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Sag nr. 57

Orientering
Venteliste: Forvaltningen orienterer om status og forventet
udvikling i ventelisten til et pasningstilbud.
Udvalget anmoder om, at ventelisten for fremtiden også
indeholder en opgørelse over uudnyttede pladser.
Skolerigsdag: Udvalgets medlemmer har med posten
modtaget invitation til Skolerigsdag den 31. januar -1. februar
2001 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Udvalget drøfter,
hvorvidt hele udvalget eller enkelte medlemmer ønsker at
deltage i Skolerigsdagen.
Udvalget deltager i skolerigsdagen og betalerfor 1
embedsmand.
EA orienterede om overenskomstmæssige forhold på
Stenhøjgård Turnus.
EA orienterede om byggeriet på Ådalsparken.

Sag nr. 58

Genoptagelse af sag nr. 53
Navngivelse af daginstitution i St. Rørbæk

Journal nr.:

82.06.04/3

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages fra udvalgsmødet den 11. september
2000. Forvaltningen har efterfølgende drøftet navngivningen
med daginstitutionen, og lederen og formanden for
forældrebestyrelsen fremsender fornyet ønske om, at Børnog ungeudvalget godkender navnet "Rørskov".
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Ingen

Økonomi og personale Ingen
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ansøgning fra leder og bestyrelsesformand
Udskrifter fra Internettet om betydningen af navnet
"Rørskov"

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
godkende, at den nye daginstitution i St. Rørbæk, St.
Rørbækvej 9 B navngives "Rørskov".

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 9. oktober 2000:
Bente Nielsen foreslår, at institutionen skal hedde
"Rørviggård".
Klaus Nielsen støtter dette forslag.
Morten Andersen, Per Bille Henriksen og Finn Vester
tiltræder indstillingen.

Sag nr. 59

Budgetopfølgning pr. 30. september 2000 for Børn- og
ungeudvalget (104).

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med opfølgning pr. 30. april 2000 på
lønområdet, har forvaltningen gjort økonomiudvalget
opmærksom på, at der under sundhedsområdet er enkelte
afvigelser, der bør reguleres i indeværende budgetår.
Forvaltningen er efterfølgende - efter anvisning fra
økonomisk afdeling - blevet anmodet om at afvigelserne
tages op til behandling i Børn- og ungeudvalget.
Der er desuden under fælleskontiene på folkeskoleområdet
en enkelt afvigelse, som udvalget bør tage stilling til.
Nedenstående oversigt viser de forventede afvigelser på de
enkelte områder:
Hovedområde

Forventet afvigelse
(negativt beløb = besparelse/m erindtæ gt)

10 432 Folkeskolen

Bevilling:

-kr. 195.360

10 438 Sundhedsområdet

kr. 539.165

Afvigelser i alt

kr. 343.805

-
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Sammenfatningsskema for Børn- og ungeudvalgets område
på grundlag af nedennævnte opfølgningsskema.
Budgetopfølgningsskema pr. 30. september 2000 på
folkeskoleområdet (104 32) og på sundhedsområdet (104
38) med tilhørende noter.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget overfor
økonomiudvalget anbefaler, at der gives den nødvendige
tillægsbevilling, i alt
kr. 343.805 for hele området i henhold til det udarbejdede
skema.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 9. oktober 2000:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 60

Genoptagelse af sag nr. 54
Analyse på dagpasningsområdet

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
samt udkast til definition af pasningsgaranti.
De reviderede ventelisteregler kan ændres uafhængigt af
pasningsgaranti. Vedtages pasningsgaranti, indarbejdes
beskrivelse af dette også i ventelistereglerne.
Definition på pasningsgaranti og garanti for plads forstås
som en ikke specificeret plads efter orlovs udløb
(barselsorlov og/eller børnepasningsorlov). 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
Desuden fremlægges ny ventelisteopgørelse under punktet
orientering.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-
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Bilag:

Udkast til nye ventelisteregler (bilag 1) samt udkast til
definition af pasningsgarantiplads (bilag 2), herunder
prognose/statistikmateriale (bilag 3)

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler børn- og ungeudvalget at vedtage
de reviderede ventelisteregler med henblik på
rationaliserede sagsgange. Vedtages pasningsgaranti,
indarbejdes beskrivelse af dette også i ventelistereglerne.
Forvaltningen anbefaler børn- og ungeudvalget at vedtage
definition på pasningsgaranti og garanti for plads forstået
som en ikke specificeret plads efter orlovs udløb
(barselsorlov og/eller børnepasningsorlov).

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 9. oktober 2000:
Sagen genoptages på næste møde.

Sag nr. 61

Eventuelt
Brev fra bestyrelsen på Marienlystskolen blev drøftet.
Forvaltningen svarer bestyrelsen.
Forvaltningen afventer reviderede beregninger fra KL
vedrørende analysen på dagpasningsområdet.
Udnyttelsen af pladser i dagplejen var lovet til oktober-mødet.
Kommer til november-mødet.
MH orienterede om de personalemæssige reduktioner i
forbindelse med besparelserne på budget 2001.
Udvalget principbehandler fordelingen mellem uddannet og
uuddannet arbejdskraft i pasningstilbudene.
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