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FREDERIKSSUND KOMMUNE

udskrift
Børn og Ungeudvalget

7. juni 1999 kl. kl. 15.00

i mødelokale 7

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Klaus Nielsen.
Efter aftale med formanden starter mødet i Børnemix kl.
15.30. Se vedlagte invitation.
Egon Agerlin og Marianne Søgaard deltager i pkt.55-58, Ulla
Stigsbøl deltager i mødet.

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 19.45
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Åbne møde

Sag nr. 55:
Orientering

Sag nr. 56:
Budgetkontrol pr. 30. april 1999.

Sag nr. 57
Budgetforslag 2000 og overslagsårene 2001 - 2003.

Sag nr. 58:
Decentralisering på Bakkeskolen

Sag nr. 59:
Udpegning af kontaktperson til daginstitutionen Lærkereden

Sag nr. 60:
Genoptagelse af sag vedr. renovering af daginstitutionen Valmuevej

Sag nr. 61:
Skrivelse fra Socialministeriet vedrørende visitationsregler- overgang fra dagpleje til
daginstitution

Sag nr. 62:
Sag vedr. overførsel af merforbrug i 1998 i Klub Mix til 1999

Sag nr. 63:
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Sag vedr. udbygning af St. Rørbæk vuggestue og børnehave

Sag nr. 64:
Sag vedr. opførelse af daginstitution ved Pilehaven

Sag nr. 65:
Ansøgning fra forældreråd i Klub Mix om ændring af status til bestyrelse.

Sag nr. 66:
Eventuelt

Sag nr. 56:

Budgetkontrol pr. 30. april 1999.

Journal nr.:

00.01.002

Lovgrundlag:

Intet lovgrundlag.

Sagsfremstilling:

Budgetkontrol pr. 30. april 1999 - Børn- og ungeudvalgets område
(104).

Oversigt over forventede afvigelser på de enkelte områder:
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Hovedområde

Forventet afvigelse
(n e g a tiv t b e lø b = b e sp a re ls e /m e rin d tæ g t)

1999

10 432 Folkeskolen

10 432999 Folkeskolen,
lovbunden

2000

100.500

85.870

35.670

336.500

10 434 Institutioner

-20.840

10 436 Børnerådgivningen

283.570

283.570

10 438 Sundhedsområdet

74.150

74.150

473.050

780.090

Afvigelse i alt for udvalgets
område

Bevilling:

—

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 Sundhedsområdet samt noter.

Indstilling:

Børn- og Ungeudvalget 7. juni 1999

Side 5 af 15

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

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget godkendte budgetkontrollen, som videresendes til
økonomiudvalget med anbefaling.

Sag nr. 57

Budgetforslag 2000 og overslagsårene 2001 - 2003.

Journal nr.:

00.01.002

Lovgrundlag:

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling:

Budgetoplæg 2000 har nu været til høring i forældrebestyrelser og
MED-udvalg.
Forvaltningen har på baggrund af disse udtalelser udarbejdet
skemaer på de af institutionerne ønskede aktivitetsændringer.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Budget fo r 1999 og overslagsårene bedes medbragt.

Rammeopgørelse - budget 2000 - 2003 med tilføjede
aktivitetsændringsønsker.
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Aktivitetsændringsskemaer:
Folkeskoleområdet.
Institutionsområdet.
B ømerådgivningen.
Sundhedsområdet.
Ungdomsskolen.

Udtalelser fra:
- Forældrebestyrelser og MED-udvalg på skoleområdet.
- Kulturværkstedet.
- Institutionsafdelingens samlede oversigt af 28. maj 1999 over
generelle og specifikke ønsker på institutions- og sundhedsområdet.
- Forældrebestyrelser, MED-udvalg og personale på Institutions- og
sundhedsområdet.
- Ungdomsskolens bestyrelse.
- Birkevænget.
- Erhvervs- og uddannelseskonsulenten.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer de enkelte skemaer
og oversender sagen til økonomiudvalget.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget vedtog at videresende følgende aktivitetsskemaer:
Folkeskoleområdet:
Falkenborgskolen - 100 års jubilæum - kr. 50.000
Leasing af edb-udstyr til skolerne.
Bakkeskolen - vikarmidler med kr. 20.000,Midler til skolekonsulent - Bente Nielsen & Klaus Nielsen ønskede
ikke skema fremsendt.
Elevbeløb til 10 kl.
Skolemøbler

Børn- og Ungeudvalget 7. juni 1999

Side 7 af 15

Drift af ny skole i Græse Bakkeby
10% forøgelse af undervisningsmidlerne
Etablering af SFO-pladser
Kulturværkstedet - Finn Vester ønskede skema fremsendt.
Drift af SFO
Daginstitutioner:
Drift af daginstitution 1/9 2001
Udvidelse af St. Rørbæk med 20 BHE
Drift af "knast" personalenormering m.v. undersøges i andre
kommuner.
Drift af ny daginstitution i Græse Bakkeby
Kørselsgodtgørelse - tilsyn i dagplejen
Halvtag ved Rytterskolen
Indtægter ved dyrehold fastsættes til kr. 5.000
Udvidelse af åbningstid i Mariendal - Finn Vester & Klaus Nielsen
ønsker skema fremsendt.
Etablering af 50 pladser i Klub Mix
Børnerådgivningen:
Birkevænget - genoptages med yderligere oplysninger.
Børnetandplejen
Tandlæge unit
Ungdomsskolen:
Udvidelse af åbningssæsonen - Morten Andersen, Per Bille
Henriksen & Finn Vester ønsker skema fremsendt.
Bente Nielsen og Klaus Nielsen ønsker sagen set i sammenhæng
med klubområdet.

Sag nr. 58:

Decentralisering på Bakkeskolen

Journal nr.:

00.15.02
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Lovgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at alle institutioner skal overgå til lønsumsstyring
senest ved udgangen af 2000, vil det være særdeles hensigtsmæssigt
med en periode inden, hvor en enkelt institution får fuld
decentralisering med henblik på at indhente erfaringer ved denne
organisation.

Forvaltningen skal derfor foreslå, at der indføres fuld
decentralisering for Bakkeskolen pr. 1. august 1999.
Når Bakkeskolen er valgt, skyldes det, at der her er tale om
forskellige personalegrupper, forskelligartede indtægter (fra
kommunen, fra amtet, fra indtægtsdækket virksomhed og fra andre
kommuner), udgifter til bygninger, til undervisningsmidler, til
leasingkontrakter, og som nævnt løn til forskellige
personalegrupper, m.v.

Muligheden for fuld decentralisering har været drøftet i bestyrelsen,
og såvel bestyrelse som skoleinspektør går ind for en sådan ordning.

Såfremt ordningen kan anbefales af Børn- og ungeudvalget og bliver
vedtaget af Byrådet, er det hensigten at etablere et samarbejde med
løn- og personaleafdelingen, økonomisk forvaltning og børne- og
kulturforvaltningen, som løbende indsamler erfaringer fra
ordningen.

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget tage stilling til
forslaget om indførelse af fuld decentralisering for Bakkeskolen pr.
1. august 1999.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget godkendte fuld decentralisering for Bakkeskolen pr. 1.
august 1999.
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Sag nr. 59:

Udpegning af kontaktperson til daginstitutionen Lærkereden

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med åbning af daginstitutionen Lærkereden skal der
udpeges en kontaktperson fra udvalgets midte.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Formanden indstiller, at udvalget vælger Per Bille Henriksen som
kontaktperson

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 60:

Genoptagelse af sag vedr. renovering af daginstitutionen
Valmuevej

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Lov som social service

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørende renovering af daginstitutionen Valmuevej
genoptages efter høring i institutionens bestyrelse.

Bestyrelsen har fremsendt høringssvar dateret 27. maj 1999
Vedlagt som bilag.

Bevilling:

Der er optaget kr. 1 mio. i investeringsoversigten for 1999

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

Svar fra bestyrelsen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at udvalget tager stilling til det videre
forløb. Såfremt det reviderede projekt for renovering godkendes af
udvalget, søger byrådet om frigivelse af beløbet på kr. 1 mio. med
henblik på igangsættelse af arbejdet.
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Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget godkendte det reviderede projekt og søger byrådet om
frigivelse af 1 mio. med henblik på igangsættelse af arbejdet.

Sag nr. 61:

Skrivelse fra Socialministeriet vedrørende visitationsregler
overgang fra dagpleje til daginstitution

Journal nr.:

16.06.02

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Socialministeriet har i skrivelse af 19 april 1999 påpeget, at
visitationspraksis i Frederikssund kommune for så vidt angår
automatisk overgang fra dagpleje til daginstitution ikke er i
overensstemmelse med ministeriets vejledning, bilag 1.

Ifølge ministeriet kan kommunen ikke visitere dagplejebørn til
børnehavepladser forud for andre børn på ventelisten, men bør alene
følge børnenes anciennitet.

Kommunernes Landsforening er forespurgt om deres holdning til
dette spørgsmål og har svaret ifølge bilag 2.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 1 - skrivelse fra Socialministeriet af 19. april 1999
Bilag 2 - skrivelse fra Kommunernes Landsforening - udleveres på
mødet.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder udvalget om at tage stilling til, hvorvidt
hidtidige praksis skal ændres, jfr. ministeriets skrivelse, således at
visitation fremover alene sker efter anciennitet på ventelisten.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget besluttede midlertidigt, at anciennitetsprincippet skal
gælde for de børn, der er skrevet op for 3 år siden, og som er passet
hjemme i forbindelse med anvisning af børnehaveplads.
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Den midlertidige ordning er gældende indtil udgangen af september.

Sag nr. 62:

Sag vedr. overførsel af merforbrug i 1998 i Klub Mix til 1999

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Lov som social service
Regler om decentralisering i Frederikssund kommune

Sagsfremstilling:

Ved opgørelse af regnskabsåret 1998 for Klub Mix udviste dette et
væsentligt merforbrug på samtlige rammer:
Lønudgifter - 174.498
Fast ejendom 36.650
Normtal 238.430

Ifølge decentraliseringsregler er der overførselsadgang vedr. fast
ejendom og normtal, hvilket betyder, at klubben i 1999 reelt ikke har
midler til rådighed for aktiviteter, idet det samlede budget for
normtal i 1999 andrager kr. 118.340.

I forbindelse med konstatering af merforbruget er der udtaget ca. 1/3
af bilagene fra 1998. Af disse bilag fremgår, at der tilsyneladende
ikke er tale om regnskabsmæssige uregelmæssigheder, men alene
uforsvarlig administration samt uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af
personaletimerne.

Institutionen har pr. 1. marts 1999 fået ny leder, som er pålagt at
være tilbageholdende for så vidt angår økonomiske dispositioner,
indtil ovenstående problemstilling er afklaret.

Forvaltningen har taget skridt til, at klubberne fremover indgår i
budgetkontrollen pr. 30/4 og 30/9, selv om der er fuld
decentralisering på området.

Bevilling:

Der er ikke budgetmæssig dækning for det overførte merforbrug fra
1998.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

Der søges tillægsbevilling på kr. 238.430 til dækning af overført
merforbrug fra 1998 på normtalsrammen.
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Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der søges en tillægsbevilling til Klub Mix
til dækning af overført underskud på kr. 238.430, da klubben heller
ikke vil have midler til at gennemføre nogen aktiviteter overhovedet
i 1999. Med henvisning til, at overforbruget dækker over et forøget
aktivitetsniveau i Klub Mix i 1998, indstiller formanden, at Børn- og
ungeudvalget indenfor sit eget budget anviser en ekstraordinær
bevilling på kr. 100.000 til Klub Mix.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling.

Sag nr. 63:

Sag vedr. udbygning af St. Rørbæk vuggestue og børnehave

Journal nr.:

82.06:16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service
Bygningsreglement m.v.

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag vedrørende tilbygning til eksisterende
institution i St. Rørbæk, med 10 vuggestuepladser svarende til 20
børneenheder.
Der har været afholdt møde med bestyrelsen for den selvejende
institution, som har stillet sig positiv over for en udbygning af
institutionen. Det er aftalt, at arkitekt Søren Heiberg udarbejder
projektforslag til udvidelse, som derefter udsendes til to
totalentreprenører.

Af tidsmæssige grunde kan projektforslag ikke foreligge til
udvalgets møde, ligesom tilbud på entreprisen følgelig heller ikke
kan foreligge.

Af hensyn til tidsplan foreslås det derfor, at der søges afsat et
rammebeløb.

På baggrund af de hidtidige erfaringer med udvidelse af kommunens
institutioner skønnes det, at byggeriet kan holdes indenfor en ramme
på kr. 2,5 mio., hvortil skal lægges kr. 100.000 til ekstra fundering,
idet jordbundsprøver har vist, at der vil være behov for en sådan
ekstra fundering på dele af grunden. Herudover skal der afsættes
midler til inventar m.v.kr. 6.000 pr. børneenhed, i alt kr. 120.000.
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Der søges derfor et samlet rådighedsbeløb på kr. 2.720.000.

Bevilling:

Der er ikke optaget beløb i investeringsoversigten for 1999 til
dækning af ovenstående byggeri.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Der søges rådighedsbeløb i 1999 på kr. 2.720.000. Driftsmæssige
konsekvenser af udvidelsen indregnes i budget 2000 og
overslagsårene i forbindelse med budgetbehandlingen af 2000.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der søges et rådighedsbeløb på kr.
2.750.000 i 1999.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget, udsættes sagen til
udvalgets møde i august.

Sag nr. 64:

Sag vedr. opførelse af daginstitution ved Pilehaven

Journal nr.:

82.06:16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service
Bygningsreglement m.v.

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag vedrørende opførelse af Scandi Camp
institution på arealet ved eksisterende institutioner i Pilehaven.

Af tidsmæssige årsager vil økonomisk oversigt først foreligge på
mødet.

Opmærksomheden skal imidlertid henledes på, at en undersøgelse af
jordbundsforholdene viser, at der skal ekstra fundering på området.
Herudover er det blevet oplyst, at der fra teknisk forvaltning vil
blive stillet krav med hensyn til støjniveauet inde og ude i den ny
institution. På nuværende tidspunkt er det ifølge firma med
ekspertise på området ikke muligt at afgøre i hvilket omfang, der vil
blive stillet særlige krav til isolering, støjafskærmning m.v.
Endelig kan der vise sig problemer med afvanding af overfladevand
i området.
Bevilling:

Der er ikke optaget beløb i investeringsoversigten til finansiering af
byggeriet.
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Beregninger vil foreligge på mødet.

Bilag:

Ingen p.t - bliver udleveret på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at der søges anlægsbevilling ifølge økonomisk
opstilling.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Sagen oversendes til byrådet med ansøgning om bevilling på
4.620.918 kr.

Sag nr. 65:

Ansøgning fra forældreråd i Klub Mix om ændring af status til
bestyrelse.

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service.
Vejledning vedrørende klubber fra socialministeriet

Sagsfremstilling:

Forældrerådet i Klub Mix søger i brev af 2. maj om ændring fra
forældreråd til forældrebestyrelse.

Ifølge ministeriets vejledning vedr. klubber kap. 7.3 er klubber ikke
omfattet af forpligtelsen i servicelovens §§ 13 og 14 om etablering
af bestyrelse, idet klubbernes tilbud retter sig mod større børn og
unge, som i højere grad selv skal kunne sætte præg på indholdet i
tilbudene.

Det er således kommunen, der træffer afgørelse om der skal
etableres bestyrelser i klubberne.

Det fremgår endvidere af vejledning, at forældrebestyrelser ikke kan
sættes i stedet for børn og unges medbestemmelse.

I klubberne i Frederikssund arbejdes der målrettet mod at gøre
medlemmerne parate til at indgå i processerne for medbestemmelse,
men klubbernes ledelse har anbefalet, at indtil denne proces er
tilendebragt, vil det være hensigtsmæssige at bevare de hidtidige
forældreråd.
Bevilling:

Ingen
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at etablering af bestyrelser sker samlet i alle
tre klubber, men at dette afventer en udmelding fra klubberne med
hensyn til involvering af børn og unge i disse organer, således at
intentionen omkring børn og unges medbestemmelse opfyldes.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget tiltrådte indstillingen og genoptager spørgsmålet i
forbindelse med en generel drøftelse af klubområdet.

Sag nr. 66:

Eventuelt
Klaus Nielsen gjorde opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at
der udleveres bilag på mødet.
Klaus Nielsen nævnte prisen for deltagelse i sommerklub.

sign.

sign.

sign.

Morten A. Andersen

Klaus Nielsen

Bente Nielsen

sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Per Bille Henriksen

Mogens Højenvang

