Familie- og Socialudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af beslutningskompetence vedr. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg
2019-052542
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Familie- og
Socialudvalget godkender fordeling af beslutningskompetence for arbejdet med Børne- og Ungeuniverset.
Sagen er endvidere anbefalet på Skoleudvalgets møde den 13. august 2019 med flg. bemærkninger:
Anbefales med bemærkning. Maibritt Iversen indgår i styregruppen. Projektgruppen tilføjes en
ledelsesrepræsentant fra henholdsvis Skoleforvaltningen samt fra Dagtilbud, hvis Familie- og Socialudvalget
ligeledes ønsker det.

Beslutning:
Godkendt.
Skoleudvalget har behandlet indstillingen den 13.08.19.
Familie- og Socialudvalget er enig i Skoleudvalgets anbefaling om, at:
Rådmand Mai-Britt indgår i styregruppen.
Projektgruppen tilføjes en ledelsesrepræsentant fra henholdsvis Skoleforvaltningen samt
Dagtilbud, hvis Familie- og Socialudvalget ligeledes ønsker det.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

Resume
I arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg bydelen er der behov for at fastlægge fordelingen af
beslutningskompetence mellem byråd, fagudvalg og projektets styregruppe for det igangsatte byggeprojekt.
Hermed fremlægges forslag til fordeling af beslutningskompetencen i projektet til endelig beslutning i
Magistraten efter indstilling fra Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget.

Beskrivelse
På anbefaling af projektets styregruppe indstiller Skoleforvaltningen samt Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, at der fastlægges følgende rammer for beslutningskompetence i
byggeprojektet vedr. Børne- og Ungeunivers i Stigsborg bydelen:

Enhed/ gruppe

Mandat

Byråd

Godkendelse af:
 projektets samlede økonomi og hovedtidsplan – herunder fordeling over
årene og fordeling pr. forvaltning
 lokalplan

Magistrat

Godkendelse af:
 fordeling af beslutningskompetence mellem byråd, fagudvalg og projektets
styregruppe
 idéoplæg (incl. vision og pædagogisk program)
 byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning
af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

Skole- samt Familieog Socialudvalget

Godkendelse af:
 procesplan for visionsprocessen
 totalentreprenørens dispositionsforslag.
Indstilling til Magistraten vedr.:
 idéoplæg (incl. vision og pædagogisk program),
 byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning
af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

By- og
Landskabsudvalget

Indstilling til Magistraten vedr.:
 idéoplæg (incl. vision og pædagogisk program),
 byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning
af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

Styregruppe

Godkendelse af:
 projektorganisering
 udbudsmateriale på nær udvælgelses- og tildelingskriterier
 vinder af totalentreprisen med indstilling fra bedømmelsesudvalget
 nødvendige driftsmæssige samarbejder på tværs af de to forvaltninger for at
opnå synergieffekter af bofællesskabet mellem daginstitution og skole i
Børne- og Ungeuniverset
Styregruppen godkender beslutningsgrundlag, der lægges til grund for alle
ovennævnte politiske beslutninger.

Projektgruppe

Træffer beslutninger indenfor de rammer styregruppen fastlægger og udarbejder
beslutningsgrundlag til styregruppen.

Temaarbejdsgrupper

Ingen beslutningskompetence. Leverer faglige input og former projektet.
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Til orientering
Styregruppens sammensætning:
 Tina French, Skolerådmand
 Jakob Ryttersgaard, Skoledirektør (Projektejer)
 Mads Rune Jørgensen, Skolechef
 Morten Skipper Christensen, Økonomichef Skoleforvaltningen
 Susanne Folsach Klessen, Skoleleder Skansevejens Skole
 Hans Chr. Mariegaard, Børne- og Familiechef (Projektejer)
 Lars Lynghøj, Dagtilbudsleder
 Charlotte Petronelle Krogh Knudsen, Afdelingsleder By- og Landskabsforvaltningen
 Peter Munk, Bygningschef AK Bygning
 Louise Thorup Frederiksen, Bygherrerådgiver AK Bygning (Projektleder)
 Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (Projektleder)
 Louise Langbo Meyer, Udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (2’er for projektleder)
Projektgruppens sammensætning:
 Erik Bjærge Alrø, Bygherrerådgiver D/K2 (projektleder)
 Lars K. Jørgensen, Bygherrerådgiver D/K2 (ass. Projektleder)
 Louise Thorup Frederiksen, Bygherrerådgiver AK Bygning (Projektleder byggesag)
 Thomas West, Bygherrerådgiver AK Byg
 Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (Projektleder skole)
 Susanne Folsach Klessen, skoleleder Skansevejens Skole
 Per Jensen, Leder af byg og arbejdsmiljø i F&B (Projektleder dagtilbud)
 Janne Højslet Faurby, Dagtilbudsleder Nørresundby
 Kommunikationsmedarbejder i Skoleforvaltningen
 Alex Tolstrup, byplanlægger By- og Landskabsforvaltningen

Tidsplan
Sagen fremsendes til godkendelse i Skoleudvalget den 13. august og Familie- og Beskæftigelsesudvalget
den 23. august. Endelig godkendelse i Magistraten i september 2019.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 23.08.2019
kl. 09.00

Side 3 af 3

