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965. Godkendelse af dagsorden
Dok.nr.: 12661
Sagsid.:
Initialer: anel
Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2016

Fraværende: Julie Gottschalk

Godkendt
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966. Strukturoplæg til indledende inspirations-høring
Dok.nr.: 12716
Sagsid.: 15/7239
Initialer: bboe
Åben sag

Sagsfremstilling
Der forelægges beskrivelser og beregninger af 3 dagtilbuds- og skolestrukturoplæg:
 
Strukturoplæg 1:
Oplægget er overordnet kendetegnet ved 3 overordnede dagtilbudsområder, 13 
dagtilbudsafdelinger, 6 børnebyer (0.-3. klasse), 1 børneby (0.-6. klasse), 2 grundskoler, 
4 overbygningsskoler (0.-9. klasse) og 1 overbygningsskole (7.-9. klasse). 
Der foretages blot lukning af 3 dagtilbudsafdelinger og ingen skoler. 
Strukturoplæg 1 genererer et årligt driftsrationale på 19.894.986 kr.
 
Strukturoplæg 2:
Oplægget er overordnet 3 overordnede dagtilbudsområder, 13 dagtilbudsafdelinger, 3 
selvejende dagtilbud, 3 børnebyer (0.-6. klasse), 5 afdelingsgrundskoler, 4 
overbygningsskoler (0.-9. klasse) og 1 overbygningsskole (7.-9 klasse). Der foretages 
lukning af 8 dagtilbudsafdelinger og 7 skoler.
Strukturoplæg 2 genererer et årligt driftsrationale på 41.752.448 kr.
 
Strukturoplæg 3:
Oplægget er overordnet kendetegnet 3 overordnede dagtilbudsområder, 17 
dagtilbudsafdelinger, 3 selvejende dagtilbud, ingen børnebyer, 10 filialgrundskoler og 3 
overbygningsskoler (0.-9. klasse).  Der foretages lukning af 8 dagtilbudsafdelinger og 7 
skoler.
Strukturoplæg 3 genererer et årligt driftsrationale på 34.537.330 kr.
 
 
Det er hensigten med de 3 forskellige strukturoplæg, at de skal belyse forskellige forslag 
til opnåelse af driftsbesparelser samtidig med, at der fortsat satses på kvalitet og 
bæredygtige sociale fællesskaber for børn og unge i kommunen. 
 
Udgangspunktet er, at der i en kommende ny struktur skal skabes et økonomisk 
rationale på ca. 20 mio. kr., hvor den ene halvdel foreslås anvendt til 
kvalitetsforbedringer på dagtilbuds- og skoleområdet og den anden halvdel anvendt til 
bygningsmæssige forbedringer og anlæg på området.
 
På seneste styregruppemøde blev det drøftet, at hensigten med at sende 3 forholdsvist 
forskellige strukturoplæg i indledende inspirations-høring er at få flest mulige 
strukturnuancer drøftet og debatteret – og få åbnet op for en bred debat om hvad der er 
kvalitet i skoler og dagtilbud. 
 
På baggrund af den indledende inspirations-høring har byrådet således mulighed for at 
sammensætte det endelig strukturforslag af elementer fra et eller flere af de 3 scenarier 
– og fra opståede idéer undervejs i den indledende inspirations-høring. 
 
Forventeligt fastlægger byrådet i februar 2017 et endeligt strukturforslag, der sendes i 
formel lovpligtig høring i foråret 2017. Det endelig strukturforslag forventes vedtaget i 



Udvalget for Økonomi og Erhverv 31-10-2016

Side 2232

maj 2017. Det eventuelle nye strukturforslag på skole- og dagtilbudsområdet forventes 
at træde i kraft i august 2018.

Retsgrundlag
Intet

Økonomi
----

Høring
---

Bilag:
1 Åben Oplæg nr. 1 142286/16
2 Åben Oplæg nr. 2 142288/16
3 Åben Oplæg nr. 3 142284/16

Anbefaling
Formanden anbefaler,
at de 3 beskrevne dagtilbuds- og skolestrukturforslag sendes i indledende høring i 
perioden 8. november 2016 - 8. januar 2017.

Beslutning Styregruppe vedr. strukturen på børne- og ungeområdet den 26-
10-2016

Fraværende: Susanne Bergmann

Det indstilles til Udvalget for Børn og Undervisning,
at de 3 oplæg  - med de faldne bemærkninger – sendes i indledende inspirations-høring i 
perioden 8. november 2016 til 8. januar 2017.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 26-10-2016

Fraværende: Ingen

Det vedtoges at indstille til Byrådet,
at de 3 oplæg sendes i indledende inspirations-høring i perioden 8. november 2016 til 8. 
januar 2017.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-10-2016

Fraværende: Julie Gottschalk

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Undervisning blev godkendt.
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Bilagsliste

966. Strukturoplæg til indledende inspirations-høring

  
1. Oplæg nr. 1 (142286/16) 
2. Oplæg nr. 2 (142288/16) 
3. Oplæg nr. 3 (142284/16) 



Udvalget for Økonomi og Erhverv 31-10-2016

Side 2234

Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Niels Haahr Larsen

Julie Gottschalk

Kjeld Anker Espersen

Peder Foldager Hansen

Keld Jacobsen

Niels Christiansen
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