføre de stillede krav for at opnå en permanent byggetilladelse (se vedlagte
notat).
Skovbørnehaven Skovbo er en puljeordning og drives efter driftsaftale mellem
institutionen og Lyngby-Taarbæk Kommune af 24. marts 1994, hvoraf det bl.a.
fremgår at kommune stiller en pavillon på Strandvejen 607 til rådighed for
ordningen. Både grund og bygning ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er
ingen lovgivningsmæssige krav om, at kommunen skal stille lokaler til rådighed for
puljeinstitutioner, men Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil valgt at stille lokaler
til rådighed for samtlige tre puljeinstitutioner i kommunen.
På den baggrund besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2010 at
tilbyde Skovbo genhusning i ledige lokaler i Børnehuset Taarbæk (afd. skov) i 6
måneder frem til juli 2011 for at give mulighed for at finde en varig løsning.
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Samtidig bad Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningen om at udarbejde forslag til
en permanent løsning, herunder perspektiverne for en fusion af institutionerne.
I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning fremsendte bestyrelsen i
Skovbo Skovbørnehave en fornyet ansøgning til Teknisk Forvaltning den 25. august
2010 om dispensation i en tidsbegrænset periode gældende fra 1. januar 2011 – 31.
juli 2013. I brevet understregede bestyrelsen samtidigt, at der herefter ikke vil blive
afsendt flere ansøgninger fra Skovbo skovbørnehaves side. Endvidere skriver
bestyrelsen i henvendelsen, at de i perioden ønsker
• at samarbejde med forvaltningen om mulige løsninger,
• at de ønsker at se på muligheder for selvfinansiering af en ny bygning, og
• at de ønsker at indgå aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om langtidsleje af
grunden Strandvejen 607.
I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning meddelt Børne- og Fritidsforvaltning, at
de vil give midlertidig dispensation til Skovbo Skovbørnehave i 2011 og 2012 med
henblik på at give bestyrelsen for Skovbo Skovbørnehave tid til at undersøge
alternative muligheder for en permanent husning. Dispensationen er betinget af,
• at der senest efter 1. år gives en tilbagemelding til bygningsmyndigheden med
henblik på at vurdere, om der er basis for at opretholde dispensationen, eller om
undersøgelserne allerede har vist, at der skal findes en anden løsning.
• at forældre og ansatte skriftligt tilkendegiver, at de er klar over, at bygningerne
pt. eksisterer med dispensation.
På den baggrund afventer Børne- og Fritidsforvaltningen et udspil fra Skovbo
Skovbørnehaves bestyrelse senest den 1. januar 2012 vedr. muligheder for
videreførelse af puljeinstitutionen Skovbo Skovbørnehave i den nuværende form,
eller om der skal arbejdes videre med alternative overvejelser, herunder om en
eventuel fusion med det andet dagtilbud i bysamfundet Taarbæk.
Beslutningskompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag:
- Brev fra Teknisk Forvaltning af 5. februar 2010
- Notat om Skovbørnehaven Skovbo – Dispensationsansøgning fra teknisk
Forvaltning af 27. maj 2010
- Skovbo Skovbørnehaves dispensationsansøgning af 25. august 2010.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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5
Godkendelse af nye anvisningsregler på dagtilbudsområdet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget på
baggrund af høringen godkender forslag til nye anvisningsregler, som træder i kraft
den 1. januar 2010, herunder at forældrene får mulighed for at prioritere de tre
ønsker.
Sagsfremstilling
Pladsanvisningen anviser pladser til dagplejen, samtlige kommunale-, selvejendeog puljeinstitutioner i kommunen. Anvisningsreglerne udgør den principielle
baggrund for tildeling af dagtilbudspladser til børn i Lyngby-Taarbæk kommune.
Baggrund
Anvisningsreglerne har i længere tid været under pres og udsat for kritik.
For det første tager de nugældende regler ikke i tilstrækkelig grad hensyn til mange
børnefamiliers hverdag. Mange forældre undrer sig – eller ligefrem klager over – at
det ikke er muligt at samle søskende i samme dagtilbud og benytte dagtilbud med
længere åbningstid, når man har et dokumenteret behov herfor. Udover, at reglerne
vanskeliggør sammenhængen i børnefamiliernes hverdag, betyder det ofte, at
forældre vælger at flytte deres børn for at samle søskende eller få et dagtilbud med
længere åbningstid.
For det andet og bl.a. i forlængelse af ovenstående skifter mange børn mellem
forskellige dagtilbud i løbet af deres første 6 leveår. De mange skift kan betyde, at
børnene ikke oplever en ønskelig kontinuitet i dagtilbudslivet og får sværere ved at
skabe kontinuerlige venskabsrelationer. Samtidig betyder de mange skift, at
dagtilbuddene indkører et forholdsvis højere antal børn end de er normeret til for
blot efter et par måneder eller et halvt år at overdrage børnene til et nyt dagtilbud,
som så begynder forfra. Endelig begrænser de mange skift mulighederne for
langsigtet planlægning og flowet i den samlede anvisning.
For det tredje har Lyngby-Taarbæk Kommune haft vanskeligt ved at leve op til
lovgivningens krav om pasningsgaranti. Dette resulterede i, at Børne- og
Ungdomsudvalget i april 2010 godkendte, at det i perioder med pres på
pladskapaciteten er muligt at tilbyde børn med pladsgaranti en plads, selvom ældre
børn på ventelisten herved får en forsinket anvisning. Pladsanvisningen har siden
administreret efter disse regler og har ikke modtaget klager fra forældre pga.
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muligheden for at blive sprunget over af et garantibarn. Derfor er muligheden
skrevet ind i de nye anvisningsregler.
Nye anvisningsregler
Siden april har en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere, pladsanvisning og
øvrige medarbejdere fra afdelingen for dagtilbud og børnesundhed arbejdet på at
finde nye mulige løsninger på de dilemmaer og forskellige interesser som fordeling
af pladser naturligt indeholder. Formålet med udarbejdelse af nye anvisningsregler
er at:
• Sikre børnefamilier et sammenhængende tilbud og lette dem i hverdagen
• Sikre plads til børn med behov for en garantiplads
• Sikre større kontinuitet i børnenes hverdag og mindske antallet af skift
• Sikre en bedre og mere fleksibel udnyttelse af pladserne
• Lette og effektivisere administrationen af anvisningen
De fire primære ændringer i de nye anvisningsregler er:
1. Prioritering af søskende, børn med behov for udvidet åbningstid og børn med
pladsgaranti
De nuværende regler prioriterer som hovedregel altid det ældste barn først. I
fremtiden lægges der med de nye regler op til at bløde lidt op på denne hovedregel.
For i højere grad at tage hensyn til familier med flere børn og tilgodese forældre på
arbejdsmarkedet med dokumenteret behov for udvidet åbningstid prioriteres disse
børn før andre børn. Konsekvensen er at fx yngre søskendebørn kan komme før
ældre børn på ventelisten og derfor må vente længere på en plads i et konkret
dagtilbud eller tilbydes et af de andre ønskede dagtilbud. Samtidig forhindres
mange unødige skift.
For at leve op til lovens krav om at tilbyde garantibørn plads en bestemt dato
prioriteres garantibørn før andre børn i perioder med særlig pres på pladser.
Konsekvenser er at et yngre garantibarn kan komme før ældre børn på ventelisten
og derfor må vente længere på en plads i et konkret dagtilbud eller tilbydes et af de
andre ønskede dagtilbud.
Børn med særlige behov kan som i de nuværende regler tilbydes en plads før andre,
hvis forvaltningen vurderer, at der er behov herfor af hensyn til barnets tarv.
2. Køreafstand fra hjem til dagtilbud på max 3,5 km afløser distriktsgrænser
I dag er kommunen inddelt i 4 administrative distrikter, hvor inden for pladser
anvises.
For at sikre forældre en kortere afstand til dagtilbud og skabe større fleksibilitet i
anvisningen afløser en køreafstand fra hjem til dagtilbud på max 3,5 km de
nuværende distriktsgrænser. Ændringen betyder, at familier der bor tæt på en
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administrativ distriktsgrænse kan anvises dagtilbud, der ligger tættere på hjemmet
frem for en i den anden ende af distriktet. Samtidig giver ændringen mere
fleksibilitet i anvisningen, idet at pladser i områder med mindre pres på pladser kan
anvises til forældre i en afstand af 3,5 km. I dag kører forældre i flere distrikter ofte
2 - 5 km for at komme til et ønsket dagtilbud.
3. Minimum tre ligestillede ønsker ved opskrivning til alle dagtilbud
I dag kan forældre nøjes med at skrive børnene op til ét 3-6 års tilbud. Skriver
forældre flere ønsker på er ønskerne i dag ligestillede.
For at sikre bedre mulighed for at anvise børn til en ønskeplads, skal alle forældre i
fremtiden opskrive deres børn til minimum tre tilbud. Skriver forældrene ikke tre
dagtilbud på ventelisten, tilføjer pladsanvisningen de øvrige pladser. Ændringen af
reglerne vil gøre anvisningen mere fleksibel og forhindre at nogle forældre på
bekostning af andre forældre i fremtiden stilles bedre i anvisningen ved kun at
skrive børn op til ét tilbud (øger i dag sandsynligheden for at få ønsketilbuddet).
4. Stramning af reglerne for genopskrivning
I dag er der en forringelse i ancienniteten med en på 9 måneder i forbindelse med
genopskrivning.
For at mindske antallet af skift ændres forringelsen af ancienniteten til 1 år.
5. Større flow i anvisningen
For at sikre et større flow og planlægning i anvisningen foreslås det i de nye
anvisningsregler at reducere forældrenes svarfrist fra 7 til 5 hverdage. Svarfristen
svarer i fremtiden til fristen i vores nabokommuner. Samtidig ændres fristen for
opskrivning til børnehave ændres fra 2½ år til 2 år for at sikre en ønsket anvisning
(børnehavebørn kan allerede anvises fra de er 2 år og 9 måneder).
Høringssvar
Anvisningsreglerne har været i høring i Småbørnsrådet og i forældrebestyrelserne.
Forvaltningen holdt den 28. oktober 2010 møde med Småbørnsrådet vedr. reglerne.
Der er i alt kommet otte høringssvar (vedlagt). Generelt er Småbørnsrådet og
forældrebestyrelserne positivt indstillede overfor de nye regler – og ingen regel
kritiseres i over halvdelen af svarene. Se vedlagt høringsnotat for en opsamling af
Småbørnsrådets og forældrebestyrelsernes forslag i høringsbrevene, samt
forvaltningen bemærkninger til specifikke forlag.
På baggrund af Småbørnsrådets anbefaling foreslås det af udkastet til
anvisningsregler ændres således, at forældrene får mulighed for at prioritere deres
ønsker. En prioritering af ønskerne sikrer, at Pladsanvisningen kender forældrenes
konkrete ønsker, men garanterer ikke at forældrene nødvendigvis altid kan få deres
1. prioritet. Prioritering er i dag det hyppigste notat pladsanviserne gør på sagen.
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Derudover er reglerne i forlængelse af forældresvarene præciseret i forhold til
mulighederne for opskrivning af børnehaveønsker for børn i børnehuse og ved
tilbud om en ikke ønsket plads mere end 3,5 km.fra barnets hjem.
Flere bestyrelser har peget på muligheden for at anvende elektronisk
kommunikation i forbindelse med tildeling af pladser. Forvaltningen undersøger
mulighederne for i langt højere grad at anvende elektronisk betjening og
kommunikation, herunder brug af SMS, i forbindelse med anvisningen.
Implementering og evaluering
De nye anvisningsregler træder i kraft pr. 1. januar 2011.
Orientering om nye anvisningsregler vil foregå på www.ltk.dk, samt ved at udsende
breve til de forældre, som allerede står på venteliste.
Sideløbende med udmøntningen af nye anvisningsregler arbejder forvaltningen på
at få fuld udnyttelse af digitale muligheder fx ved fuld elektronisk opskrivning,
mulighed for at benytte elektroniske påmindelser osv. Lyngby-Taarbæk Kommunes
anvisningssystem rummer mulighed for en større udnyttelse af de elektroniske
muligheder i forbindelse med opskrivning og anvisning af børn, end det sker i dag.
Forvaltningen vil vurdere effekten af ændringerne løbende. Ved udgangen af 2011
vil Afdelingen for Dagtilbud og Børnesundhed samle op på om ændringerne i
anvisningsregler har haft den ønskede effekt, om der eventuelt skal justeres på flere
parametre for at imødekomme, de forventninger som er utrykt i formålet med de
nye anvisningsregler. I den forbindelse vil pladsanvisning og dagtilbudsledere blive
bedt om deres vurdering.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Bilag
1.
Pjece med nye anvisningsregler
2.
Høringsnotat
3.
Oversigt over Lyngby-Taarbæk kommunes gældende anvisningsregler
sammenlignet med 4 andre kommuner
4.
Høringsbreve fra:
- Forældrebestyrelsen i Brede Børnehave
- Forældrebestyrelsen i Børnehuset Eremitagen
- Forældrebestyrelsen i Børnehuset Pilen
- Forældrebestyrelsen i Carlshøj Børnehave
- Forældrebestyrelsen i Vuggestuen I.H. Mundtsvej
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- Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Kaplegården
- Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Garantien
- Småbørnsrådet

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:
Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen, dog
således at der indføjes et kriterium om, at der ved flere børn i en familie højest må
være 5 km. Fra hjemmet til den daginstitution, der er beliggende længst væk.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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6
Godkendelse af mål og rammer for sprogvurderinger, herunder effektivisering
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. godkender de reviderede mål og rammer for sprogvurderinger
2. godkender en årlig effektivisering svarende til kr. 140.000,- som en
normeringsmæssig reduktion af dagtilbuddenes budgetter.
3. godkender, at beløbet indgår som en del af det forudsatte provenue i
effektiviseringsprojektets 2. bølge.
Sagsfremstilling
Som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram vedtog folketinget i juni 2010 at
ændre bestemmelserne vedrørende sprogvurderingerne for de 3-årige i og udenfor
dagtilbud i dagtilbudsloven (§ 11).
Samtidig samles lovgivningen om sprogvurdering af børn med henholdsvis dansk
som modersmål og tosprogede børn i dagtilbudsloven. Hidtil har lov om
sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn hørt under
folkeskoleloven. Med lovændringerne harmoniseres lovgivningen omkring de et- og
tosprogede børn.
Hidtidige lovgrundlag – dagtilbudsloven (§ 11) og folkeskoleloven (§ 4a)
Kommunerne har siden 2007 skulle tilbyde alle 3-årige etsprogede børn
sprogvurdering med henblik på at sikre, at børn får den nødvendige støtte til deres
sproglige udvikling.
Den 1. august 1999 blev kommunalbestyrelsen efter reglerne i folkeskolelovens §
4a, forpligtet til at tilbyde alle tosprogede småbørn støtte til at fremme den sproglige
udvikling med henblik på tilegnelsen af dansk, hvis børnene efter en saglig
vurdering har behov for sprogstimulering.
Fra 1. januar 2003 har kommunerne haft pligt til at give sprogstimulering senest, når
barnet er 3 år. Sprogstimuleringen af tosprogede småbørn skal varetages af
pædagoger, der har uddannelse vedrørende tosprogede børn, eller som på anden
måde har kvalificeret sig til opgaven.
Forældre til tosprogede børn har siden 2004 haft pligt til at lade deres børn deltage i
den sagkyndige vurdering og den efterfølgende sprogstimulering.
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I forlængelse af ændringen af den nye dagtilbudslov i 2007 godkendte Lyngby
Taarbæk Kommunes Børneudvalget i oktober 2007 Mål og rammer for
sprogvurderinger , der indeholdte to dele: Mål og rammer for etsprogede børn og
mål og rammer for tosprogede børn.
Ændring af dagtilbudsloven (§ 11)
I forlængelse af den lovændringen vedrørende sprogvurdering af treårige børn skal:
• alle et- og tosprogede børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud,
sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver
anmodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
• alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke går i dagtilbud, sprogvurderes. I
forbindelse hermed skal forældrene gøres opmærksomme på muligheden for, at
deres barn kan blive optaget i et dagtilbud.
• forældre har pligt til at lade deres barn sprogvurdere, og de har pligt til at lade
deres barn deltage i sprogstimuleringen.
• kommunen skal sikre, at forældre inddrages i forbindelse med
sprogvurderingen og sprogstimuleringen, samt at forældrene får vejledning i selv at
understøtte deres barns sproglige udvikling.
Ændringen af loven betyder, at færre børn i fremtiden skal sprogvurderes. Samtidig
fokuseres indsatsen i forhold til børn med et særligt behov.
I dag tilbydes alle etsprogede 3-årige børn sprogvurdering. Ca. 25 % af forældrene
har dog takket nej til tilbuddet. Hidtil er samtlige 3-årige tosprogede børn, hvor
begge forældre er af udenlandsk herkomst, blevet sprogvurderet. Der vil fremover
fortsat blive fulgt op på sprogstimuleringsindsatsen, herunder om der fortsat er
behov for sprogstimulering.
Fremover sprogvurderes kun børn med et formodet behov for sprogstimulering. Det
kræver en fortsat stor opmærksomhed på de enkelte børns udvikling og trivsel, så
pædagogerne identificerer børn med et særligt behov og en fortsat stor
opmærksomhed på institutionens generelle sproglige miljø. Det vurderes, at
dagtilbuddene som følge af den nye definition i fremtiden vil sprogvurdere 20 – 25
% af børnene, for de tosprogede børns vedkommende vil procenttallet formentligt
være noget højere.
I dag kan forældre til etsprogede børn takke nej til tilbuddet om sprogvurdering og
-indsats, men med den nye lovgivning har forældre pligt til at lade deres barn
sprogvurdere, pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimulerende aktiviteter og
pligt til selv at deltage og blive vejledt i, hvordan de kan sprogstimulere deres barn
hjemme. Tosprogede forældre har fortsat pligt til at lade deres børn deltage i en
eventuel sprogvurdering og sprogstimulering.
Samlet set betyder det, at det daglige samarbejde mellem forældre og pædagoger får
større betydning for forløbet og stiller større krav til pædagogerne. I forlængelse
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heraf udarbejdes et materiale til forældre om sprogvurdering, mv. Desuden udbydes
særlige kurser til personale, som fortsat styrker dem i forældresamarbejde samt
vejledning af forældre.
Alle dagtilbud har i dag en uddannet sprogholder. De særlige kurser til både
sprogholdere og øvrige personale får stor vægt i den fortsatte udvikling af deres
særlige kvalifikationer og det generelle positive og udviklende sproglige miljø i
dagtilbuddene. Det er ligeledes vigtigt at fastholde og videreudvikle den
videndeling om børns sprog og sprogudvikling, der hidtil er opbygget.
Endelig betyder lovændringen, at kommunen fremover skal sprogvurdere alle
etsprogede børn uden for dagtilbud. Dette har tidligere kun været gældende for de
tosprogede børn. I dag er der alene tale om et tilbud tilbudt via kommunens
hjemmeside og kontakt til sprogvejlederen. Børne- og Fritidsforvaltningen vil
derfor udarbejdes en procedure, der sikrer, at alle børn uden for dagtilbud bliver
sprogvurderet.
Lyngby-Taarbæk Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger er
sammenskrevet og revideret i overensstemmelse med lovændringerne.
De nye mål og rammer træder i kraft pr. 1. januar 2011 og offentliggøres samtidig
på kommunens hjemmeside.
Ændringen i bestemmelserne vedr. sprogvurdering er et led i regeringens
afbureaukratiseringsplan og Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er beregnet til ca.
140.000 kr. årligt fra 2011. Ifølge de kommunale parters økonomiaftale for 2011
kan kommunerne beholde dette beløb som effektiviseringsgevinst.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget indebærer en årlig effektivisering svarende kr. 140.000,- som indgår i
dagtilbuddenes andel af Lyngby-Taarbæk Kommunes effektiviseringsprojekts 2.
bølge. Effektiviseringen tages som en normeringsmæssig besparelse på
dagtilbuddenes budgetter.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Bilag
Reviderede mål og rammer for sprogvurderingerne.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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7
Ny procedure for læreplaner i dagtilbud
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne-og Ungdomsudvalget
 godkender ny procedure for læreplaner og børnemiljøvurderinger som følge af
ændring i dagtilbudsloven.
 godkender en årlig effektivisering svarende til i alt 806.000 kr.
 godkender, at beløbet indgår som en del af det forudsatte provenu i
effektiviseringsprojektets 2. bølge.
Sagsfremstilling
I forlængelse af regeringens afbureaukratiseringsreform vedtog folketinget i juni
2010 en lovændring i dagtilbudslovens § 8, hvorefter børnemiljøet i fremtiden
integreres i de pædagogiske læreplaner. Dermed bortfalder de hidtidige
selvstændige børnemiljøvurderinger. Samtidig ændres bestemmelserne vedrørende
evaluering af læreplanerne.
Dagtilbuddene har siden 2007 årligt udarbejdet læreplaner med henblik på at sikre
det enkelte dagtilbud bidrager til at fremme børns trivsel, læring og udvikling. I
2007 blev det ligeledes gennemført, at alle dagtilbud mindst hvert tredie år skulle
gennemføre en børnemiljøvurdering.
Lovændringerne
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med børnemiljø
integreres i det pædagogiske arbejde.
Børnemiljøet skal vurderes i børneperspektiv og børns oplevelser af børnemiljøet
skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.
Ændringen vil medføre en aflastning af det administrative arbejde på de enkelte
dagtilbud.
For at minimere dagtilbuddenes arbejdsindsats i forbindelse med implementering af
de nye bestemmelser foreslås det, at dagtilbudene i begyndelsen af 2011 udfylder et
tillæg til læreplanerne, som kort beskriver børnemiljøet som en integreret del af det
pædagogiske arbejde.
Samtidig ændres perioderne for evalueringerne af læreplanerne til hvert andet år første gang ultimo 2011. Processen skaber dermed en naturlig sammenhæng mellem
udarbejdelse af virksomhedsplan ( der også er to årig ), evaluering af læreplan og
tilrettelæggelse af tilsyn. Ændringerne vil fremover fremgå af det samlede
læreplanskoncept udarbejdet af Børne- og Fritidsforvaltningen.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 17-11-2010, s.23

Effektivisering
Ændringen i bestemmelserne vedrørende læreplaner og børnemiljøvurderinger er et
led i regeringens afbureaukratiseringsplan. Lynby Taarbæk Kommunes andel er
beregnet til henholdsvis ca. 540.000 kr. årligt fra 2011 for enklere krav til
pædagogiske læeplaner og 881.000 kr.årligt fra 2011 for enklere krav til
børnemiljøvurderinger.
Det vurderes, at effektiviseringsgevinsten ca. 540.000.,- som følge af den foreslåede
halvering af evalueringerne i læreplanerne - er realistisk.
Idet der stadig er krav om at børnemiljøvurdere dagtilbuddene i forbindelse med
læreplanerne, er det næppe muligt at reducere arbejdsindsatsen i det foreslåede
omfang. Dagtilbuddene i Lyngby Taarbæk Kommune blev i sin tid kompenceret
med knap
266.000 kr.,- som i dag er placeret i en central pulje ( en del af decentraliseringen i
ressourcetildelingsmodellen ). Det foreslås følgeligt, at dette beløb indgår i
effektiviseringen.

Økonomiske konsekvenser
Foreslaget indebærer en samlet årlig effektivisering på i alt 806.000 kr.,- som indgår
i dagtilbuddenes andel af
Lyngby Taarbæk Kommunes effektiviseringsprojekts 2. bølge.
Effektiviseringen tages som henholdsvis en central besparelse fra puljen til
børnemiljøvurdering ( 266.000, - kr ) og en normeringsmæsssig besparelse på
dagtilbuddenes budgetter ( 540.000,- kr.).
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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8
Styringsdialog med de almene boligorganisationer
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1) Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at forslaget til koncept for det nye dialogbaserede tilsyn med
de almene boligorganisationer godkendes.

Sagsfremstilling
Med virkning fra 1. januar 2010 trådte der nye regler i kraft for tilsynet med de
almene boligorganisationer - den såkaldte styringsreform. Reformens hensigt er, at
det kommunale tilsyn ændres, så der bliver færre godkendelser og mindre
detailstyring. Forvaltningen vurderer imidlertid, at det er usikkert, hvorvidt
hensigten kan realiseres i praksis. Det skyldes primært, at det nye tilsyn reelt
viderefører det hidtidige tilsyn, foruden at det forpligtiger kommunen til at holde
møder med samtlige boligorganisationer i kommunen. Nærværende sag er
fremlægges også i Børne- og Ungdomsudvalget og i Fritids- og Kulturudvalget.
Det nye, som styringsreformen indfører, er en styringsdialog, som skal sikre et
tættere samarbejde mellem kommune og boligorganisationer. Samarbejdet skal
resultere i, at der bliver skabt fælles målsætninger for boligorganisationerne,
boligafdelingerne og beboerne på nedenstående områder:


Boligområdets fysiske rammer - bygningernes og fællesarealerne drift og
standard



Beboersammensætningen - rammerne for udlejning, sociale indsatser og
sideaktiviteter.



Administration - lever den op til forventningerne om effektivitet og kvalitet.

Styringsdialogen skal finde sted på to niveauer: Ét fælles dialogmøde med alle
boligorganisationerne i kommunen, hvor de politiske retningslinier for kommunens
boligpolitik drøftes. Styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation, hvor
mål og rammer for den enkelte boligorganisation fastlægges. Forvaltningen har
udarbejdet et notat og en skitse, som beskriver detaljerne for organiseringen af
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styringsdialogen i LTK. Notatet og skitsen er udsendt til udvalgets medlemmer. Jf.
notatet lægger forvaltningen op til, at kommunen afholder tre typer af møder i form
af ét årligt udvalgsformandsmøde, ét årligt kontaktudvalgsmøde og ét årligt
styringsdialogmøde med hver enkelt boligorganisation. Sidstnævnte møde skal
holdes individuelt med hver enkelt boligorganisation.
Udvalgsformandsmødet
Hensigten med udvalgsformandsmødet er at holde gang i dialogen med
boligorganisationerne og løbende følge op på nye udfordringer. Mødet afholdes
hvert år i april/maj måned mellem borgmesteren, de relevante udvalgsformænd og
boligorganisationernes bestyrelser og administration.
Kontaktudvalgsmødet
Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem mange år haft et Kontaktudvalg bestående
af politiske repræsentanter fra henholdsvis kommunen og boligorganisationerne.
Hensigten er at fortsætte som hidtil dog med en tilrettet dagsorden, så den
imødekommer kravene i den nye styringsreform. Møderne afholdes hvert år i
september/oktober måned.
Styringsdialogmøderne
Styringsdialogmøderne er den nye type møder, som lovgivningen introducerer. På
disse møder vil dagsordenen variere afhængig af hvilke problemstillinger
boligorganisationerne og afdelingerne især står overfor. Det kan fx være
bygningsmæssige udfordringer, udlejningsproblemer eller sociale problemer, som
kræver en særlig indsats. Efter hvert styringsdialogmøde skal der udfærdiges et
aftaledokument, hvoraf det fremgår hvilke aftaler, der blev indgået på mødet. Det er
kommunens ansvar, at der udarbejdes et aftaledokument, og at det bliver
offentliggjort på kommunens hjemmeside. Styringsdialogmøderne afholdes hvert år
i oktober/november måned.
Administrative formøder til styringsdialogmøderne
For at sikre kvaliteten i styringsdialogmøder anbefaler forvaltningerne, at der
afholdes administrative formøder mellem kommunens og boligorganisationernes
administrationer. På de administrative formøder fastlægges dagsordenen for de
kommende styringsdialogmøder.
Koordinationsgruppen
Det foreslås, at der nedsættes en koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne,
som har følgende opgaver og ansvar:
At sikre sammenhængen mellem de forskellige møder mellem kommunen og
boligorganisationerne.
At planlægge kontaktudvalgsmøderne og styringsdialogmøderne.
At sikre at der bliver fulgt op på møderne og aftaledokumenterne fra
styringsdialogmøderne lægges på hjemmesiden.
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Koordinationsgruppen består af en repræsentant fra hver forvaltning, som mødes to
gange om året
Årshjul
Januar: Borgmesteren og relevante udvalgsformænd holder møde med
boligorganisationerne, hvor der drøftes status og nye udfordringer i
boligorganisationerne.
April/maj: Kontaktudvalgsmødet afholdes, og der sættes politiske mål for de
kommende år og kommes med input til budgetforhandlingerne i kommunen.
Oktober: Kommunens budget vedtages
Oktober: Boligorganisationerne fremsender dokumentationsmappen, som
indeholder en styringsrapport for boligorganisationen. Styringsrapporten giver en
status på boligorganisationen og afdelingerne og beskriver i tal og kommentarer de
økonomiske og driftsmæssige forhold, udlejningssituationen, igangværende og
planlagte moderniseringsprojekter og boligsociale forhold. Endvidere skal
styringsrapporten indeholde en redegørelse for, om boligorganisationen lever op til
målsætningerne om god ledelse og beboerdemokrati.
Oktober/november: Styringsdialogmøder afholdes med de enkelte
boligorganisationer. Dagsordenen til møderne tager udgangspunkt i
dokumentationsmappen.
November: Aftaledokumenterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på
kommunens hjemmeside.
Årshjulet forventes delvis implementeret fra 2011. Idet der afholdes et
kontaktudvalgsmøde i november 2010 som led i opstarten af det nye dialogbaserede
tilsyn, vil der ikke blive afholdt et kontaktudvalgsmøde i april/maj måned 2011. Af
samme årsag er årets udvalgsformandsmøde rykket fra januar måned til maj måned.
Årshjulet implementeres fuldt ud fra 2012.
Tidsplanen for den administrative og politiske behandling af konceptet for
styringsdialogen
 28.10.2010 Udkast til koncept for styringsdialog godkendt af direktionen
 16.11.2010 Behandling i Social- og Sundhedsudvalget
 17.11 2010 Behandling i Børne- og Ungdomsudvalget
 17.11.2010 Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
 22.11.2010 Behandling i Økonomiudvalget
 29.11 2010 Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen
Økonomiske konsekvenser
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Ingen.
Beslutningskompetence
Det er Kommunalbestyrelsen, som har kompetence til at beslutte hvordan det
dialogbaserede tilsyn med boligorganisationerne skal tilrettelægges i
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at forslaget
godkendes.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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9
Besøg på et udvalg af daginstitutioner
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der fastsættes dato for besøg.
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer har ønsket at besøge et udvalg af
daginstitutioner.
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår på den baggrund, at besøgene finder sted
Tirsdag den 18. januar 2011 og/eller tirsdag den 8. februar 2011 i tidsrummet
08.30-16.00.
Forvaltningen vil når datoen er fastsat udarbejde endeligt program for besøgene.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:
Udvalget besluttede at besøge institutioner tirsdag den 8. februar 2011.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 17-11-2010, s.29

10
Meddelelser november 2010 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Procedure vedrørende udsat skolegang
Forvaltningens notat af Oktober 2010 om procedure i forbindelse med ansøgninger
om udsat skolegang er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer
2. Læseresultater 2010
Notat af November 2010 er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer
3. Undersøgelse af minimumstimetal i folkeksolen for skoleårene 2004/05 til
2008/09
Brev af 4. november 2010 fra Skolestyrelsen er udsendt til kommunalbestyrelsens
medlemmer
4. SAL - Systematisk Analyse af Læringsmiljøer - Udgivet af Børne- og
Fritidsforvaltningen 1. august 2010 er udsendt til kommunalbestyrelsens
medlemmer til orientering
5. Udmøntning af frokostordning i dagtilbud
6. Orientering om Skoleudviklingsprojektet "Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk
Kommune"
7. Lone Schou-Hansen (A) ønsker en orientering om 3 sprogpiloter
8. Lone Schou-Hansen (A) ønsker en orientering om 10. klassecentret
9. Sag vedrørende evalueringsmodel på dagtilbudsområdet kommer til behandling i
december-mødet
10. Sag vedrørende analyse af den sociale beboerprofil i Eremitageparken og
Rævehøjparken kommer til behandling i december-mødet (ændring af
skoledistrikter mellem Lundtofte Skole og Trongårdsskolen)
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Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. november 2010:
Taget til efterretning.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.

