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Børn og Ungeudvalget

6. november 2000 kl. 16.00

i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
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I mødet deltager Egon Agerlin

Fraværende:

Per Bille Henriksen og Mogens Højenvang

Mødet slut:
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Indholdsfortegnelse

Åbne møde
Sag nr. 63
Orientering
Sag nr. 64

Børn- og Ungeudvalget 6. november 2000

Side 2 af 8

Forslag til fastsættelse af mødedatoer og mødetidspunkt i 2001
Sag nr. 65
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2000.
Sag nr. 66
Genoptagelse af sag nr. 54 og 60
Analyse på dagpasningsområdet
Reviderede ventelisteregler og kapacitetsudnyttelse i dagplejen
Sag nr. 67
Analysen på dagpasningsområdet (forholdsfordeling af pædagoger og
medhjælpere)
Sag nr. 68
Navngivelse af daginstitution i Græse Bakkeby
Sag nr. 69
Fornyet tidsplan for skolebyggeri i Græse Bakkeby
Sag nr. 70
Valg af børn- og ungeudvalgsrepræsentant til forældrebestyrelsen i
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Lukket møde
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Eventuelt

Sag nr. 63

Orientering
Status for institutionen i Ådalsparken
BUPL's blokade mod Stenhøjgård Turnus
De overenskomstmæssige forhold i forbindelse med den
anderledes indskoling forventes afklaret i forbindelse med en
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afgørelse på voldgiftssagen fra Skive i begyndelsen af januar
måned.
Ventelisten

Sag nr. 64

Forslag til fastsættelse af mødedatoer og
mødetidspunkt i 2001

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 2001

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

-

-

Forvaltningen stiller forslag om udvalgets mødeplan for
2001 som følger:
8. januar, 5. februar, 5. marts, 2. april, 7. maj, 11. juni, 6.
august, 10. september, 8. oktober, 5. november, 3.
december.
Mødetidspunkt kl. 16.00.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2000
Mødetiden ændres til kl. 16.30. 5. februar ændres til 12.
februar og 5. november ændres til 12. november.

Sag nr. 65

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2000.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2000 for Børn- og
ungeudvalget (104).

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

-

-

Budgetopfølgningsskema udleveres på mødet.
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Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget tager
budgetopfølgningen til efterretning.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2000:
Taget til efterretning.

Sag nr. 66

Genoptagelse af sag nr. 54 og 60
Analyse på dagpasningsområdet
Reviderede ventelisteregler og kapacitetsudnyttelse i
dagplejen

Journal nr.:

16.06.00G12

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forlængelse af sag nr. 54 fra møde den 11.9.00 om
tidsplan for gennemførelse af de tidligere vedtagne 10
punkter som opfølgning på KL's analyse, fremlægger
forvaltningen hermed udkast til reviderede ventelisteregler.
De reviderede ventelisteregler kan ændres uafhængigt af
pasningsgaranti. Vedtages pasningsgaranti på et senere
tidspunkt, indarbejdes beskrivelse af dette i
ventelistereglerne.
Definition på pasningsgaranti og Garanti for plads forstås
som en ikke specificeret plads efter orlovs udløb. Ved denne
form for pasningsgaranti kan kommunen opkræve en højere
forældrebetaling på 32% af udgifterne i stedet for, som nu,
30%.
Konsekvenser af beslutning om at dagpleje er for 0-2 årige
er beskrevet i udkastet til nye ventelisteregler
Dagplejen fremlægger en redegørelse for
kapacitetsudnyttelsen i dagplejen.
Ændringerne i ventelisteregler og en forventet
pasningsgaranti vil øge kapacitetsudnyttelsen i dagplejen.
Analysen påpeger, at de børnerelaterede udgifter er høje i
Frederikssund kommune. I sammenligningskommunerne
ydes der ikke bleer og barnevogne, hvilket er med til at øge
udgifterne i Frederikssund.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Udkast til nye ventelisteregler (bilag 1) vedlagt i revideret
udgave. Medtag tidligere udleverede bilag.
Dagplejeleder Rikke Fleinekes redegørelse for
kapacitetsudnyttelse i dagplejen.
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Forvaltningen anbefaler børn- og ungeudvalget at vedtage
de reviderede ventelisteregler.
Forvaltningen anbefaler børn- og ungeudvalget at afvente,
om følgevirkningerne af ændringerne i ventelisteregler og en
forventet pasningsgaranti vil øge kapacitetsudnyttelsen i
dagplejen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 6. november 2000:
Ventelistereglerne godkendt.
Udvalget ønsker en opgørelse over 4 børns og 3 børns
dagplejere og dagplejere på orlov.
Udvalget ønsker, at sagsgangen ved ind- og udmeldelse
effektiviseres.

Sag nr. 67

Analysen på dagpasningsområdet (forholdsfordeling af
pædagoger og medhjælpere)

Journal nr.:

16.06.00G12

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget bad på sidste møde forvaltningen
beskrive og beregne konsekvenserne af at ændre den
nuværende fordeling på 60/40 mellem pædagoger og
pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.
En pædagogløn udgør i gennemsnit årligt kr. 231.000, og en
pædagogmedhjælperløn kr. 186.000. Der vil således kunne
spares ca. kr. 45.000 ved at konvertere en pædagogstilling
til en pædagogmedhjælperstilling ved at ændre den
nuværende fordeling fra 60/40 til f. eks. 50/50.
Der erd.d. 218,85 fuldtidsstilling i kommunens institutioner.
Fordelingen der 58% pædagoger og 42%
pædagogmedhjælpere, svarende til 126,93 pædagoger og
91,92 pædagogmedhjælpere.
En ændring til 50/50 betyder en konvertering af 16,5
pædagogstilling til pædagogmedhjælperstilling, svarende til
en besparelse på kr. 742.500.
Dette er en teoretisk beregning. Det vil være vanskeligt, at
ændringerne i de enkelte institutioner, da der ikke alle steder
kan reguleres med fuldtidsstillinger. I mange institutioner vil
det betyde, at flere medarbejderne skal gå på deltid, og det
har flere gange vist sig svært at besætte og planlægge med
deltidsstillinger.
En rundspørge i kommunerne i Frederiksborg Amt viser af
næste alle kommuner har en fordeling svarende til 60/40.
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Forvaltningen foreslår, at 20% af fremtidige ledige stillinger
udarbejdes som dobbeltopslag. Herefter kan man lade
lønsummen styre valget af stillingerkategori.
Bevilling:
Økonomi og personale Aftalen skal forhandles med de faglige organisationer.
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Notat fra pædagogisk konsulent Birgitte Lind Jørgensen og
pædagogernes uddannelse og kvalifikationer.
Fordeling af uddannet og ikke uddannet personale i Fr. borg
Amt

Indstilling:

Formanden anbefaler, at udvalget tager sagsfremstillingen
til efterretning, og lader de økonomiske konsekvenser indgå
i forslag til tilpasning af udgiftsniveauet på hele
pasningsområdet, som forelægges på mødet i januar.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2000:
Tiltrådt.

Sag nr. 68

Navngivelse af daginstitution i Græse Bakkeby

Journal nr.:

82.06.04/3

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Lederen af daginstitutionen fremsender ønske om, at den
nye institution i Græse Bakkeby navngives "Toftelund".
Valget af dette navn er historisk begrundet, da der indtil ca.
1980 lå en gård med navnet "Toftelund" næsten på det sted,
hvor institutionen nu er bygget.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra leder

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
godkende, at den nye daginstitution i Græse Bakkeby,
Højvang 6, navngives "Toftelund".

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2000:
Godkendt.

Sag nr. 69

Fornyet tidsplan for skolebyggeri i Græse Bakkeby

Journal nr.:

82.06.00/4

Lovgrundlag:

-
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Børn- og ungeudvalget valgte på mødet den 14. august
2000 at udsætte arbejdet med skolebyggeri i Græse
Bakkeby på grund af budget 2001. Udvalget bad om at få
forelagt en ny tidsplan samt at blive inddraget i en
udarbejdelse af et konkret byggeprogram.
Efter møde med Mangor & Nagel foreligger nu en ny
tidsplan, (bilag)
Forvaltningen foreslår, at udvalget fastsætter et
ekstraordinært udvalgsmøde møde i slutningen af
november, starten af december af 2-3 timers varighed til
gennemgang af forslag til byggeprogram.
Formanden foreslår mandag den 27. november kl. 16.00.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Ny tidsplan fra Mangor & Nagel

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til den nye tidsplan.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2000:
Der afholdes ekstraordinært møde tirsdag den 28.
november 2000 kl. 16.00 i udvalgsværelse 6.

Sag nr. 70

Valg af børn- og ungeudvalgsrepræsentant til
forældrebestyrelsen i daginstitutionen Rørskov

Journal nr.:

82.06.04/3

Lovgrundlag:

Lov om social service, Lov om forældrebestyrelser

Sagsfremstilling:

Forældrebestyrelsen i daginstitutionen Rørskov ønsker, at
børn- og ungeudvalget udpeger en repræsentant til deres
bestyrelse,
Det oplyses, at næste bestyrelsesmøde afholdes 9. januar
2001.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

-

-

-

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at vælge
en repræsentant til forældrebestyrelsen i daginstitutionen
Rørskov.
Formanden foreslår Bente Nielsen
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Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2000:
Tiltrådt.

Sag nr. 72

Eventuelt

sign.

-

sign.

Morten A. Andersen

Per Bille Henriksen

Bente Nielsen

sign.

sign.

sign.
Egon Agerlin

Finn Vester

Klaus Nielsen
f./Mogens Højenvang

