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Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 22. juni
2004

Medlemmer:
Niels Jørgen Pedersen
Hanne Kyvsgaard
Birgit Bangshof Mortensen
Kristian Moberg
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Annie Hansen

Afbud:

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

22. juni 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 11.10

Bemærkninger:

Bitten Kyhl Olsen deltager ved punkterne 2, 3, 4, 5 og 6.

Praktiske oplysninger: Jens Brogaard Jensen gik kl. 09.30 ved pkt. 3 . Kristian Moberg gik kl.
10.50 ved pkt. 14.

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til dagpleie/daainstitutioner
Daginstitutionernes virksomhedsplaner 2004
Indførelse af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for 0-6 årige
Tilbygning til dagplejens legestue
Kostpolitik for dagtilbud
Nøgletal vedrørende dagtilbud i Frederiksborg amt 2004
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Ansøgning om bevarelse af fritidshjemsplads i Skibby kommune efter fraflytning
Specialundervisning for skoleåret 2004/2005
Drøftelse af skolestrukturen i kommunen
Om- og tilbygning. Ferslev skole
Ungdomsskoleplan for 2004/2005 på Skibby ungdomsskole
Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5
Budget for 2005
Referat fra udvalgets møde med Ældre- og handicaprådet
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1.

Optagelse til daapleie/daainstitutioner
]. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. juli 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skele-, secial- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 taget ovennævnte
til efterretning.

2.
Daginstitutionernes virksamhedsplaner 2004
J. nr. SSSF 16.05
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
På baggrund af Servicelovens bestemmelser kap. 4 § 8 og kap. 5 § 19 samt tilsynsbesøg i
institutionerne, fremsender forvaltningen virksomhedsplaner for Dagplejen, børnehaverne,
fritidshjem og klubberne, samt Skovbørnehaven.
Børnehavernes virksomhedsplan danner baggrund for den årlige evaluering af det
forebyggende arbejde.
Det indstilles.
At planerne godkendes.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 godkendt
planerne, men at de fremover udarbejdes i kortere udgaver.

3.
Indførelse af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for 0-6 åriae
J. nr. SSSF 16.05
Afgøres af Byrådet
Den 24. marts 2004 vedtog folketinget et lovforslag om indførelse af læreplaner i dagtilbud
under Lov om social service. Loven træder i kraft den . 1. august 2004.
Loven er en tilføjelse til servicelovens §8 , som omhandler formålsbestemmelsen for
dagtilbud.

Dagsorden til S S SU

Side 3 af 11

Indførelsen af pædagogiske læreplaner er bl.a. begrundet i , at det skal understøtte, udvikle
og udfordre børns grundlæggende potentialer og kompetencer. Loven ses endvidere som en
væsentlig del af regeringens indsats for at modvirke negativ social arv.
I de pædagogiske læreplaner beskrives dagtilbudets arbejde med mål for læring, samt mulige
aktiviteter og metoder. Herudover skal der beskrives hvordan udsatte børns læring
understøttes.
I flg. loven er det Socialministeren der fastsætter regler for indhold af de overordnede mål
for læring i dagtilbudene.
Læringsmålene relaterer til seks overordnede temaer:
Sprog
Sociale kompetencer
Personlige kompetencer
Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener
Krop og bevægelse
Læring handler i flg. bemærkningerne til lovforslaget om dannelse , udvikling og forandring.
Læring må ikke forveksles med indlæring eller i forbindelse med undervisning - men ses som
et bredt læringsbegreb.
De pædagogiske læreplaner skal godkendes af forældrebestyrelsen og af
kommunalbestyrelsen. Læreplanerne skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen.
Forvaltningen fremsender forslag til implementering, idet der tilrettelægges 2 temadage i
efteråret - første temadag afholdes den 27. oktober og anden temadag afholdes den 2.
december 2004.
Økonomi:
I lovforslaget var der afsat 11 mio. kr. i 2004, 7 mio. kr. i 2005 og derefter 5,5 mio. kr.
årligt over bloktilskuddet til kommunerne som kompensation for merarbejdet.
Skibby kommune vil derfor modtage kr. 13.200,- i 2004 , kr. 8.400,- i 2005,og derefter
kr. 6,600 årligt.
Udgift til afholdelse af 2 temadage i efteråret : kr. 16.000
Udover de 2 temadage er der behov for at understøtte processen med at implementerer
pædagogiske læreplaner i 0-6 års institutionerne. Det er vigtigt at medarbejderne inddrages
- i de enkelte institutioner, samt på tværs af institutionerne, så der opnås fælles faglig
udvikling på området.
Fortsættes...
3. fortsat
Det indstilles.
At det godkendes, at der oprettes en rammekonto til implementering af læreplaner i
dagtilbud, og at beløbene fra bloktilskud i 2004, 2005, 2006 og følgende år overføres til
rammekontoen.
At forslaget anbefales, som beskrevet i skrivelse af 7. juni 2004.
At Beløbet finansieres over kassebeholdningen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 22. juni 2004
indstillingen. Økonomichefens skrivelse af 18. juni 2004 blev omdelt på mødet.

4.
Tilbygning til dagplejens legestue
J. nr. SSSF 82.20.04
Afgøres af Byrådet
Teknisk forvaltning har udarbejdet forslag til en tilbygning på den østlige barak. Tilbygningen
skal kunne rumme opbevaring af ca. 20 barnevogne, depotplads til inventar/materialer og
legeredskaber til daglig benyttelse.
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Der er fremsendt 5 situationsbeskrivelser. Disse er drøftet med souschefen i Dagplejen.
Forslag A indstilles med følgende bemærkninger: Tagkonstruktionen bør dække flisegang
langs tilbygningen, således at der tørskoet er adgang til barnevognsrum og
inventar/materialerum. Rum til legeredskaber bør have døråbning direkte til legeplads, evt.
en skydedør, der giver de små brugere og dagplejerne let adgang til legeredskaber.
Forslag A kan opføres uden dispensation (og nabohøring).
Det indstilles.
At udvalget drøfter, hvorvidt sagen skal fremsendes til behandling ved budgetbehandlingen
for 2005.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 godkendt
indstillingen.

5.
Kostpolitik for dagtilbud
J. nr. SSSF 16.06.10
Til orientering
Medier og fagblade har gennem længere tid været spækket med indslag om de voksende
problemer med danske børns sundhedstilstand. Børns dagligdag er ændret, både hvad angår
kost- og motionsvaner. Det er ikke længere en selvfølge, at børn er fysisk aktive og leger
udendørs. Mange børns dagligdag er overvejende præget af stillesiddende aktiviteter.
Vores kostvaner har ændret sig, og mange børn spiser for fed og forkert mad. De fleste børn
opholder sig dagligt mange timer uden for hjemmet i daginstitutioner, og derfor har
dagtilbuddene et stort medansvar for børnenes sundhed.
I juni 2003 blev der nedsat et kostudvalg, med rep. fra de 4 aldersgrupperinger som
kommunens dagtilbud er inddelt i, samt sundhedsplejersken. Udvalgets opgave var at
udarbejde et forslag til en kostpolitik for hele daginstitutionsområdet.
Formålet med arbejdsgruppen:
> Sætte fokus på børns kost-og spisevaner.
> Fremme sundheden.
> Medvirke til at institutionerne indtager en bevidst og synlig holdning til deres
madtilbud.
> Tilskynde indkøb af økologiske madprodukter.
> Udarbejde oplæg til institutionerne og få skabt debat i personalegrupperne og
forældrebestyrelserne.
> Indhente udtalelser fra forældrebestyrelser til den overordnede kostpolitik, inden den
sendes til politisk godkendelse.
Kostudvalget har afholdt 6 møder og er nu parate til
• at udsende oplæg til drøftelse i bestyrelserne
• at udsende kostpolitikken til udtalelse i forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.
• at afholde en temaaften " Læring kræver næring " d. 26.august for bestyrelser i
institutionerne / skolerne. Skole-, social- og sundhedsudvalget vil blive inviteret.
Kostudvalget har undervejs sammenfattet de forskellige institutionstypers ( 0-3/ 3-6/ 6-10 /
10-14) nuværende madpolitikker, og på den baggrund udarbejdet spørgsmål som man mener
er relevante og aktuelle at få drøftet i bestyrelse og personalegrupper.
Kostudvalget håber, at kunne medvirke til, at forældre og ansatte sammen vil medvirke til at
børns sundhed får skærpet opmærksomhed. Det er håbet, at børn med 2 arbejdspladser
( skole og fritidstilbud) sikres en bedre koordinering af madtilbud i deres dagligdag.
Det forventes at den overordnede kostpolitik fremsendes til politisk godkendelse på Skolesocial- og sundhedsudvalgets møde i oktober måned, bilagt udtalelser fra
forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 taget ovennævnte
til efterretning.

6.
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Nøgletal vedrørende dagtilbud i Frederiksborg amt 2004
J. nr. SSSF 16.05.00
Til orientering
Forvaltningen har modtaget nøgletal vedrørende dagtilbud i Frederiksborg amt, som blev
præsenteret på Børne- og kulturchefforeningens møde i maj.
Nøgletallene er baseret på oplysninger indhentet fra amtets kommuner via spørgeskema
udsendt 1. marts 2004.
Nøgletallene omfatter:
> Børnehavepladser (incl. børnehavepladser i integrerede inst.)
> Vuggestuepladser (incl. vuggestuepladser i integrerede inst.)
> Forældrebetalingens indhold
> Dagpleje.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 taget ovennævnte
til efterretning.

7.
Ansøgning om bevarelse af fritidshjemsplads i Skibby kommune efter fraflytning
J. nr. SSSF 16.06.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
I sommeren 2003 ansøger en familie om dispensation til bevarelse af fritidshjemsplads i
Skibby Kommune til datteren - selvom familien er flyttet til Jægerspris kommune.
Udvalget besluttede i møde den 26. august 2003 at yde dispensation til, at barnet kunne
benytte fritidshjemsplads i Skibby Kommune indtil 31.12.2003. - Man gjorde samtidig
opmærksom på muligheden for at søge Frit Valgs Ordning fra den 1.1.2004.
I forbindelse med optælling af fremmødte børn/contra faktisk indmeldte børn i fritidshjemmet
Børnehuset i Skuldelev, er vi blevet gjort opmærksom på, at barnet stadig kommer fast på
fritidshjemmet i Skuldelev og har gjort det siden 1.1.2004. - Familien har aldrig rettet
henvendelse til hverken Jægerspris eller Skibby kommune vedr. Frit Valgs Ordning.
Forvaltningen retter straks henvendelse til familien da ovennævnte erfares. - Familien
oplyser, at de må indrømme at de helt har glemt at, at dispensation var tidsbegrænset. Vedr.
den manglende afkrævning af betaling, har de ikke været opmærksomme på dette, da det
kører over betalingsservice, og de ikke har bemærket, at der ikke skete afkrævning. Familien beklager meget det skete.
Forvaltningen burde også have meddelt besked til Børnehuset, da beslutning bliver truffet,
således at de tidligere kunne have givet besked om barnets fortsatte fremmøde efter
1.1.2004.
Familien ansøger om, at datteren kan fortsætte på fritidshjemmet i Skuldelev Børnehus indtil
hun skal i 4. klasse i sommeren 2005.
Umiddelbart vil bevilling af fortsættelse på fritidshjem i Skibby Kommune kunne gives efter
Frit Valgs Ordningen, således at Jægerspris Kommune skal betale driftsudgifterne. Jægerspris Kommune mener dog at familien kommer ind under en aftale, der er lavet
kommunerne imellem i Frederiksborg Amt i 1995, vedr. frit skolevalg, hvori der står, at
betalingsfriheden også omfatter skolefritidsordning.
Forvaltningschefen undersøger i Socialchefforeningen, hvorvidt aftalen fra 1995 stadig er
gældende efter der er kommet ny lovgivning vedr. Frit Valg.
Det indstilles,
at familien bevarer fritidshjemsplads i Skibby Kommune til barnet indtil sommeren 2005,
under henvisning til enten Frit Valgs Ordningen eller aftalen kommunerne imellem fra
1995. - Der afventes tilbagemelding fra Socialchefforeningen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 godkendt
indstillingen.
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8.
Specialundervisning for skoleåret 2004/2005
J. nr. SSSF 17.03.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Skole-, social- og sundhedsudvalget har i forbindelse med mødet i maj 2004 ønsket en
gennemgang af specialundervisningsområdet i forhold til de for skoleåret 2004/2005 afsatte
resurser i skolernes normeringsplan.
Overordnet om specialundervisning
Al specialundervisning sker i henhold til "Bekendtgørelse om folkeskolens
specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand" (se bilag).
Som det fremgår af denne, skal alle elever indstilles til en pædagogisk-psykologisk vurdering,
inden specialundervisning kan iværksættes og forældre skal give samtykke hertil. Indstilling
afgives gennem skolens leder. Indstillingsskema benyttes (se bilag).
1 henhold til bekendtgørelsen skal der mindst én gang årligt tages stilling til, om elevens
specialundervisning skal fortsætte, ændres eller ophøre. I praksis sker dette oftere, da
skolerne opdeler specialundervisningen (§20.1) i semestre.
Afsatte specialundervisninastimer 2004/2005
På baggrund af den vedtagne resursetildelingsmodel er der for det kommende skoleår afsat
følgende timer til specialundervisning:
§20.1-timer i alt 13.083 timer
§20.2-timer i alt 3.953 timer
§20.1-timer er timer afsat til den almindelige specialundervisning på skolerne samt
kommunens samlede tale-/høreundervisning af såvel skoleelever som førskolebørn.
§20.2-timer er timer afsat til navngivne børn med behov for en særlig og massiv indsats.
Timerne finansieres delvist af amtet.
Konkret afsatte timer 2004/2005
§20.2-undervisning
Der er afsat 3.953 lærertimer, hvilket svarer til 59 ugentlige lektioner. Timerne gives til 4
elever.
2 elever på Marbækskolen tildeles henholdsvis 14 og 15 ugentlige lektioner - i alt 1943
timer.
2 elever på Skuldelev Skole tildeles hver 15 lektioner - i alt 2010 timer.
Timerne finansieres delvist af amtet.
§20.1-undervisning
Der er afsat 13.083 lærertimer til specialundervisning og tale-/høreundervisning - i alt 218
ugentlige lektioner.
Lektionerne er fordelt således på de tre skoler:
Marbækskolen - 110 lektioner/uge - i alt 6600 timer.
Skuldelev Skole - 50 lektioner/uge - i alt 3000 timer.
Ferslev Skole - 26 lektioner/uge - i alt 1560 timer.
Tale-/høreundervisning - 32 lektioner/uge - i alt 1920 timer
I alt 218 lektioner/uge, 13.080 timer.
Af vedlagte bilag ses en redegørelse for brugen af de afsatte timeresurser til området for det
kommende skoleår samt grundlæggende informationer om principper og praksis på skolerne.
Fortsættes...

8. fortsat
Det indstilles.
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At Udvalget tager gennemgangen til efterretning og godkender at der arbejdes videre med
redskaber til kvalitets og omkostningsstyring, herunder fokus på de ressourcemæssige
muligheder i den rummelige skole.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 godkendt
indstillingen og at der afholdes temamøde i forbindelse med byrådsmødet i september 2004.

9.
Drøftelse af skolestrukturen i kommunen
J. nr. SSSF 17.01.04
Drøftes i Skole-, social- oa sundhedsudvalget
Hanne Kyvsgaard, havde på vegne af Det konservative Folkeparti, til sidste møde anmodet
om følgende, som blev medtaget under "Meddelelser fra formanden" på dagsordenen:
" I anledning af bygge- og ombygningsplaner på skoleområdet, vil Det konservative
Folkeparti gerne have en skoleudviklingsdebat, som punkt på Skole-, social- og
sundhedsudvalgets møde. Gerne førstkommende".
Udvalget besluttede at genoptage punktet på juni-mødet, idet forvaltningen blev anmodet om
at udarbejde en økonomisk beregning på flytning af 7., 8. og 9. klasserne fra Skuldelev skole
til Marbækskolen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 besluttet at man
tager skolestrukturen på en temadag senere.

10.
Om- oa tilbvanina. Ferslev skole
J. nr. 82.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Forvaltningen fremsender skitseforslag for om- og tilbygning til Ferslev skole til orientering.
Skitseforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltning, skole og arkitektfirma.
Forinden skitseforslag og økonomi forelægges endeligt i august 2004, er der behov for
supplerende undersøgelser og høring af bl.a. ungdomsråd og skolebestyrelse. Der skal
endvidere ske plan- og byggelovmæssige undersøgelser.
Sagen behandles på skole- social- og sundhedsudvalget d. 22. juni 2004 og på miljø- og
teknikudvalget d. 23. juni 2004.
Det indstilles.
At Skitseforslaget fremsendes til udtalelse i ungdomsråd og skolebestyrelse, samt til teknisk
forvaltning for plan- og byggelovmæssige undersøgelser.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 godkendt
indstillingen. Revideret tidsplan udarbejdes til næste møde.

11.
Unadomsskoleplan for 2004/2005 på Skibby ungdomsskole
J. nr. SSSF 18.01
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
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Ungdomsskoleinspektøren fremsender ungdomsskoleplanen for skoleåret 2004/2005. Planen
er ikke ændret væsentlig fra sidste års tilbud om ungdomsskolevirksomhed.
Ungdomsvejledningen er flyttet til fælleskommunalt UU-center i Frederikssund. Den fysiske
placering af ungdomsvejlederen og i praksis vil ungdomsvejledningen fortsat være en del af
ungdomsskolen. Når UU-centret bliver etableret vil der blive aftalt nærmere om
samarbejdsrelationerne. UU-centrets leder har udtalt at ungdomsskolerne vil spille en central
rolle i ungdomsvejledningen.
Der blev i løbet af 2003/2004 oprettet undervisning for unge indvandrere. I 2004/2005
tilbydes et hold.
Det forventes at budgettet kan overholdes, da det som bekendt er langt fra alle hold, der
bliver oprettet.
Ungdomsskolebestyrelsen anbefaler planen
Det indstilles.
At planen godkendes.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 godkendt
indstillingen.

12.
Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 oa 5
j. nr. SSSF 00.01009
Til orientering
Forvaltningen fremsender økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5 for perioden 1.1.2004
- 31.05.2004.
Bilagene omfatter talmateriale samt grafisk fremstilling af udvalgte hovedområder.
Konto 3:
Konto 3.01-3.12 Området omfatter: Folkeskolen.
Der er pr. 31.05.04 et mindreforbrug i skolevæsenet på kr. 1.300.000
Mindreforbruget skyldes at betalinger til undervisning af børn med vidtgående handicaps,
betalinger til statslige og private skoler ikke forekommer løbende.
Forbruget i folkeskolerne er på et godt niveau i forhold til det samlede budget.
Konto 5:
Konto 5.01-5.98 Hele social og sundhedsvæsen.
Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på ca. kr. 3,5 mill.
Overforbruget er hovedsagelig vedr. løntilskud til personer i fleksjob, foranstaltninger for
voksne handicappede, samt pensioner.
5.01-5.08, 5.41 og 5.60-5.61 Området indeholder: Kontanthjælp og aktivering mv.,
Fleks/skånejob og Integrationsydelser.
Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto ca. kr. 2,3 mill. Merforbruget er især på området
med fleksjobydelser.
Derudover er der stigning i kontanthjælp i forhold til det budgetafsatte beløb.
Det store forbrug i starten af året betyder at refusionerne vil blive højere når der reguleres
for det større forbrug.
5.10-5.17 Området indeholder: Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge.
Der er pr. 31.05.2004 et mindreforbrug på ca. kr. 200.000.
Områdets forbrug i årets første 5 måneder er på et godt niveau i forhold til det
budgetafsatte.
Konto 520-523 Området indeholder: Døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger
børn og unge.
Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto kr. 13
0.000,- Denne gruppe består af mange betalinger til amtet og andre kommuner. Disse
betalinger er bagud og der er således ikke afregnet for alle typer af udgifter til 31.05.2004.
Konto 5.30-5.34 og 5.54 Området indeholder: Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede og hjælpemidler mm.
Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto kr. 230.000. Der er fin balance i områdets
udgifter.
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På dette meget store område er det en lille afvigelse fra det budgetafsatte beløb.

Fortsættes...
12. fortsat
Konto 5.50 - 5.53 og 5.67-5.69 Området omfatter: Foranstaltninger for voksne handicappede
og Førtidspensioner og personlige tillæg.
Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto kr. 1.200.000.
Mængden af personer som er tilkendt førtidspension er større end forudsat ved
budgetlægningen. Statsrefusionen der hidtil er hjemtaget a'conto på baggrund af
budgettallene er ligeledes for lav.
Derudover er der meget store udgifter til nogle enkelte sager vedr. voksne som er anbragt på
andre kommuners/amtets institutioner.
konto 571 Området omfatter: Sygedagpenge.
Der er pr. 31.05.04 et mindreforbrug på netto kr. 330.000.
For første gang i flere år er der endelig udsigt til at udgifterne til dagpengeområdet bliver
mindre end det tidligere år.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 taget ovennævnte
til efterretning.

13.
Budget for 2005
J. nr. SSSF 00.01019
Afgøres af Byrådet
Forvaltningen fremsender budgetforslag for 2005 på dele af konto 3 undervisning og kultur,
og konto 5 social og sundhedsvæsen.
Forslagene har været til udtalelse i daginstitutioner, skoler, sundhedsafdeling og andre
institutioner.
Der er indkommet ønsker og kommentarer fra forskellige institutioner.
Budgettet er lagt på baggrund af de nuværende forudsætninger og vil løbende blive tilrettet,
hvis der kommer nye forudsætninger på de enkelte områder.
Taksterne er foreløbigt beregnet, idet taksterne vil blive beregnet nærmere på baggrund af
evt. ændringer i budgettallene, samt ved bedre budgetgrundlag for de forskellige områder.
I forhold til det oprindelige budget er forvaltningens oplæg til tekniske ændringer som følger:
De områder som er omfattet af servicevækstrammen er markeret med *
Undervisninq oq kultur*
kr.
-973.700,kr.
Kontanthjælp oq aktiverinq
423.900,Daqpleje oq daqinstitutioner*
kr.
-202.400,Døqninstitutioner + forebyqqende*
kr.
-588.500,Boliqer oq institutioner for ældre*
kr.
453.300,kr.
Revaliderinq oq beskyttet beskæftiqelse
838.400,kr.
Botilbud*
1.116.900,Introduktionsproqram for udlændinqe
kr.
127.300,Foranstaltninqer for voksne*
kr.
1.162.500,kr.
Førtidspensioner oq personliqe tillæq
2.082.900,kr.
Syqedaqpenqe
-546.500,Sundhedsudqifter*
kr.
144.800,kr.
Boliqstøtte
222.000,Arbeidsmarkedsforanstaltninqer
kr.
-335.400,kr.
Øvriqe sociale formål*
o,kr.
I alt
3.925.500,-
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11 alt vedr, områder omfattet af servicevækstrammen

Følqende takster er foreløbiqt indreqnet
Dagpleje pr. måned
Småbørnsqruppe pr. måned
Børnehave pr. måned
Fritidshjem pr. måned
Klubber pr. mdr.. (11 mdr.)
Madudbringning

budqettet.
Takst 2004
2.100,2.650,1.725,965,300,42,-

kr._________ 1.112.900,-1

Takst 2005 %-stigning
2.200,4,8
2.720,2,6
1.740,0,9
990,2,6
325,8,3
2,4
43,-

Fortsættes...
13. fortsat
Opholdsbetalingen på Nordhøj er i 2004 samme sats som ventedagsbetalingen:
Opholdstaksten fastsættes som ventedagsbetaling.
Den øvrige del af servicepakken for fastsættes senere i forhold til faktiske priser.
Ligeledes skal der beregnes nye priser til leverandørafregning vedr. praktisk hjælp og
madudbringning.
I forhold til de fremsendte forslag ses en del at være tværgående og således relevant for hele
området, disse områder er søgt fremdraget i vedlagte bilag.
Det indstilles.
At udvalget anbefaler budgetforslaget.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 22. juni 2004 forslaget.
Ældre- og handicaprådets udtalelse, indgået den 21. juni 2004, blev uddelt på mødet.

14.
Referat fra udvalgets møde med Ældre- oa handicaprådet
J. nr. SSSF 16.00. 40
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
I forbindelse med møde med Ældre- og handicaprådet den 25. maj 2004, blev der udarbejdet
referat.
Der var udsendt dagsorden med følgende punkter:
1.

Ifølge det udsendte budget 2005, er der af sat ca. kr. 118.900 til haveordning.

2.
Faldskader i kommunens ejendomme, hvordan er forsikringen der?
3 .

Ønsker om eget EDB-rum, hvor pensionister kan få undervisning.
4.
Kan Produktionsskolen "Over Broen" bruges af andre end den oprindelige målgruppe? Og
hvilke regler gælder så?
5 .

Lise Lotte Due ønsker som formand for rådet, at være medlem af byggefølgegruppen for det
nye byggeri på Nordhøj.

6.
Ønske om at drøfte, hvordan pengene til ældrepakken skal anvendes i 2005.
7.
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Fra rådsmødet i april: Snerydning, budget 2005, ældrepakken, udflugt for pensionister,
træning evt. i Form 87.
8.
Fra rådsmødet i maj: EDB-lokale kun for pensionister, side i "Den grønne folder" med
oplysninger om alle relevante serviceinformationer for ældre og handicappede.
Ovennævnte emner blev drøftet på mødet.
Det indstilles.
At udvalget drøfter, om man kan gå videre med de tiltag, som man har sagt god for.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 godkendt
indstillingen.

15.
Efterretningssager
a.
Ældre- og handicaprådet fremsender referat fra møde den 1. juni 2004.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 22. juni 2004 taget ovennævnte
til efterretning.
16.
Meddelelser fra formanden
Skole-, social- oo sundhedsudvalget fik på sit møde den 22. juni 2004 ingen meddelelser
fra formanden.

