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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

7. februar 2000 kl. 16.00

i mødelokale 7

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Klaus Nielsen.
Borgmesteren deltog i sagerne 11 og 14.
I mødet deltager Ulla Stigsbøl og Egon Agerlin. Marianne
Søgaard deltager ved sag nr. 9.

Fraværende:

Marianne Søgaard. Finn Vester tiltrådte kl. 16.40 (sag nr. 11)

Mødet slut:

kl. 19.45

Indholdsfortegnelse

Åbne møde
Sag nr. 8
Orientering
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Saq nr. 9
Budgetopfølgning.
Saq nr. 10
Kommuneplan 2001 - 2012
Saq nr. 11
Rengøringsanalysen
Saq nr. 12
Genoptagelse af sag vedrørende normering i klubberne
Saq nr. 13
Udpegning af repræsentant for udvalget til styregruppen vedr. budgetanalyse på
dagpasningsområdet.
Saq nr. 14
Forslag til forskellige løsninger på den øjeblikkelige ventelistesituation
Saq nr. 15
Eventuelt

Sag nr. 8

Orientering
• Forvaltningen vil i samarbejde med Ungdomsskolen
udarbejde forslag til overordnede retningslinier for
alkoholpolitik på kommunens skoler. Dette arbejde er
ikke afsluttet og punktet udskydes til møde i marts.
• Skoledirektøren orienterer om forslag til ændret
organisation i børne- og kulturforvaltningen.
• Orientering om tilsyn med ungdomsklubbernes
elektriske installationer.
• Orientering om at etableringen af den overdækkede
gang mellem institutionen og liggehallen på Lærkereden
er blevet forsinket, men nu er under udarbejdelse.
• Tilsyn med ungdomsklubber - kampagne med kontrol af
institutioners elektriske installationer.
• På baggrund af henvendelse fra Klaus Nielsen
orienterer forvaltningen om den aktuelle status for
ventelisten samt procedure i forbindelse med optagelse
og placering på listen.
• Notat om organisationsændring i BKF udsendes med
referatet.
• Bente Nielsen og Klaus Nielsen påpegede, at
ansættelse af en pædagogisk konsulent mere burde
have været optaget på udvalgets dagsorden.
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• Egon Agerlin udleverede 3.kl. undersøgelse.
Undersøgelsen optages på udvalgets dagsorden til
næste møde.

Sag nr. 9

Budgetopfølgning.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse og kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har i sit møde den 6. december 1999
godkendt chefgruppens nye retningslinier for
budgetopfølgning, hvilket indebærer, at de hidtidige to
obligatoriske budgetopfølgninger udgår, og at der fremtidigt
lægges vægt på løbende budgetopfølgning. Fagudvalgene
vil fremover blive orienteret om forbruget i møderne i marts,
maj, august, september og november på baggrund af
forbruget pr. ultimo februar, april, juni, august og oktober.
Materialet fremsendes herefter til behandling i
Økonomiudvalgets møder i samme måneder.
Da bruttoregnskabsrapporterne med angivelse af forbruget
som hovedregel udskrives omkring den 5. i den
efterfølgende måned, kan det være vanskeligt at udarbejde
materialet til udsendelse til udvalget tillige med
dagsordenen.
Udvalget anmodes derfor om at tilkendegive, hvorvidt de
ønsker materialet udleveret ved mødet, eller om de ønsker
materialet udarbejdet på grundlag af en tidligere ultimodato
(måneden før).
Såfremt udvalget ønsker materialet udarbejdet på grundlag
af en tidligere ultimodato, anmodes udvalget om at give
forvaltningen tilladelse til at tilrette materialet med angivelse
af forbruget pr. de i økonomiudvalgets beslutning nævnte
datoer inden fremsendelse til økonomiudvalget.

Bevilling:

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Forvaltningens forslag til oversigt over de områder, udvalget
løbende bør tage stilling til.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder udvalget om at drøfte, på hvilke
områder, samt på hvilket grundlag, udvalget ønsker
orientering.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. februar 2000:
Udvalget besluttede, at lønninger under folkeskolen
specificeres. Detaljeringsgraden evalueres løbende.
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Udvalget ønsker at behandle de seneste regnskabstal til
budgetopfølgningen.

Sag nr. 10

Kommuneplan 2001 - 2012

Journal nr.:

01.02.03P22/205 & 01.02.03K07/206 - pf

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Byrådet har vedtaget at afholde debat om den kommende
kommuneplan om temaerne Boliger, Erhverv og
Folkeskolen i perioden fra april til juni 2000.
I den forbindelse udsender chefgruppen til samtlige
byrådsmedlemmer et forslag til Debatoplæg med de tre
temaer samt et forslag til Beretning 1999.
Ifølge den vedtagne tidsplan behandler fagudvalgene de to
skrifter under fagudvalgsmøderne i februar. Formålet med
dette er at give mulighed for at justere de spørgsmål og
emner, der rejses i debatoplægget og beretningen.
Drøftelserne kan foregå således:
Det sociale udvalg 7. februar: Beretningens afsnit om de
sociale områder, samt afsnittene om boliger i Beretning og
Debatoplæg.
Børn- og Ungeudvalget 7. februar: Beretningens afsnit på
børn- og ungeområdet samt afsnittet om folkeskoler i
Debatoplægget.
Udvalget for Kultur og Fritid 8. februar: Beretningens afsnit
om kultur og fritid.
Teknisk udvalg 7. februar: Beretningens afsnit om de
tekniske områder.
Plan- og Miljøudvalget 10. februar: Beretningens afsnit om
de tekniske områder, Debatoplæggets afsnit om boliger og
erhverv samt opsamling af de øvrige fagudvalgs
kommentarer.
Økonomiudvalget 21. februar: Det samlede materiale, incl.
forslag til mødedatoer og øvrig tidsplan.
Byrådet 29. februar: Temamøde om den nye by ved Store
Rørbæk.
Byrådet 7. marts: Godkendelse af Debatoplæg og
Beretning.

Bevilling:

-

-
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Forslag til Debatoplæg
Forslag til Beretning 1999. Begge bilag udsendt til Byrådet.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller forslag til Debatoplæg og Beretning
1999 til godkendelse og offentliggørelse i henhold til
planlovens bestemmelser.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. februar 2000:
Beretningen videresendes med de ændringer udvalget er
enige om. For så vidt angår debatoplæggets afsnit om
folkeskolen indstiller udvalget, at dette indgår som en
integreret del af debatoplæggets øvrige afsnit.

Sag nr. 11

Rengøringsanalysen

Journal nr.:

82.08P05

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes en analyse på
kommunens rengøring foretaget på kommunens
administrationsbygninger, bibliotek, plejecentre, museum,
brandstation, skoler og daginstitutioner.
Resultatet af analysen har været forelagt Økonomiudvalget,
der har besluttet at sende den i høring i MED-udvalg og
brugerbestyrelser.
Fløringssvarene foreligger nu.
Sag nr. 109 ved mødet den 13. december 1999 udsat til
januarmødet, Sagen blev ikke taget på dagsordenen i
januar, men udsat til mødet i februar.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Fløringssvarfra forældrebestyrelser og MED-udvalg under
børne- og kulturforvaltningen. (Udsendt december 1999)
Forvaltningens sammenskrivning af høringssvarere på
skolerne. (Udsendt december 1999)
Forvaltningens sammenskrivning af høringssvarene på
daginstitutionsområdet. (Udsendt december 1999)
Referater fra Følgegruppen for Rengøringsanalysen af
21/12-99 og 11/1-2000 samt kommentarer til høringssvar fra
afdelingschef Per Hjortshøj Nielsen og sammenfatning af
høringssvar/Problemstillinger.
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Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at
behandle de indkomne høringssvar, samt tage stilling til
rengøringsniveauet i kommunens skoler og institutioner.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. februar 2000:
Sagen oversendes til økonomiudvalget med bemærkning
om, at Børn- og ungeudvalget forudsætter, at det
nuværende niveau fastlægges og ikke forringes, samt at der
tages personalemæssige hensyn.

Sag nr. 12

Genoptagelse af sag vedrørende normering i klubberne

Journal nr.:

81.01.01:16.06.00p27

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Efter udvalgsmødet den 10. januar 2000 har forvaltningen
sammen med klubberne gennemgået mulighederne for at
optage alle forventede børn i klubberne pr. 1. august 2000.
Der foreligger forslag om at optage alle børn ved
finansiering af udgifterne med den forøgede
forældrebetaling på grund af flere indskrevne børn.
Alle tre klubber normeres til 160 pladser samt en vippe på
25, dog for Klub Nord en vippe på 40 (for at kunne optage
alle børn fra området). Personalenormeringen fastsættes på
grundlag af den godkendte belastningsgrad på 15,
åbningstiden fastsættes til 27,5 timer ugentlig uden udvidet
åbningstid på ferie/fridage.
Dette giver en merudgift til personale i 2000 på kr. 190.030
samt en øget udgift til normtal i 2000 på. kr. 211.980.
Den beregnede merindtægt på forældrebetalingen udgør kr.
518.240.
Det fremgår derfor, at der vil være dækning for merudgifter
ved udvidelsen.

Bevilling:

Driftsudgifter optaget i budget 2000

Økonomi og personale Udvidelsen omfatter øgede driftsudgifter på i alt 402.010 kr. i
mæssige konsekvenser: 2000 samt merindtægter på i alt 518.240 kr. i 2000. I
overslagsårene øges driftsudgifterne med 456.080 kr.,
medens forældrebetalingen hæves til 3.989.260 kr.
Personalenormeringen udvides med 1,95 stilling i forhold til
budget 2000
Bilag:
Indstilling:

-

Det indstilles, at klubbernes normeringer udvides til at kunne
optage alle børn pr. 1. august 2000. I denne forbindelse
udvides personalenormeringen med 1.95 stilling,
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normtallene reguleres i forhold til børnetallet som angivet
ovenfor. Dette finansieres ved en forøgelse
forældrebetalingen på grund af det øgede børnetal (taksten
på kr.325 fastholdes).
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. februar 2000:
Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 13

Udpegning af repræsentant for udvalget til
styregruppen vedr. budgetanalyse på
dagpasningsområdet.

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

-

I forbindelse med gennemførelse af budgetanalysen
nedsættes der en styregruppe bestående af repræsentant
for Børn- og ungeudvalget, repræsentant for
forældrebestyrelserne, en daginstitutionsleder, pædagogisk
konsulent, en repræsentant for økonomisk afdeling,
afdelingsleder i Institutionsafdelingen/skolechefen

Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

-

Indstilling:

Formanden indstiller, at Per Bille Henriksen udpeges som
udvalgets repræsentant

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. februar 2000:
Per Bille Henriksen blev udpeget. Alle udvalgsmedlemmer
får KL's oplæg tilsendt med referatet.

Sag nr. 14

Forslag til forskellige løsninger på den øjeblikkelige
ventelistesituation

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Forvaltningen fremlægger forskellige muligheder for
etablering af pladser til afhjælpning af det øjeblikkelige pres
på ventelisten, samt oversigt over behovet for pladser frem
til 1. september 2000
-

-
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Bilag:
Indstilling:

Udvalget anmodes om at drøfte mulighederne samt
udvælge hvilke områder der skal arbejdes videre med.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. februar 2000:
Forvaltningen anmodes om til et ekstraordinært møde at
fremlægge en plan for tilvejebringelse af pladser dels ved at
fremme institutionen i St. Rørbæk med 60 BHE ved
midlertidig placering på Gyldensten og en udvidelse af
pladsantallet ved anskaffelse af 1-2 busser tilknyttet
eksisterende institutioner og ændring af Pilehaveturnus.
Endelig fremskyndes den budgetsatte institution i 2002.
Udvalget holder ekstraordinært møde den 17. februar 2000
kl. 16.00.

Sag nr. 15

Eventuelt
Bente Nielsen forespurgte om udmeldinger til institutionerne
vedr. vedligeholdelse af fast ejendom.
Endvidere om møder vedr. anderledes indskoling. Det er
skolebestyrelser & skolernes ledelse, der indbyder til
infomøder.
SFO-taksterne blev drøftet.
Evaluering af anderledes indskoling - forslag om ens
spørgeskema til alle skolerne.
Klaus Nielsen efterlyste svar fra KL/Socialministeriet om
overgang mellem dagpleje og børnehave.
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Mogens Højenvang

