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O rientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
Statistik vedrørende_børneområdet opgjort pr. 30.12.97. Statistikken som er
indlagt i medlemmernes mapper vil blive gennemgået ved mødet.
Borgerserviceforvaltningen har udarbejdet en serviceinformation for
Borgerporten. Serviceinformationen er indlagt i medlemmernes mapper.
Den Sociale Ankestyrelse fremsender statistik vedrørende afgørelser i
førtidspensionssager for juli kvartal 1997.
d. Orientering fra sundhedsområdet
Frederikssund Sygehus fremsender opgørelse vedr. ventedage for november
1997.
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt fremsender notat om
ventepatient-problematikken.
Sundhedsministeriet fremsender brev af 9. december 1997 vedrørende
senge-dagsbetalingen for 1998.
e. Brevnyt
Ingen sager.
f. Ældrerådet
Referat af konstituerende møde i Ældrerådet den 3. december 1997.
g. Biblioteket
Biblioteksstyrelsen fremsender "Nyt fra Nyhavn - 97:4"
Kulturministeriet fremsender "Betænkning om Bibliotekerne i
informationssamfundet" samt bilag af oktober 1997.
Ledende bibliotekar Kim Rømer Krogh har udarbejdet et notat på baggrund
af "Betænkning om Bibliotekerne i informationssamfundet".
./. Notatet medsendes dagsordenen.
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h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Kommunernes Landsforening: Temamøde "Helhed i barndommen" den
23. - 24. marts 1998 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.
Tilmeldingsfrist: 25. februar 1998.
Danmarks Biblioteksforening: Konference om Betænkning om Bibliotekerne
i informationssamfundet (UBIS) den 28. januar 1998 på Danmarks
Bibliotekshøjskole i København eller den 29, januar 1998 i Århus.
Tilmeldingsfrist: 16. januar 1998.
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt: Temadag vedr. forebyggelse og
sundhedsfremme i Frederiksborg Amt den 18. februar 1998 i Danmarks
Apotekerforenings Kursusejendom i Hillerød.
Tilmeldingsfrist: 28. januar 1998.
Frederiksborg Amts Biblioteksforening: Generalforsamling den 31, januar
1998 på Scanticon Borupgaard i Snekkersten.
Tilmeldingsfrist: 22. januar 1998.
Frederiksborg Amts Biblioteksforening: Kulturpolitisk konference den
30. - 31. januar 1998 på Scanticon Borupgaard i Snekkersten.
Tilmeldingsfrist: 22. januar 1998.
i. Diverse
Socialforvaltningen i Frederiksborg Amt fremsender brev af 19. december
1997 vedrørende amtets udpegning af pædagogisk-psykologisk sagkyndige
for valgperioden 1998-2001 til Børn- og Ungeudvalgene i kommunerne.
Indenrigsministeriet fremsender brev af 8. december 1997 vedrørende
deponeringsfritagelse på daginstitutionsområdet.
Kultur- og Virksomhedsforvaltningen har udarbejdet oversigt over antal
børn der skal indskrives i børnehaveklasse pr, 1. august 1998. Oversigten er
indlagt i medlemmernes mapper.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. januar 1998
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5. Ø konom irapportering
00.01002 F4085
pech
,/. Regnskabsrapport, udskrevet pr. 15. december 1997, medsendes
dagsordenen.
_
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6. Legestuen - Idrætsvej 3 A
16.06.04:22.03000 F4143
hado

Indledning
Det blev på Byrådsmødet d. 17/12-97 besluttet, at sagen vedrørende en
eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten med Legestuen sendes tilbage til
Borger og Virksomhedsudvalget med henblik på en fornyet vurdering af
behov og åbningstid.
Sagsfremstilling
Legestuen har gennem en årrække haft færre børn indskrevet, end den er
normeret til. I forbindelse med en henvendelse fra Legestuens leder om
muligheden for udvidet åbningstid har det været en politisk overvejelse
eventuelt at opsige overenskomsten med Legestuen.
En udvidelse af åbningstiden med 14 timer ugentligt (inkl. fredag) vil
teoretisk gøre det muligt for deltidsansatte at benytte tilbudet.
Det er samtidig en mulighed at udvide Legestuen til at omfatte
aldersgruppen fra 2 - 6 år. Her vil børn under 3 år, som nu, tælle for to i
normeringen.
Det er dog ikke muligt udfra de foreliggende oplysninger at vurdere, om en
eventuel udvidelse af Legestuens åbningstid og aldersgruppe vil gøre
tilbudet attraktivt for flere familier.
Ved sådanne tiltag ændres tilbudets karakter, og Legestuen vil i højere grad
være et pasningstilbud på lige fod med en dagpleje- eller børnehaveplads.
./. Der er vedlagt "Notat vedrørende Legestuens fremtid", som beskriver de
enkelte muligheder nærmere.
Økonomi
En udvidelse af Legestuens åbningstid med 14 timer ugentligt vil på årsbasis
betyde en merudgift for kommunen på omkring 130.000 kr.
Tallet er beregnet på baggrund af de foreliggende oplysninger i budget 1998,
og en indskrivning på 20 børn i Legestuen.
Forvaltningen kan ikke anvise finansiering.
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Forslag til beslutning
Udvalget bedes tage stilling til Legestuens fremtid.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. januar 1998
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7. Ferieplan for skoleåret 1998/99
17.20.03P05
viol
Undervisningsministeriets vejledning af 18. november 1997 om ferier
og fridage i skoleåret 1998/99 har været til udtalelse hos
skolebestyrelserne.
Det er tidligere besluttet, at 5. august 1998 er første skoledag i skoleåret
1998/99.
Skolebestyrelserne anbefaler vejledningen med følgende ændringer:
Uvelse skole:
21. december 1998
skoledag
22. december 1998
skoledag
16. april 1999 (Dr. Margr.fødselsd.)
skoledag
14. maj 1999(fredag eft.Kr. Himmelf.)
skolefri
1. skoledag i skoleåret 1999/00:
3. august 1999
Byvangskolen:
21. december 1998
22. december 1998
16. april 1999
14. maj 1999
1. skoledag i skoleåret 1999/00:

skoledag
skoledag
skoledag
skolefri
4. august 1999

Lindegård sko len
21. december 1998
22. december 1998
16. april 1999
14. maj 1999
1. skoledag i skoleåret 1999/00:

skoledag
skoledag
skoledag
skolefri
2. august 1999

Kingoskolen:
21. december 1998
22. december 1998
16. april 1999
14. maj 1999
1. skoledag i skoleåret 1999/00:

skoledag
skoledag
skoledag
skolefri
3. august 1999
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Forslag til beslutning
at ferieplanen for skoleåret 1998/99 ændres i forhold til
Undervisningsministeriets vejledende ferieplan således:
Vinterferie i uge 7 gives ved, at 5. 6. og 7. august samt 21 og 22. december
1998 bliver skoledage.
16. april 1999 bliver skoledag mod skolefri den 14.maj 1999,
1. skoledag i skoleåret 1999/00 bliver 3. august 1999,

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. januar 1998
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8. U dbygning a f U velse skole
82.20.00G01 F3000
beha
Orientering og drøftelse af udbygning ved Uvelse skole.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. december 1998
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9. A rkivlederstilling
82.00G01 F4054
pech

Historisk Forening fremsender ansøgning om, at den fremtidige arkiv- og
museumsleder bliver ansat i en fuldtidsstilling.
Begrundelsen herfor er, at foreningens aktiviteter er steget markant i den
senere tid.
Med driften af "Den gamle Smedie" er det foreningens opfattelse, at der bør
være en kvalificeret koordinering og styring af alle aktiviteterne i arkiv og
museum - og dette kan ikke klares af en deltidsansat person.
Samtidig anmoder Historisk Forening om, at bestyrelsen far medindflydelse
på ansættelsen af og arbejdsbeskrivelsen for den fremtidige arkivleder.
Forvaltningen kan oplyse, at byrådet på sit møde den 25. juni 1997
godkendte, at der ansættes en arkivleder på 20 timer/ugtl., der skal varetage
det daglige arbejde i arkivet og føre tilsyn med "Den gamle Smedie",
ICongensgade 23.
I beslutningen er det hensigten, at Historisk Forening skal have
medindflydelse på ansættelsen af arkivlederen.
En fuldtidsansat arkivleder indebærer en yderligere driftsudgift på ca. kr.
125.000 årligt, hvortil der ikke kan anvises finansiering.
Forslag til beslutning
at udvalget tager stilling til ansøgningen om en heltidsansat arkivleder.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. januar 1998
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10. Slangerup og O m egns T uristforening søger om
økonom isk tilskud til drift a f forening
00.01049/98
beha
Slangerup og Omegns Turistforening fremsender ansøgning om økonomisk
tilskud på kr. 10.000 til det fortsatte arbejde i foreningen.
Tilskuddet skal bl.a. dække de udgifter, der er i forbindelse med
markedsføring af Turistforeningen - herunder årskontingent til de
"Samvirkende danske Turistforeninger".
Forvaltningen kan oplyse, at der for 1998 resterer 74.350,- kr, på kontoen
for øvrige kulturelle formål.
Kopi af ansøgningen er indlagt i medlemmernes mappe.
Forslag til beslutning
at udvalget tager stilling til ansøgningen fra Slangerup og Omegns
Turistforening,
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. januar 1998
Or C.tXc
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11. Etablering a f tandlaegevagt for børn og voksne i
Frederiksborg A m t
16.21.00G00 F 4165
pech

Indledning
Sundhedsforvaltningen i Frederiksborg Amt beder om en tilbagemelding på
tilslutning til forslag om etablering af en samlet tandlægevagt for børn og
voksne i Frederiksborg Amt.
Sagsfremstilling
På opfodring af sundhedsudvalget har der i samarbejdsudvalget vedr.
tandlægehjælps regi været gennemført et udvalgsarbejde med henblik på
udarbejdelse af forslag til en samlet tandlægevagtordning for børn og voksne
i Frederiksborg Amt.
Arbejdet er resulteret i et aftale forslag, hvori det blandt andet foreslås, at
nødbehandling i tandiægevagten finder sted på en tandlægeklinik i Hillerød,
placeret hensigtsmæssigt i relation til tilgængelighed med offentlig transport.
Det økonomiske grundlag for forslaget er:
- kommunal betaling for 900 børnepatienter,
- egenbetaling og sygesikringstilskud til 500 voksenpatienters behandling,
- amtets betaling for 200 tandskader (anslået kr. 220.000,-),
- amtets betaling af husleje (anslået kr. 80.000,-).
Endelig fremgår det af forslaget, at over- eller underskud fordeles mellem
amtet, kommunerne og Sjællands Tandlægeforening efter en nærmere aftalt
fordelingsnøgle.
Forslaget har været til høring hos De kommunale tandpleiechefer i
Frederiksborg Amt. Tandlægernes Nve Landsforening og Sjællands
Tandlægeforening' hvor det er blevet anbefalet.
Derudover har forslaget været forelagt Sundhedspolitisk Forum og
Samarbejdsudvalget vedr. tandlægehiælp, som ligeledes fandt at kunne
anbefale forslaget. Endelig blev der i forbindelse med det seneste afholdte
møde mellem amtet og de kommunale socialudvalgsformænd og
socialchefer givet en orientering om status i sagen.
Forslaget har været behandlet i sundhedsudvalget, som godkendte, at der
arbejdes videre med forslaget, idet der foreslås en 2-årig forsøgsperiode, og
at forslaget indgår i prioriteringen omkring forslag til budget 98 på
sundhedsvæsenets område.
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Cheftandlæge Christian Lund har givet følgende vurdering:
Økonomi
Den foreslåede forsøgsordning vil indebære, at Slangerup Kommune skal
betale kr. 2,70/barn i faste omkostninger. Der skal derudover betales for hver
enkelt behandling.
I øjeblikket deltager Slangerup kommune i vagtordningen for børn og unge i
Frederiksborg Amt. Til denne ordning er udgiften kr. 4,30/barn i faste
omkostninger og derudover kr. 700/time for behandling.
Den økonomiske konsekvens af den foreslåede ordning vil være:
8.600,00
Gammel ordning:
2000 børn å 4,30 Kr,=
Ca. 18 timer behandling å 700 kr = 12.600.00
21.200,00
I alt
10 kr./barn
Eller ca.
Ny ordning:

2000 børn å 2,70 kr. =
Ca. 18 timer behandling å 700 kr.
Ialt
Eller ca.

5.400,00
12.600.00
18.000,00
9 kr./barn

Vurdering
Slangerup Kommune har været med i den eksisterende ordning i ca. 4 år.
Vagtordningen har fungeret godt, idet alle store tandskader er blevet
behandlet inden for kort tid. Det har betydet, at en del blivende tænder er
blevet reddet pga. hurtig indsats. Da det har vist sig, at vagtordningen er
meget effektiv, har den overtaget en del behandlinger, som tidligere hørte
under sygehusregi. Pga. af dette vil amtet yde økonomisk støtte til den nye
ordning.
De private tandlæger har i mange år haft problemer med behandlinger uden
for klinikkernes åbningstider og ønsker derfor også at deltage.
Den nye vagtordning vil lå et meget større deltagerantal, og det vil betyde et
fald i de faste omkostninger. Desuden vil den tilbyde længere åbningstid,
hvilket indebærer en bedre service.
Forslag til beslutning
at Slangerup Kommune tilslutter sig den foreslåede forsøgsordning.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. januar 1998
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12. M ødekalender for 1998
00.01A14 F4148
bas i
Hovedregel: 2. tirsdag i måneden i Raadsalen, kl. 15.00
Den 14. januar 1998
*
Den 03. februar 1998
Den 10. marts 1998
Den 14. april 1998
Den 12. maj 1998
Den 09. juni 1998
Den 11. august 1998
Den 08. september 1998
*
Den 06. oktober 1998
Den 10. november 1998
*
Den 01. december 1998
Eventuelle fravigelser: se venligst *-markeringer
Forslag til beslutning
at udvalget godkender mødekalenderen.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. januar 1998
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