Side 1 af 6

Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006

FREDERIKSSUND KOMMUNE

REFERAT
Børn og Ungeudvalget
8. august 2006 kl. 17.00
i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Bente Nielsen, S e lim Y u m u k , A n e tte L a u g e J e n s e n ,
J e s p e r T h o ru p , M o rte n S k o v g a a rd

Fraværende:

Mødet slut:

1 9 .1 5

Idsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 49
Orientering
Sag nr. 50
Handleplaner fra daginstitutioner for 2006
Sag nr. 51
Ændring af vippenormeringen
Sag nr. 52
Overførsler fra 2005 til 2006
Sag nr. 53
Normering i SFO
Sag nr. 54
Eventuelt

T

Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006

Sag nr. 49

Side 2 af 6

Orientering
Orientering fra skole og daginstitutionsmøder
Pladsoversigt
Vedlagt bilag 1.
Taget til efterretning.
Maglehøjs overførsel
På Børn- og ungeudvalgets møde d. 2. maj 2006 bad udvalget
forvaltningen om at belyse sagen vedrørende den foreslåede
overførsel for daginstitutionen Maglehøj yderligere. Bilag tidligere
fremsendt.
Taget til efterretning.
Udmøntningen af midler fra institutionsområdets
udviklingspulje
Til orientering er udarbejdet oversigt over projekter finansieret af
udviklingspuljen. Bilag tidligere fremsendt.
Taget til efterretning.
Ansøgning om midler til projekt vedrørende udsatte børn
Frederikssund Kommune ansøger Familiestyrelsen om tilskud til
projekt omkring udsatte børn. Bilag tidligere fremsendt.
Taget til efterretning.
Henvendelse fra Sigerslevvester Gymnastikforening
Græse-Sigerslevvester Gymnastikforening har rettet henvendelse
til udvalget med ønske om at deltage i forbindelse med indretning
af hal på Græse Bakkebyskolen. Bilag tidligere fremsendt. Referat
fra møde i styregruppen for Græse Bakkeby Skole, etape 2, den
12. juni 2006 vedlægges som bilag 2.
Taget til efterretning.
Tilbagemelding vedrørende lejrskole
Orientering om Åbjergskolens principper for ekskursioner,
lejrskoler, skolerejser/hytteture. Bilag tidligere fremsendt.
Punktet genoptages på udvalgets møde i september.
3/2 ordning
Orientering vedrørende Undervisningsministeriets forslag til
handlingsplan for at alle unge gennemfører en
ungdomsuddannelse, herunder 3-2-ordningen, hvor eleven er i
praktik 3 dage om ugen og i skole 2 dage. Bilag tidligere
fremsendt.
Taget til efterretning.
Udvalget kommer med tilbagemelding omkring tilslutning til 3/2
ordningen ved udvalgsmøde i oktober.
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Evaluering af pilotprojekt TRAS
Aftalt evaluering af pilotprojekt TRAS vedlægges som bilag 3.
Taget til efterretning.
TRAS diskuteres med daginstitutionsledergruppen ved kommende
ledermøde.
Børnemiljø i dagtilbudene
Orientering om ny lov vedrørende børnemiljø i dagtilbudene.
Vedlagt bilag 4 og 5.
Taget til efterretning.
Tilskud fra Familiestyrelsens pulje til forbedring af kvaliteten i
dagtilbud
Orientering om bevilget tilskud fra Familiestyrelsen til projekt
omkring Udvikling af støtteindsats med udgangspunkt i
inkluderende pædagogik. Vedlagt bilag 6.
Taget til efterretning.

Sag nr. 50

Handleplaner fra daginstitutioner for 2006

Journal nr.:

16.05.15 P16/UM

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Styrelsesvedtægten

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 45. fra Børne- og ungeudvalgsmødet d.
06.06.06.
Der er modtaget handleplaner for 2006 fra alle institutioner
undtagen én. Handleplaner er et styringsredskab for
institutionerne. Samtidig fortæller indholdet i handleplanerne, om
de pejlemærker institutionen har valgt at styre efter.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Bilag 1. Handleplan fra Islebjerg, dateret 1. juni 2006
Bilag 2. Handleplan fra Skuldshøj, udateret.
Bilag 3. Handleplan fra Toftelund, dateret 1. august 2006
Bilag 4. Handleplan fra Naturbørnehaven, udateret.
Bilag 5. Handleplan fra Stagetorn, udateret.
Øvrige bilag er tidligere fremsendt.
Børne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Børn- og
ungeudvalget at
1. Børn- og ungeudvalget tager handleplanerne til efterretning
2. at den resterende handleplan bliver behandlet på det
efterfølgende Børn- og ungeudvalgsmøde.
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Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. august 2006, sag nr.
50:
Taget til efterretning, idet udvalget anbefaler, at institutionerne
fortsat udvikler konceptet og bliver bedre til at evaluere
forudgående planer/mål samt opstiller nye mål. Det anbefales, at
institutionerne udvikler et fælles ensartet koncept.
Administrationen melder skriftligt tilbage til samtlige institutioner
underet og der foretages mundtlig tilbagemelding på dialogmøde.

Sag nr. 51 er udgået.
Sag nr. 52

Overførsler fra 2005 til 2006

Journal nr.:

00.01009/MMOR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasseog regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk
decentralisering og lønsumsstyring.
Børn- og ungeudvalget bad på sit møde den 6. juni 2006 i sag nr.
42 forvaltningen om at udarbejde forslag til kriterier, som kan
anvendes ved fordeling af frie midler.
Som udgangspunkt blev det fastslået i forbindelse med sagen
omkring overførsel af midler fra 2005 til 2006
1. at eventuelle merforbrug skulle overføres fra 2005 til 2006
2. at eventuelle kontraktlige forpligtigelser som udvalget var
bundet af skulle prioriteres først
På Børn- og ungeudvalgets møde den 6. juni 2006 blev det
besluttet at indstille, at der skulle ske overførsel af midler
svarende til 800.000 kr. Den mulige overførselsadgang var for
Børn- og ungeudvalget opgjort til 1,434 mio. kr. De 1,434 mio. kr.
svarer til institutionernes samlede merforbrug i 2005, som det er
besluttet skal overføres fra 2005 til 2006.
Der er anvendt 0,8 mio. kr. til brug for pulje til udvikling og
uddannelse 0,5 mio. kr. og pulje til arbejde med ressourcesvage
familier 0,3 mio. kr. Der resterer således 0,6 mio.kr.
Budgetopfølgningen pr. 30. april 2006 viste imidlertid, at
Frederikssund Kommune forventes at overskride den samlede
budgetramme for serviceudgifter opgjort ud fra kriterierne for det
genåbnede budget med 3,2 mio. kr. Sammenlægningsudvalget
godkendte Frederikssund Kommunes ansøgning om en
tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. En eventuel yderligere
tillægsbevilling vil således påvirke regnskabsresultatet yderligere
for 2006, hvilket kan medføre at de økonomiske forudsætninger
for Ny Frederikssund Kommune budgetlægning forværres
d e ru d o v e r-jf. Økonomirapporteringen pr. 30. april 2006 fremlagt
på Byrådsmødet den 20. juni 2006 sag nr. 98.
Såfremt der ved næste budgetopfølgning er sket ændringer i
budgetforudsætningerne som bevirker, at der kan findes frie
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midler inden for kommunes budgetramme vil følgende kriterier
kunne tages i anvendelse:
1. Som udgangspunkt fordeles eventuelle frie midler
forholdsmæssigt efter hvor meget, der er opsparet. Det
betyder, at institutionernes forholdsmæssige andel af de
0,6 mio. kr. vil udgøre 8 pot. af deres opsparede beløb i
2005
Det er dog Økonomiafdelingens vurdering, at der ikke inden for
kommunens samlede korrigerede budgetramme kan findes frie
midler til brug for frigivelse af indefrosne midler fra 2005 til 2006.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børn- og ungeudvalget
tilslutter sig:

Ingen

1. at såfremt der konstateres mindreforbrug på kommunens
servicevækstramme fordeles eventuelle frie midler
forholdsmæssigt efter hvor meget der er opsparet.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. august 2006, sag nr.
52:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 53

Normering i SFO

Journal nr.:

16.06.00/MMOR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

På Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. september 2004 i sag
nr.82 blev det besluttet, at normeringen på SFO-området ville
blive tilrettet med det faktiske elevtal pr. 1. august. Tilretningen
sker på baggrund af eventuelle afvigelser mellem
budgetforudsætninger og det faktisk konstaterede elevtal ved
skoleårets start i det pågældende budgetår. I budgettet for 2006
er det forventede elevtal i Frederikssund Kommunes SFO’er
opgjort til 846 pr. 1. august 2006. Den seneste opgørelse pr. den
1. august 2006 viser, at elevtallet for det kommende skoleår
2006/07 udgør 864. Det betyder, at SFO-området skal tilføres
ekstra personaleressourcer svarende til en udvidelse af
normeringen på 2,2 årsværk. Den økonomiske effekt udgør i 2006
300.000 kr. Mens den økonomiske konsekvens i overslagsårene
udgør 710.000 kr.
Stigningen i antallet af elever til SFO skyldes, at antallet af børn i
forhold til den samlede antal skolebørn er svagt stigende. Der har
ikke i demografimodellen været taget højde for den stigende
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dækningsgrad. Normeringsudvidelsen kan således ikke
umiddelbart finansieres fra demografipuljen.
Ved den seneste budgetopfølgning for Børn- og Ungeudvalgets
område var det økonomiafdelingens vurdering, at der ikke på
udvalgets område ville kunne opstå mindreforbrug. En nærmere
gennemgang af lønkonti viser imidlertid, at normeringsafvigelsen
ville kunne finansieres af disse mindreforbrug som optræder
inden for daginstitutionsområdet.
Det er økonomiafdelingens vurdering, at det er vigtigt at
merforbrug på enkelte områder, som det er tilfældet med SFO
finansieres af kompenserende besparelse af hensyn til den
økonomiske påvirkning Ny Frederikssund Kommune eventuelt vil
blive ramt af i forbindelse med Finansministerens mulighed for at
reducere i kommunernes bloktilskud såfremt det genåbnede
budget 2006 afviger fra regnskab 2006.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Udvidelse af personalenormeringen med 2,2 årsværk på SFOområdet svarende til 300.000 kr. i 2006 og 710.000 kr. i
overslagsårene.
Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børn- og ungeudvalget
1. tilfører SFO-området 300.000 kr. i 2006 finansieret af
kompenserende besparelser på udvalgets andre
budgetposter
2. at SFO-området tilføres 710.000 kr. i overslagsårene
finansieret af kassebeholdningen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. august 2006, sag nr.
53:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalgets, Byrådets og
Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Sag nr. 54

Eventuelt

Beslutninger:

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Ole F. Jacobsen

