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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

14. august 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:

Mødet slut:

kl. 17.15

Indholdsfortegnelse

Åbne møde
Sag nr. 46
Orientering
Sag nr. 47
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Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000.
Sag nr. 48
Notat om lokalplan 77 for et boligområde i Græse Bakkeby Nord
Sag nr. 49
Analyse af dagpasningsområdet
Sag nr. 50
Eventuelt

Sag nr. 46

Orientering
Resultatet af anlægsbevilling på tandlægeunit/Åbjergskolen.
(Bilag henligger i protokollen)
Egon Agerlin orienterede om ventelisten
Egon Agerlin orienterede om forurening af grunden på
Ådalsparken.
Mogens Højenvang orienterede om, at frugtordningen officielt
starter 11/9-00 kl. 12.15 på Oppe Sundby Skole.
Bente Nielsen ønsker at få en opgørelse over elevtal i SFO
udsendt med referatet.

Sag nr. 47

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000 for Børn- og
ungeudvalget (104).
Forvaltningen har på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2000
udarbejdet skemaer vedrørende budgetopfølgning pr. 30.
juni 2000.
Der har i den forbindelse vist sig enkelte afvigelser, som
udvalget bør tage stilling til.
Nedenstående oversigt viser de forventede afvigelser
på de enkelte områder:
Flovedområde

Forventet afvigelse
(negativt beløb = besparelse/m erindtæ gt)
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Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

10 432 Folkeskolen

kr. 279.360

10 434 Institutioner

kr. -99.650

10 436 Børnerådgivningen

kr. 530.130

Afvigelser i alt

kr. 709.840

-

-

Budgetopfølgningsskema af 7. juli 2000 på Børn- og
ungeudvalgets samlede område.
Sammenfatningsskema for Børn- og ungeudvalgets område
på grundlag af nedennævnte opfølgningsskemaer.
Budgetopfølgningsskema pr. 30. juni 2000 på
folkeskoleområdet (104 32) med tilhørende noter.
Budgetopfølgningsskema pr. 30. juni 2000 på
Institutionsområdet (104 34) med tilhørende noter.
Budgetopfølgningsskema pr. 30. juni 2000 på
Børnerådgivningens område (104 36) med tilhørende noter.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget overfor
økonomiudvalget anbefaler, at der gives de nødvendige
tillægsbevillinger, i alt kr. 709.840 for hele området i henhold
til de udarbejde skemaer.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. august 2000:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 48

Notat om lokalplan 77 for et boligområde i Græse
Bakkeby Nord

Journal nr.:

01.02.05P16

Sag fra:

Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Planloven, kommuneplan 1997-2009, lokalplan 15,34 og 96

Sagsfremstilling:

Plan- og Miljøudvalget behandlede i sit møde den 8. juni
2000 forslag til lokalplan nr. 77 for en bebyggelse i Græse
Bakkeby Nord. På baggrund af udvalgets drøftelse
udarbejdes revideret forslag til lokalplan, som forelægges
Plan- og Miljøudvalget 10. august 2000.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 97 for
skoleområdet skal der på Plan- og miljøudvalgets møde den
10. august 2000 bl.a. tages stilling til, hvorvidt man ønsker
Thorstedlund og "Land-art området" inddraget i lokalplanen.
Teknisk forvaltning ønsker at høre Børne- og Ungeudvalget,
om Land-art området ønskes inddraget i skoleområdet,

Børn- og Ungeudvalget 14. august 2000

Side 4 af 6

således at skolen får brugsretten til området til udendørs
aktiviteter af diverse slags
Det oplyses, at Thorstedlund kunsthøjskole, som har
brugsretten i dag, er meget interesseret i at beholde denne,
således at de bl.a. kan etablere ny landart i området.
Hvis land-art området fremover ønskes anvendt af skolen og
Thorstedlund i fællesskab, vil det være formålstjenligt at
lade området omfatte af den nye lokalplan 97 for
skoleområdet.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Notat fra Teknisk Forvaltning af 14. juli 2000.
Revideret forslag til Lokalplan nr. 77 er fra Teknisk
Forvaltning fremsendt direkte til byrådsmedlemmerne.
Henligger på sagen.

Indstilling:

Teknisk forvaltning ønsker - i den grad det kan lade sig gøre
- at få Børne- og Ungeudvalgets kommentarer, og Teknisk
forvaltning anbefaler af lokalplantekniske årsager, at land-art
området inddrages i skolelokalplanen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. august 2000:
Børn- og Ungeudvalget ønsker, at land-art området
inddrages i skolelokalplanen.

Sag nr. 49

Analyse af dagpasningsområdet

Journal nr.:

16.06.00.G12

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i 1999, at foretage en analyse af
dagpasningsområdet.
Konsulenterne fra Kommunernes Landsforening, der har
udarbejdet analysen, har forelagt den færdige analyse for
børn- og ungeudvalget og for Byrådet.
Byrådet har overgivet analysen til børn- og ungeudvalget til
videre behandling.
Kommunernes Landsforening anbefaler i deres konklusion
18 punkter, der skal vurderes.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-
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Bilag:

Analysen på dagpasningsområdet bedes medbragt

Indstilling:

Formanden indstiller til udvalgets godkendelse:
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1. Forvaltningen anmodes om en vurdering af
mulighederne for at udnytte kapaciteten i dagplejen
bedre underforudsæ tning af, at antallet af pladser
fastholdes.
2. Forvaltningen anmodes om et forslag vedrørende
tilpasning af udgiftsniveauet i institutionerne således,
at de i højere grad ligger på niveau med de øvrige
kommuners.
Flerunder ønskes en vurdering af det
hensigtsmæssige i, at Frederikssund har en relativ stor
andel af uddannet personale. Dette skal også ses i
sammenhæng med de stadigt større vanskeligheder
med at rekruttere uddannede pædagoger.
3. Forvaltningen anmodes om et forslag vedrørende
tilpasning af udgiftsniveauet i klubberne således, at de
i højere grad ligger på niveau med de øvrige
kommuners.
4. Forvaltningen anmodes om at beregne taksterne for
de enkelte pasningstilbud, så de er i
overensstemmelse med de fastsatte 30%.
Reguleringen indarbejdes i budgettet over en treårig
periode.
5. Forvaltningen anmodes om at sikre, at en udmeldelse
af et barn modtaget i pladsanvisningen, samtidig
automatisk tæller som bestilling på et nyt barn i den
pågældende institution eller dagpleje.
Udvalget præciserer samtidigt at det er forvaltningens
og ikke de enkelte institutioners ansvar, at pladserne
udnyttes optimalt.
6. Forvaltningen anmodes om, at opgørelserne over
ventelisten til pasningstilbud samt prognosematerialet
vedrørende fremtidig efterspørgsel tilpasses som
anbefalet KL's analyse af børnepasningsområdet.
7. Forvaltningen anmodes om at udarbejde en
redegørelse for, hvordan der hurtigst muligt kan
tilvejebringes en fordeling mellem antallet af 0-2 årige
pladser og antallet af 3-6 årige pladser, som er i
overensstemmelse med det faktiske behov.
Redegørelse bedes indeholde de budgetmæssige
konsekvenser af den ændrede fordeling.
8. Forvaltningen anmodes om en vurdering af, om det
har nogen praktisk betydning at opskrive børn allerede
ved konstateret graviditet, set i lyset af at opskrivning
ved fødselsdato vil forenkle arbejdsgangen i
pladsanvisningen.
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9. Forvaltningen anmodes om, at der på ventelisten til et
pasningstilbud indføres en fiktiv institution der hedder
"Flele kommunen", som anviser den først ledige plads
uanset institution.
Der anmodes samtidig om forslag til retningslinier for
forældrenes afvisning af tilbuddet, senere overførsel til
ønsket institution etc.
10. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til
definition af en pladsgaranti i Frederikssund kommune.
Vedrørende analysens kapitel 7, "Lederes og souschefers
arbejdsopgaver", forventer udvalget, at forvaltningen i
samarbejde med institutionerne vurderer eventuelle
konsekvenser af analysen.
Det er udvalgets ønske, at forvaltningens opfølgning på
analysen, tildeles høj prioritet og i videst muligt omfang
gennemføres hurtigt, og senest med henblik på
indarbejdelse i budget 2002.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. august 2000:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 50

Eventuelt
Udvalget drøftede 10. klasse tilmeldingerne i indeværende
skoleår.
Dialogmøde med skolerne 15/8-00 kl. 19.00.
Dialogmøde med institutionerne 21/8-00 kl. 19.00
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