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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

11. september 2000 kl. 16.00

i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Klaus Nielsen.
I mødet deltager Egon Agerlin.

Fraværende:

Per Bille Henriksen

Mødet slut:

kl. 18.10
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Saq nr. 52
Budgetopfølgning pr. 31. august 2000.
Saq nr. 53
Navngivning af ny daginstitution i St. Rørbæk
Saq nr. 54
Tidsplan for gennemførelse af vedtagne punkter i.h.t. analyse af
daginstitutionsområdet
Lukket møde
Sag nr. 55
Ny skole i Græse Bakkeby
Prækvalificering
Saq nr. 56
Eventuelt

Sag nr. 51

Orientering
Ådalsparken - tidsplan
EA orienterede om Ådalsparken. Forventet ibrugtagning 1.
april 2001.
Venteliste - ny udleveres på mødet
Udvalget ønsker venteliste som udarbejdet af forvaltningen.
Budgetmæssige konsekvenser af manglende buskørsel til
Smidstrup
Den manglende buskørsel til Smidstrup betyder en positiv
tillægsbevilling, kr. 180.000, hvilket oversendes til
økonomiudvalget.
Lønforhandlinger på selvejende institutioner.
EA orienterede om lønforhandlinger på de selvejende
institutioner.

Sag nr. 52

Budgetopfølgning pr. 31. august 2000.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.
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Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
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Budgetopfølgning pr. 31. august 2000 for Børn- og
ungeudvalget (104).
-

-

Bilag:

Budgetopfølgningsskema udleveres på mødet.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget tager
budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. september 2000:
Indstillingen godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget.

Sag nr. 53

Navngivning af ny daginstitution i St. Rørbæk

Journal nr.:

82.06.04/3

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Den nye daginstitution er taget i brug den 1. september
2000.
Lederen og personalet anmoder børn- og ungeudvalget om,
at institutionen navngives "Rørskov".

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til børn- og ungeudvalget, at den nye
daginstitution i St. Rørbæk, St. Rørbækvej 9 B navngives
"Rørskov".

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. september 2000:
Sagen udsættes.

Sag nr. 54

Tidsplan for gennemførelse af vedtagne punkter i.h.t.
analyse af daginstitutionsområdet

Journal nr.:

16.06.00G12

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I analysen af dagpasningsområdet, udarbejdet af
Kommunernes Landsforening, samles i konklusionen 18
anbefalinger. Børn- og Ungeudvalget vedtog på mødet den
14.8.2000, efter gennemgang af analysen, 10 punkter som
forvaltningen anmodes om at undersøge. I den forbindelse
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anmodes forvaltningen om at udarbejde en tidsplan til
gennemførelse af de 10 punkter.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Analysen på dagpasningsområdet samt referat af møde den
14.8.2000 bedes medbragt.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for de 10 punkter:

Ad 1.
Forvaltningens vurdering af muligheder for at udnytte
kapaciteten i dagplejen forventes at kunne fremlægges på
Børn- og Ungeudvalgets møde i oktober.
Ad 2.
Forvaltningens forslag om tilpasning af udgiftsniveauet
forventes at kunne fremlægges på udvalgets møde i januar
2001.
Ad 3.
Forvaltningens forslag om tilpasning af udgiftsniveauet i
klubberne, set i forhold til de kommuner Frederikssund
Kommune i analysen bliver sammenlignet med, afventer at
Kommunernes Landsforening fremsender nye reviderede
tal.
Ad 4.
Forældrebetalingen beregnes og fordeles nu på baggrund af
antal normerede pladser. Da udnyttelsen ikke er 100%,
budgetteres med tilskud til tomme pladser.
Beregnes og fordeles forældrebetalingen i stedet på antallet
af faktisk indmeldte børn, kunne beløbet til tilskud af tomme
pladser spares (418.148 kr.). Udgifterne er stadig de samme
og med fordeling på færre antal pladser, vil taksterne stige.
Indarbejdes over en periode på 3 år.
Ad 5.
Forvaltningen kan meddele, at der ved udmeldelse af barn
fra et dagtilbud, såfremt udmeldelsen er modtaget i
pladsanvisningen, samtidig sker indmeldelse af et andet
barn.
Ad 6.
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Forvaltningen har udarbejdet udkast til ny
ventelisteopgørelse. Opgørelsen fremlægges under punktet
orientering.

Ad 7.
Som følge af ændret efterspørgsel og antal af pladser,
forbereder forvaltningen en anderledes administration af
pladser. I den forbindelse skal børnesammensætningen i
samtlige institutioner gennemgås. Den fremtidige
administration forventes gennemført ved årsskiftet. Samtidig
kendes økonomiske konsekvenser af en evt. ændret
fordeling.
Et præcist billede af antallet af 0-2 årige pladser og 3-6 årige
pladser er svært at opgøre, så længe dagplejen optager
børn mellem 0-6 år. Skal planlægningen af antallet af
pladser for h.h.v. 0-2 årige og 3-6 årige være præcist og
kunne bruges til planlægning, kræver det beslutning om, at
dagpleje er for 0-2 årige.
Hvis pasningsgaranti skal kunne opfyldes, skal det være
muligt at planlægge antallet af pladser, ligesom det skal
være muligt at kunne disponere over det faktiske antal
pladser for 0-2 årige.
Forvaltningen anmoder udvalget om at tage stilling til, om
dagplejen fortsat skal være for 0-6 årige eller fremover være
for 0-2 årige.
Ad 8.
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke har nogen
praktisk betydning at opskrive børn på venteliste ved
konstateret graviditet. Jordmødrene indberetter antallet af
forventede fødsler til kommunen. Set fra en demokratisk
synsvinkel, vil opskrivning på venteliste i.h.t. barnets alder
sikre, at ældste barn får plads først.
Forvaltningen anbefaler derfor, at der ændres i
ventelistereglerne, således at opskrivning sker ved fødsel.
Udkast til ændring af venteliste-reglerne fremlægges på
udvalgets møde i oktober.
Ændret praksis for opskrivning kan gennemføres i
forlængelse af de øvrige ændringer 1.1.2001.
Ad 9.
Med indførelse af pasningsgaranti må
opskrivningskriterierne udformes således, at det er muligt at
tilkendegive ønske om en sådan plads. Dette set i lyset af,
hvad en pasningsgarantiplads skal være.
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Ved ændring af ventelistereglerne skal der således tages
højde for ønske om pasningsgarantiplads og/eller institution
i hele kommunen.
Administrativt oprettes en kode, der dækker ønsket.
Forvaltningen anbefaler gennemførsel af muligheden
samtidig med øvrige ændringer pr. 1.1.2001.
Ad 10.
I forbindelse med indførelse af pasningsgaranti, er det vigtigt
at kende det nøjagtige behov m.h.p. planlægning af pladser.
For at kunne opfylde garantien, skal de pladser, der er
ledige (eller oprettes), kunne tilbydes alle børn, der måtte
ønske en garantiplads, uanset, hvor pladsen er. For at
kunne tilbyde en vilkårlig plads, skal ventelistereglerne
ændres.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der i forbindelse med
fremlæggelse af forslag til ændrede ventelisteregler samtidig
fremsættes forslag til definition af garantiplads.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. september 2000:
Indstillingen godkendt.
Udvalget besluttede, at dagplejen fremover er for 0-2 årige.
Forvaltningen udarbejder beskrivelse af konsekvenser for
dette, som forelægges til næste møde.

Sag nr. 56

Eventuelt
Udvalget drøftede opfølgningen på konsulentrapportens afsnit
om ledelse og souschefers arbejdsopgaver.
Forvaltningen orienterede om forhandlingerne med de faglige
organisationer i forbindelse med den anderledes indskoling.
Dette vil medføre, at pædagogerne får mindre tid med
børnene.

sign.

Morten A. Andersen

sign.

Per Bille Flenriksen

Bente Nielsen
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