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Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 31. august
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:

31. august 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 09.25

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til daapleie/daainstitutioner
Om- og tilbygning. Ferslev skole
Nøglebokse - Ældreservice
Virksomhedsplan 2005 for Det fælles koordinationsudvalg 8i Formidlingscenter Vest
Status på Skuldelevproiektet samt ansøgning om yderligere midler
Tilsvnsrapport fra Embedslægeinstitutionen på tilsyn på plejeboligerne Nordhøi 4
Projekt Hvttevei 6. Skibby
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Betaling for tilsyn og Psvkoloqbistand fra PPR i Skolen i Skibby
Årsplaner m.v. vedrørende Skolen i Skibby
Orientering om projektet "Fælles kommunal/amtsliq strategi for den vidtgående
specialundervisning."
Revisionsberetning nr. 12 for regnskabsåret 2003 - Skibby Skovbørnehave
Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5
Budgetrevision pr. 31. iuli 2004
Forebypoelseskonsulent
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1.

Optagelse til daapleie/daainstitutioner
]. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. september 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skele-, secial- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.
2.
Om- gg tilbygning. Ferslev skele
J. nr. 82.00
Afgøres af byrådet
Der er på anlægsbudgettet for 2004 afsat 4.000.000,- kr. til udbygning/ombygning på
Ferslev skole og Marbækskolen.
Undersøgelse af lokalebehov er iværksat på Marbækskolen.
Der er udarbejdet skitseforslag for om- og tilbygning til Ferslev skole.
Skitseforslaget for Ferslev skole har været til høring i ungdomsråd og skolebestyrelse.
Teknisk forvaltning har endvidere foretaget høring i menighedsråd og bylaug, samt til naboer
med henblik på dispensation fra lokalplan 30 til at opføre tilbygningen udenfor byggefelterne.
Som følge af indsigelsernes karakter ved nabohøringen har forvaltningen anmodet
arkitektfirmaet om at udarbejde et nyt skitseforslag og ny kalkulation af anlægsudgiften.
Der forelægges således 2 skitseforslag:
Skitseforslag 1 af d. 10/6-2004,
etape 1, tilbygning,
5.191.467,Kr.
etape 2, ombygning,
286.709,- kr.
Skitseforslag 2 af d. 17/8-2004,
etape 1, tilbygning,
5.187.786,- kr.
etape 2, ombygning,
290.180,- kr.
Arkitektens kalkulation omfatter ikke udgifter til istandsættelse af eks. kombinationslokale og
til inventar for etape 2. Det skønnes, at istandsættelse af kombinationslokalet koster
50.000, - kr., og det foreslås, at der afsættes 200.000,- kr. til inventar for etape 2.
Der er pr. 25. august 2004 disponeret over 400.000,- kr. af bevillingen, således at der er i alt
3.600.000, - kr. til rådighed for om- og tilbygningen.
Forvaltningen har beregnet de årlige merudgifter for tilbygningens drift (gas, el, forsikringer,
afgifter og rengøring) til 140.000,- kr./år.
Sagen behandles på miljø- og teknikudvalgets møde d. 25. august 2004 og på skole-, socialog sundhedsudvalgets møde d. 31. august 2004.
Der er indkommet udtalelser på skitseforslaget fra Ferslev skolebestyrelse og Ungdomsrådet,
som beror i sagen.
Det indstilles.
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at der gennemføres om- og tilbygning til Ferslev skole i henhold til skitseforslag 2,
indeholdende etape 1, tilbygning, og etape 2, ombygning, men at endelig beslutning om
projektering og igangsætning afventer budgetvedtagelsen og forelægges Miljø og
tekniskudvalget og Skole-, social- og sundhedsudvalget i oktober 2004.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august 2004
indstillingen.
Birgit Bangshof og Annie Hansen indtager særstandpunkt, idet de ønsker om- og tilbygning i
henhold til skitseforslag 2 indeholdende etape 1 og etape 2, iværksat af hensyn til
overholdelse af tidsplanen.

3.
Nøalebokse - Ældreservice
J. nr. SSSF 16.07.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
I Ældreservice har brugere, der har behov for at kunne kalde hjælp fra eget hjem til
hjemmeplejen eller akut ambulance hjælp, en nøgleboks opsat uden for hoveddøren.
Herfra kan hjemmeplejen eller redderen låse sig ind til beboeren.
Der findes en nøgle der kan anvendes til alle bokse.
Denne ene nøgle er kopieret i et givent antal, således det er muligt for medarbejdere, at låse
sig ind.
Man har samlet diverse nødvendige nøgler i bundter. Et af bundterne har være væk i ca. 4
måneder. Nøglebundtet indeholdte en boksnøgle og nøgler til beskyttede boliger. Der har ikke
efterfølgende været tegn på misbrug af nøglerne, hvorfor de formodes at være tabt/ væk.
Ældreservice har en procedure, hvor der skal kvitteres for udleverede nøgler. Denne
procedure var desværre ikke blevet fulgt den aften nøglebundtet blev væk. På selve vagten
var der afløsere fra Vikarbureau. Vikaren udelukker, at det er hende der sidst har været i
besiddelse af nøglerne.
Efterfølgende har man genopfrisket proceduren og indskærpet personalet vigtigheden i at
overholde proceduren.
Ældreservice har indhentet tilbud fra den sædvanlige låsesmed om omstilling af alle låse i
nøgleboksene. Der er 72 nøglebokse.
Da Ældreservice har måtte indkøbe nye nødkald pga. slitage, er budgettet for nødkald
merforbrugt i år. Derfor kan der ikke herfra anvises medfinansiering.
ØKONOMI:
Omlægning af låse
kr. 33.864,Pr ny nøgle
kr. 67,- x 30 stk.
kr.
2.010,I alt ved omlægning
kr. 35.874,-eks. moms.
(Tilbud gældende til 6.sept)
Det indstilles.
At det ansøgte ikke bevilges, begrundet i, at da nøglerne har været væk i 4 måneder anses
risikoen for misbrug bortfaldet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 godkendt
indstillingen.

4.
Virksomhedsplan 2005 for Det fælles koordinationsudvalg & Formidlingscenter Vest
]. nr. SSSF 15.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Det Fælles Koordinationsudvalg fremsender virksomhedsplan 2005 for Det fælles
koordinationsudvalg og Formidlingscenter Vest.

Dagsorden til S S SU

Side 4 af 11

Koordinationsudvalget mission er, at "udvalget skal gennem dialog og koordinering styrke
borgernes muligheder for at bruge egne ressourcer på arbejdsmarkedet, samt gøre det klart
og attraktivt for virksomhederne at skabe rummelige arbejdspladser".
Udvalgets Vision er, at "den enkelte borger og virksomhed oplever, at det koordinerende
samarbejde medfører en høj grad af muligheder for fastholdelse og tilbagevenden til
arbejdsmarkedet".
Virksomhedsplanen omfatter bl.a. beskrivelse af indsatsområde forebyggelse, fastholdelse,
integration - baggrund og overordnede mål, lokale udviklingsopgaver samt drift af
koordinationsudvalget og
FCV.
Det indstilles.
At virksomhedsplanen 2005 godkendes.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 godkendt
indstillingen.

Status på Skuldelevproiektet samt ansøgning om yderligere midler
J. nr. SSSF 16.20.05
Til orientering
Projektmedarbejderen har udarbejdet en midtvejsstatus for Skuldelevprojektet, som blev
godkendt af byrådet i marts 2004. Samtidig med beslutningen, blev det besluttet, at
udarbejde midtvejsevaluering med henblik på evt. at fremsende ny ansøgning til
Indenrigsministeriet om yderligere midler til et fortsat projekt. Man ønskede endvidere, at
problemområder vil være en væsentlig del af rapporten.
Rapporten beskriver følgende:
> Initiativer som er taget af projektlederen
> Foreløbig afklaring af problemerne i den almene bebyggelse om beboerne mærker
dem.
> Projektlederens foreløbige afdækning af de menneskelige ressourcer
> Beboernes udpegning af hvilke årsager der skyldes en del af problemerne.
> Projektlederens bud på, hvad der børn gøres for at undgå en forslumring af et meget
nyt, sårbart og transparent boligområde.
Forvaltningen har udarbejdet ansøgning til Indenrigsministeriet om yderligere midler til
projektet for de kommende 3 år - 2005-2007 på i alt kr. 1.500.000,- og der er ligeledes
ansøgt om midler fra Socialministeriet - 2005-2008 på i alt kr. 2.328.000,-.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

6.
Tilsvnsrapport fra Embedslæaeinstitutionen på tilsyn på plejeboligerne Nordhøi 4
j. nr. SSSF 16.07.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Embedslægeinstitutionen har aflagt tilsynsbesøg på Nordhøj 4, den 28. juni 2004. Der er
fremsendt tilsynsrapport, som beskriver de sundhedsrelaterede forhold på Nordhøj 4, som
værende i orden. Embedslægen har enkelte anbefalinger.
Sundhedsafdelingen har udarbejdet kommentarer til rapporten.
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Det indstilles.
At rapporten med kommentarer tages til efterretning.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 godkendt
indstillingen.

7.
Projekt Hvttevei 6. Skibby
J. nr. SSSF 16.03.00
Til orientering
Børne- og ungeområdet fremsender redegørelse for anvendelse af Hyttevej 6 til bolig for 2
unge, under 18 år, som pludselig mistede deres moder.
Huset blev malet indvendigt og der blev lagt nye tæpper i stueplan og på 1. sal, installeret
køl/frys i køkkenet og vaskemaskine i kælderen, hvilket krævede en ekstra gruppe til el.
Børnene flyttede ind den 10. juli 2004 og der er arrangeret en fast medarbejder, som støtte
- som midlertidigt er flyttet ind og en afløser, som bor i medarbejderværelset, når den faste
medarbejder afløses.
Faderen bor i en Sønderjysk kommune, som har givet mundtligt tilsagn om at dække
udgifterne.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

8.
Betaling for tilsyn oa Psvkoloabistand fra PPR i Skolen i Skibby
j. nr. SSSF 17. 20
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
I overenskomsten mellem Skibby kommune og Skolen i Skibby er det aftalt, at skolen
opkræver et beløb fra de anbringende kommuner, som skal dække Skibby kommunes
udgifter til tilsyn og rådgivning fra PPR. Kommunen bestemmer beløbet, som er kr. 773,- pr.
elev pr. måned.
Skolen i Skibby anmoder om at kommunen fremover fremsender faktura for de timer, der er
anvendt på PPR-rådgivning, i stedet for af opkræve et fast beløb. Gerne fra 2005.
Overenskomsten blev godkendt den 24. april 2001 og gælder indtil videre.
Det indstilles.
At forvaltningen optager forhandling om en ny overenskomst.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 godkendt
indstillingen.

9.
Årsolaner m.v. vedrørende Skolen i Skibby
J. nr. SSSF 17.20
Til orientering
Skolen i Skibby fremsender årsplaner og ugeskema for skoleåret 2004/2005 til orientering.
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Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

10.
Orientering om projektet "Fælles kommunal/amtslig strategi for den vidtgående
specialundervisning."
J. nr. SSSF 17.03.00
Til orientering
Den vidtgående specialundervisning og Strukturkommissionen
Indledning
I fællesskab mellem Frederiksborg Amt og kommunerne i Amtet er det besluttet at udvikle en
helhedsplan for den vidtgående specialundervisning som styringsredskab i forbindelse med
gennemførelsen af den ændrede opgavefordelingen i den offentlige sektor "Det nye
Danmark."
Baggrund
I anledning af dels den markante stigning i antallet af henviste elever til den vidtgående
specialundervisning og dels regeringens ønske om en ændret opgavefordeling og nedsættelse
af Strukturkommissionen erkendte Følgegruppen For Udlægningen Af Den Vidtgående
Specialundervisning nødvendigheden af at forholde sig foregribende til en ændret fremtid.
Der har i mange år eksisteret en organisation omkring den vidtgående specialundervisning,
som fungerer i et konstruktivt samarbejde mellem kommuner og amt - et samarbejde som
betyder, at der løbende er taget hånd om forsyningssikkerheden og som betyder, at der
iværksættes udviklingsinitiativer som f.eks. den rådgivning, som amtet tilvejebringer til
amtets kommuner ved enkeltintegration af vidtgående handicappede (supportdelen) med
henblik på at skabe større rummelighed. Udlægning af specialundervisningen til kommunerne
kunne betyde, at denne struktur smuldrer, hvis vi ikke målrettet går efter at skabe et
sikkerhedsnet, der tager det bedste fra det eksisterende samarbejde med over i den nye
struktur vel vidende, at vi ikke vil kunne klare os uden helt specialiserede skoletilbud.
Retsgrundlag
Folkeskoleloven § 20, stk. II.
Sagsfremstilling
Følgegruppen for Udlægningen Af Den Vidtgående Specialundervisning arrangerede en
minikonference i august 2003 med relevante kommunale og amtslige aktører med henblik på
at analysere området og foreslå initiativer.
På denne konference blev der formuleret et fælles overordnet mål om at skabe en
helhedsplan, der kunne løfte den vidtgående specialundervisning ind i en fremtidig struktur
med nye kommunale driftsherrer på en sådan måde, at den nødvendige kvalitet i form af
nødvendige specialtilbud, samarbejdsstrukturer og særlige specialkompetencer m.v. kan
bevares og udvikles.
Frederiksborg Amts projektmodel anvendes som styringsredskab for opgaven.
Økonomi og personaleforhold
Der er i forbindelse med udviklingsopgaven afsat ressourcer inden for amtets ramme til
finansiering af den vidtgående specialundervisning i overensstemmelse med
fordelingsprincipperne i Udlægningsordningens rådighedsbeløb til ansættelse af en
projektleder i perioden 1. april 2004 til 30. juni 2006.
Det undersøges, om der kan søges eksterne projektmidler.
Fortsættes...
10. fortsat
Information
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UEK - forvaltningen, Følgegruppen for Udlægningen Af Den Vidtgående Specialundervisning,
Børne - og Kulturchefforeningen i Frederiksborg Amt.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

11.
Revisionsberetning nr. 12 for regnskabsåret 2003 - Skibby Skovbørnehave
J. nr. SSSF 00.01K01
Afgøres af Økonomiudvalget
Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 12, for regnskabsåret 2003 - afsluttende
beretning for regnskabsåret 2003.
Revisionen har følgende bemærkninger:
Regnskabet generelt - Regnskabet udvider et overskud på kr. 33.496,-, en egenkapital på kr.
134.443,- samt gæld til kommunen på kr. 568.698,-. I samarbejde med kommunen blev der
i 2002 indgået aftale om opretning af institutionens økonomi, hvorefter kommunen har ydet
et rentefrit lån.
Gæld til kommunen blev i 2002 optaget med kr. 5.416,- for meget. Samtidig blev tilskud fra
kommunen optaget med kr. 5.416,- for lidt. Dette skyldes fejlagtig modregning af ydelse på
lån i tilskuddet i stedet for nedskrivning på gæld. Dette blev foranlediget rettet i bogføringen i
2003. Det henstilles, at endelig rettelse foretages i 2004.
Det indstilles.
At rapporten anbefales.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august 2004
rapporten.

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
- 31.07.2004.
Bilagene omfatter talmateriale samt grafisk fremstilling af udvalgte hovedområder.
Konto 3:
Konto 3.01-3.12 Området omfatter: Folkeskolen.
Der er pr. 31.07.04 et mindreforbrug i skolevæsenet på kr. 1.100.000
Mindreforbruget skyldes at betalinger til undervisning af børn med vidtgående handicaps,
betalinger til statslige og private skoler ikke forekommer løbende, samt større betalinger fra
andre kommuner. Der foretages en budgetrevision hvor indtægterne budgetlægges højere
svarende til kr. 600.000,-.
Konto 5:
Konto 5.01-5.98 Hele social og sundhedsvæsen.
Der er pr. 31.07.04 et merforbrug på ca. kr. 5,7 mill.
Overforbruget er hovedsagelig vedr. løntilskud til personer i fleksjob, foranstaltninger for
voksne handicappede, samt pensioner.
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5.01-5.08, 5.41 og 5.60-5.61 Området indeholder: Kontanthjælp og aktivering mv.,
Fieks/skånejob og Integrationsydelser.
Der er pr. 31.07.04 et merforbrug på netto ca. kr. 3,2 mill. Merforbruget er især på området
med fleksjobydelser.
Derudover er der stigning i kontanthjælp i forhold til det budgetafsatte beløb.
Der er behov for at tilføre området yderligere midler I alt kr. 1,5 mill til kontanthjælp og
aktivering, 2,2 mill til løntilskud til fleksjob mv. og -325.000 til integrationsområdet.
5.10-5.17 Området indeholder: Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge.
Der er pr. 31.07.2004 et mindreforbrug på ca. kr. 800.000.
Områdets forbrug i årets første 5 måneder er på et godt niveau i forhold til det
budgetafsatte.
Mindreforbruget svarer til de overførte rammebeløb. Der foretages mindre tekniske
korrektioner ved budgetrevisionen.
Konto 520-523 Området indeholder: Døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger
børn og unge.
Der er pr. 31.07.04 et merforbrug på netto kr. 100.000,- Denne gruppe består af mange
betalinger til amtet og andre kommuner. Der foretages budgetrevision, hvor udgifter og
indtægter sættes op.
Netto er budgetrevisionen på -275.000. Indtægterne fra sager omfattet af
grundtaksordningen er større end forudsat ved budgetlægningen.
Konto 5.30-5.34 og 5.54 Området indeholder: Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede og hjælpemidler mm.
Der er pr. 31.07.04 et merforbrug på netto kr. 800.000. Der foretages nogle mindre
budgetjusteringer.

Fortsættes...

12. fortsat
Der er nogle betalinger fra andre kommuner og amtets medfinansiering, som er bagud og
derfor er indtægterne ikke så store som budgetteret på nuværende tidspunkt.
Konto 5.50 - 5.53 og 5.67-5.69 Området omfatter: Foranstaltninger for voksne handicappede
og Førtidspensioner og personlige tillæg.
Der er pr. 31.07.04 et merforbrug på netto kr. 3.000.000.
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 kontaktperson og ledsagerordning. Der foretages
budget revision med en samlet forøgelse på ca. kr. 650.000 i budgettet. Der er foretaget en
teknisk budgetflytning fra bofællesskabet på Saltsøvej til værestedet på Skuldelevvej
konto 571 Området omfatter: Sygedagpenge.
Der er pr. 31.07.04 et merforbrug på netto kr. 100.000.
For første gang i flere år er der endelig udsigt til at udgifterne til dagpengeområdet bliver
mindre end det tidligere år, og budgettet ændres ikke ved
Budgetrevisionen pr. 31.7.2004.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

13.
Budgetrevision pr. 31. iuli 2004
J. nr. SSSF 00.01003
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Afgøres af Byrådet
På baggrund af regnskabsrapport 31. juli 2004 over konto 3, Undervisning og kultur og konto
5, Social- og sundhedsvæsen, fremsender forvaltningen forslag til revision af budgettet for
2004.
Konto 3:
Lovbundne
Mindreudgift

- kr.

Delvis lovbundne
Merudgift
kr.
Merindtægt

Ikke Lovbundne
Mindreudgift

32.300

35.000
- kr. 600.000

-kr.

1.700

1.000
-kr.

600.000

I alt konto 3:
Merudgift
Merindtægt
Konto 5:
Lovbundne
Merudgift
Merindtægt

kr.

kr. 7.766.000
-kr. 3.310.500

Delvis lovbundne
Merudgift
kr. 2.601.500
Merindtægt
-kr. 3.100.000
Ikke lovbundne
Mindreudgift
Mindreindtægt kr.

-kr. 1.105.100
76.000_________
Fortsættes...

13. fortsat

I alt konto 5:
Merudgift
Merindtægt

kr. 9.262.400
-kr. 6.334.500

I alt konto 3 og 5:
Merudgift
Merindtægt
Merudgift

kr. 9.263.400
-kr. 6.934.500
kr. 2.328.900

Det indstilles.
At forslaget anbefales.
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Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august 2004
forslaget.

14.
Forebvaaelseskonsulent
j. nr. SSSF 16.20.10
Afgøres af Byrådet
Den 16. juni 2004 bevilgede byrådet en tillægsbevilling til ansættelse af yderligere en
forebyggelseskonsulent til at udføre de forebyggende besøg hos ældre, som var lovfastlagte.
Stillingen er efterfølgende slået op og enkelte ansøgere har reflekteret på opslaget.
Imidlertid viser det sig, at der i Budgetvejledning 2005 fra Kommunernes Landsforening (KL)
er beskrevet en ny enighed på området mellem KL og regeringen. Enigheden er beskrevet
som følger:
" Der er enighed om vigtigheden af fortsat at fremme det forebyggende arbejde i
ældreplejen. Der er dog samtidig enighed om, at der kan gennemføres en forenkling af
reglerne om forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne har i dag pligt til at tilbyde to årlige
forebyggende hjemmebesøg til alle ældre over 75 år. Regeringen og KL er enige om, at
målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg bør differentieres ved at undtage borgere,
der allerede modtager både personlig og praktisk hjælp fra ordningen, idet kommunerne i
forvejen har meget hyppig kontakt med de pågældende ældre."
Der foreligger altså endnu ikke en egentlig ændring af loven, men det vurderes at der med
denne udmelding vil komme en sådan ændring. Derfor er besættelsen af den nynormerede
stilling sat i bero, til endelig afklaring af lovændring.
Det indstilles.
At udvalget godkender, at besættelse af den nynormerede stilling til forebyggende
hjemmebesøg hos ældre, midlertidig sættes i bero til endelig afklaring af udformning af
lovændring på området.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august 2004
indstillingen.

15.
Efterretningssager
a.
Ældre- og handicaprådet har fremsendt referat fra mødet den 3. august 2004.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

16.
Meddelelser fra formanden
a.
Bitten Kyhl Olsen har forespurgt om udvalget fortsat er interesseret i at få forelagt referater
fra institutionerne.
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b.
Flytning af udvalgets møde den 26. oktober 2004 til 18. oktober 2004.
c.
"Sundhedsbutikken" er startet op igen med fornyet kraft og har udvidet aktiviteterne.
d.
Koordinationsudvalget afholder åbent møde - alle er inviteret.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 31. august 2004 taget
ovennævnte til efterretning.
Pkt. a. Udvalget vil fortsat gerne have referaterne forelagt.
Pkt. b. mødedatoen er foreløbig ikke ændret.
Pkt. c. og d. tages til efterretning.

