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Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren (gruppe for børn med behov for
støtte) i Rørskov
Sag nr. 80
Eventuelt.

Sag nr. 76

Orientering
Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder
Nøgletal
Vedlagt (Bilag 1)
Til efterretning. Antallet af SFO-elever undersøges nærmere.
Orientering om projektet ’’Fælleskommunal/amtslig strategi
for den vidtgående specialundervisning”
Bilag vedlagt (bilag 2) Der er i fællesskab mellem Frederiksborg
Amt og Kommunerne i Amtet besluttet at udvikle en helhedsplan
for den vidtgående specialundervisning som styringsredskab i
forbindelse med gennemførelse af den ændrede opgavefordeling i
den offentlige sektor ” Det nye Danmark”
Til efterretning
Fællesleder på klubområdet
Orientering om status.
Til efterretning

DagCap
Orientering om status på overvejelserne vedr. implementering af
DagCap.
Til efterretning

Status på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat på
Dagpleje, Børnehaver, daginstitutioner og klubber
Notat vedlagt (Bilag 3). Notatet er vedlagt for at sikre Børn- og
ungeudvalget en opdateret viden omkring forældrebetaling,
fripladser og søskenderabat på institutionsområdet.
Til efterretning.
Set. Georgsgårdens Børnehave
Der gives på udvalgsmødet en status på sagens forløb siden sidst
Børn- og ungeudvalget modtog en orientering.
Til efterretning.

Sag nr. 77

Genoptagelse af sag om Dyreklubbens placering

Journal nr.:

16.06.08

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:
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Planlægningen af byudviklingsområdet i Sydbyen er påbegyndt.
Første fase af opgaven omfatter udarbejdelse af en samlet plan
for hele området. Der er i den forbindelse behov for en politisk
afklaring af Dyreklubbens fremtidige placering.
Dyreklubben disponerer i dag over et areal på 37.300 m2.
Bygninger, skure og stalde er placeret umiddelbart vest for
daginstitutionen Ørnesten. Den resterende del af arealet
anvendes til folde.
Forvaltningerne foreslår, at der tages stilling til, om der skal
arbejdes på at finde en løsning, så arealet helt eller delvis frigøres
til boligformål. Forvaltningen ser følgende tre alternativer:

1.
Dyreklubbens nuværende placering opretholdes. Det vil betyde
færre grunde til udstykning.

2.
Placeringen af Dyreklubbens bygninger opretholdes, bortset fra
kaninburene, og foldene syd for klubbens bygninger som flyttes til
et areal langs Østersvej på den tidligere losseplads. Det vil frigøre
ca. 20.000 m2 og give mulighed for at udstykke 20-24 grunde
med en forventet salgspris på min. kr. 16 mio. (forudsat er en
grundpris på kr. 800.000) og et provenu på ca. kr. 5 mio. Herfra
skal trækkes en skønnet udgift på kr. 250.000 til flytning og
reetablering af foldene.
Differencen mellem salgspris og provenu er udgifterne til
byggemodning
3.
Dyreklubben flyttes til Stenhøjgård.
Det vil give mulighed for at udstykke 38-42 grunde med en
forventet salgspris på min. kr. 30,4 mio. og et provenu på ca. kr.
10 mio. Herfra skal trækkes en skønnet udgift på kr. 2-3 miil. til
flytning af Dyreklubben.

Børn- og ungeudvalget den 12. maj 2004:
Udvalget beder forvaltningen om, at arbejde videre med
alternativerne nr. 2 og 3 både pædagogisk og økonomisk.
Samtidig beregnes overslag på etablering af forsvarlig
tilkørselsvej ad Ventevej til Stenhøjgård.
Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag på ændringer
i forhold til alternativ 2 og 3.

Børn- og ungeudvalget den 9. juni 2004:
Udvalget beder forvaltningen om at sende alternativ 2 og 3 i
høring i klubberne og relevante skolebestyrelser og institutioner.
Et flertal af høringssvarene peger på, at en flytning af
Dyreklubben til Stenhøjgård vil betyde en mulighed for større
udnyttelse af Dyreklubbens kapacitet. Den mere centrale
placering betyder at børn fra hele byen vil kunne benytte
Dyreklubben.
Forældrerådet i Dyreklubben peger entydigt på Dyreklubbens
nuværende placering og ønsker derfor alternativ 2.
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Plan- og miljøafdelingen har udarbejdet et forslag for udbygningen
af Sydbyen, hvor Dyreklubbens nuværende placering
opretholdes, dog med flytning af foldene. Skitse vedlægges som
bilag. Plan- og miljøudvalget behandler sagen den 17. august
2004
Økonomiudvalget skal på et møde den 6. september
tage stilling til projektet Sagen genoptages med henblik på en
bevilling til flytning af Dyreklubben, når Økonomiudvalget har
taget stilling og der er udarbejdet en tidsplan.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen
Tidligere udleverede bilag som bedes medbragt:
• Planoversigt
• Økonomisk overslag på alternativ 2 og 3
• Pædagogiske overvejelser ved valg af alternativ 2 og 3
Bilag vedlagt denne dagsorden:
1. Plan og miljøafdelingens skitse (Udleveres på mødet)
2. Kopi af udsendt høringsmateriale
3. Høringssvar fra Dyreklubben
4. Høringssvar fra klub Mix
5. Høringssvar fra personalegruppen i Grønlien
6. Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Grønlien
7. Høringssvar fra det koordinerende MED-udvalg i BKF

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om
1. at indstille til Økonomiudvalget at Dyreklubben flyttes til
Stenhøjgård.
2. at Børn- og ungeudvalget beder forvaltningen om at
indhente tilbudspriser på flytning af Dyreklubben, når det
passer ind i tidsplanen.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalget den 18. august 2004 sag nr. 77:
Den Tekniske direktørs mail af 13. august 2004 indgik i
behandlingen.
Da der i forbindelse med arbejdet om helhedsplanen for Sydby
området er opstået tvivl om hvorvidt området hvor dyreklubben
ligger skal forblive en grøn kile eller hvorvidt området ønskes
udstykket og desuden er usikkerhed om det forventede provenu i
forhold til det budgetterede, udsættes sagen til udvalgets møde i
december 2004.

Sag nr. 78

Forhåndstilkendegivelse vedrørende kommunal finansiering
af privat Rudolph Steiner institution

Journal nr.:

16.05.03

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen
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Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

En privatperson ønsker at starte en Rudolf Steiner institution i
Frederikssund. Denne person har en forældregruppe på 8 - 9
forældre bag sig. Kommunen er blevet spurgt, hvilke muligheder
der er for finansiering/medfinansiering af institutionen.
Kommunen skal yde tilskud, men beslutterselv hvordan indenfor
Servicelovens rammer. Serviceloven rummer følgende
muligheder:
Puljeordning.
Selvejende institution.
Tilskud til det enkelte barn
Kommunen kan selv vælge, hvorvidt den ønsker at yde tilskud til
en puljeordning. Tilskuddet ydes pr. barn i puljeordningen.
Såfremt kommunen vælger at yde tilskud til en puljeordning,
bestemmer kommunen selv tilskuddets størrelse og er dermed
ikke forpligtet til at dække den samlede driftsudgift for ordningen.
Kommunen kan ligeledes selv vælge. Hvorvidt den ønsker at
indgå driftsoverenskomst med en selvejende institution. Vælges
denne form, skal kommunen dog dække alle driftsudgifter.
Jf. Serviceloven yder kommunen i dag tilskud til privat pasning af
børn i aldersgruppen 0-2 år. Tilskuddet udgør 1.000 kr. pr.
måned. Dette tilskud vil forældregruppen kunne få for såvidt angå
børn i den pågældende aldersgruppe.
Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af Troldehøj, Ventevej 54
bør overvejes i forbindelse med denne sag.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller
At udvalget drøfter sagen og giver en forhåndstilkendegivelse om
tilskudsform.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. august 2004, sag nr.
78:
Udvalget ser positivt på ansøgningen, men vil gerne have
vilkårene for selvejende institutioner belyst nærmere.

Sag nr. 79

Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren
(gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov

Journal nr.:

16.06.20

Sag fra:

Børne- og ungeudvalget

Bilag:
1. Folder: ’’Hvordan værner vi om barndommen”
af Rudolph Steiner Børnehaveseminariet.
2. Introducing Rudolf Steiner by Owen Barfield
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Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

1overensstemmelse med Byrådets beslutning i forbindelse med
vedtagelsen af budget 2003 er der etableret en knast i
daginstitutionen Rørskov pr. 1.8.2003. I Knasten er indskrevet
støttebørn, som tidligere var indskrevet enkeltvis i kommunens
daginstitutioner. Etableringen af knasten i Rørskov er en egentlig
udvidelse af pladskapaciteten på dagområdet med 7 pladser.
Jf. sag nr. 21 af 19. marts 2003 og sag nr. 23 af 1. april 2003
hvori det er beskrevet, at specialgruppen skal normeres med en
grundnormering til det indskrevne antal børn (7 børn) og 120
støttetimer. De 120 støttetimer finansieres af
støttepædagogpuljen. Grundnormeringen til de 7 pladser søges
hermed finansieret.
Af sagsfremstillingen fremgår det, at pladsudvidelsen finansieres
delvist af normeringen til den ny institution på Ventevej og delvist
af kassebeholdningen i 2004. Konsekvensen er således, at der
ikke er budget til mere end 40 pladser på Ventevej frem til
årsskiftet 2004/05. Samtidig skal der peges på, at der er
yderligere en finansierings-mulighed, nemlig
støttepædagogkorpsets vikarkonto, som delvist kunne finansiere
vikar på de 120 timer i knasten. Dette er dog fravalgt, fordi
støttepædagogkorpsets vikarbudget i forvejen er relativt lavt
nemlig 2 % af normeringen mod institutionernes 7,8 % af
normeringen til vikar. Vikarkontoen i støttekorpset anvendes til
vikarer for støttepædagoger i de institutioner, som har de
allertungeste støttebørn. Det vil være meget vanskeligt at
undvære nogle af de i forvejen få timer.
Som det kan ses nedenfor er der forskel på 2004 og
overslagsårene. Det skyldes den ændrede åbningstid pr.
1.8.2004.

Bevilling:

Rørskovs personalebudget udvides med 269.000 kr. i 2004 og kr.
259.340 i overslagsårene (kt. 514 018 010 09).
Rørskovs budget for normtal udvides med kr. 12.300 i 2004 og
overslagsårene (kt. 514 18 450 06)
Rørskovs vikarbudget udvides med kr. 78.630 i 2004 og
overslagsårene (514 18 080 03).
I alt tilføres Rørskov kr. 360.630 i 2004 og 350.230 kr. i
overslagsårene.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Bilag 1: Forudsætninger for beregningen af udgifterne til 7 ekstra
enheder i den kommunale specialgruppe Spiren (dateret 1. april
2004)
Børne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalg og
Byråd,
1. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs personalebudget på
269.000 kr. i 2004 og 259.340 i overslagsårene.
2.

At der gives tillægsbevilling til Rørskovs budget for normtal
på kr. 12.300 i budgetåret og overslagsårene.
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3.

At der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på kr.
76.630 i budgetåret og overslagsårene.

4.

At tillægsbevillingerne i 2004 til Rørskov finansieres delvist af
bevillingen til ny institution Ventevej - kr. 219.800 og delvist af
kassebeholdningen - 140.830 kr.

5.

At tillægsbevillingen til de 7 ekstra pladser i Rørskov i
budgetåret og overslagsåret indarbejdes i budget 2005 og
overslagsårene.

6.

At normeringen i den nye institution Ventevej 53 er 40
enheder i perioden 1.4.2004-31.12.2004. I 2005 opbygges
institutionen om nødvendigt til 80 enheder.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr. 54:
Forvaltningens indstilling vedtaget.
Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2004, sag nr. 124:
Sagen sendes tilbage til Børn- og Ungeudvalget.

Supplerende indstilling
Sag nr.

Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren
(gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov

Journal nr.:

16.06.20

Sag fra:

Børne- og ungeudvalget

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Sagen om finansiering af den kommunale specialgruppe i
daginstitutionen Rørskov er sendt tilbage til Børne- og
ungeudvalget fra Økonomiudvalget med følgende spørgsmål:
”Vil tilførslen af vikarbudget til den kommunale specialgruppe på
78.000 kr. udhule besparelsen på kr. 500.000 på støttepædagogkorpset?”
Til dette kan forvaltningen svare, at beslutningen om at oprette
yderligere 7 pladser i Rørskov belaster det kommunale budget
med kr. 90.930 til henholdsvis normtal og vikar. Udgiften til
normtal og vikar er beregnet på baggrund af den norm, som er
gældende for alle daginstitutioner i kommunen. Personaleudgiften
er finansieret af støttepædagogkorpsets budget.
Sammenholdes udgiften til yderligere 7 pladser med besparelsen
på støttepædagogkorpset bør udgiften rettelig også
sammenholdes med besparelsen på 20 enheder, som
daginstitutionen Rørskov blev pålagt pr. 1.1.2003 i forbindelse
med nednormeringen fra 60 til 40 enheder. I denne besparelse
burde der således ikke have været besparet vikar og normtal på
de 7 enheder med helårsvirkning. Besparelsen burde have været
på 7 måneder, da de yderligere 7 pladser blev oprettet pr.
1.8.2003.
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Som beskrevet i sagsteksten ovenfor, vil det få store
konsekvenser for støttebørnene i daginstitutionerne, hvis støtte
pædagogkorpsets vikarkonto beskæres mhp. at finansieres
udgiften til de ekstra 7 pladser i Rørskov. Forvaltningen kan
således ikke anbefale dette.

Bevilling:

Rørskovs personalebudget udvides med 269.000 kr. i 2004 og kr.
259.340 i overslagsårene (kt. 514 018 010 09).
Rørskovs budget for normtal udvides med kr. 12.300 i 2004 og
overslagsårene (kt. 514 18 450 06)
Rørskovs vikarbudget udvides med kr. 78.630 i 2004 og
overslagsårene (514 18 080 03).
I alt tilføres Rørskov kr. 360.630 i 2004 og 350.230 kr. i
overslagsårene.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Bilag 1: Forudsætninger for beregningen af udgifterne til 7 ekstra
enheder i den kommunale specialgruppe Spiren (dateret 1. april
2004)
Børne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalg og
Byråd,
1. At indstillingen fastholdes.

Beslutninger:

Børne- og ungeudvalgets møde den 18. august 2004, sag nr
79:
Forvaltningen redegjorde for at en nærmere gennemregning
godtgjorde at der var tale om en merudgift til vikarløn på kr.
58.000 som rettelig reducerede den vedtagne besparelse på
500.000 kr. på støttepædagogkontoen til 442.000.
Denne udgift foreslår forvaltningen bliver afholdt over den
samlede lønkonto på institutionsområdet.
Indstillingen tiltrædes idet de 140.830 kr. ændres til 82.830 kr.

Sag nr. 80

Eventuelt.
Intet
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