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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen

Protokol

Fredag den 23. december 2011 kl. 09:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.
Medlemmerne var til stede, undtagen:
Dorthe la Cour (V) og Lene Kaspersen (C).
I stedet for Dorthe la Cour deltog Jakob Dahl
Christiansen og i stedet for Lene Kaspersen deltog Mette
Schmidt Olsen.
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1
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. takst i Sorgenfriskolens
SFO
.

Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Normann Jørgensen har i e-mail af 15 DEC
2011 skrevet følgende til …:
"Jeg skal, i henhold til Styrelseslovens paragraf 8 stk. 2 (kapitel 2), på vegne af
Lone Schou-Hansen, Liss Kramer Mikkelsen, Bodil Kornbek, Simon Pihl
Sørensen, Dorete Dandanell, Søren Hoby Andersen, Hans Henrik Madsen og
undertegnede, hermed forlange et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde i
næste uge. Jeg vil i den anledning, igen på vegne af den Socialdemokratiske – og
SF's gruppe, bede om et punkt på dagsordenen med nedenstående ordlyd.
<…>
Nedsættelse af taksten på Sorgenfri Skolens SFO. SF og Socialdemokraterne
ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter, og træffer beslutning om, hvilken takst
der skal være gældende for Sorgenfri Skolens SFO i 2012. Det er S og SF's
opfattelse, at forældre med børn der har autisme eller aspergers hverken skal
betale mere eller mindre for deres børns pasningstilbud, end øvrige forældre i
Lyngby-Taarbæk Kommune. S og SF foreslår derfor – i overensstemmelse en
anbefaling fra et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget uden om Venstre, at den
årlige takstforskel mellem børn på de almene skoler og børn på Sorgenfri Skolen,
på 6300 kr. pr. barn, udjævnes ved, at klubtaksten på de almene folkeskoler
fremover også er taksten for 4.-10. klasses SFO-børnene på Sorgenfri Skolen.
Mindreindtægten finansieres i 2012 ved pengene afsat til børneintra på
dagtilbudsområdet i B12-15. S og SF har tidligere i forløbet efterlyst to væsentlige
beregninger før der kunne træffes beslutning i sagen, nemlig (1) størrelsen på
mindreindtægten som følge af beslutningen og (2) denne mindreindtægts størrelse
i forhold til den oprindelige besparelse ved afskaffelsen af det automatiske 50
procents tilskud. Begge oplysninger synes nu at foreligge, hvorfor
beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt belyst.
S og SF ønsker sagen afgjort inden 2012, da (1) S og SF ikke ønsker at skabe en
uheldig præcedens for, at der fremadrettet kan ændres i taksterne for de
igangværende budgetår, da (2) konsekvensen af ikke at træffe en beslutning
inden 2012 bliver, at forældrene må vent yderligere tre måneder på en eventuel
takstnedsættelse, og da (3) forløbet efter S og SF's opfattelse allerede har været
betydelig længere end nødvendigt, henset til sagens ret ukomplicerede størrelse ".
…
Som redaktionel bemærkning bemærker Forvaltningen, at anmodning fra de 8
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medlemmer af kommunalbestyrelsen vedrører sag nr. 12, "Takst i Sorgenfriskolens
SFO" behandlet af Økonomiudvalget 13 DEC 2011, hvor sagen blev besluttet "
Tilbagesendt til Børne- og ungdomsudvalget ", jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift.

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.
<--->

Kommunalbestyrelsen den 23. december 2011:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Kommunalbestyrelsen den 23. december 2011
Bilag udsendt til sag nr. 1:
Bilag :

Protokoludskrift af sag nr. 12 ”Takst i Sorgenfriskolens SFO, behandlet på
Økonomiudvalget den 13-12-2011
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12
Takst i Sorgenfriskolens SF0
.

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.

