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Sag nr. 26

Fritvalgsordning i børnetandpleje

Journal nr.:

16.21.00

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Lov nr. 377 af 28/5-2003 Lov om tandpleje
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Lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15/12-2003
Bekendtgørelse af lov om tandpleje nr. 1073 af 11/12-2003
Sagsfremstilling:

Den 1. januar 2004 trådte ændringen af Lov om tandpleje
med de nye fritvalgsordninger i kraft. Dette betyder, at
forældrene til de 0-15 årige kan fravælge den kommunale
tandpleje og få 65% af udgiften til behandling i privat regi
betalt af kommunen. Dette gælder både for tandbehandling
og tandregulering.
Der er fritvalg over kommunegrænserne.
A f loven fremgår det, at unge på 16 og 17 år fortsat har ret
til vederlagsfri ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis
efter eget valg, hvis de ikke ønsker at benytte den
kommunale tandpleje. Der er således ikke ændringer på
dette område.
A f bekendtgørelsens tekst fremgår det, at Byrådet skal tage
stilling til en række forhold i forbindelse med ordningerne.
(Paragrafferne henviser til Bekendtgørelsen nr. 1073)
§ 2, stk. 3
Byrådet kan fastsætte generelle retningslinjer vedrørende
hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje.
Forvaltningen indstiller, at børn og unge indkaldes 1 gang
årligt til undersøgelse for tandsygdomme, samt at børn og
unge med øget risiko for udviklingen af tandsygdomme
indkaldes til kontrol (sundhedstjek) og forebyggende
tandpleje mellem de årlige undersøgelser efter en individuel
vurdering.
§3, stk. 6.
Byrådet har pligt til at oplyse om, hvorledes kommunen har
tilrettelagt den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje, jf.
stk. 1 og 2, samt oplyse om de valgmuligheder der
foreligger, herunder om de særlige valgmuligheder der
gælder for de 16 og 17 årige.
Information om fritvalg i tandplejen er annonceret i
Frederikssund Avis i januar måned 2004.
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Det indstilles endvidere, at forvaltningen udarbejder
informations-materiale svarende til det der benyttes i den
bestående fritvalgsordning for de 16-og 17-årige.
Informationen lægges endvidere på kommunens
hjemmeside. Det skal af informationen fremgå, hvilke
ydelser der kan iværksættes uden kommunens accept.
Endelig indstilles det, at familier der har udmeldt deres børn
af den kommunale tandpleje tilsendes information om den
nye lovgivning.
§3, stk. 5 og §4, stk. 4.
Byrådet kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt
kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis, først
må iværksættes, når Byrådet har godkendt iværksættelsen
samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud. Det
kommunale tilskud beregnes i disse tilfælde på grundlag af
det af Byrådet godkendte behandlingstilbud. Byrådet kan
nærmere fastsætte, hvilke ydelser der kan iværksættes
uden forhåndsgodkendelse. Dette skal fremgå af
informationspjecen.
Forvaltningen indstiller, at ydelser, som ikke er omfattet af
overenskomst om børne- og ungdomstandpleje mellem KL
og Dansk Tandlægeforening, først må iværksættes efter
godkendelse.
§5, stk. 3.
Hvis de gennemsnitlige udgifter pr. barn i børne- og
ungdomstandplejen i behandlerkommunen er større end i
bopælskommunen, jf. § 26, kan Byrådet i
behandlerkommunen beslutte at opkræve en egenbetaling
for børn og unge fra andre kommuner svarende til forskellen
mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale
tandpleje i henholdsvis behandlerkommunen og
bopælskommunen.
Forvaltningen indstiller, at der optages forhandling med
amtets øvrige kommuner om gensidigt at undlade
opkrævning af egenbetaling, idet det vurderes, at de
administrative udgifter ved opkrævningen let vil kunne
overstige indtægten fra egenbetalingen.
§ 6.

I tilfælde, hvor børn og unge under 18 årvæ lger at modtage
det kommunale tandplejetilbud i privat tandlægepraksis eller
ved en anden kommunes tandklinik, kan Byrådet i
bopælskommunen beslutte at færdiggørelse af konkret
påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen
er påbegyndt.
Stk. 2. Byrådet kan beslutte, at børn og unge, der vælger at
skifte mellem henholdsvis bopælskommunens vederlagsfri
tandplejetilbud, privat praksis, og en anden kommunes
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tandklinik, ikke på ny kan skifte tilhørsforhold før op til 1 år
efter seneste behandlerskift.
Forvaltningen indstiller, at færdiggørelse af konkret
påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen
er påbegyndt, således at der bliver ensartede vilkår for de
0-15- årige og de 16- og 17-årige.
Forvaltningen indstiller ligeledes, at der ikke på ny kan
skiftes tilhørsforhold før 1 år efter seneste behandlerskift for
at sikre en vis kontinuitet i behandlinger og mindske den
administrative opgave.
Omfanget af "Frit valg mellem kommunerne" vil være
afhængig af gennemsnitsprisen i omegnskommunerne. I
Jægerspris er gennemsnitsprisen kr. 1.560, i Hillerød kr.
1.224, i Allerød kr. 1.241, i Flelsingør kr. 1.200 Disse
gennemsnitspriser skal sammenholdes med
gennemsnitsprisen i Frederikssund kommune, der ligger på
kr. 1.432
Udvalget har bedt om en oversigt over de 16-17 åriges valg
af privatpraktiserende tandlæge.
I 2001 blev 60 unge på 16-17 år behandlet hos privat
tandlæge. Gennemsnitsudgiften var kr. 2.933, i alt
kr. 175.980.
I 2002 blev 62 unge på 16-17 år behandlet hos privat
tandlæge. Gennemsnitsudgiften var kr. 2.446, i alt 151.652.
I 2003 har det været et forbrug på kr. 135.000 på 51 unge.
Ved vurdering af mindre- eller merudgifter - som følge af
færre eller flere patienter i en organisation, er det relevant at
anvende marginalomkostningsbegrebet, som i enhver
produktionsvirksomhed. Et væsentligt princip i
marginalomkostningsbegrebet er, at merudgiften forbundet
med produktion af yderligere én enhed eller mindreudgiften
ved at producere én enhed mindre, typisk er langt lavere
end gennemsnitsudgiften. Denne mer- eller mindreudgift er
imidlertid ofte vanskelig at beregne, og må så anslås med
en vis usikkerhed.
Udgangspunktet er, at alle faste omkostninger er uændrede,
når man betragter en kortere tidsperiode. Variable
omkostninger er omkostninger, der varierer med antal
producerede enheder eller antal brugere, og vil derfor kunne
bruges som et estimat på marginalomkostningen.
Gennemsnitsudgiften er som oftest kendt eller let at
beregne, og kan med rimelighed anvendes ved
sammenligning af udgifterne for levering af samme ydelse
fra forskellige leverandører, eller ved vurdering af udvikling
af udgifterne i en organisation over en længere tidsperiode.
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1tandplejen vil besparelsen ved et lille fald i patientantal
være langt mindre end svarende til gennemsnitsudgiften.
Der vil være tale om et mindreforbrug af forbrugsvarer i
klinik og administration, samt en tidsbesparelse.
Besparelsen i personaletid som følge af lidt færre brugere vil
i de fleste tilfælde komme andre til gode (serviceforbedring),
og vil først medføre nednormering og dermed give mulighed
for budgetreduktion, hvis ændringen er af væsentligt omfang
og af permanent karakter. Desuden er der ofte tale om en
decentral struktur, hvor det ønskes at opretholde klinikker,
tilgængelighed og serviceniveau for de øvrige brugere.
Fleksibiliteten i forbindelse med personalenormeringer vil
endvidere være begrænset af ansættelsesmæssige vilkår
og overenskomster og aftaler.
Der bliver således tale om en merudgift for kommunen, når
d e rfo r patienter, der behandles af en anden instans, betales
med beløb i samme størrelsesorden som
gennemsnitsudgiften. Dette betyder i sidste ende, at
gennemsnitsudgiften for samtlige brugere vil stige.
Et udgangspunkt for beregning af marginaludgiften er, at
lønandelen i de kommunale tandplejers budgetter typisk
udgør mellem 80 og 85 procent af det samlede budget. De
øvrige 15-20 procent af driftsbudgettet dækker vedligehold
og drift af klinikker samt indkøb af forbrugsvarer,
medikamenter m.v., og disse udgifter vil kun i begrænset
omfang
blive
påvirket ved
mindre
ændringer af
patientantallet.
I Køge og Taastrup har man kørt forsøg med fritvalg. I Køge
fravalgte ca. 15% den kommunale tandpleje, mens ca. 5%
fravalgte den kommunale tandpleje i Taastrup.
Det er vanskeligt at forudsige fravalget i Frederikssund,
ligesom det er vanskeligt at forudsige udgiften. Det er
afhængig af fravalgsprocenten og behandlingens omfang.
Forvaltningen foreslår at fravalget følges hvert kvartal så der
kan tages stilling til omfanget af en evt. budgetregulering i
henhold til fravalget.
Der er 4.280 børn i behandling i børnetandplejen.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 1. Bekendtgørelse af lov om tandpleje nr. 1073 af
11/12-2003

Indstilling:

1. Forvaltningen indstiller, at børn og unge indkaldes 1
gang årligt til undersøgelse for tandsygdomme samt at
børn og unge med øget risiko for udviklingen af
tandsygdomme indkaldes til kontrol (sundhedstjek) og
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5.

6.

7.

Beslutninger:
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forebyggende tandpleje mellem de årlige
undersøgelser efter en individuel vurdering.
Det indstilles endvidere, at forvaltningen udarbejder
informations-materiale svarende til det der benyttes i
den bestående fritvalgsordning for de 16-og 17-årige.
Informationen lægges på kommunens hjemmeside.
Endelig indstilles det, at familier der har udmeldt deres
børn af den kommunale tandpleje tilsendes
information om den nye lovgivning.
Forvaltningen indstiller, at ydelser, som ikke er
omfattet af overenskomst om børne- og
ungdomstandpleje mellem KL og Dansk
Tandlægeforening, først må iværksættes efter
godkendelse af Byrådet.
Forvaltningen indstiller, at der optages forhandling
med amtets øvrige kommuner om gensidigt at undlade
opkrævning af egenbetaling, idet det vurderes, at de
administrative udgifter ved opkrævningen let vil kunne
overstige indtægten fra egenbetalingen.
Forvaltningen indstiller, at færdiggørelse af konkret
påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor
behandlingen er påbegyndt, således at der bliver
ensartede vilkår for de 0-15- årige og de 16- og 17årige.
Forvaltningen indstiller ligeledes, at der ikke på ny kan
skiftes tilhørsforhold før 1 år efter seneste
behandlerskift for at sikre en vis kontinuitet i
behandlinger og mindske den administrative opgave.
Forvaltningen foreslår at fravalget følges hvert kvartal
så der evt. kan budgetreguleres i henhold til fravalget.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag
nr. 26:
Udvalget tiltrådte punkterne 1 til 6.
Udvalget tiltrådte punkt 7 med en ændret formulering:
Forvaltningen indstiller at normering og drift på
børnetandplejen reguleres på baggrund af 1/9-tallene med
den tidligere vedtagne nøgle.
Gennemsnitsprisen på behandling i privat praksis forventes
at blive kr. 1.430.
Gennemsnitsprisen følges nøje og der budgetreguleres ved
afvigelser.
Mindreforbruget på børnetandplejen bruges til finansiering af
udgiften til tandbehandling i privat praksis.
For så vidt angår budget 2004 følges udviklingen og der
reguleres ved budgetopfølgningen.
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Sag nr. 27

Struktur på børnetandplejen

Journal nr.:

16.21.01A21

Lovgrundlag:

Lov om tandpleje

Sagsfremstilling:

Flere af kommunens tandklinikker trænger til renovering, og
det kan blive meget bekosteligt, at bringe alle 4 tandklinikker
op på et tilfredsstillende niveau.
Børn- og ungeudvalget har bedt børnetandplejen om at
udarbejde et forslag til en sammenlægning af kommunens
tandklinikker.
En sammenlægning fra 4 til 2 klinikker vil give økonomisk
mulighed for at bringe standarden op på et acceptabelt
niveau. Samtidig vil en sammenlægning give
klinikpersonalet en mulighed for at etablere et fagligt forum
som savnes i dag, hvor der er få personaler på de enkelte
klinikker.
Børnetandplejen forslår, at Oppe Sundby tandklinik flyttes til
Åbjergskolen og at klinikken på Falkenborgskolen flyttes til
Marienlystskolen. Der etableres så profylakseklinikker på
Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole og Græse
Bakkebyskolen.
Der skal tages stilling til hvorledes eleverne skal
transporteres til og fra tandklinikken.
• Skal det foregå med offentlig transport betalt af
kommunen?
• Skal eleverne selv gå eller cykle?
• Skal forældrene have ansvaret for at bringe børnene til
tandlægen?
Sammenlægningen af Oppe Sundby skole og Åbjergskolens
tandklinikker betyder en udgift til ny unit og stol.
Sammenlægning af Marienlystskolen, Falkenborgskolen og
Græse Bakkebyskolens klinikker betyder en udbygning af
Marienlystskolens klinik samt opsætning af 2 nye units og
stole.
Den samlede pris for sammenlægningen skønnes til et
overslag på kr. 3.024.000 og fordeler sig således:
• Ombygning af Marienlystskolens tandklinik kr.
2.100.000
• 3 nye units a ' kr. 260.000 = kr. 780.000
• 5% til uforudsete udgifter = kr. 144.000
Der skal indhentes konkrete tilbud.
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1forbindelse med etablering af 2. etape af Græse
Bakkebyskolen er der medregnet etablering af et
sundhedsafsnit med tandklinik. Hvis denne tandklinik
ændres til en profylakseklinik, vil der kunne hentes
økonomiske midler fra budgettet på skolens 2. etape til
finansiering a fe n kliniksammenlægning.
Der er i investeringsoversigten for 2004 afsat kr. 9.000.000
til etablering af Græse Bakkeby Skoles 2 etape.
Forslaget om kliniksammenlægningen har været i høring i
skolebestyrelser og MED struktur.
Bestyrelser og MED udvalg har stor forståelse for
nødvendigheden af et større fagligt fællesskab i
børnetandplejen, men peger på at det vil betyde tab af
undervisningstid for eleverne med en længere transporttid til
tandlægen.
Der peges ligeledes på at man ønsker at beholde en
undersøgelsesklinik på Oppe Sundby Skole og
Falkenborgskolen.
Udvalget har ønsket en opgørelse over behandlinger på
Oppe Sundby Skole og Falkenborgskolen.
Opgørelsen er fortaget på en årgang fra bh. klasse til 9.
klasse på Falkenborg og Oppe Sundby.
Opgørelsen på Falkenborgskolen viser at 49% af eleverne
blev behandlet for caries, og 35% kunne nøjes med en
undersøgelse.
På Oppe Sundby Skole blev 21% af eleverne blev behandlet
for caries, og 62% kunne nøjes med en undersøgelse.
16-17% på begge skoler har fået taget røntgenbilleder.
Hvis man opretholder undersøgelsesklinikker uden røntgen,
vil det være 40% på Oppe Sundby Skole og 65% af
eleverne på Falkenborgskolen, der skal transporteres til
caries behandling.
Forvaltningen indstiller, at der indhentes konkrete tilbud på
sammenlægningen og at sagen genoptages med henblik på
en konkret bevilling.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Børnetandplejens strukturforslag bedes medbragt
Bilag:
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1. Skrivelse til skolebestyrelser og MED-udvalg på skoler
og MED-udvalg i Børnetandplejen fra Skolechefen.
Dateret 27. januar 2004.
2. Høringssvar fra tandplejens MED-udvalg
3. Høringssvar fra skolebestyrelsen på
Falkenborgskolen.
4. Høringssvar fra Marienlystskolens MED udvalg
5. Høringssvar fra skolebestyrelsen på Marienlystskolen
6. Høringssvar fra MED-udvalget på Oppe Sundby
7. Høringssvar fra skolebestyrelsen på Åbjergskolen
8. Høringssvar fra skolebestyrelsen på Græse Bakkeby
skolen
9. Høringssvar fra bestyrelse og MED-udvalg på
Gyldensten
10. Høringssvar fra skolebestyrelsen Oppe Sundby
Skoleafdelingen
11. Høringssvar fra MED-udvalget Åbjergskolen
12. Opgørelse over behandlinger på Oppe Sundby og
Falkenborg 2003
Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Børn- og ungeudvalget beder
forvaltningen om at indhente konkrete tilbud til etablering af
følgende:
1. at Oppe Sundby Skoles tandklinik flyttes til
Åbjergskolen og klinikken på Falkenborgskolen flyttes
til Marienlystskolen.
2. at der etableres undersøgelsesklinikken på
Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole, samt et
profylakserum på Græse Bakkebyskolen.
3. at sammenlægningen finansieres af det afsatte budget
til 2. etape af Græse Bakkebyskolen
4. at der etableres transport af eleverne op til 3. klasse til
behandlingsklinikkerne.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag
nr. 27:
Forvaltningens indstilling vedtaget, for så vidt angår
punkterne 1,2 og 3. Punkt 4 blev afvist.

Sag nr. 28

Etablering af et Børn og ungecenter i Frederikssund
kommune

Journal nr.:

16.06.00 P22

Sag fra:

Børn- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget har ønsket at etablere et Børn og
ungecenter der overordnet har til formål er at lave en
ledelsesstruktur i klubberne og Ungdomsskolen, kan
tilgodese de fremtidige krav om:
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• Helhed og overblik over vores børn og unge i
Frederikssund kommune ( social-pædagogisk
arbejde )
• Organisationsudvikling - samarbejde på tværs af
klubberne og ungdomsskolen i øvrigt.
• Personaleudvikling - optimal udnyttelse og udvikling af
evner og ressourcer
• Bedre udnyttelse af ressourcer og materialer
• Stigende krav om dokumentation f.eks.
virksomhedsplaner og høringssvar
• Decentralisering - lønsumsstyring - flere
administrative arbejdsopgaver lægges ud.
• Bedre mulighed ude i klubberne til at kunne
koncentrere sig om det pædagogiske arbejde.
Der etableres et Børn- og Ungecenter i Frederikssund som
består af en Fritidsklub Frederikssund med flere afdelinger,,
omhandlende 4. - 7. klasse og en Ungdomsskole med
tilhørende aftenklub for de 14 - 20 årige.
Endvidere vil centeret huse et vejledningscenter for
Ungdommens Uddannelsevejledning, UU-Vest.
Fritidsklubben og Ungdomsskolen vil hver have en
selvstændig leder, der referere til skolechefen. Det
forudsættes, at der er et tæt samarbejde mellem
fælleslederen for klubområdet og Ungdomsskolelederen.
Fritidsklubben arbejder efter Serviceloven og
Ungdomsskolen arbejder efter Ungdomsskoleloven
Desuden arbejdes der i Børn- og ungecenteret med
følgende opgaver:
• Kriminalpræventivt arbejde, herunder særligt SSPkonsulentfunktionen og koordinationsopgaven i
kommunen samt andre væsentlige opgaver på SSPom rådet).
• Opsøgende gadearbejde (gadeteamet)
• Koordinerende opgaver i forhold til blandt andet:
SSP-udvalget
Familieafdelingen
Politiet
De ansatte SSP-lærere i folkeskolen og Den private
Realskole.
• Udarbejdelse af et forslag til etablering af et
Ungdomsråd.
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Serviceloven bestemmelser vedrørende forældrebetaling er
gældende, for så vidt angår afdelingerne, der har de 10-14
årige som målgruppe. Der opkræves 20% i forældrebetaling.
Forslaget har i november 2003 været forhandlet med BUPL
og i høring i MED strukturen. På baggrund af høringssvar og
forhandling med BUPL er forslaget efterfølgende tilrettet og
genforhandlet med BUPL Den 4. marts 2004 er der opnået
enighed om forslaget til etablering af et Børn- og ungecenter
og underskrevet aftale om løn- og ansættelsesvilkår.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

Økonomien afholdes inden for den afsatte ramme på
klubområdet.

Bilag:

Bilag 1. Etablering af et børn og ungecenter i Frederikssund
Kommune, (dateret 4. marts 2004)

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget anbefale
ove rfo r Økonomiudvalg og Byråd, at der etableres et Børn
og ungecenter i Frederikssund kommune

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag
nr. 28:
Skolechefen oplyste at ungdomsskolerne og klubberne
stadig har hvert sit budget.
Forvaltningens indstillingen vedtaget

Sag nr. 29

Græse Bakkebyskolen 2. etape

Journal nr.:

82.06.00

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Arkitektfirmaet Friis & Moltke, der vandt projektkonkurrencen
om 1. etape af Græse Bakkebyskolen, har nu udarbejdet et
revideret skitseforslag til 2. etape af skolen.
Dette forslag samler op på erfaringerne ved brugen af
skolens 1. etape, samt søger at indarbejde de ønsker til
ændringer i programmet, der er fremkommet ved en række
møder med skolens brugere og forældrebestyrelse. Fler er
især arbejdet med større klasseværelser, bedre grupperum,
samt en ændret lokalisering af faglokalerne.
Skolens 2. etape var i konkurrenceforslaget angivet til at
udgøre et bruttoetageareal på 5510 m2. Dette areal er
gennem en optimering af faglokalerne, og en revision af
kantinearealet i tilknytning til skolens sportshal nedbragt
med ca. 200 m2, således de vedlagte tegninger angiver
udnyttelsen af et samlet areal på 5310 m2 bruttoetageareal,
der ud over alle klasseværelser til brug for 4-6 klasse,
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faglokaler, klubfaciliteter, skolebibliotek og kontorer, også
indeholder en idrætshal på 1165 m2, der er dimensioneret
efter en håndboldbane, men også kan bruges opdelt som 2
gymnastiksale.
Der søges derfor godkendelse af, at der arbejdes videre
med et projekt i denne størrelse, idet det ud fra
erfaringspriser fra skolens 1. etape vurderes, at et projekt i
denne størrelse kan gennemføres til en samlet pris, der
svarer til det afsatte beløb til Skole i Græse Bakkeby - Etape
2 i investeringsoversigten for år 2004-2007.
Et projekt af den foreliggende størrelse skal udbydes i
henhold til EU-lovgivningen.
Der søges godkendelse af at det vedlagte projekt, efter en
yderligere bearbejdning af arkitektfirmaet Friis & Moltke,
danner grundlag for et udbud i henhold til "Bekendtgørelse
om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige byggeog anlægskontrakter i Den Europæiske Union, Bek. Nr. 649
af 30/07/2002" og der i den forbindelse konkurreres alene
om den billigste pris.
Konkurrencen om prisen alene er valgt på grund af at
byggeriets udformning og materialevalg i 2. etape er nøje
fastlagt af bygherren inden udbud.
Herudover søges der endelig godkendelse af at projektet
udbydes i begrænset udbud, hvilket vil sige, at der
indledningsvis gennem EU annonceres efter projektgrupper
af rådgivere og entreprenører, der vil lade sig prækvalificere,
og byggeudvalget efterfølgende udvælger 5-6
projektgrupper, der skal afgive pris på færdigprojektering og
opførelse af byggeriet.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Tegningsmateriale, der fremsendes separat inden Børn- og
Ungeudvalgets møde.

Indstilling:

Byggeudvalget anmoder Børn- og Ungeudvalget om at
anbefale Økonomiudvalget:
1. At der arbejdes videre med et projekt, der omfatter ca.
5310 m2 bruttoetageareal, der ud over alle
klasseværelser til brug for 4.-6.klasse, faglokaler,
klubfaciliteter, skolebibliotek og kontorer, også
indeholder en idrætshal, der er dimensioneret efter en
håndboldbane,
2. at projektet udbydes således at der alene konkurreres
om billigste pris, og
3. at byggeudvalget efter en prækvalifikation udvælger
5-6 projektgrupper til deltagelse i et begrænset udbud.
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Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag
nr. 29:
Forvaltningens indstilling vedtaget.
Skole og Kulturdirektøren oplyste udvalget om at
styregruppen vedr. Græse Bakkebyskolen anbefalede
udvalget, at sagen blev udsat til efter den 13. april 2004,
hvor rammeudmeldingerne for budget 2004 og
overslagsårene er endelig kendt.
Bente Nielsen og Morten Skovgaard ønsker
bygherrådgiverfunktionen udbudt i licitation.

Sag nr. 30

Ansøgning om driftstilskud til legestuen Fioma

Journal nr.:

16.05.03

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for legestuen Fioma ansøger om et mindre
driftstilskud til opretholdelse af legestuens aktiviteter.
Legestuen anvendes af børn af hjemmegående forældre,
som kommer for at lege sammen. De børn som frekventerer
legestuen Fioma optager ikke plads i det kommunale
dagtilbud.
Bestyrelsen ansøger om 10.000 kr. årligt.
Der kan i øvrigt henvises til tidligere ansøgning fra legestuen
"Spiren" (fra september 2002). På daværende tidspunkt
ansøgte Spirens forældregruppe om løn til en leder af
legestuen. Jf. Serviceloven og øvrige retningslinier fra
Socialministeriet kunne kommunen give et mindre tilskud til
private legestuer. Børne- og ungeudvalget valgte ikke at
imødekomme ansøgningen med begrundelsen at løn til en
medarbejder ikke betragtes som "et mindre tilskud".

Bevilling:

Udgiften udgør kr. 10.000 kr. i 2005, budgetåret og
overslagsårene

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Bilag 1: Ansøgning om tilskud til legestuen Fioma.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
1. At der gives tillægsbevilling på kr. 10.000 i 2004 som
driftstilskud til legestuen Fioma.
2. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
3. At udgiften på kr. 10.000 kr. indarbejdes i budget 2005
og overslagsårene.
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Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag
nr. 30:
Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 31

Ansøgning om huslejetilskud til privat pasningsordning
"Spiren"

Journal nr.:

16.05.20040

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Den private pasningsordning "Spiren" ansøger kommunen
om et huslejetilskud.
Forældregruppen påtænker at etablere en privat
pasningsordning med ansættelse af en pædagog 15 timer
om ugen. Endvidere leverer forældrene periodisk
arbejdskraft til pasning af børnene.
Der kommer ca. 25 børn i Spiren i alt. Typisk 15 børn pr.
gang.
Frederikssund Kommune yder tilskud til privat pasning til
børn i aldersgruppen 0 - 2 år, dvs. til barnet skal starte i
børnehave. Tilskuddet andrager 1.000 kr. pr. barn pr.
måned.
Det ansøgte huslejetilskud andrager 48.000 kr. på årsplan
eller 4.000 kr. pr. måned.
Der kan i øvrigt henvises til tidligere ansøgning fra legestuen
"Spiren" (fra september 2002). På daværende tidspunkt
ansøgte Spirens forældregruppe om løn til en leder af
legestuen. Jf. Serviceloven og øvrige retningslinier fra
Socialministeriet kunne kommunen give et mindre tilskud til
private legestuer. Børne- og ungeudvalget valgte ikke at
imødekomme ansøgningen med begrundelsen at løn til en
medarbejder ikke betragtes som "et mindre tilskud".
Det skal endvidere nævnes, at de børn som frekventerer
Spiren ikke optager plads i det kommunale dagtilbud.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning om huslejetilskud i forbindelse med
privat pasningsordning.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
1. At der ikke gives driftstilskud til legestuen Spiren.

Beslutninger:
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Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag
nr. 31:
Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 32

Revision af ventelisteregler

Journal nr.:

16.06.01 P05

Sag fra:

Børne- og ungeudvalget

Lovgrundlag:

Serviceloven
Bekendtgørelse om ophold for betaling i dagtilbud
Bekendtgørelse om orlov til børnepasning

Sagsfremstilling:

"I Byrådets møde i januar blev det vedtaget, at der gives
tilsagn om pasningsplads til alle børn, der er mindst 10
måneder gamle, hvis de er rettidigt op skreve t...". På denne
baggrund har forvaltningen foretaget justeringer af de
eksisterende ventelisteregler, jf. vedlagte bilag 1.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 1: Visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO
og klub pr. 1.2.2004 (dateret 9. marts 2004)

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
At visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO og
klub godkendes, jf. bilag 1.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004, sag
nr. 32:
Sagen er udsat til næste møde.

Sag nr. 33

Principper for vippenormering i Frederikssund
Kommune

Journal nr.:

16.06.04

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 blev der
indført vippenormering i daginstitutionerne i Frederikssund.
Vippenormeringen blev indført for at optimere
kapacitetsudnyttelsen. En forudsætning ved indførelse af
vippenormeringen var, at der ikke måtte indskrives flere
børn, end en kvadratmeter opmåling tilsagde. Princippet ved
indførelsen af vippenormeringen var, at der skulle være det
antal børn i institutionerne, der var kvadratmeter til. Derfor
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oplevede mange af institutioner, at deres grundnormering
blev sat ned.
De mindste institutioner (40 enheder og derunder) er ikke en
del af vippenormeringen.
I denne sag søges fastlagt principper for vippens størrelse,
tildeling af personaleressourcer og normtal.

Vippens maksimum og minimum
Vippenormeringen fungerer således at der er færrest børn
pr. 1.8., et gennemsnitligt antal børn pr. 1.2. og det
maksimale antal børn pr. 1.7.
Jf. sommerudskiftningen 2003 blev det klarlagt at ca.
halvdelen af skolebegynderne forlod institutionerne i juli
måned, hvorfor der var mange ledige pladser i juli, hvor
institutionerne har personale-normering til flest børn. På
denne baggrund anbefales det, at maks. vippepunktet
forskydes til 1.6. og minimum forskydes til 1.7.

Vippens størrelse
I dag er vippens størrelse mellem 3% og 8%. Dvs. at der
mellem gennemsnit og minimum/maksimum er mellem 3 og
8%. En ens vippenormering på 5% vil betyde, at 11
institutioner skal have ændret deres grundnormering. Netto
vil ændringen svare til, at der bliver 10 enheder færre i
institutionssystemet.
En indførelse af en vippenormering på 10% vil komme til at
berøre alle daginstitutionerne. Grundnormeringen sættes
yderligere ned, svarende til at der bliver 73 enheder færre i
daginstitutionssystemet.
Såfremt udvalget vælger at ændre på vippens størrelse
anbefaler forvaltningen stærkt, at det bliver i forbindelse
med at der alligevel foretages ændringer i personalet, f.eks.
i forbindelse med yderligere besparelser. Forvaltningen
anbefaler at vippenormeringens størrelse bliver på 5%.

Princip for tildeling af personalenormering
I dag tildeles institutionerne en personalenormering
svarende til grundnormeringen eller gennemsnittet. Det vil
være muligt at indføre en ordning, hvor daginstitutionerne
reguleres i forhold til det antal børn der faktisk er indmeldt i
daginstitutionen. Af hensyn til kontinuitet mv. i institutionerne
anbefaler forvaltningen, at institutionerne fortsat tildeles
personalenormering svarende til gennemsnittet eller
grundnormeringen.
Princip for tildeling af normtal
I dag tildeles institutionerne normtal i forhold til
gennemsnittet eller grundnormeringen.
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Forvaltningen anbefaler, at princippet for tildelingen af
normtal fremover bliver, at normtallet reguleres i forhold til
antallet af faktisk indskreven børn.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Bilag 1: "Vippenormering" (dateret 6. marts 2004).
Bilag 2: Referat af forhandling om vippenormering mellem
BUPL og PMF samt Frederikssund Kommune (dateret 9.
marts 2004).

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
1. At vippens maksimum er pr. 1.6. og vippens minimum
er pr. 1.7.
2. Vippens størrelse er 5%. Vippen reguleres inden for
en 2-årig periode i forbindelse med generelle
personaleændringer.
3. Personaleressourcerne tildeles fortsat i forhold til
grundnormeringen eller gennemsnittet.
4. Normtal tildeles i forhold til det faktisk antal indskrevne
børn. Reguleringen sker en gang om året.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004, sag
nr. 33:
Sagen genoptages på næste møde

Sag nr. 34

Renovering af kommunens tandretningsklinik

Journal nr.:

82.07.S05

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Styrelsesloven

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte på sit møde d. 4. september 2001, sag
nr. 124 en bevilling på kr. 200.000 til renovering af
tandretningsklinikken.
Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet
udviser et mindreforbrug på kr. 35.606,31.
Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har
ingen bemærkninger hertil.
I kasse og regnskabsregulativet er det besluttet at
anlægssager over 1. mio. kr. eller med en afvigelse på +/10% skal forelægges fagudvalg og Byråd. Da denne sag har
et mindreforbrug på kr. 35.606,31, svarende til en afvigelse
på +17,8% skal sagen derfor forelægges.
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Bevilling:

Det anbefales at mindreforbruget på kr. 35.606,31 tilgår
kassebeholdningen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 1 regnskab for anlægsbevilling projekt nr. 583.053

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes
samt at mindreudgiften på kr. 35.606,00 tilgår
kassebeholdningen

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004, sag
nr. 34:
Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 35

Regnskab 2003 for Børne- og ungeudvalgets område

Journal nr.:

00.01 S08

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Kasse- og regnskabsregulativet

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2003 foreligger nu for Børne- og
ungeudvalgets område.
Regnskabet viser et merforbrug på børn og ungeudvalget
område på løn og drift på 2,2 mio. kr., hvilket skal ses i
forhold til et gældende budget på 256,7 mio. kr. Dette svarer
til en forbrugsprocent på 101%.

Skoleområdet
Skoleområdet har et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget
er fordelt med et merforbrug på løn med 1,8 mio. kr., et
merforbrug på drift på 1,4 mio. kr. og merindtægter på 0,9
mio. kr.
Merudgifterne på 2,2 mio. kr. skyldes primært et merforbrug
på §20.2 undervisning, hvor Frederiksborg Amt har ændret
sin fakturering sådan at Frederikssund Kommune i 2003 har
afholdt 1,5 års udgifter, i alt 1,8 mio. kr.
Flerudover har de amtslige SFO ved specialskoler haft et
væsentligt merforbrug i alt 0,6 mio. hvilket også skyldes at
der er afregnet for 1,5 år.
Der ansøges på Folkeskoleområdet om overførsel af
uforbrugte driftsmidler på 2,4 mio. kr. og overførsler af et
merforbrug på lønkonti med overførsels adgang på 0,6 mio.
kr. Der ansøges endvidere om overførsel for
skolepsykologen på 0,1 mio. kr.

Institutionsområdet
Institutionsområdet har et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.
svarende til en forbrugsprocent på 100%. Der er et
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merforbrug på lønnen på 1,7 mio. kr., et merforbrug på
driften på 0,06 mio. kr. og merindtægter på 1,8 mio. kr.
Merforbruget på lønnen skyldes at der har været megen
langtidssygdom blandt daginstitutionslederne, at der har
været flere børn i nogle af institutionerne (5+7) end der har
været budget til, samt at en besparelse som blev vedtaget i
forbindelse med budget 2003 ikke blev effektueret pr. 1.
januar 2003 som planlagt, men først blev effektueret pr. 1.
august 2003.
Der ansøges på institutionsområdet om overførsel af
uforbrugte driftsmidler på 0,5 mio. kr. og overførsler af et
merforbrug på lønkonti med overførsels adgang på 0,4 mio.
kr. Der ansøges endvidere om overførsel af uforbrugte
driftsmidler på fællesformål vedr. daginstitutioner på 0,6 mio.
kr. Der ansøges på fællesformål for klubberne og for
klubberne om overførsel af uforbrugte driftsmidler på 0,2
mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger
Forebyggende foranstaltninger bakketoppen har et
merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært
merudgifter på driften. Bakketoppen er fuldt decentral. Der
er aftalt en plan for afvikling af det oparbejdede merforbrug.
Der ansøges om overførsel af merforbrug på 0,3 mio. kr.

Børnetandplejen
Børnetandplejen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette
er fordelt med et mindreforbrug på løn på 0,4 mio. kr. og
mindreforbrug på drift på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes økonomisk mådehold, som følge af usikkerheden i
forbindelse med den fremtidige struktur for Børnetandplejen.
Der ansøges om et overførsel af uforbrugte driftsmidler på
0,1 mio. kr. og overførsel af uforbrugte lønmidler i alt 0,4
mio. kr.

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen har et merforbrug på 0,2 mio. kr.
Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på løn på
0,3 mio. kr., og et merforbrug på drift på 0,4 mio. kr.
Der ansøges om overførsel af uforbrugte lønmidler i alt 0,07
mio. kr. og overførsel af merforbrug på driften på 0,2 mio. kr.

Anlæg
Der ansøges om uforbrugte rådighedsbeløb på kr. 1,3 mio.
kr. vedr. Skole i Græse Bakkeby 1. etape, renovering af
fysiklokaler og diverse renoveringsarbejder på skoler.
Hvis overførslerne af uforbrugte driftsmidler vedtages vil det
påvirke regnskabet tilsvarende.
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Der ansøges om en overførsel på løn- og driftsmidler på
netto i alt kr. 3.229.280 kr.
Der ansøges om overførsel af rådighedsbeløb på netto kr.
1.270.050 kr.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag:
1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004
Folkeskolen
2. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2003 til 2004
Folkeskolen
3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004
for Skolepsykolog
4. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2003 på Børnog ungeudvalgets område Skoleområdet
5. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for dagpleje og
daginstitutioner fra 2003 til 2004
6. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2003 til 2004
daginstitutionsområdet
7. Overførsel af uforbrugte driftsmidler på fællesformål
vedr. daginstitutioner fra 2003 til 2004
8. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for fællesformål
for klubberne og klubberne fra 2003 til 2004
9. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2003 på Børnog ungeudvalgets område Institutionsområdet
10. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004
for Bakketoppen
11. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004
for Børnetandplejen
12. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2003 til 2004
Børnetandplejen
13. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til
2004 Skoleområdet
14. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til
2004 Tandplejen
15. Sektorbeskrivelse dagpasning
16. Sektorbeskrivelse/årsberetning 2003 pædagogisk
psykologisk rådgivning
17. Sektorbeskrivelse for folkeskoler

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen anmoder Børn- og
ungeudvalget anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at
1. der overføres uforbrugte driftsmidler kr. 2.536.790 fra
2003 til 2004 på skoleområdet
2. der overføres et merforbrug på lønmidlerne kr.
618.800 fra 2003 til 2004 på skoleområdet
3. der overføres uforbrugte driftsmidler kr. 147.850 fra
2003 til 2004 på skolepsykolog
4. regnskabsbemærkningerne på folkeskoleområdet
godkendes
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5. der overføres uforbrugte driftsmidler kr. 526.890 fra
2003 til 2004 på dagpleje og daginstitutionsområdet
6. der overføres et merforbrug på lønmidlerne kr.
357.700 fra 2003 til 2004 på daginstitutionsområdet
7. der overføres uforbrugte driftsmidler kr. 596.740 fra
2003 til 2004 på fælles formål vedr. daginstitutioner
8. der overføres uforbrugte driftsmidler kr. 225.190 fra
2003 til 2004 på fælles formål for klubberne og
klubberne
9. regnskabsbemærkningerne på institutionsområdet
godkendes
10. der overføres merforbrug på driftsmidlerne kr. 276.070
fra 2003 til 2004 på Bakketoppen
11. der overføres uforbrugte driftsmidler i alt kr. 89.420 fra
2003 til 2004 på 583 Børnetandplejen og Odontologisk
klinik
12. der overføres uforbrugte lønmidler kr.361.970 fra 2003
til 2004 på Børnetandplejen
13. der overføres uforbrugte rådighedsbeløb i alt kr.
1.254.010 fra 2003 til 2004 på Skole i Græse Bakkeby
1. etape, renovering af fysiklokaler og diverse
renoveringsarbejder skoler.
14. der overføres uforbrugte rådighedsbeløb kr. 16.040 fra
2003 til 2004 på renovering af kommunens tandklinik
ved Marienlystskolen.
15. godkende sektorbeskrivelse for dagpasning
16. godkende sektorbeskrivelse for pædagogisk
psykologisk rådgivning
17. godkende sektorbeskrivelse for folkeskoler
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag
nr. 35:
Sagen er udsat til næste møde.

Sag nr. 36

Eventuelt.

Beslutninger:

Der afholdes ekstraordinært Børn- og Ungeudvalgsmøde
den 27. april.
Børn- og Ungeudvalgsmøde den 22. september 2004 flyttes
til den 15. september 2004.

Anette Lauge Jensen
Bente Nielsen

Selim Yumuk
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Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang

