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Dagsorden til S S SU

M øde i sk o le -, s o cia l- og s u n d h e d s u d v a lg e t den 25. m aj
2004.

Medlemmer:
Niels Jørgen Pedersen
Hanne Kyvsgaard
Birgit Bangshof Mortensen
Kristian Moberg
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Annie Hansen

Afbud:
Fraværende:

Jens Brogaard Jensen, Annie
Hansen
Jens Timm Jensen

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

25. maj 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 10.50

Bemærkninger:

Karin Overgaard, Kim Gildberg og Michael Knak deltager under
punkterne 1, 2 og 3.

Praktiske oplysninger: Der afholdes møde med Æ ldre- og handicaprådet kl. 11.00. Kopi af
invitation med dagsordenspunkter vedlægges.

Indholdsfortegnelse:
Cafe Guldsmeden & det pædagogiske tilsvn med ungdomsboligerne.
Orientering om mulighed for etablering af akutungdom sboliger.
Asylansøgers belastning af Børne- og Ungeafdelingen
Optagelse til dagpleie/daginstitutioner
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Ferslev Skole - tilbygning og ændring af skolestruktur
Frigivelse af m idler til ombygning på Marbækskolen
Ekstraindkøb i anledning af stort elevtal i 10. klasse på Marbækskolen, i skoleåret 2004/2005
Anm odning om ivæ rksæ ttelse af lokalplanshørino til Multibane ved Marbækskolen
Projekt nv alkoholbehandling
Regnskab 2003 vedrørende Skolen i Skibby
Ansøgninger til S 115-m idler
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1.

Cafe Guldsmeden & det pædagogiske tilsvn med ungdom sboligerne.
J. nr. SSSF 16.03.30/31
Afgøres af Byrådet
Udvalget har anm odet om en orientering omkring ovenstående tiltag i marts 2003 og på
baggrund af udvalgets drøftelse, er der frem kom m et ønsker om yderligere information.
Sagen frem læ gges derfor til drøftelse, idet der henvises til vedlagte materiale.
Driftsperioden blev skubbet i forhold til bevillingsperioden, således at forbruget først er
begyndt 1. septem ber 2003, i stedet for 1. juni 2003. Ved budgetlægningen blev det
besluttet, at nedsætte tim etallet fra 20 til 10 tim er ugt. fra 1. juni 2004.
Det indstilles.
At udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt man vil opretholde det nuværende
aktivitetsniveau.
At såfrem t niveauet fastholdes, fra 1. juni og resten af 2004, søges en tillæ gsbevilling på kr.
51.600,- som finansieres over kassebeholdningen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004
indstillingen. Hanne Kyvsgaard og Kristian Moberg indtager sæ rstandpunkt for så vidt angår
indstillingen om tillæ gsbevillingen.
Jens Timm Jensen, Annie Hansen og Jens Brogaard Jensen var fraværende.

2.
Orientering om mulighed for etablering af akutunadom sboliaer.
J. nr. SSSF 16.03.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
SSP-konsulenten og m edarbejder Michael Knark har arbejdet med tankerne omkring
etablering af akutboliger for unge i huset, der i dag rum m er Klub SEVEN i Skuldelev.
Ideen forelæ gges for udvalget, med henblik på deres stillingtagen til ideen, idet en egentlig
projekt beskrivelse med økonom iske beregninger vil betyde et væ sentligt ressourceforbrug i
Børne- og Ungerådgivningen stræ kkende sig over 3 til 5 mdr. Der vil skulle anvendes ekstern
bistand fra såvel teknisk forvaltning og Frederiksborg am t for at kunne frem kom m e med en
realistisk økonom isk om kostningsberegning. Dette ønskes ikke brugt, såfrem t udvalget på
forhånd ikke er interesseret heri.
Det indstilles
At Forvaltningen ønsker udvalgets holdning til ideoplægget.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 drøftet sagen og
er positiv over for idéen. Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med sagen. Yderligere
oplæg forelæ gges i udvalgets septem ber møde.
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3.
Asylansøgers belastning af Børne- oa Unaeafdelinaen
J. nr. SSSF 81.00.00
Afgøres af Skole-, social og sundhedsudvalget
Siden 1997 har der væ ret et center for asylansøgere i Skibby Kommune, de modtagne
asylansøgere har i perioden væ ret af forskellig karakter, men der har væ ret en del børn og
unge og deraf en del afledte sager for Børne- og Ungeafdelingen.
Hvis et barn er udsat så skal vi i kommunen tage os af det hvilket betyder en øget belastning
på afdelingen. Når et barn evt. er anbragt, så betaler Udlæ ndingestyrelsen, men den tid der
bruges løbende og i hele sagsfrem stillingen betales ikke direkte. Der gives kompensation for
at have et asylcenter liggende i kommunen, hvilket ca. 400.000 kroner, disse er dog ikke
tiltæ nkt konkret sagsbehandling, da det ikke har væ ret forudsat at dette skulle belaste
kommunen. Derfor er der heller ikke sket en øgning af normeringen i forbindelse med
oprettelsen af asylcentret.
Belastningen i arbejdet er meget svingende og vi har derfor valgt at lave en opgørelse over
forbrugt tid. Det skal anføres at denne er anslået efter bedste evne, da vi ikke har haft en
egentlig tidsregistrering af sagerne undervejs.
Tim erne fordeler sig som følger:
O
1997
660 tim er
o
85 tim er
1998
o
750 tim er
1999
o
ingen tim er
2000
o
77
tim er
2001
o
2002
172 tim er
o
680 tim er
2003
o
2004
225 tim er ( er for 1. kvartal)
Som det ses af de opgjorte tim er er det meget svingende, men tendensen fra 2002 og frem
er m arkant stigende antal tim er, hvilket svarer meget godt til den oplevelse sagsbehandlerne
har af, at sagerne bliver tungere og tungere.
Som sagt får vi betaling for de udgifter vi har til selve anbringelsen, men vi m ener at vi bør
gå i forhandling med Udlæ ndingestyrelsen om tildeling af m id le r, svarende til en halv
sagsbehandler stilling til varetagelse af dette område.
Det indstilles.
At udvalget godkender at forvaltningen optager forhandling med Udlæ ndingestyrelsen om
tilskud til den løbende sagsbehandling i forbindelse med de mange anbringelses- og
fjernelses- sager fra Asylcentret.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 godkendt
indstillingen.

4.

Optagelse til daapleie/daainstitutioner
]. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
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Forvaltningen frem læ gger optageliste pr. juni 2004 sam t en sæ rskilt opgørelse over
dagplejen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 taget ovennæ vnte
til efterretning.

5.
Ferslev Skole - tilbygning oa ændring af skolestruktur
J. nr. SSSF 82.06.04
Afgøres af Byrådet
Efter Byrådets temadag om skolebyggeri og skolestruktur den 25. februar 2004 besluttede
Skole-, social- og sundhedsudvalget på mødet i april 2004 at udsende høringsskrivelse med
forslag til ændring af skolestruktur. Æ ndringen skal i givet fald træde i kraft pr. 1. august
2005, således at Ferslev Skole fra da kom m er til at om fatte 6. klasse. Denne udvidelse vil
kræve udbygning af skolen, hvilket udvalget på ovenstående møde godkendte en foreløbig
tidsplan for. I forbindelse med udbygningen skal der desuden foretages en vurdering af
m uligheden for mere fleksibel udnyttelse af de allerede eksisterende faciliteter.
Udvalget skal beslutte en anbefaling vedrørende den frem tidige skolestruktur på Ferslev
Skole og Marbækskolen.
Det indstilles,
A t udvalget anbefaler at Ferslev Skole fra 1. august 2005 udvides til at om fatte 6. klasse.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004
indstillingen.
Hanne Kyvsgaard indtager sæ rstandpunkt, med den begrundelse som følger: "Det
konservative Folkeparti besluttede tilbygning i Ferslev udfra den store BH - klasse. En 6.
klasse i Ferslev bør udsættes tidsm æ ssigt og ses i en sammenhæ ng med at også Skuldelev
gøres til en 6. klasses skole. Det vil sige at em net bør bearbejdes, da det ikke haster, så der
kan fås en økonom isk, undervisningsm æ ssig og bygningsmæ ssig bearbejdning".
Endvidere ønsker Hanne Kyvsgaard en konsekvensberegning på driften i skolevæ senet, når
der bindes en 6. klasse mere.
Annie Hansen, Jens Brogaard Jensen og Jens Timm Jensen var fraværende.

6.
Frigivelse af m idler til ombygning på Marbækskolen
J. nr. SSSF 82.06.04
Afgøres af Byrådet
I forbindelse med Byrådets temadag om skolebyggeri og skolestruktur den 25. februar 2004
blev det nævnt, at Marbækskolen for det kommende skoleår ville have brug for en mindre
bygningsmæ ssig ændring for at kunne rumme alle klasser. Æ ndringen vil ifølge overslag fra
skolen kunne foretages for ca. 150.000 kr., se ansøgning af 19. april 2004. Siden
ansøgningen er skrevet er der sket den æ ndring, at 10. klasse er udvidet med yderligere 3
elever.
I forbindelse med at Mangor 8i Nagel påbegynder gennemgangen af Marbækskolen vil
om bygningen blive vurderet i forhold til det forestående arbejde omkring om bygningsforslag
for skolen i øvrigt. Denne vurdering vil ske ved en besigtigelse den 27. maj.
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Der foreslås, at der frigives m idler til bygningsæ ndringen af de til skolebyggeri afsatte 4 mill.
kr. under forudsætning af, at Mangor & Nagel vurderer at denne bygningsændring ikke vil
hindre evt. frem tidige bygningsæ ndringer.
Det indstilles.
At udvalget anbefaler, at der frigives kr. 200.000,- af de afsatte 4 mill. til skolebyggeri under
forudsæ tning af Mangor & Nagels godkendelse.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004
indstillingen.

7.
Ekstraindkøb i anledning af stort elevtal i 10. klasse på Marbækskolen, i skoleåret
2004/2005
J. nr. SSSF 83.01.00
Afgøres af Byrådet
Marbækskolen frem sender ansøgning om ekstraindkøb af bøger til undervisningsm idler og
m øbler til 10. klasse i skoleåret 2004/2005.
Der forventes ca. 50 - 52 elever mod norm alt ca. 30 elever. Ca. 21 af eleverne kom m er fra
Jæ gerspris kommune.
Der er frem sendt et overslag på møbler og bøger til en sam let pris på kr. 76.228,- . Da
kommunen får betaling for eleverne fra Jæ gerspris kommune foreslås det, at udgiften
finansieres over dele af indtægten, som forventes at udgøre (21 elever å kr. 26.766,-) kr.
562.086,-.
Det indstilles.
At det ansøgte anbefales.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004
indstillingen.

8.
Anm odning om iværksættelse af lokalplanshørinq til Multibane ved Marbækskolen
J. nr. SSSF 82.11.00
Afgøres af Byrådet
Marbækskolen og Fritidsklubben på Marbækskolen Klub 200 har i fæ llesskab arbejdet med
idéen om etablering af en m ultibane ved Marbækskolen. Der er tidligere etableret en
m ultibane i Skuldelev.
En m ultibane er et asfalteret areal, med mulighed for flere form er for sport: basket,
håndbold, stikbold, køre på rulleskøjter, køre på skatebord og om vinteren kan der sprøjtes
til med vand, så der bliver en skøjtebane.
Man forventer fra skolen og klubbens side selv at kunne finansiere etablering af en sådan
multibane.
Im idlertid er det sådan, at skolen ligger i landzone, og der derfor ikke kan etableres en
m ultibane uden, at der enten gives en zonetilladelse eller tilvejebringes en lokalplan.
Initiativet til en multibane, hvor børn og unge kan få flere m uligheder for aktiv sportslig
udfoldelse er rigtig god. Det vil være i overensstem m else med m ålsæ tninger om mere fysisk
aktivitet for unge og ikke m indst vil det holde Skibbys unge i byen, så man ved hvad de laver
og kan følge dem.
Det foreslås derfor, at udvalget anm oder Miljø og teknikudvalget om ivæ rksæ ttelse af
lokalplanshøring, der kan sikre, at det er lovligt at etablere en multibane ved Marbækskolen.
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Det indstilles.
At udvalget beslutter, at man anm oder Miljø- og teknikudvalget om at ivæ rksæ tte en
lokalplanshøring, der kan skabe mulighed for at etablere en m ultibane ved Marbækskolen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004
indstillingen.

9.
Projekt nv alkoholbehandling
J. nr. SSSF 16.20.00
Afgøres af Skole-, social og sundhedsudvalget
Baggrund
Alkoholbehandling i den kendte form har sine su cces' er, men også sine mangler. Der er en
række personer der efter endt behandling falder tilbage i misbruget. Sam tidig er belastningen
i fam ilien i ikke afhjulpet ved at den alkoholafhæ ngige har væ ret i behandling.
I dagens Danm ark er et behandlingsforløb typisk således, at man afgifter den afhængige
person, og dernæ st giver vedkom m ende en behandling, der gerne skulle sikre at
vedkom m ende kom m er helt ud af sit misbrug.
Under dette forløb inddrages fam ilien sporadisk, men ikke kontinuerligt og som en klar
betingelse for behandlingsforløbet.
Der er personer man ikke når, og som, når de er tilbage i fam ilien, falder tilbage i sam m e
afhæ ngighedstilstand.
For også at prøve at nå denne gruppe borgere og ikke m indst deres fam ilier vil man gå ind i
en afprøvning af den behandlingsform , der er udviklet af Meta hodos, hvor behandlingen
om fatter hele fam ilien, hele tiden.
Meta hodos er et nyt udviklet behandlingstilbud, som nu gerne skal afprøves i praksis i en
kommune.
Selve forhandlingsforløbet er 6 uger og om fatter intensiv dag- og døgnbehandling af børn og
voksne i fam ilien, sam t opfølgning af ca. 12 måneders varighed. Børnene behandles i
weekenden så skolen fortsat kan følges.
I fam iliehuset har man uddannede fam ilieterapeuter, der både kan og gerne vil deltage i
denne afprøvning, og der er identificeret en række fam ilier, som vil væ re egnede for en
sådan helhedsorienteret behandling.
Som et delelem ent af gennem førelse af behandlingstilbudet, vil de fam ilieterapeuter, er
m edvirker blive uddannet i Meta hodos metoden. Dette vil væ re uden beregning for
kommunen.
Økonomi
Et sådan projekt er der ikke um iddelbart m idler til, og det er sam tidig en blanding af amtslig
betaling( behandlingen) og kommunal betaling ( fam ilierådgivningen), derfor er det vigtigt at
søge m idler eksternt.
Ved gennemgang af Socialm inisteriets forskellige puljer, ser det ud som, at der kan være
m idler at hente i satspuljen til øget indsats på alkoholom rådet.
Det foreslås derfor at forvaltningen arbejder videre med at skaffe eksterne m idler til et
forhandlingsforløb for op til 6 familier.
Det er en forudsætning for igangsæ ttelse af projektet at der fuldt og helt er skaffet midler
udefra.

Fortsættes...
9. fortsat
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Det indstilles.
At skole-, social og sundhedsudvalget godkender, at såfrem t midlerne kan etableres eksternt
fra, oprettes et behandlingstilbud til alkoholm isbrugere og deres familier.
Behandlingstilbudet er et projekt og der skal efterfølgende evalueres på effekten af
behandlingen.
At udvalget godkender at forvaltningen søger om økonom isk dækning af
behandlingsprojektet fra socialm inisteriet og evt. andre.
At Udvalget orienteres løbende om projektet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 godkendt
indstillingen.

10 .
Regnskab 2003 vedrørende Skolen i Skibby
]. nr. SSSF 17.20.15
Til orientering
Skolen i Skibby frem sender årsregnskab for 2003 til orientering. Regnskabet har ikke givet
revisionen anledning til bemærkninger.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 taget ovennæ vnte
til efterretning.

11.
Ansøgninger til S 115-midler
J. nr. SSSF 16.13.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Der er indkom m et ansøgninger til § 115-m idlerne fra følgende:
1.

Netvæ rk for borgere med Fibrom yalgi, som ansøger om m idler til opstart af en
netvæ rksgruppe for borgere i kommunen sam t fra nabokom m unerne, der har fået stillet
diagnosen Fibromyalgi.

2.
Idræts- og kulturfestival 2004 i Frederiksborg amt. Arrangem entet foregår den 27. august
2004 og afholdes, som de følgende år, på Kalvøen i Frederikssund. Festivalen henvende sig
til psykisk syge i Frederiksborg amts Vestregion, herunder de 8 kom m uner og 2 institutioner i
Vest, Psykiatrisk afdeling sam t afdelingen for psykiatri og misbrug.
Der er ca. kr. 6.400,- til rest på budget til resten af året.
Det indstilles.
At der bevilges kr. 3.000,- til Netsvæ rksgruppen og kr. 3.225,- til festivalen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 godkendt
indstillingen.

12 .
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Efterretningssager
a.
Æ ldre- og handicaprådet frem sender referat fra mødet den 4. maj 2004.
b.
Kom m uneforeningen i Frederiksborg Am t frem sender skrivelse af 13. maj 2004 tilsagn om
indgåelse af finansieringsaftale mellem de 19 kom m uner i am tet og Frederiksborg am t i
forbindelse med brug af Hospice i Arresødal.
Tilsagnet af aftalen består af følgende:
1. Den enkelte kom m une betaler kun efter faktisk forbrug.
2. Forbruget finansieres ved at am tet betaler 50% og den pågældende kom m une betaler
50%.
3. Der er ikke nogen form for kommunal dækning af et evt. driftsunderskud på Hospice i
Arresødal.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 taget ovennæ vnte
til efterretning.

13.
Meddelelser fra formanden
a.
Hanne Kyvsgaard, har på vegne af Det konservative Folkeparti, anm odet om følgende:
"I anledning af bygge- og om bygningsplaner på skoleom rådet, vil Det konservative Folkeparti
gerne have en skoleudviklingsdebat som punkt på Skole-, social- og sundhedsudvalgets
møde. Gerne førstkom m ende".
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 25. maj 2004 taget ovennæ vnte
til efterretning. Forvaltningen anmodes om at udarbejde en økonom isk beregning på flytning
af 7., 8. og 9. klasse fra Skuldelev skole til Marbækskolen. Punktet genoptages næste gang.

