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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Økonomiudvalget

Protokol

Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.
Medlemmerne var til stede
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Tim Andersen
Birger Kjer Hansen
Ulla Agerskov
Lene R. Christensen.
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Sagsfremstilling
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2011 blev taksten i
Sorgenfriskolens SFO drøftet under punktet ”meddelelser”. I
Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011 havde Morten Normann
Jørgensen (F) anmodet om, at sagen blev optaget som punkt på dagsordenen (punkt
23). Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende sagen til Børne- og
Ungdomsudvalget.
I budgetaftalen for Budget 2011 – 2015 indgår beslutningen om at ophøre med det
automatiske tilskud på 50 % på forældrebetaling til forældre med SFO plads på
Sorgenfriskolen og gruppeordningerne.
Ovenstående ændring har givet anledning til flere henvendelser fra skolebestyrelsen
og fra forældre til elever på Sorgenfriskolen.
I Lyngby-Taarbæk er der etableret SFO ved alle almene skoler fra 0. – 3. klasse og
ved alle specialtilbud fra 0. – 10. klasse. SFO tilbuddet ved specialskole og
gruppeordninger har en væsentlig højere ressourcetildeling (differentieret mellem
almen og special SFO) og en længere åbningstid end der tildeles kommunens
klubtilbud (4. – 6. klasse) eller ungdomsklubtilbud (7. – 9. klasse). SFO’en har
endvidere kontrolleret pasning, dvs. at SFO’en registrerer om barnet kommer og
hvornår det går. I kommunens klubtilbud / ungdomsklubtilbud er der ikke et krav
om en lignende registrering.
Det skal bemærkes, at SFO ved specialtilbuddene i lighed med de almene skolers
SFO’er ikke er et behandlingstilbud, men en pasningsordning med pædagogisk
aktiviteter for børnene og de unge.
Beslutningen om at fjerne det automatiske tilskud på 50 % på forældrebetaling til
SFO ved specialtilbud blev taget for at ligestille familier på normalskoleområdet
med familier på specialskoleområdet, samme pris for samme fritidstilbud med ens
ressourcetildeling mv.
Det betyder, at familier med børn i SFO tilbud betaler det samme, uanset om eleven
går i 3.a på en almen skole eller i 8.a på en specialskole, i alt 1.820 kr. pr. måned i
11 måneder.
Til sammenligning koster en klubplads 1.250 kr. i 11 måneder (4. – 6. klasse
almenområdet) og en ungdomsklub plads 100 kr. i 11 mdr. (7. – 9. klasse
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almenområdet) – men med en lavere normering.
Den enkelte familie kan stadig søge og få tildelt økonomisk friplads og / eller
socialpædagogisk friplads efter gældende regler.
Forvaltningen har efter beslutningen modtaget flere ansøgninger end normalt fra
forældre til SFO børn på Sorgenfriskolen vedrørende socialpædagogisk friplads. I
alt 24 familier har klaget til det Sociale Nævn over kommunens afslag. Heraf har 16
fået afslag på klagen fra det Sociale Nævn, i 6 tilfælde er kommunen blevet bedt
om fornyet behandling og 2 er stadig under behandling.
Pr. 5. 9. 2011 er i alt 89 elever ud af 92 tilmeldt Sorgenfriskolens SFO.
Ifølge vurdering fra SFO Sorgenfriskolen har i alt 7 familier siden januar 2011
udmeldt deres barn af SFO - som en direkte eller indirekte konsekvens af
beslutningen omkring bortfald af det automatiske tilskud / afslag på ansøgning om
socialpædagogisk friplads.
Økonomi
Det kan oplyses, at såfremt forældrene til børn i SFO ved Sorgenfriskolen, samt
gruppeordningerne ved Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen skulle betale for
institutionspladsen i forhold til barnets klassetrinsindplacering og ikke efter
tilbuddets art / ressourcetildeling, ville det betyde en mindreindtægt på ca. 0,5 mio.
kr. om året. Der skal i så fald anvises kompenserende besparelser eller merindtægter
til at dække indtægtstabet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
1. At Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om,
hvorvidt den oprindelige beslutning omkring bortfald af det automatiske tilskud
på 50 % til forældrebetalingen ved SFO specialtilbud skal fastholdes - således at
takstfastsættelsen på SFO specialområdet fastholdes, eller
2. Der skal ske en tilbagevenden til det tidligere automatiske tilskud på 50 % til
forældrebetalingen ved SFO specialtilbud. I så fald skal der ske anvisning af,
hvordan indtægtstabet skal dækkes ind.
Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2011:
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at der i Sorgenfriskolens SFO betales fritidsklubtakst fra 4.
klassetrin og op. Udgiften foreslås i 2012 finansieres af det afsatte beløb til
Børneintra, dog således at finansiering kan revurderes når de faktiske udgifter er
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kendte. Finansiering fra 2013 og frem tages op i forbindelse med Budget 2013 16.
Venstre stemmer imod, idet Venstre ønsker et overblik over de økonomiske
konsekvenser og finansiering.

Økonomiudvalget den 13. december 2011:
Forvaltningsnotat af 13 DEC 2011 ”Bemærkninger til sag vedr. takst i
Sorgenfriskolens SFO” omdelt til brug ved behandlingen.
Tilbagesendt til Børne- og ungdomsudvalget.
--Som følge af sagens behandling den 13. December 2011 har forvaltningen
udarbejdet det sagen vedlagte notat af 20. December 2011.
Det ligger for forvaltningen oplyst, at formanden for Børne- og ungdomsudvalget
den 20. December 2011 under henvisning til sagens beskaffenhed og udvikling i
medfør af § 7, stk. 3 i forretningsordenen for Børne- og ungdomsudvalget samt
efter konsultation med formanden for økonomiudvalget har besluttet at oversende
sagen til økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 23. december 2011:
Til brug ved behandlingen af sagen forelå det protokollen vedhæftede supplerende
materiale udsendt af forvaltningen den 21. og 22. december 2011.
Indstilles, at SFO taksten på specialtilbudene ændres, således at den fremadrettet
fra 4. klassetrin og op udgør samme takst som de almene skolers klubtakst.
Takstændringen træder i kraft fra og med 1. januar 2012. Mindreindtægten
finansieres med 50 % på specialområdet og 50 % på udvalgets samlede område –
undtaget specialområdet. Den konkrete udmøntning af besparelsen oversendes til
Børne- og Ungdomsudvalgets januarmøde.
Der ændres herved ikke på aftalen om etablering af børneintra.
--Uden for dagsordenen drøftet et til udvalgets medlemmer udsendt notat af 22.
december 2011 vedr. ”Taarbæk Skole – overførsler af midler til ombygning”, der
blev taget til efterretning, idet der lægges vægt på, at skolen har foretaget en reel
opsparing til formålet. Skolen kan derefter gå videre på dette grundlag.
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