Slangerup
Kommune
Beslutninger fra møde i Borger og
Virksomhedsudvalget
Dato: 3. februar 1998
Tid: ca. 15.00 (efter møde med Ældreråd)
Sted: Raadsalen
Fraværende:

Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
Amtscentret for Undervisning, Frederiksborg Amt fremsender rapport: Ny
lov, nye initiativer, af september 1997.
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
d. Orientering fra sundhedsområdet
Sundhedscentret har udarbejdet:
* Værdigrundlag og målsætning for pleje/omsorgsvirksomheden på Sundheds
centret.
• Beskrivelse af kontaktpersonfunktionen.
Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning fremsender 2
bøger "Ældre og det frie liv" samt "Ældre og arbejdsliv".
e. Brevnyt
Se brev af 10.01.98 fra Uvelse skole vedr. ansættelse af viceinspektør.
Brev vedrørende Slangerup Legestue fra Leder Alice Krogh er indlagt i
medlemmernes mapper.
f. Ældrerådet
Referat af 5.12.97
g. Biblioteket
Orientering ved brev af 20. januar 1998 fra bibliotekar Kim Rømer Krogh
vedr. ekstraordinær lukning af bibliotekerne den 27.2.-2.3.1998. -
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Orientering ved diverse breve og bilag fra bibliotekar Kim Rømer Krogh
vedr. "Diverse statistiske oplysninger".
h. Indbydelser til moder, kurser o.s.v.
Indbydelse til temadag om etablering af almene ældreboliger den 5. marts
1998 på Hotel Hvide Hus i Køge.
i. Diverse
Brev af 10. januar 1998 angående Ungdomsråd.

13* Økonomirapportering
00.01002 F4085
pech
./. Regnskabsrapport af lS.januar 1998 medsendes dagsordenen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 3. februar 1998
Taget til efterretning

14. Det fremtidige pasningsbehov på børneområdet
16.05.01P16F4176
hado

Indledning
I forbindelse med behandling af Legestuens fremtid vedtog udvalget, at
denne skulle tages op samtidig med en vurdering af det samlede pasningsbe
hov fremover.

Sagsfremstilling
Slangerup Kommune har 4 pasningsforanstaltninger: Dagpleje, børnehave,
Legestuen samt tilskud til privat pasning.
Ved brug af befolkningsprognosen for Slangerup Kommune 1997 samt sta
tistikken på børneområdet fra 31/12-97 er der udarbejdet en vurdering af det
fremtidige pladsbehov på børnepasningsområdet.
Hovedkonklusionen er, at der er tilstrækkelig med børnehavepladser frem til
omkring år 2001, hvorefter behovet vil stige. Der er allerede fra 1999 behov
for yderligere pladser til de 0-2 årige. Behovet for de 0-2 årige vil være sti
gende frem til år 2003, hvor det topper med 29 manglende pladser. Der vil
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stadig i følge prognosen være behov for en øget kapacitet for de 0-2 årige
frem til prognosens slutår 2008.
Det er på nuværende tidspunkt problematisk at skaffe det nødvendige antal
dagplejere, og en nednormering af dagplejen vil afhjælpe denne situation.
De 2 øvrige ordninger på børnepasningsområdet: Legestuen og tilskud til
privat pasning aflaster kun i ringe grad dagplejen og børnehaverne. I følge de
nye regler for tilskud til privat pasning, skal alle, der benytter ordningen, ha
ve et tilbud om enten en dagpleje- eller børnehaveplads. Det indebærer, at
det aktuelle antal pladser skal være til rådighed.
Brugerne af Legestuens tilbud er primært forældre med orlov til et andet
børn, og det vurderes, at beslutningen om Legestuens fremtid kan foretages
uafhængigt af den samlede pladssituation
Det skal drøftes, hvad der skal gøres for at opfylde pladsgarantien i 1999.
./.

Det vedlagte notat, Børneområdet i Slangerup Kommune,
beskriver nærmere 4 løsningsmodeller på børneområdet, som alle indebærer
omdannelse af børnehavepladser til integrerede pladser til 0-2 årige børn:
1) Der etableres en ny børnehave med 40 pladser i 1998.
2) Der etableres en ny børnehave med 60 pladser i 1998.
3) Der etableres en skovbørnehave med 40 eller 60 pladser i 1998.
4) Der etableres et "fristed" i f.eks. et nedlagt landbrug. De enkelte børneha
ver opnormeres med 8 børn, og et tilsvarende antal børn transporteres hver
dag til "fristedet".
I de fremtidige planer på børneområdet kan overvejelser om oprettelse af en
stue for handicappede børn og resultaterne af Projekt Læring indgå.

Økonomi
Indenrigsministeriet har indvilget i at låne Slangerup Kommune 4 mili. kr, til
bygning af en ny institution, og der er budgetteret med driftsmidler til en ny
60 børns børnehave fra 1/10-98.

Vurdering
Det vurderes, at legestuetilbudet kun i ringe grad har indflydelse på det sam
lede pladsbehov, og at beslutningen om tilbudets fremtid derfor kan
foretages uafhængigt af den samlede pladssituation.
..
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Forslag til beslutning
at udvalget beslutter, hvilke løsningsmodeller på børneområdet, der skal ar
bejdes videre med.

Borger og Virksomhedsudvalget den 3. februar 1998
Forinden der træffes en beslutning på det samlede børnepasningsbehov,
udarbejdes økonomiske beregninger over en pavillonløsning over en 20 og
40 børns skovbørnehave samt en integreret 60 børns institution plus en
handicapstue.

15. Klassedannelse på 1. klassetrin i skoleår 1998/99
17.02.04P16 F4177
pech

Indledning
Der søges om oprettelse af tre 1. klasser på Byvangskolen i skoleåret
1998/99 mod tidligere planlagt to 1. klasser.

Sagsfremstilling
Ved indmelding til 1. klasse på Byvangskolen er der for skoleåret 1998/99
indskrevet 57 elever (pr. 20. januar 1998). På Lindegårdskolen er der indskre
vet 47 elever og på Uvelse Skole 15 elever til 1. klasse.
Elevtallet i de to børnehaveklasser på Byvangskolen har i hele skoleåret
1997/98 været højt - og senest udviklet med en tilflytning på 5 elever.
En eventuel frivillig overflytning af elever til Lindegård sko len er ikke
aktuel, når der her er indmeldt 47 elever til to klasser.
Det må derfor anbefales, at der oprettes tre 1. klasser på Byvangskolen mod
tidligere planlagt to 1. klasser.

Økonomi
Oprettelse af tre 1. klasser udløser 0,75 lærerstilling mere i relation til to
klasser.
Yderligere driftsudgifter bliver:
1998 (5/12 år): kr. 90.000
1999
kr. 210.000
Der kan ikke anvises finansiering.

Vurdering
Det er tidligere besluttet, at Lindegårdskolen skal udbygges med et "halvt
spor". Overvejelser om at flytte en 1. klasse til Lindegårdsko len kan dog
ikke gennemføres. Efter henvendelse til Undervisningsministeriet er det
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fastslået, at man ikke kan overflytte en klasse, når først der er gennemført
klasseforløb på en anden skole.
Da Byvangskolen endnu ikke er fuldt 2-sporet (kun en 6. klasse), er der mulig
hed for, at alle klasser kan få eget "hjemlokale" i det kommende skoleår.
Derefter må der på Byvangskolen skabes mulighed for, at
"hjemklasseprincippet" kan overholdes - trods tre spor på et klassetrin .
./. Der henvises til vedlagte notat om kommende klassedannelser.

Forslag til beslutning
at udvalget anbefaler oprettelse af tre 1.klasser på Byvangskolen i skoleåret
1998/99.

Borger og Virksomhedsudvalget den 3. februar 1998
Udvalget anbefaler oprettelse af tre 1. klasser på Byvangskolen i skoleåret
1998/99.
Der søges om tillægsbevilling i 1998 på kr. 90.000,- og de faktiske
driftsudgifter indarbejdes i overslagsårene.

16. Vedtægt for beboerråd på Sundhedscentret
84.12 P24 F2988
pech

Indledning
Beboerrådet på Sundhedscentret har udarbejdet en vedtægt, som de ønsker
godkendt.

Sagsfremstilling
Vedtægten beskriver beboerrådets formål, sammensætning/valg, arbejdsform
og rådets medindflydelse.

Vurdering
Ældrerådet har drøftet vedtægten, og har ingen bemærkninger.
Vedtægten er indlagt i medlemmernes sagsmappe.

Forslag til beslutning
at udvalget indstiller vedtægten for beboerrådet på Sundhedscentret til god
kendelse i byrådet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 3. februar 1998
Vedtægterne indstilles til godkendelse.
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17. Udarbejdelse af idrætspolitisk handlingsplan
00.01P22 F4136
pech

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget foreslår, at der udarbejdes en idrætspolitisk
handlingsplan.

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til en tidsplan for arbejdet i perioden februar 1998 april 1999.
I tidsplanen er der forslag til:
- opstart af arbejde ved møde med alle interessenter
- ændring af idrætsbestyrelse
- ændring af vedtægt
- udarbejdelse af statusplan for idrætsfaciliteter i Slangerup Kommune
- udarbejdelse af forslag til plandel med overordnede mål, delmål og
prioritering af indsatsområder.
Der er samtidig udarbejdet forslag til ændring af vedtægt for idrætsbestyrel
sen.

Vurdering
Såfremt byrådet kan godkende tidsplanen, foreslås det at udsende forslag til
ændring af Vedtægt for idrætsbestyrelsen til høring i nuværende idrætsbe
styrelse og idrætsunion. Det forudsættes, at nuværende idrætsbestyrelse fort
sætter - indtil forslag om ændring er færdigbehandlet.
Udarbejdelse af virksomhedsplan i den nye bestyrelse afventer handlingspla
nens vedtagelse.
Tidsplan og forslag til ændret vedtægt vedlægges som bilag.

Forslag til beslutning
at udvalget indstiller tidsplan for udarbejdelse af idrætspolitisk
handlingsplan til godkendelse i byrådet

Borger og Virksomhedsudvalget den 3. februar 1998
Tidsplan for udarbejdelse af idrætspolitisk handlingsplan indstilles til
godkendelse i byrådet.
Det indstilles indtil videre at udarbejdelse af virksomhedsplan i den nye
bestyrelse afventer handlingsplanens vedtagelse.
Der indbydes til orienteringsmøde i Raadsalen den 9. marts 1998 kl. 19.00.

Pkt. 18 tages af dagsordenen.
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18. Personsager - Diverse afskrivninger
lipe

Lister over restance som ønskes afskrevet som uerholdelig vedlagt sagen:

Boligsikring
Daginstitution
Kommunalkrav
Erstatningskrav
Bistand
Bidrag
Boligydelse
Boligindskudslån

kr. 36,756,00
35.379,95
5.635,50
21.503,00
34.397,45
- 104.588,81
38.289,52
2.370.91

Ialt

kr. 278.921.14

Forslag til beslutning
at beløbene afskrives.

Pkt. 19 Personsager til orientering

Borger og Virksomhedsudvalget
3. februar 1998
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Borger og Virksomhedsudvalget den 3. februar 1998

Eventuelt tilkomne sager
Eventuelt
Meddelelser til pressen.
Minus punkt 18 og 19

Mødet slut kl.:17.45
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