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F REDERI KS SUND K O MMU N E

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

13. september 1999 kl. 16.00

i mødelokale 7

Mødedeltagere:

Mogens Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Klaus Nielsen.

Egon Agerlin og Ulla Stigsbøl deltager i mødet. Per Fynboe,
Teknisk forvaltning, deltager under pkt. 82.
Fraværende:

Finn Vester tiltrådte mødet kl. 16.20

Mødet slut:

kl. 19.10

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

Sag nr. 77:
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Orientering

Sag nr. 78:
Frederikssund kommunes børnepolitik

Sag nr. 79:
Decentralisering - mulighed for overførsel mellem udmeldte budgetrammer

Sag nr. 80:
Genoptagelse af sag nr. 69 vedr. renovering af daginstitutionen Valmuevej

Sag nr. 81:
Oprettelse af fleksjob inden for dagpasningsområdet.

Lukket møde

Sag nr. 82:
Udbygning af skole og institutioner i Græse Bakkeby
FORTROLIGT

Sag nr. 83:
Analyse på dagpasningsområdet 0 - 6 år

Sag nr. 84:
Eventuelt

Sag nr. 77:

Orientering
• skoleledere er orienteret om ønsket om at gennemføre
pilotprojekt "Anderledes indskoling" på én skole.
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• klassestørrelse i 5. kl. på Oppe Sundby Skole er oppe på 26
børn.
• venteliste pr. 1/9-99 udleveret.
• nabohøring i St. Rørbæk i forbindelse med byggeri.

Sag nr. 78:

Frederikssund kommunes børnepolitik

Journal nr.:

00.01P22

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Forvaltningens oplæg til børnepolitik 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 børnepolitik, september 1999.

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

Bilag:

Forslag til Børnepolitik, september 1999

Indstilling:

Det indstilles, at børn- og ungeudvalget godkender det
udarbejdede forslag til Børnepolitik.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. september 1999:
Udvalget ønskede indarbejdet ændringer i den overordnede
børnepolitik for så vidt angår måling af kvalitet samt kostpolitik
og etniske minoriteter. Børnepolitikken gennemgås generelt med
rettelser af overskrifterne.

Sag nr. 79:

Decentralisering - mulighed for overførsel mellem udmeldte
budgetrammer

Journal nr.:

16.06.00006

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

På baggrund af dialogmøde med forældrebestyrelser den 31.
august 1999 tages spørgsmålet om graden af decentralisering op
vedrørende konto for vikarudgifter.
I forbindelse med evaluering af decentraliseringen vedtog byrådet
ændrede retningslinier den 3. marts 1998. De ændrede
retningslinier har betydet, at der ikke kan overføres beløb mellem
de fastlagte udgiftsrammer.
Daginstitutionernes bestyrelser ønsker en lempelse af
retningslinierne, således at det bliver muligt for institutionerne at
anvende eventuelt mindre forbrug efter fradrag af 50% til
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udviklingspulje på konto for vikarudgifter til andre formål i
institutionen.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

Bilag:

Uddrag af retningslinier for decentralisering

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at retningslinierne for decentralisering
lempes for så vidt angår vikarkontoen, således at institutionerne
fremover har mulighed for at overføre 50% af eventuelt mindre
forbrug til andre udgiftsrammer.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. september 1999:
Sagen udgår.

Sag nr. 80:

Genoptagelse af sag nr. 69 vedr. renovering af
daginstitutionen Valmuevej

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service, bygningsreglement m.v.

Sagsfremstilling:

Efter modtagelse af endelig rapport fra Arbejdstilsynet vedrørende
personaleforholdene er der udarbejdet alternativt
renoveringsproj ekt,
som omfatter de væsentlige problemer som påpeget af
Arbejdstilsynet.
Arkitekt Søren Heiberg anslår prisen for renoveringsprojektet til
kr. 1.391.000. Endelige håndværkerpriser vil foreligge på
udvalgsmødet, sammen med beskrivelse af projektet.

Bevilling:

kr. 1. mio. frigivet på byrådsmøde den 29. juni 1999

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Der er behov for yderligere bevilling på kr. 391.000 til
gennemførelse af renoveringen

Bilag:

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at der søges en tillægsbevilling på kr.
391.000 til den fri givne anlægsbevilling på kr. 1 mio.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. september 1999:
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Sag nr. 81:

Oprettelse af fleksjob inden for dagpasningsområdet.
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Journal nr.:

16.06.00P21

Lovgrundlag:

Lov om aktiv socialpolitik m.fl.

Sagsfremstilling:

På baggrund af en konkret ansøgning rejses spørgsmålet i hvilket
omfang, der kan oprettes fleksjob inden for dagpasningsområdet.
Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i
arbejdsevnen og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på
normale vilkår.
Inden for dagpasningsområdet er der grupper af medarbejdere, der
efter mange års beskæftigelse står overfor at måtte ophøre arbejdet
på grund af nedslidning. For denne gruppe kunne man ved
oprettelse af fleksjob bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Arbejdsgiveren modtager tilskud på 1/3, 1/ 2 eller 2/3 aflønnen til
pågældende afhængig af den ansattes arbejdsevne.
For så vidt angår den konkrete ansøgning, drejer det sig om en
dagplejer, der ikke længere på grund af dårlig ryg/skuldre kan
varetage pasning af 4 børn. Et fleksjob kunne derfor f. eks. være
reduktion i bømetallet, hvilket vil betyde en lidt ringere udnyttelse
af normerede pladser.
Der er behov for en principiel beslutning om, hvorvidt der kan
oprettes fleksjob og i givet fald i hvilket omfang.

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

Bilag:

-

Indstilling:

Udvalget anmodes om en principiel udmelding for så vidt angår
fleksjob inden for dagpasningsområdet.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. september 1999:
Udvalget tilslutter sig princippet om, at der kan oprettes fleksjob
inden for udvalgets område inden for de givne rammer.

Sag nr. 84:

Eventuelt
Den 29. september 1999 afholdes dialogmøde med skolebestyrelser
kl. 19.30 i udvalgsværelse 5.

sign.

sign.

sign.
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Per Bille Henriksen

Klaus Nielsen

Bente Nielsen

sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Mogens Andersen

Mogens Højenvang

