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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

12. marts 2001 kl. 16.30

i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Tony R.D. Frederiksen
Egon Agerlin deltager i mødet.

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 21.00
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Saq nr. 15
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2001.
Saq nr. 16
Regnskabsbemærkninger til regnskab 2000.
Saq nr. 17
Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2000 til 2001.
Saq nr. 18
Valg af udvalgsmedlemmer til nye daginstitutioner
Saq nr. 19
Ansøgning om sommerklub i Klub Nord
Saq nr. 20
Genoptagelse af budgetanalysen på dagpasningsområdet
Tilpasning af udgiftsniveauet

Lukket møde
Sag nr. 21
Ny skole i Græse Bakkeby
Prækvalificering
Sag nr. 22
Eventuelt

Sag nr. 14

Orientering
Som følge af byrådsmedlem Klaus Nielsens udtrædelse af
byrådet, indtræder Tony R.D. Frederiksen i Børn-og
Ungeudvalget.
Efter forældrenes ønske oprettes skolepatrulje på Oppe
Sundby Skole.
Ventelisten til pasningstilbud. - Der er ingen akut behov for
yderligere udvidelser af pasningstilbud.
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Status for 4. kvartal 2000 samt januar 2001 vedrørende
Agenda 21 Centret og det lokale Agenda 21 arbejde i
Frederikssund kommune.
Efter ønske fra Bente Nielsen orienterer forvaltningen om
retningslinierne for brug af hjemmesider i institutionerne. Udvalget ønsker på næste møde at drøfte brug af
hjemmesider på kommunens institutioner.
EA orienterede om skoleårets planlægning.
EA orienterede om konference i SSP-regi på gymnasiet den
26. marts 2001 kl. 19-21.
MH orienterede om ombygningen af Gyldensten.

Sag nr. 15

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2001.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2001 for Børn- og
ungeudvalget (104).

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Budgetopfølgningsskema udleveres på mødet.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget tager
budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 12. marts 2001:
Taget til efterretning.

Sag nr. 16

Regnskabsbemærkninger til regnskab 2000.

Journal nr.:

00.01008

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har på sit møde den 4. december 2000, i
forbindelse med godkendelse af tidsplanen for
regnskabsafslutningen for 2000 besluttet, at fagudvalgene
skal behandle bemærkninger til regnskab 2000 for så vidt
angår de områder, der ikke allerede er opgjort i forbindelse
med overførselsadgangen fra 2000 til 2001.
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Side 4 af 8

-

-

Bilag:

Bilag fremsendes særskilt.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget over for
Økonomiudvalget anbefaler, at regnskabsbemærkningerne
til regnskab 2000 tages til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. marts 2001:
Oversendes til økonomiudvalget.

Sag nr. 17

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2000 til 2001.

Journal nr.:

00.01.S02 00 6

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har opgjort overførselsbeløbene af uforbrugte
budgetmidler fra 2000 på udvalgets områder.
Uforbrugte driftsmidler:
Folkeskoleområdet
Institutionsområdet, fælles formål
Institutionsområdet, daginstitutioner
Institutionsområdet, klubområdet
Sundhedsområdet

kr. 4.893.850
kr. 178.680
kr. 1.576.880
kr. 176.150
kr. 63.140

Uforbrugte driftsmidler i alt

kr. 6.888.700

Folkeskoleområdet, anlægsarbejder

kr. 2.014.010

Institutionsområdet, anlægsarbejder

kr. 7.951.720

Uforbrugte rådighedsbeløb i alt

kr. 9.965.730

Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har
ingen bemærkninger til opgørelsen bortset fra, at der bør
tages særskilt stilling til overførsel af mindreforbrug vedr.
"Kulturværkstedet" på kr. 34.140.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Bilag fremsendes særskilt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalg
og byråd anbefaler, at der overføres følgende beløb:
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Drift vedr. rammebelagte områder, kr. 6.854.560.
Drift vedr. "Kulturværkstedet", kr. 34.140.
Anlæg, kr. 9.965.730.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. marts 2001:
Oversendes til økonomiudvalget.
Udvalget ønsker på mødet i maj at drøfte principperne for
decentralisering på daginstitutionsområdet.

Sag nr. 18

Valg af udvalgsmedlemmer til nye daginstitutioner

Journal nr.:

16.05.10

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der er ikke valgt udvalgsmedlemmer til at repræsentere
udvalget i de nye daginstitutioner Ådalen og Toftelund.
Forældrebestyrelsen i de to institutioner ser gerne, at et
medlem af Børn- og ungeudvalget deltager i bestyrelsens
møder, hvorfor udvalget skal udpege to repræsentanter.
Som følge af byrådsmedlem Klaus Nielsens udtrædelse af
byrådet, skal udvalget udpege nye repræsentanter i de
forældrebestyrelser, hvor Klaus Nielsen hidtil har
repræsenteret udvalget.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Formanden foreslår, at Morten Andersen tilknyttes Ådalen,
Bente Nielsen tilknyttes Toftelund, og at Tony R.D.
Frederiksen indtræder i stedet for Klaus Nielsen i de
konkrete bestyrelser.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. marts 2001:
Tiltrådt.

Sag nr. 19

Ansøgning om sommerklub i Klub Nord
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Journal nr.:

17.13.02

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:
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Klub Nord ansøger om at klubben, i lighed med de
foregående år, holder åbent i skolesommerferien.
Erfaringerne fra foregående år viser, at det daglige
fremmøde er på 35-45 børn, og en stor del af disse børn er
de samme hver dag. Det er børn, der ikke kommer på ferie,
der benytter klubben i skolesommerferien.
Medlemmer i klub Nord betaler som i de foregående år fuld
kontingent.
De 100 kr. finansierer sommerturene, mens 225 kr.
finansierer klubbens aktiviteter i perioden.
Medlemmer fra andre klubber kan benytte klub Nord i
skolesommerferien mod betaling af gæstebillet på 10 kr.
Hvis de deltager i sommerturene betales dog 100 kr.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra Klub Nord

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at børn- og ungeudvalget
imødekommer ansøgningen fra Klub Nord om at holde
åbent i skolesommerferien.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. marts 2001:
B&U besluttede i foråret 2000, at Klub Nord efter eget ønske
kan holde sommerklub.
Ansøgningen kræver derfor ikke stillingtagen.

Sag nr. 20

Genoptagelse af budgetanalysen på
dagpasningsområdet
Tilpasning af udgiftsniveauet

Journal nr.:

16.06.00G12

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget anmodede den 29. januar 2001 (sag
nr. 8) forvaltningen om at afklare, hvorvidt ledelsestid i
institutionerne er indeholdt i sammenligningsgrundlaget med
de øvrige kommuner i amtet.
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Udvalget besluttede ligeledes at bede forvaltningen om et
forbedret grundlag for stillingtagen til normering på
klubområdet med udgangspunkt i det faktiske antal
fremmødte børn.
Desuden ønskede udvalget at drøfte klubberne med
udgangspunkt i virksomhedsplaner.
Ledelsestiden i normeringen:
Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt ledelsestiden er
indeholdt i normeringen i de 19 kommuner i Frederiksborg
Amt.
Resultatet af undersøgelsen viser, at ledelsestiden indgår i
alle kommuners normering bortset fra Hundested, Helsingør
og Frederiksværk.
Frederiksværk kommune er en af
sammenligningskommunerne i budgetanalysen.
Normering i klubberne:
For at give en forbedret opgørelse af det faktiske antal
fremmødte børn i klubberne, foreslår forvaltningen, at der i
fire måneder april, juni, september og november foretages
optælling af de faktisk fremmødte børn. Optællingen
foretages på stedet af en medarbejder fra forvaltningen.
Virksomhedsplaner:
Ikke alle klubber har udarbejdet aktuelle virksomhedsplaner,
og det er derfor ikke umiddelbart muligt at drøfte klubberne
med udgangspunkt i virksomhedsplanerne.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Virksomhedsplaner for klub Mix - henligger på sagen
Virksomhedsplan for klub Nord - henligger på sagen
Oversigt over ledelsestid i Frederiksborg Amt

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til
a) hvorvidt der skal ske ændringer i normeringen på
dagpasningsområdet,
b) om der skal gennemføres optællinger af de faktisk
fremmødte børn i klubberne, som foreslået af forvaltningen,
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c) at bede klubberne om at udarbejde aktuelle
virksomhedsplaner til brug for en principiel drøftelse af
klubområdet.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. marts 2001:
Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde oplæg til
drøftelse af en ændring i normeringen set i sammenhæng
med anvendelse af ledelsestid.
Udvalget tiltrådte forvaltningens forslag til optælling.

Sag nr. 22

Eventuelt
Ingenting.

sign.

sign.

sign.

Morten A. Andersen

Per Bille Henriksen

Bente Nielsen

sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Tony R.D. Frederiksen

Mogens Højenvang

