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FREDERIKSSUND K O M M U N E

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

9. august 1999 kl. 16.00

i mødelokale 7

Mødedeltagere:

Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente Nielsen, Klaus Nielsen.
Mogens Andersen
Ulla Stigsbøl deltog i mødet. Egon Agerlin og Marianne Søgaard
deltog ved sagerne nr. 67, 68 og 72.

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 18.25

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

Sag nr. 67 :
Orientering

Børn- og Ungeudvalget 9. august 1999

Sag nr. 68:
Konstituerende møde i Børn- og ungeudvalget

Sag nr. 69:
Renovering af daginstitutionen Valmuevej

Sag nr. 70:
Pilehave-turnus

Sag nr. 71:
Genoptagelse af sag vedr. forøgelse af rengøringstimer til dagplejens legestuer

Sag nr. 72:
Genoptagelse af sag nr. 57 budget 2000

Lukket møde

Sag nr. 73:
Selvejende daginstitutioner - konsekvenser af indførelsen af Ny Løn

Sag nr. 74:
Eventuelt

Sag nr. 67:

Orientering

Sag nr. 68:

Konstituerende møde i Børn- og ungeudvalget

Journal nr.:

00.01A10

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 15 og § 28

Sagsfremstilling:
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Børn- og ungeudvalgets formand Morten A. Andersen er ved
byrådets møde den 29. juni 1999 blevet bevilget orlov i perioden
1/7-31/12 1999.
I nævnte periode indtræder Mogens Andersen (A), og udvalget har
herefter følgende sammensætning:
Per Bille Henriksen (A)
Finn Vester (A)
Mogens Andersen (A)
Bente Nielsen (V)
Klaus Nielsen (V)
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 9. august 1999:
Udvalget valgte Per Bille Henriksen som formand og Finn Vester
som næstformand.

Sag nr. 69:

Renovering af daginstitutionen Valmuevej

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Efter byrådets behandling af sagen på møde den 29. juni 1999 har
forvaltningen modtaget foreløbigt udkast til tilsynsrapport fra
besøg den 22. juni 1999. Den endelige tilsynsrapport vil foreligge
efter sommerferieperioden.
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af renoveringsarbejdet
forelægges sagen, idet der skal tages stilling til løsning af
personaletoilet forholdene, som i rapporten er betegnet som
"væsentligt problem" som Arbejdstilsynet forventer en redegørelse
for hvornår og hvordan løses. Den endelige rapport kan indeholde
andre problemstillinger, som det vil være nødvendigt at forholde
sig til af hensyn til renoveringsarbejdet.

Bevilling:

kr. 1 mio. frigivet på byrådsmøde den 29/6 99

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Kendes ikke p.t.

Bilag:

Foreløbig tilsynsrapport

Indstilling:
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Forvaltningen anmoder udvalget om tilkendegivelse i forhold til
Arbejdstilsynets rapport med henblik på iværksættelsen af
renoveringsarbej det.
Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 9. august 1999:
Udvalget besluttede at afvente den endelige rapport fra AT,
hvorefter der udarbejdes et projekt, der forelægges udvalget og
opfylder rapportens påbud.

Sag nr. 70:

Pilehave-turnus

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Bestyrelse og ledelse i børnehaven Kong Dansvej rejser
spørgsmålet omkring fortsat benyttelse af tumusinstitutionen
Pilehave efter opførelse af ny institution på området samt
overflytning af daginstitutionen Ansgarsvej til denne.
Forvaltningen afholdt den 8. juni 1999 møde med
turnusinstitutionerne: Skuldshøj, Kong Dansvej, Heimdalsvej og
Ansgarsvej for at drøfte hvilke konsekvenser ændringerne i
Pilehaven vil få for turnusordningen.
Holdningerne til fortsættelse/ophør var imidlertid meget
forskellige, og det blev aftalt, at turnusordningen fortsætter
uændret for resten af 1999, og at sagen genoptages i januar måned
2000.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

Skrivelse af 28/6-99 fra forældrebestyrelsen i børnehaven Kong
Dansvej.
Skrivelse af 30/6-99 fra Lone Kristiansen, børnehaven Kong
Dansvej.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det meddeles bestyrelse og ledelse på
Kong Dansvej, at sagen tages op i januar måned 2000 som aftalt
med institutionerne, og at der først på det tidspunkt tages stilling
til videreførelse af ordningen eller alternative løsninger.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 9. august 1999:
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Sag nr. 71:

Genoptagelse af sag vedr. forøgelse af rengøringstimer til
dagplejens legestuer
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Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

lov om social service

Sagsfremstilling:

Sagen genfremlægges med supplerende oplysninger, se bilag, om
rengøringsniveauet i dagplejens legestuer med henblik på
forøgelse af driftsbudgettet 2000 og overslagsårene med et netto
beløb på kr. 35.890, jfir. skema til budget 2000

Bevilling:

kr. 51.270 i 2000 og overslagsårene

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Forøgelse af personaletimer til rengøring med 0,22 fuldtidsstilling
Netto udgift kr. 35.890 i 2000 og overslagsårene.

Bilag:

Notat vedr. dagplejens legestuelokaler

Indstilling:

Det indstilles, at dagplejens driftsbudget forøges med kr. 51.270,
som indgår i beregning af forældrebetalingen med 30%.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 9. august 1999:
Udvalget besluttede, at budgetforøgelsen indgår i
budgetbehandlingen for 2000 og overslagsårene.

Sag nr. 72:

Genoptagelse af sag nr. 57 budget 2000

Journal nr.:

00.01002

Lovgrundlag:

Lov om kommuners styrelse

Sagsfremstilling:

På baggrund af skrivelse fra økonomiudvalget af 2. august 1999
revurderes de af udvalget fremsendte forslag til budget 2000 med
overslagsårene.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Skrivelse fra økonomiudvalget af 3. august 1999. Vedlagt.
Budget for 1999 og overslagsårene.
Rammeopgørelse - budget 2000 - 2003 med tilføjede
aktivitetsændringsønsker.
Aktivitetsændringsskemaer:
Folkeskoleområdet
Institutionsområdet
Bømerådgivningen
Sundhedsområdet
Ungdomsskolen
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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.
Alle bilag henligger på sagen.
Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en drøftelse i udvalget
med henblik på at leve op til regeringsaftalen.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 9. august 1999:
Udvalget ser sig for nuværende ikke i stand til at pege på
besparelser, der opfylder regeringens sparemål.
Udvalget er indstillet på at genoptage drøftelserne længere henne i
budgetprocessen med henblik på at finde besparelser.

Sag nr. 74:

Eventuelt
Intet.

sign.

sign.

sign.

Per Bille Henriksen

Klaus Nielsen

Bente Nielsen

sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Mogens Andersen

Mogens Højenvang

