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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
-Projekt Rimfaxe - Delrapport 1996 - 1997” er indlagt i medlemmernes mappe.
Projekt Rimfaxe finder sted i Uvelse med deltagelse af skole, skolefritidsordning samt
børnehave. Hovedformålet er at afdække, om børn kommer til at læse bedre, når de har
deltaget i et særligt sprogligt stimulerende miljø i børnehave, skole og skolefritidsordmng.
Projektet indeholder mange af de elementer, der lægges op til i Projekt Læring, og der har
f.eks. været fokus på sprog- og skriftstimulerende aktiviteter i de enkelte virksomheder og
udveksling af personale mellem børnehave, skole og skolefritidsordning.
Projektet skal evalueres i år 2001.
d. Orientering fra sundhedsområdet
Oversigt over belægning på Sundhedscentret vil blive udleveret på mødet.
Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage for henholdsvis
maj og juni måned og ugerne 27-30.
Serviceinformation vedrørende Aktivitetshuset Kongshøj og Dag-og Træningscentret er
indlagt i medlemmernes mapper.
Årsberetning 1997 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn -v-.:^ev

o

-

v

-

-

■

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt fremsender skrivelse af 3. juni 1998 vedr evt. ny
betalingsordning for ventepatienter på amtets sygehuse.
./.

e. Brevnyt
Brev af 8. juli 1998 fra Slangerup Legestue medsendes dagsordenen.
Adm. direktør Erling Rindbo i Spekter A/S fremsender brev af 23. juni 1998 vedrørende
børneinstitutionernes åbningstid. Brevet fremfører personaleønsker m.h.t. institutionernes
åbningstider, som primært går på et pasningsbehov fra kl. 6.00 om morgenen,
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Baggrunden for brevet er et besøg på virksomheden af Jørn Kure og Bent Lund, hvor
virksomheden blev bedt om at foretage en undersøgelse blandt medarbejderne vedrørende
pasningsbehovet.
Brev af 8. juni 1998 fra Slangerup Kommune til en borger med svar vedr. åbningstider i
dagplejen.
Socialministeriet har fremsendt brev af 5. maj 1998 vedr. "Orientering om ændring af
bistands-og aktivlovens regler om kontanthjælp til personer, som modtager en
erhvervsevnetabserstatning”.
f. Ældrerådet
Referat af møde den 11, maj og den 8, juni 1998,
/.

g. Biblioteket
Skrivelse af 20 juli 1998 fra biblioteksleder Kim Rømer Krogh vedr. en generel orientering
fra Biblioteket.
h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Kommunernes Skolebiblioteksforening: Konference den 31. august -1 september 1998 på
Hotel Koldingfjord om samarbejde mellem folke -og skolebiblioteker.
Tilmeldingsfrist den 24. august 1998
Socialpolitisk Forening:Program for sommermøde i Karrebæksminde i perioden 31.8.-3.9.98.
Temaet er "Kommunernes sociale ansvar”.
Danmarks Forvaltningshøjskole: Konference den 15. september 1998 -'Borgernes frie valg”.
Tilmeldingsfrist den 14. august 1998.
Kommunernes Landsforening: Konference om folkebibliotekerne den 29. og 30, oktober 1998
i Aalborg Kongres -og Kulturcenter.
Konference om Alkohol den 28, - 29.10.1998 på Hotel Marienlyst fra D.F.O.A.

^

^

Amtsrådsforeningen: Konference ”Børne-og ungdomspsykiatri-vilkår og muligheder på Hotel
Hvide Hus i Aalborg den 22. og 23. september 1998,
Orienteringsmøde om "Ændringer på flygtninge- og indvandrerområdet” den 14. september
1998 på Pharmakon i Hillerød.
Tilmeldingsfrist 10. august 1998
i. Diverse
Indenrigsministeriet: Rapport om brugerbestyrelser - En undersøgelse af erfaringer”.
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Indenrigsministeriet: Brev af 19. juni 1998 vedr. problemer i EDB-systemer og anden
elektronik i forbindelse med årsskiftet 1999-2000.
Statistik Børneområdet opgjort pr. 30.6.98 er indlagt i medlemmernes mapper.
Der indbydes til ^Fælles lærerdag lørdag den 24 oktober 1998 på Lindegårdskolen”. Er
indlagt i medlemmernes mapper.
Ny publikation fra Kommunernes Landsforening -Metodekommode- Resultatsvurdering i
folkeskolen”.
Opgørelse fra det Sociale Ankenævn over afgørelser afsluttet i oktober kvartal 1997 og i . ■:■■januar kvartal 1998-08.
Nyt fra Ankestyrelsen juli 1998 nr. 3. Jubilæumsnummer.
Årsrapport fra det sociale koordinationsudvalg 1997
Ankestyrelsens 25. års jubilæumsskrift 1998.
Rapport om de lokale koordinationsudvalgs årsredegørelser 1997.
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59. Økonomirapportering

00,01002 F4189
pech
.
./.

Regnskabsrapporter udskrevet den 15.6.1998 og 15.7.1998 medsendes dagsordenen.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11, august 1998
Taget til efterretning.
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60. Etablering a f en skovbørnehave
16.05.01P16 F4176
hado
Indledning
På sidste møde i Borger og Virksomhedsudvalget blev det besluttet, at forvaltningen skulle
udarbejde yderligere oplæg til placering afen skovbørnehave samt økonomiske konsekvenser
ved etablering af en sådan.
Sagsfremstilling
Der vil i det følgende blive opridset 3 muligheder for etablering af en skovbørnehave til 40
børn.
Hojagergård
Der opstilles pavilloner ved Højagergård på det såkaldte ridebaneterræn. Pavillonerne vil
fungere som basislokaler for skovbørnehaven. Børnene skal gå de ca. 400 - 600 meter til
skoven. Der vil ikke være specielle faciliteter i selve skoven.
Det vurderes, at etableringsudgifterne vil blive godt 1,1 mili kr. (der er i dette tal ikke taget
højde for eventuel nedgravning af højspændingsledninger), og de årlige driftsudgifter vil
beløbe sig til ca. 1,3 mili. kr.
Benyttelse a f Legestuens lokaler
....
Legestuens lokaler samt dagplejens lokaler benyttes som basislokale for en skovbørnehave.
Børnene vil blive transporteret ud i skoven med bus. Bussen fungerer som opholdssted i
skoven.
Der skal søges om tilladelse til at parkere bussen i skoven.
Der er i denne model lagt op til, at børnene på skift tager i skoven.
Ved denne løsning bliver der udgifter til køb af en bus samt indretning af lokalerne på godt
550.000 kr. De årlige driftsudgifter vil beløbe sig til ca. 1,3 mill.kr.
1 denne model ligger, at der findes en anden løsning for Legestuen samt dagplejens legestue.
dørlunde Overdrev
Dette tilbud indebærer en driftsoverenskomst med Erik Nielsen, som har udarbejdet et projekt
for en skov- og naturbørnehave ved Jørlunde Overdrev. Der vil blive basislokale i en
ombygget staklade, og der vil i første omgang være høns, kaniner og geder tilknyttet
børnehaven. Børnene kan gå til skov og sø. De fysiske rammer er i første omgang stakladen,
men der vil i den eventuelle kontrakt blive nedfældet, hvornår de øvrige bygninger (huggehus,
drivhus m.v.) skal være færdige.
Slangerup Kommune varetager i forbindelse med børnehaven tilsynspligt, pladsanvisning
samt administration af forældrebetalingen.
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Det skal afklares, hvordan børnene skal transporteres til Jørlunde Overdrev.
Der er rettet henvendelse til Frederiksborg Amt for at fa en udtalelse om mulighederne for at
give tilladelse til at oprette en skov- og naturbørnehave på Jørlunde Overdrev.
Kommunen har modtaget en udtalelse fra amtet, hvori der bl.a. står: ”Det vil være
forvaltningens indstilling, at der ikke kan gives tilladelse til opførelse af pavillonbygning eller
ombygning af staklade til børnehave”.
Teknisk Forvaltning vurderer på den baggrund, at der vil komme et afslag på en eventuel
ansøgning.
Der er ingen etableringsudgifter forbundet med dette projekt. Kommunens årlige
nettodriftsudgifter forventes at blive mellem ca 1,45 mill.kr. og 1,52 mili. kr. - det præcise
beløb afhænger af forhandlingerne med Erik Nielsen.
Vurdering
Det vurderes, at en løsning, der lægger op til en placering af en skovbørnehave på Jørlunde
Overdrev vil blive meget vanskelig at fa godkendt i amtet.
./. ”Notat af juli 1998 vedrørende etablering af skovbørnehave” medsendes.
Forslag til beslutning
at udvalget indstiller, hvor den fremtidige skovbørnehave skal etableres.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med en skov- og naturbørnehaveprojekt til 40 børn
på Jørlunde Overdrev.
Projekt et indebærer, at der indgås en driftsoverenskomst med initiativtageren til projektet.
Det anbefales samtidig, at Slangerup Kommune søger Frederiksborg Amt om tilladelse til at
etablere skov- og naturbørnehave ud fra principperne i det skitserede projekt.
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61. Pladsproblemer på børneområdet
16.05.01P16 F4176
hado
Indledning
Statistikken på børneområdet opgjort d. 30/6-98 viser en stigning i pasningsbehovet i forhold
til statistikken opgjort d. 31/3-98.
Sagsfremstilling
Statistikken på børneområdet opgøres 4 gange årligt på baggrund af de faktiske tal.
Statistikken på børnehaveområdet giver et billede af pasningsbehovet 3 år frem i tiden, og den
fungerer på den baggrund som planlægningsredskab på børneområdet.
Statistikken opgjort d. 31/3-98 viste, at der med mermdskrivning i forårsmånederne, er det
antal børnehavepladser i Slangerup Kommune, der er behov for i de næste 3 år - dog med
lokale problemer i Uvelse.
Statistikken opgjort d. 30/6-98 giver et andet billede. Sammenlignes behovet d. 1/1-99 på de 2
opgørelsesdatoer er der 33 manglende pladser ifølge juni-tallene mod 3 manglende pladser
ifølge marts-tallene. Problemerne starter ifølge juni-tallene allerede i november 98.
Tallene viser, at det er et problem, som er koncentreret i vinteren 1998 og foråret 1999, og
tallene for år 2000 viser, at der er børnehavepladser svarende til pladsbehovet til den tid.
Tallene på dagplejeområdet viser, at der bliver mangel på pladser i efterårsmånederne. En
løsning med, at børnene bliver i dagplejen, indtil der er ledige pladser i børnehaverne vil
derfor resultere i, at pladsgarantien på 2 måneder ikke vil kunne holdes i de første 6 måneder
af 1999.
.........
Stigningen i pladsbehovet på de 3 måneder er en kombination af tilflyttere med mange børn
med et pasningsbehov samt et større antal børn end normalt, som ikke rykker op i
børnehaveklassen.
Som tallene ser ud for fremtiden, er der en ”pukkel” af børnehavebørn i vinteren 1998/99 og
foråret 1999, og der skal findes en midlertidig løsning på pasningsbehovet i denne periode.
Der vil i det nedenstående blive nævnt flere løsningsmuligheder:

v.:

- Pasningsgarantien suspenderes fra 1/11-99 indtil d, 1/5-99. Konsekvensen vil overordnet
være en serviceforringelse for borgerne.
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- Start i skolefritidsordningen d. 1/5-99, som nævnt i dagsordenspunktet vedrørende
etablering af integrerede pladser. Ordningen har den konsekvens, at skolens lokaler skal
benyttes om eftermiddagen, indtil sommerferieperioden begynder. Denne løsning skal
kombineres med en eller flere af de øvrige løsninger,
- Alle dagplejere skal, så vidt muligt, passe fire børn. Det vil give ca. 35 ekstra pladser i
dagplejen. Konsekvensen vil blive et forringet gæstedagplejesystem, og dermed en
kvalitetsforringelse af dagplejen.
- Udvidelse af Legestuens åbningstid på hverdage samt åbent om fredagen. Normeringen
forhøjes midlertidigt til 25 børn. Konsekvensen vil blive et udvidet ikke-pædagogisk
tilbud. Denne løsning skal kombineres med en eller flere af de øvrige løsninger.
- Reklamere for puljeordninger, hvor en gruppe af forældre eller andre private driver en
pasningsordning, hvor kommunen garanterer at give et driftstilskud pr. barn.
- Oprettelse af en -satellitbørnehave” i tilknytning til en af de eksisterende børnehaver.
”Satellilbørnehaven” kan etableres i en lejet pavillon eller i eksisterende bygninger (f.eks.
i tennis- og petanqueklubbens lokaler). Ved brug af tennis- og petanqueklubbens lokaler
skal der tilknyttes en bus. -’Satellitbørnehaven” kan ses som forløberen til
skovbørnehaven, så børnene ikke skal skifte børnehave efterfølgende.
^
- Frivillig merindskrivning i børnehaverne fra 1/1-99. Denne løsning skal kombineres med
en eller flere af de øvrige løsninger.
- En midlertidig opnormering i Øparkens Børnehave fra 54 til 58 børn gældende fra 1/11-98
til 1/8-99. Normeringen i Øparkens Børnehave er sat til 54, da børnehaven generelt set har
flere fremmedsprogede børn og socialt belastede børn end de øvrige børnehaver. Denne
løsning skal kombineres med en eller flere af de øvrige løsninger.
Alle løsningerne har økonomiske konsekvenser, da der skal skabes flere pladser, og rammerne
for disse skal etableres.
Der er tale om midlertidige løsninger, og løsningerne er derfor ikke de mest optimale for det
enkelte barn og forældrene. Der kan imidlertid ikke etableres permanente løsninger inden
årsskiftet. Desuden viser tallene i statistikken på børneområdet samt i prognosen, som blev
fremlagt på Borger og Virksomhedsudvalgets møde d. 9/6-98, at der ikke er behov for
etablering af permanente pladser på børnehaveområdet i de kommende år. Behovet findes på
dagplejeområdet, og dette i mødekommes ved at oprette integrerede pladser i de eksisterende
børnehaver.
Økonomi
Afhængig af den valgte løsningsmodel vil det øgede pasningsbehov betyde øgede kommunale
udgifter på området.
103

Borger og Virksomhedsudvalget
11. august 1998

Slangerup
Kommune

Vurdering
Det vurderes, at beslutningen om at etablere integrerede pladser i de eksisterende børnehaver
samt oprettelse af et tilsvarende antal skovbørnehavepladser skal fastholdes. Der er pres på
pladserne i dagplejen, og det er en nødvendig foranstaltning at etablere integrerede pladser.
Som tallene ser ud i fremtiden, er der en "pukkel” af børn i vinteren 1998/99 og foråret 1999,
og en midlertidig løsning på pasningsbehovet i denne periode er den mest rentable og
realiserbare.
Forvaltningen anser løsningen med etablering af en ”satellitbørnehave” som den mest
optimale i situationen - både i forhold til kvalitet i tilbudet samt økonomi.
■ ■ Satellitbørnehaven” kan etableres som forløberen til skovbørnehaven. Det vil sige, at de
børn, som begynder i satellitordningen tilbydes plads i skovbørnehaven, når denne er
etableret. Det betyder, at det er lettere at tiltrække kvalificeret personale, og børnene vil få de
bedste betingelser i den pågældende situation. Etableringsudgifterne til satellitten er i
princippet minimale, da f.eks. inventar og eventuelt bus kan genbruges i skovbørnehaven.
Satellitbørnehaven foreslås kombineret med start i skolefritidsordningen d. 1/5-99, frivillig
merindskrivning i børnehaverne fra d. 1/1-98 samt en midlertidig normering i Øparkens
Børnehave på 58 børn.
Forslag til beslutning
at udvalget drøfter den nye udvikling på børneområdet og indstiller, hvilke af de nævnte
løsningsmuligheder, forvaltningen skal arbejde videre m ed...................................... ................
Borger og Virksomhedsudvalget den 11, august 1998
Det vedtoges, at der arbejdes videre med de nævnte løsningsmuligheder, bortset fra:
■ bortfald af pasningsgaranti
■ fire børn pr. dagplejer.
■

Mulighed for benyttelse af spejderhytten på Lystrupvej undersøges.
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62. Oprettelse af integrerede pladser i Børnehaven Lindehuset og
børnehuset Kroghøj
16.05.01P16 F4176
hado
Indledning
Byrådet har d.24/6-98 godkendt, at der i 1999 konverteres 40 børnehavepladser til 24
integrerede pladser.

v

Sagsfremstilling
Af de faktiske tal vedrørende det fremtidige pladsbehov på børneområdet (sé statistikken
opgjort pr.30/6-98) fremgår det, at der er et presserende behov for oprettelse af integrerede
pladser. De faktiske tal viser samtidig, at det ikke er muligt at oprette integrerede pladser, før
der er etableret et tilsvarende antal skovbørnehavepladser. Disse pladser forventes oprettet
senest 1/8-99.
Der er 2 oplagte tidspunkter for etablering af integrerede pladser:
1) D. 1/5-99: Ved godkendelse afen ordning med tidligere start i skolefritidsordning, som
har været afprøvet i sommeren 1997 med et godt resultat, er det muligt at skabe plads til
nye børn i børnehaverne og dermed etablering af integrerede pladser. Der er i ^
forårsmånederne et stort pres på pladserne både i børnehaverne og i dagplejen, og en
ordning med tidligere start i skolefritidsordning vil være med til at aflaste børnehaver og
dagpleje. Der vil blive udarbejdet et konkret forslag til dette. ^ ^ ^
v
^
2) D. 1/8-99: På dette tidspunkt begynder en del af børnehavebørnene i skole, og der er på
den baggrund luft i de enkelte børnehaver til indtag af nye børn og dermed etablering af
integrerede pladser. På dette tidspunkt vil eventuelle flytninger af børn internt i >
børnehaven også blive mindst mulig.
Borger og Virksomhedsudvalget besluttede på sidste møde afsende forslaget om integrerede
pladser i Børnehaven Lindehuset og Børnehuset Kroghøj til udtalelse i de to bestyrelser.
Begge bestyrelser er positive over for oprettelse af integrerede pladser. Kroghøj foreslår dog,
at igangsætning her udsættes til et lidt senere tidspunkt. Begge bestyrelser ønsker at fastholde
nuværende normering for børn under 2,5 år (10 børn mod foreslåede 12 børn).
Udtalelser er indlagt i sagen.
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Økonomi
Der skal påregnes udgifter til indkøb af krybber (soveplads til børnene) samt til indretning af
de pågældende stuer.
;
Forslag til beslutning
At udvalget godkender forslaget, hvorefter forvaltningen i samarbejde med de aktuelle børnehaver begynder planlægningsarbejdet, så det er muligt at tage de integrerede pladser i
brug fra 1/5-98 eller 1/8-98.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11, august 1998
Forslag til beslutning godkendt.
12 børn som normeringsgrundlag fastholdes.
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63. Omstrukturering af fritidstilbudet for skolebørn
16.05.00P22 F4031
pech
Indledning
Det er i budgettet for 1999 besluttet at oprette en juniorklub for elever, der går i 5 og 6.
klasse.
I forbindelse med bl.a. "Projekt Læring” foreslås følgende;
- At der oprettes en juniorklub for elever fra 4.klasse til 6.klasse.
- At den nuværende skolefritidsordning bliver for elever fra børnehaveklasse til 3.klasse.
- At det bliver muligt at vælge mellem 4 pasningsmoduler for forældre til børn i
skolefritidsordningen
Sagsfremstilling
Med baggrund i tankerne omkring "Projekt Læring” foreslås det at ændre på strukturen i
pasningstilbudet til skoleelever. I øjeblikket passes elever fra børnehaveklasse til 5. klasse i
skolefritidsordningen, og den nuværende beslutning er, at der i 1999 skal oprettes en
juniorklub for de 10 til 13 årige, så 5. og 6 klasserne benytter juniorklubben og bh.kl. til 4.
klasse benytter skolefritidsordningen.
I det nedenstående vil der være beskrevet en organisering, hvor skolefritidsordningen har
elever fra bh.kl. til 3.kl. og juniorklubben har børn fra 4.kl. til 6.kl.

SFO:bhM til3M

■ ■ Projekt Læring” lægger op til en større sammenhæng mellem årgangene fra bh.kl til 3.kl. Det
er bl.a. en længere skoledag og en større grad af sammenhæng i undervisningen. På den
baggrund er det naturligt at etablere en skolefritidsordning for denne gruppe, hvor
åbningstiderne også er tilpasset projektets tankegang.

Pasningsmoduler i SFO med prisforslag.
Det er i øjeblikket muligt at vælge mellem morgenpasning eller pasning både morgen og
eftermiddag.
Det foreslås, at det bliver muligt at vælge mellem følgende pasningsmoduler;
Morgenpasning fra kl.6.15 til kl.8.15
+ feriepasning

kr. 450 i 11 rater

Morgenpasning samt eftermiddag fra
kl. 14 til kl. 15 + feriepasning

kr. 600 i 11 rater

Morgenpasning samt eftermiddag fra
kl. 14 til kl. 17 + feriepasning

kr. 900 i 11 rater

> ^

^

>

Eftermiddagspasning fra kl. 14.00 til
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kr. 700 i 11 rater

Åbningstid i ferierne er fra kl. 6.15 til kl.17.00 som hidtil.
Det kan oplyses, at alle nye takstforslag er beregnet ud fra nuværende takster, men reguleret i
forhold til åbningstid.
Der lægges med de nye pasningsmoduler op til en øget fleksibilitet for forældrene og børnene
samt en mere effektiv udnyttelse af resurserne.
Med en mindre gruppe børn i SFO bliver der bedre plads i de respektive SFO'er, og forslaget
går på, at alle børn kan optages i fremtiden uden yderligere udbygninger.
Junior/r/w/>: 4. kl til 6. kl med prisforslag
Der etableres en juniorklub for elever mellem 4.kl. til 6.kl. i Kingoskolens tidligere lokaler.
Daglig åbningstid foreslås fra kl. 13 til kl. 17 og i skoleferierne fra kl. 7 til kl. 17 med lukning
af klubben 4 uger i juli måned. Prisforslag kr. 600 i 11 rater.
Juniorklubben placeres organisatorisk under Ungdomsskolen - således, at der kan ansættes en
uddannet klubleder, der er daglig leder af såvel juniorklubben som ungdomsskoleklubben.
Ved Uvelse Skole tilbydes alle elever plads i skolefritidsordningen. Men tilbuddet om
juniorklub for elever i 4. kl til 6, kl. tilbydes ligeledes.
Økonomi
...........
I forbindelse med opstart af projekt Læring vil skoledagen blive længere og pasningstid i
SFO kortere. Det vil derfor ikke være muligt at opretholde den samme forældrebetaling, som i
nuværende fritidstilbud.
Forvaltningen har i relation til:
• det administrative budget for 1999
• forslaget til nye takster for fritidstilbud
beregnet den manglende forældrebetaling til ca. kr. 800.000/årligt. I beløbet er der reguleret
for søskenderabat og tildeling af fripladser.
Beregninger på forældrebetaling er indlagt i sagen.
Beslutning på Borger og Virksomhedsmøde den 9. juni 1998
Udvalget indstiller, at fritidstilbudet i fremtiden organiseres som en skolefritidsordning med
elever fra bh.kl. til 3.kl. - og en juniorklub med elever fra 4.kl. til 6 kl., der organiseres i
tilknytning til Ungdomsskolen. Pasningsmodulerne i skolefritidsordningen ændres, så der er
mulighed for at vælge mellem 4 pasningsmoduler.
Inden beslutning sendes forslaget til udtalelse i skolebestyrelserne på miljøskolerne og i
Ungdomsskolebestyrelsen.
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/. ./. Kopi af udtalelse fra Lindegård- og Uvelse Skole vedlægges.
Udtalelse fra Byvangskolen og Ungdomsskolebestyrelsen vil først foreligge på mødet.

^

Forslag til beslutning
At udvalget generelt indstiller forslaget til godkendelse i byrådet - således, at der kan
planlægges herefter.
Bestyrelsernes mere specifikke ønsker tages der stilling til i god tid inden forslaget
iværksættes - formentlig i efteråret år 2000, når ny Kingoskole er opført.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Det indstilles, at fritidstilbuddet fremover organiseres som skolefritidsordninger ved
miljøskolerne med elever fra bh.kl.-3. kl. og med tilbud om fire pasningsmoduler. >
Elever i 4.-6. kl. tilbydes fritidsordning i en juniorklub, der organiseres i tilknytning til
Ungdomsskolen - og far lokaler i tidligere Kingoskole, når nye skole tages i brug.
Juniorklubbens åbningstider tages der stilling til i forbindelse med planlægning af klubbens
opstart.

109

Borger og Virksomhedsudvalget
11, august 1998

Slangerup
Kommune

64,Udbygning på Lindegårdskolen med et helt klassespor 0-6. klasse

17.01.01.A09 F4080
pech

æ

Indledning
Byrådet godkendte på sit møde den 25. juni 1997, at Lindegårdskolen udbygges med et halvt
spor pied placering således, at der eventuelt senere kan udbygges til et helt klassespor.
Sagsfremstilling
Planlægning af udbygning på Lindegårdskolen begynder i efteråret med henblik på, at nye
hjemklasselokaler kan tages i brug i 1999.
Af hensyn til denne planlægning foreslås det, at der tages endelig stilling til Lindegårdskolens
udbygning med et helt klassespor. Planlægges der eventuelt med et helt s p o r k a n byggeriet
efterfølgende opdeles i etaper.
Den seneste godkendte befolkningsprognose bekræfter, at der skal udbygges med mindst et
klassespor på miljøskolerne. ------------------------ -------------- ■■■■-■■■
Forslag til beslutning
at udvalget indstiller en udbygning på Lindegårdskolen med et helt klassespor 0 - 6. kl. - og
sender indstillingen til udtalelse i skolebestyrelsen på Lindegårdskolen.
^
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Udvalget anbefaler etapevis udbygning af Lindegårdskolen med et helt klassespor 0 - 6. kl..
Inden endelig stillingtagen anmodes skolebestyrelserne ved Byvangskolen og
Lindegårdskolen om en udtalelse.
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65. Udbygning af Lindegårdskolen
a. Valg af udbudsform
På modet vil der foreligge indstilling.
Byggeudvalget den 11. august 1998
Det indstilles, at arbejdet udbydes i fagentreprise/hovedentreprise efter udarbejdet forslag af
byggerådgiver.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Godkendt
b Valg af byggerådgiver
Byggeudvalget den 11. august 1998
Det indstilles, at der indgås aftale med arkitektfirmaet Mangor og Nagel som byggerådgiver.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Godkendt.
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66, Kin gos kolens genopførelse
a. Kriterier ved valg af totalrådgiver
./. Mangor & Nagel har i et notat fra den 7. juli 1998 beskrevet kriterier, der kan benyttes ved
valg af totalentreprenør. Af hensyn til det videre arbejde er det vigtigt på et tidligt tidspunkt i
processen at behandle de kriterier, der benyttes.
Mangor & Nagel har listet følgende emner:
•
•
•
•

Totalrådgiverhonorar
Projektkonkurrence
Arkitektonisk udformning
Totaløkonomi.

Totalrådgiverhonorar: Slangerup Kommune kan vælge at tilbyde en fast procentsats af
håndværkerudgifterne som rådgiverhonorar, eller at lade rådgiverne konkurrere på
honorarstørrelsen. Sidstnævnte kan være behæftet med en vis risiko efter forvaltningens
opfattelse, idet netop totalrådgiverens evne til at styre projektet er væsentlig - og et for lille
honorar kan virke imod dette.
Projektkonkurrence: Mangor & Nagel anbefaler, at der fra prækvalifikationen udvælges 5
rådgivergrupper til den endelig konkurrence. De 4 rådgivergrupper, der ikke vinder
konkurrencen, bør tildeles et vederlag for det udførte arbejde. Mangor & Nagel foreslår et
beløb på 75.000 kr. pr. forslag Rammen for håndværkerudgifterne (kr. 39.375.000) bør efter
forvaltningens opfattelse nævnes i konkurrenceoplægget. Endelig bør sammensætningen af
dommerkomiteen fastlægges, idet 8-10 personer vil være en passende størrelse. Herudover
har komiteen mulighed for at indhente udtalelser om specifikke forhold hos undergrupper
(f.eks. tekniske forhold).
Arkitektonisk Udformning: En mulighed her er at opstille et skema, hvor der tildeles point for
forskellige kvaliteter. Det er dog sværere at vægte helhedsindtrykket, og nogle projekter kan
vurderes ned på grund af selve opbygningen af pointsystemet. I stedet kan der lægges vægt på
en helhed, der består af vurderinger af projektets funktion, programønskernes opfyldelse,
arkitekturen og anvendelse af økologiske (miljøvenlige) materialer og lign.
Totaløkonomi: 1 vurderingen bør også indgå projektets byggeudgifter, og drifts- og
vedligeholdsudgifter. I den endelige kontrakt med totalrådgivergruppen bør der indgå en
omprojekteringsklausul, hvis håndværkerudgifterne efter udbud ikke kan holdes inden for
ovennævnte ramme.
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Forvaltningen indstiller
• at den valgte totalrådgivergruppe tilbydes en fast honoraraftale på 15% af
byggeudgifterne,
• at der vælges 5 rådgivergrupper fra prækvalifikationen til den endelige konkurrence,
^
• at der ydes et vederlag til de 4 ikke-vindende rådgivergrupper på 75.000 kr. hver,
• at konkurrenceoplægget indeholder et krav om, at håndværkerudgifter skal holdes inden
for rammen på 39.375.000 kr., og at der knyttes en omprojekteringsklausul på aftalen med
den udpegede totalrådgivergruppes aftale,
• at der udpeges medlemmer til en dommerkomite,
• at vurderingen af de 5 konkurrenceforslag vurderes af dommerkomiteen på de ovenfor
anførte betingelser.
Byggeudvalget den 11, august 1998
Det indstilles, at den valgte totalrådgivergruppe tilbydes en fast honoraraftale på
13,5% af byggeudgifterne.
Det indstilles, at der vælges 5 rådgivergrupper fra prækvalifikationen til den endelige
konkurrence.
Det indstilles, at der ydes et vederlag på 75.000 til hver af de 4 ikke-vindende
rådgivergrupper.
Hvis ingen af de 5 projekter kan bruges, udbetales der vederlag til alle 5 rådgivergrupper.
Det indstilles, at der afsættes en ramme på kr. 49.050.000 til opførsel af en ny Kingoskole.
Herudover afsættes kr. 4.450.000 som øremærkes til evt. ekstrafimdering og kr. 5.010.000,
til oprydning efter branden, pavilloner m.m. Der indstilles herefter en samlet anlægsbevilling
på kr. 58.510.000.
Det indstilles at konkurrenceoplægget indeholder krav om, at håndværkerudgifterne skal
holdes inden for en nærmere fastsat ramme og der knyttes en omprojekteringsklausul på
aftalen med den udpegede rådgivergruppe.
Det indstilles, at byggeudvalget med borgmester og 2 medlemmer udpeget fra
arkitektforeningen udgør dommerkomiteen - og vurderingen af de 5 konkurrenceforslag
vurderes af dommerkomiteen på de anførte betingelser om arkitektonisk udformning og
totaløkonomi. Arkitektforeningen (DAL) skal godkende programmet før de udpeger 2
medlemmer til dommerkomiteen.
Som følge af ovenstående indstillinger udsendes udbudsbekendtgørelsen, hvis punkterne
tiltrædes.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11, august 1998
Anbefales.
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b. Proces- og beslutningsforløb for valg af totalrådgiver til byggeopstart
./. Mangor & Nagel har i et notat fra d. 7. juli 1998 detaljeret beskrevet forløbet fra d.d. til
byggeopstart i august 1999. Nedenfor er beskrevet det politiske beslutningsforløb, som det
følger af Mangor & Nagels tidsplan.
Emne
Kriterier for valg af totalrådgiver, dommerkomite
m.v.
Behandling af anlægsbudget.
Udvælgelse af totalrådgivergrupper efter
prækvalifikation. Godkendelse af udbudsmateriale
Bedømmelse og valg af totalrådgiver
Godkendelse af projekt, økonomisk overslag og
beslutning om off. licitation eller indbudt licitation
Valg af fagentreprenører, der skal deltage i
tilbudsgivningen (hvis indbudt licitation)
Behandling af tilbud med godkendelse.

Behandles af/besluttes af
(B-udvalg: Byggeudvalg)
B-udvalg 4. august 1998
B-udvalg 11. august 1998
B&V 11. august 1998
ØU 20. august 1998
BY 26. august 1998
B-udvalg 6. oktober 1998
B&V 6. oktober 1998
ØU 7. oktober 1998
BY 14. oktober 1998
B-udvalg 15. december 1998
B&V 15, december 1998
ØU 11. januar 1999
BY 14. januar 1999
B-udvalg 9. marts 1999
B&V 9. marts 1999
ØU 11. marts 1999
BY 17. marts 1999
B-udvalg 25. maj 1999
B&V 25. maj 1999
B-udvalg 2. august 1999
B&V 2. august 1999
ØU 4. august 1999
BY 5, august 1999

.

Forvaltningen indstiller, at den skitserede tidsplan tages til efterretning.
Byggeudvalget den 11. august 1998
Anbefales.
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67. Valgfrihed mellem privat person og kommunal hjemmehjælper til
udførelse af praktisk bistand i hjemmet
16.06.00P21 F44121
hado
Indledning
I følge den ny servicelov blev det 1juli 1998 muligt for hjemmehjælpsmodtagere selv at pege
på den person, som skal udføre den praktiske bistand i hjemmet.
Sagsfremstilling
Den nye servicelov giver hjemmehjælpsmodtagere valgfrihed med hensyn til, hvem der skal
udføre den praktiske bistand i hjemmet.
............
^ ^ .......
^
Det er dog ikke muligt at vælge personer, som er momsregistrerede til at udføre de
pågældende opgaver, og hjemmehjælpsmodtageren kan derfor ikke pege på f.eks. et
hjemmeservicefirma.
Kommunen fungerer som arbejdsgiver, og har på den baggrund ansvaret for følgende:
- Visitation
- Udarbejdelse afen detaljeret skriftlig aftale for bl.a. opgaveudførelsen, omfanget af denne
samt betalingen
- Tilsyn
Der er udarbejdet forslag til retningslinier for ansættelsesforholdet. Fra disse skal der specielt
gøres opmærksom på følgende:
Serviceniveau
Der fastsættes et maksimalt serviceniveau ugentlig på VA time, som omfatter rengøring,
tøjvask og indkøb. Serviceniveauet er fastsat på baggrund af kommunens hjemmehjælpspjece.
Der lægges samtidig op til, at der er mulighed for at konvertere en mindre del af hjælpen til
andre aktiviteter ved behov som f.eks. gåture.
Der tages forbehold for serviceniveauet alt efter den fremtidige normering på
Sundhedscentret.
Kvalifikationer
Det hedder i vejledningen om ”Sociale tilbud til ældre m.fl.”, at kommunen i forbindelse med
godkendelsesproceduren forudsættes at tage udgangspunkt i de krav m.h.t. uddannelse og
kvalifikationer i øvrigt, som stilles til det personale, der udfører praktiske opgaver i
kommunens ordning efter § 71.
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Socialministeriet anbefaler dog, at den enkelte kommune ikke stiller krav om f.eks en Socialog Sundhedsassistentuddannelse eller Social- og Sundhedshjælperuddannelse, da formålet
med loven er at fa nye leverandører til at udføre hjælpen.
Ministeriet anbefaler derfor, at der foretages en individuel vurdering af den enkelte persons
evner og kompetencer.
Der lægges på den baggrund i Slangerup Kommune op til, at alle personer over 18 år, der af
Sundhedscentret vurderes at kunne udføre opgaven, kan ansættes som hjælpere.
Sygdom og ferieafløsning
Endelig ligger det i proceduren, at Sundhedscentret stiller personale til rådighed til
ferieafløsning. Ved sygdom udfører Sundhedscentret de aftalte opgaver indenfor 5 hverdage.
Praksis
Ordningen administreres fra Sundhedscentret.

... . ..... ........

Praksis bliver, at hjemmehjælpsmodtageren henvender sig skriftligt til Sundhedscentret, som
foranstalter et tilsynsbesøg. Derefter vurderes, som nu, behovet for praktisk bistand.
^
Der vil højst gå 10 hverdage fra den skriftlige anmodning modtages på Sundhedscentret til, at
den eventuelle ansættelse finder sted. Der vil blive ført tilsyn fra Sundhedscentret, og der vil
samtidig være en kontaktperson tilknyttet ordningen.
Ved ønske om skift fra enten kommunal hjemmehjælp eller fra den udpegede hjælper, skal
Sundhedscentret have en måneds varsel af personalemæssige årsager.
./.

Notat med titlen: "Valgfrihed mellem privat person og kommunal hjemmehjælper til
udførelse af praktisk bistand i hjemmef’medsendes dagsordenen. Notatet er ligeledes sendt til
udtalelse i Ældrerådet.
Økonomi
Ordningen vil ved fleksibel normering, som blev fremlagt af Bente Sørensen for udvalget og
Ældrerådet d. 14/4-98, være uafhængig af de visiterede timer til den kommunale
hjemmehjælp.
Vurdering
Hvis ordningen bliver en succes, kan der opstå et ressourcemæssigt problem i forhold til
opfølgning, administration m.v.
Udtalelse fra Ældrerådet
Ældrerådet har en enkelt bemærkning til afløsning i forbindelse med afsnittet om sygdom og
ferie. Ældrerådet mener, at det kan give problemer, at Sundhedscentret stiller personale til
rådighed til ferieafløsning.
Derudover har Ældrerådet et par ændringer til formuleringen,
Forvaltningen kan hertil oplyse, at i følge Socialministeriet har kommunen det overordnede
ansvar for, at forholdene hos den enkelte bruger af hjemmehjælp er forsvarlige. Der skal på
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den baggrund afløses i tilfælde af ferie. I tilfælde af sygdom af kortere varighed, kan der i
aftalen indføjes, at hjælper og modtager aftaler et nyt tidspunkt for udførelsen af hjælpen.
Udtalelse fra Ældrerådet er indlagt i sagen.
Forslag til beslutning
at udvalget godkender forslaget om administration af ordning vedrørende valgfrihed til
hjemmehjælp - med de ændringer, Ældrerådet har foreslået med en tilføjelse omkring
sygdom afkortere varighed og sproglig ændring i retningslinier.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Forslag til beslutning godkendt.
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68. Budget 1999 og overslagsår
00.01002 F4014
pech

Indledning
I fortsættelse af sidste møde ønskes en budgetdrøftelse. ■ v:■

:;--v.:

'-x-:-:-/: = v:■ >=v

Sagsfremstilling
I følge tidsplan for budgetarbejde 1999 og overslagsår kan udvalgene udtale sig det
administrative budgetforslag, der foreligger den 20. august.
./. Der vedlægges Kultur og Virksomhedsforvaltningens forslag til aktivitets- og
serviceændringer til budgettet for 1999 og overslagsår.
Forslag til beslutning
At udvalget drøfter budgettet for 1999 og overslagsår.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Udvalget anbefaler, at forvaltningens forslag indgår i budgetbehandlingen.

v-vv>■■.■ ■:vv-:o.■■

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med lukning af kommunens børnehaver og
skolefritidsordninger i sommerferien undersøges nærmere.
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69. Instruks nr. 1-9 Lov om social service § 28 itierudg. og § 29 tabt
arbejdsfortjeneste
16.00.00A26 F4238
jyfi'

Indledning

Lov om social service indebærer en ændring af beregning af ydelse til merudgift til personer,
der forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Tabt arbejdsfortjeneste kan ydes, hvor det er en nødvendig følge af den nedsatte
funktionsevne eller den indgribende kroniske eller varige lidelse, at barnet passes i hjemmet
af en af forældrene.
Sagsfremstilling
Lovgrundlaget for instruksen er dels lov om social service §§ 28 og 29, dels socialministériets
vejledning, sociale tilbud til børn og unge med handicap 1998.
Den ny lov har en minimumssats på 250 kroner om måneden. Det betyder, at børn, der ikke
kan ligge tørre om natten normalt ikke kommer ind under § 28. Kun i specielle tilfælde kan
der ydes hjælp til merudgift, normalt hvis der er tale om børn med flere handicap.
Beregning af merudgift sker skønsvis for et år ad gangen.
Forsørgere til børn med allergi og behov for lægeordineret diætkost, medicin eller andet, får
først dækket merudgiften,m hvis den er større end 250 kroner om måneden eller 3000 kroner
om året.
Den ny lov dækker samme personkreds som tidligere. Børn med handicap hedder nu børn
med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
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Økonomi
En del af de børn, der far dækket en merudgift under 250 kroner om måneden er ikke
dækket af § 28 længere. Dette vil medføre en besparelse, der ikke nærmere er opgjort
endnu
Forslag til beslutning.
Instruksen tages til efterretning.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11, august 1998
Taget til efterretning.
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71. Klage til det Sociale Nævn i Frederiksborg Amt
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72 Ankesager til orientering

jyfr

1. Ankeafgørelse fra Revaliderings- og Pensionsnævnet i Frederiksborg Amt.
En borger anker Slangerup Kommunes afgørelse om førtidspension, idet hun ikke har faet
tilkendt mellemste førtidspension men kun forhøjet almindelig førtidspension. ■
:■
På nævnsmøde den 16. juni stadfæstede nævnet Slangerup kommunes afgørelse, hvorefter
klager fik tilkendt almindelig forhøjet førtidspension i henhold til lov om social pension, § 14
stk. 3, nr. 1. Nævnet skønnede at klagers erhvervsevne var nedsat med mindst halvdelen men
ikke med 2/3, hvorfor klager ikke opfyldte betingelserne for at fa mellemste førtidspension.
Bedømmelsen skal ske med udgangspunkt i, om klager de seneste år har haft fuldtidsarbejde,
deltidsarbejde eller har været hjemmegående husmor.
Nævnet stadfæster kommunens afgørelse, da bedømmelsen er sket på baggrund af
fuldtidsarbejde.
2. Ankeafgørelse fra Det Sociale Ankenævn.
En borger anker Slangerup Kommunes afgørelse om afslag på tilskud til transport under
arbejdsprøvning jævnfør bistandslovens § 43, stk. 6.
Nævnet finder at borgeren selv må afholde en egenbetaling af transportudgiften på indtil 200
kroner pr. måned, da borgerens handicap ikke forhindrer hende i at benytte offentlige
transportmidler.
3. Ankeafgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse.
Ankestyrelsen afslår at behandle en anke over en borgers pensionsstørrelse som principiel sag
Ankestyrelsen har ikke fundet, at sagen har principiel karakter, da retstilstanden er
tilstrækkelig afklaret og nævnet har truffet afgørelsen på konkret vurdering, der ikke på det
foreliggende grundlag strider mod Ankestyrelsens praksis.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11. august 1998
Taget til efterretning.
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