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U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

8. november 1999 kl. 16.00

i mødelokale 7

Mødedeltagere:

Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente Nielsen, Klaus
Nielsen.
Mogens Andersen
Ulla Stigsbøl og Egon Agerlin deltager i mødet.
Torben Nagel deltager under behandling af sag nr. 92, og
Marianne Søgaard deltager under behandling af sagerne nr.
93 og 94.

Fraværende:

Mødet slut:

20.25
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Budgetkontrol pr. 30. september 1999.
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Anlægsregnskab vedr. projekt 301.061, sammenlægning af 3 klasseværelser til 2,
Marienlystskolen.
Saq nr. 95:
Målsætning for børn og unge i Frederikssund kommune
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Anderledes indskoling pr. 1. august 2000
Saq nr. 97:
Udbygning af daginstitutionen i St. Rørbæk
Saq nr. 98:
Opførelse a fe n daginstitution til 60 BHE i Græse Bakkeby
Saq nr. 99:
Opfølgning på temadag vedrørende klubområdet
Saq nr. 100:
Serviceniveau på folkeskoleområdet
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Kommuneplan 2001 - 2012, indledende overvejelser
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Forslag til fastsættelse af mødedatoer og mødetidspunkt i 2000

Lukket møde
Sag nr. 103:
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Bakkeskolens fysiske rammer
Sag nr. 104:
Eventuelt

Sag nr. 91:

Orientering
Orientering om anlægsprojekt "knast Oppe Sundby skole"
afsluttet med et merforbrug på kr. 6.963,- samt anlægsprojekt
SFO Falkenborgskolen afsluttet med et mindreforbrug på kr.
27.906,-. Beløbene tilgår kassebeholdningen.
Der skal ansættes ny skoleleder på Åbjergskolen og
Marienlystskolen.

Sag nr. 92:

Ny skole i Græse Bakkeby

Journal nr.:

82.06.00

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 88.
Byrådet har besluttet at bygge en skole i Græse Bakkeby.
Der kan vælges mellem 3 former for udbud.
A: En totalrådgivning efter artikel 13
B: En totalrådgivning efter artikel 36
C: En totalentreprise
Børn- og ungeudvalget ønskede sagen genoptaget fra
sidste møde.
Der er kommet nye oplysninger om udbudsformer og regler
om EU-licitation.
En skole fra bh. klasse til 3. klasse kan bygges for under kr.
35 miil. Grænsen for EU-licitation er kr. 35 miil. Hvis
byggeriet ikke behøver at blive udbudt i EU-licitation, vil det
rykke tidsplanen.
Der skal udarbejdes et byggeprogram. Dette program kan
udarbejdes uafhængigt af licitation.
Arkitekt Torben Nagel er inviteret til at orientere om
udarbejdelse af byggeprogram.

Bevilling:

-

-
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Tidligere udleverede bilag bedes medbragt:
Planlægningsnotat fra Mangor & Nagel af 9. august 1999
Planlægningsnotat fra Mangor & Nagel af 31. august 1999
Bogen Rum, form og funktion.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til udarbejdelse af byggeprogram for ny skole i
Græse Bakkeby.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Sagen genoptages efter besigtigelsestur den 15. november
1999.

Sag nr. 93:

Budgetkontrol pr. 30. september 1999.

Journal nr.:

00.01.002

Lovgrundlag:

Intet lovgrundlag.

Sagsfremstilling:

Budgetkontrol pr. 30. september 1999 - Børn- og
ungeudvalgets område (104).
Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har
ingen bemærkninger hertil.
Oversigt over forventede afvigelser på de enkelte
områder:
Hovedområde

Forventet afvigelse
(negativt beløb = besparelse/m erindtæ gt)

1999

2000

10 432 Folkeskolen

311.160

-101.250

10 432999 Folkeskolen,
lovbunden

207.000

226.010

10 434 Institutioner

953.730

- 398.460

10 436 Børnerådgivningen

178.840

0

- 98.720

0
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10 436 999 Børnerådg.
lovbunden

10 440 Ungdomsskolen

Afvigelse i alt for udvalgets
område

Bevilling:

- 20.450

0

1.531.560

-273.700

-

Økonomi og
personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Sammenfatningsskema for Børn- og ungeudvalgets område.
Skema for folkeskoleområdet samt noter.
Skema for Institutionsområdet samt noter.
Skema for Børnerådgivningens område samt noter.
Skema for Ungdomsskolens område samt noter.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at der søges de nødvendige
tillægsbevillinger i henhold til de udarbejdede skemaer.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Udvalget tiltrådte indstillingen. For så vidt angår
mindreindtægt på dagplejen indgår dette spørgsmål i
budgetanalysen på daginstitutionsområdet.

Sag nr. 94:

Anlægsregnskab vedr. projekt 301.061, sammenlægning
af 3 klasseværelser til 2, Marienlystskolen.

Journal nr.:

82.20.04

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådet bevilgede i sit møde den 6. april 1999 kr. 110.000 til
brug ved sammenlægning af 3 klasselokaler til 2.
Alle udgifter er nu afholdt. I forbindelse med arbejdet viste
det sig, at væggene mellem klasselokalerne var flytbare,
hvorfor udgifter ikke blev så høje som forventet.
Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har
ingen bemærkninger hertil.

Børn- og Ungeudvalget 8. november 1999

Bevilling:

Samlet anlægsbevilling

Side 6 af 12

kr. 110.000

Afholdte udgifter
Mindreudgift
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

kr. 53.272
-kr. 56.728

-

Bilag:

Anlægsregnskab for projekt 301.061 - Marienlystskolen,
sammenlægning af 3 klasselokaler til 2.

Indstilling:

Det anbefales, at mindreudgiften -kr. 56.728 tilgår
kassebeholdningen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Indstillingen blev tiltrådt.

Sag nr. 95:

Målsætning for børn og unge i Frederikssund kommune

Journal nr.:

00.01 P22

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 78.
Forvaltningens oplæg til Målsætning for børn og unge har
været forelagt udvalget den 22. februar 1999 med henblik
på efterfølgende høring.
Efter høring blandt personale og forældrebestyrelser
foreligger der nu et forslag til Målsætning for børn og unge,
september 1999.
Bente Nielsen ønsker sagen genoptaget med henblik på
rettelser.

Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Tidligere udsendt forslag til Målsætning for børn og unge i
Frederikssund kommune bedes medbragt.

Indstilling:

Forvaltningen og formanden indstiller, at børn- og
ungeudvalget godkender det udarbejdede forslag til
Målsætning for børn og unge i Frederikssund kommune.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Bente Nielsen & Klaus Nielsen ønsker alle høringssvar til
gennemsyn.
Sagen oversendes til behandling i Byrådet.
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Bente Nielsen & Klaus Nielsen ønsker målsætningen
udsendt til fornyet høring inden oversendelse til byrådet,
ligesom begge ønsker formuleringen af sidste afsnit på side
1 ændret.

Sag nr. 96:

Anderledes indskoling pr. 1. august 2000

Journal nr.:
Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget ønskede på sidste møde, at
forvaltningen udarbejdede en informationsskrivelse om
anderledes indskoling til pressen.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Informationsskrivelse fra forvaltningen

Indstilling:

Forvaltningen og formanden indstiller, at
informationsskrivelsen godkendes.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Udvalget besluttede, at der udarbejdes en forkortet udgave
af informationsskrivelsen til brug overfor forældrene. Den
udarbejdede informationsskrivelse kan anvendes overfor
medarbejdere.

Sag nr. 97:

Udbygning af daginstitutionen i St. Rørbæk

Journal nr.:

82.06:160600

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 86 vedrørende ud- og ombygning
af St. Rørbæk børnehave og vuggestue.
Der er indhentet udtalelse fra bestyrelsen, som tilkendegiver
at bestyrelsen selv ønsker at påtage sig at stå for ud- og
ombygningen, hvorfor bestyrelsen er i gang med at indhente
økonomiske vurderinger.
Samtidig ønsker bestyrelsen at indgå en uopsigelig
driftsoverenskomst i en 10 årig periode, samt at institutionen
får brugsret til nabogrunden på ca. 4000 m2, så længe der
drives institution på matriklen.
Bestyrelsen mener ikke, der kan etableres turnusordning på
Stenhøjgård i byggeperioden, idet man anser
garderobeforholdene for for små hertil. Alternativt foreslår
bestyrelsen, at der opstilles en pavillon på nabogrunden
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som kan rumme 20 BHE fra 1/2 2000. Der er ikke afsat
midler i anlægsbevillingen til en sådan udgift.
Forvaltningen har iflg. udvalgets beslutning på møde den 8.
oktober
undersøgt anlægsudgifter til en institution på 40 BHE og drift
at samme.
Anlægs udgift ca. kr. 3,3 mio.
Årlig brutto driftsudgift kr. 2.600.000
Bevilling:

Anlægsbevilling kr. 2.750.000
Driftsbevilling til 20 BHE fra 1/2 2000

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

Brev fra bestyrelsen i St. Rørbæk børnehave og vuggestue.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til indholdet
af bestyrelsens brev af 1. nov. 1999, herunder specielt
bestyrelsens bemærkninger om brugsret til 4000 m2 areal
på tilstødende grund samt ønske om opstilling af en pavillon
til brug for børn fra 1. februar 2000, indtil byggeriet kan stå
færdigt.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Udvalget besluttede at bygge en ny daginstitution til 40 BHE
på del af arealet St. Rørbæk 6a.
Forvaltningen undersøger, om der skal udarbejdes
lokalplan.
Sagen oversendes til Teknisk udvalg for beregning af
udgiften til vejadgang m.v.

Sag nr. 98:

Opførelse af en daginstitution til 60 BHE i Græse
Bakkeby

Journal nr.:

82.06:16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om sociale service

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 87 hvor udvalget anmodes om at
drøfte, hvorledes institutionen skal udformes, samt
hvorledes udbud skal ske, herunder udarbejdelse af
udbudsmateriale.

Bevilling:

Anlægsbevilling 6 mio

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

-

Børn- og Ungeudvalget 8. november 1999

Side 9 af 12

Indstilling:

Udvalget anmodes om at drøfte udbygningen samt en
tidsplan for samme.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Der udarbejdes udbudsmateriale og indhentes tilbud fra to
entreprenører.

Sag nr. 99:

Opfølgning på temadag vedrørende klubområdet

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et program for temadag rettet mod
klubberne.
Programmet omfatter en gennemgang af Socialministeriets
vejledning vedr. klubber i.h.t. Lov om social service, samt
besøg i kommunens fire klubber, herunder orientering om
klubbernes daglige drift.
Efter besøg i Frederikssund kommunes fritids og
ungdomsklubber
drøftes det hidtidige serviceniveau, herunder
personalenormeringer.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Driftsbevillinger
-

Bilag:

Program med bilag.

Indstilling:

Udvalget anmodes om at drøfte serviceniveau m.v.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Klubforholdene blev drøftet.
Udvalget vil blive informeret løbende om udviklingen inden
for området.

Sag nr. 100:

Serviceniveau på folkeskoleområdet

Journal nr.:

17.02.00

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Byrådet har 1998 i forbindelse med budgetanalysen på
folkeskoleområdet vedtaget et serviceniveau og en
timetildelingsmodel på folkeskoleområdet.
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Børn- og ungeudvalget ønskede, efter skolechefens
gennemgang af lærernes nye arbejdstidsregler på sidste
møde, at diskutere serviceniveauet i folkeskolen.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Procentvis fordeling i Frederikssund og
omegnskommunerne

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til om serviceniveauet og timetildelingsmodellen på
folkeskoleområdet skal ændres.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Udvalget besluttede at fastholde det eksisterende
serviceniveau.

Sag nr. 101:

Kommuneplan 2001 - 2012,
indledende overvejelser

Journal nr.:

01.02.03P15/4288 - pf

Lovgrundlag:

Planloven

Sag fra

Økonomiudvalget den 25. oktober 1999 sag nr 236

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har vedtaget at afholde temadag for
byrådet torsdag den 25. november 1999.
I den forbindelse er udsendt til samtlige byrådsmedlemmer
et Kompendium, der indeholder 12 temaer.
Fagudvalgene tilbydes nu, som forberedelse af temadagen,
at orientere sig om de relevante temaer under
fagudvalgsmøderne i november. Formålet med dette er at
give mulighed for at opsamle og supplere kompendiet med
relevante spørgsmål og delemner, der vil eller kan blive
aktuelle under de næste to års kommuneplanrevision.
Udvalgsdrøftelserne kan foregå således:
Økonomiudvalget 8. nov.: tema 4 og 11.
Det sociale udvalg 8. nov.: tema 1 og 12.
Børn- og Ungeudvalget 8. nov.: tema 2 og 5.
Udvalget for Kultur og Fritid 9. nov.: tema 7 og 11.
Teknisk udvalg 8. nov.: tema 6, 8, 9 og 10.
Plan- og Miljøudvalget 11. nov.: tema 1, 3, 4, 6, 8, 9 og 10.
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Fagudvalgene vil få lejlighed til at drøfte kompendiet igen
efter temadagen, nemlig under udvalgsmøder i februar 2000
som forberedelse af det debatoplæg, der påregnes
offentliggjort i forsommeren 2000, jævnfør forordet til
kompendiet.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Kompendiet, som økonomiudvalget behandlede den 25.
oktober 1999 er udsendt til samtlige byrådsmedlemmer

Indstilling:

Økonomiudvalget anbefaler at fagudvalgene drøfter
kompendiet som forberedelse til temadagen den 25.
november 1999.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Kompendiet blev taget til efterretning.

Sag nr. 102:

Forslag til fastsættelse af mødedatoer og
mødetidspunkt i 2000

Journal nr.:

00.01A10

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 17 og § 20.
Ifølge styrelsesloven træffer fagudvalgene principielt selv
beslutning om mødeplan for et år ad gangen, men
beslutningen kan indbringes til beslutning i Byrådet.

Sagsfremstilling:

Forslag til udvalgsmøder i 2000

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

-

-

Forvaltningen stiller forslag om udvalgets mødeplan for
2000 som følger:
10. januar, 7. februar, 13. marts, 10. april, 8. maj, 6. juni,
14. august, 11. september, 9. oktober, 6. november og
11. december. Alle møder kl. 16.00 i udvalgsværelse 7.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. november 1999:
Mødeplanen blev godkendt.

Sag nr. 104:

Eventuelt
December mødet afholdes den 13. december 1999.
Tidspunktet meddeles senere.
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