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98 Formandens orientering
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 23614
Beslutningstema:
Læsning i Folkeskolen – evalueringsrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 98:
Taget til efterretning.

Bilag:
/
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99 Diverse drift 2005 - Kulturudvalget.
Journal nr. 00.01S05 / /Sagsid 23635
Beslutningstema:
Oversigt over forbrug på Kulturudvalgets konto for diverse drift.
Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 99:
Taget til efterretning.

Bilag:
Udgifter 2005 – Kulturudvalgets diverse drift (el.doc.).
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100 Andre kulturelle opgaver
Journal nr. 00.01S05 / /Sagsid 23636
Beslutningstema:
Oversigt over forbrug på Kulturudvalgets konto for andre kulturelle opgaver
Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 100:
Taget til efterretning.

Bilag:
El.doc.: Udgifter 2005 – Kulturudvalgets andre kulturelle opgaver
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101 Fordeling af resterende midler på kulturudvalgets konto for diverse drift 2005
Journal nr. 00.01S05 / /Sagsid 25865
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorledes de resterende midler på kulturudvalgets diverse konto for diverse drift
skal fordeles.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 101:
Udsat.

Sagens indhold:
Der resterer på kulturudvalgets konto for diverse drift et beløb på kr. 277.150,-,som ikke er disponeret over. Ved budgetvedtagelsen for 2006 var der mindre anlægsønsker fra institutionerne,
som ikke nød fremme. Forvaltningen foreslår, at de resterende midler på diverse drift kontoen
bevilges til eventuelt at udføre visse af disse anlægsarbejder. Der vedlægges liste over anlægsønskerne. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er verserende sag omkring udskiftning af
pumpe ved Børnenes Jord i Hals til en pris af kr. 35.000,-. Såfremt dette bevilges vil beløbet
skulle finansieres over kulturudvalgets konto for diverse drift, hvorefter der er et restbeløb på kr.
242.150,-.
Økonomiske konsekvenser:
Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til ovenstående.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc: Liste over anlægsønsker
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102 Nyt slidlag på parkeringspladsen ved Ulsted skole
Journal nr. 05.09.06G01 / /Sagsid 25839
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt kulturudvalget ønsker at bevilge midler til nyt slidlag på parkeringspladsen ved Ulsted skole.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 102:
Der bevilges kr. 40.000,00 af kontoen for diverse drift.

Sagens indhold:
Til budgetbehandlingen for 2006 blev der fremsat ønske om nyt slidlag på parkeringspladsen
ved Ulsted skole. Ønsket nød ikke fremme ved budgetvedtagelsen, men byrådet ytrede ønske
om, at kulturudvalget behandler sagen indenfor det nuværende budgetår.
Prisen for slidlaget er kr. 40.000,-.
Såfremt ovenstående bevilges skal finansiering ske over kulturudvalgets konto for diverse drift.
Økonomiske konsekvenser:
Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til ovenstående.

Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/
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103 Asfaltering og omlægning af P-plads ved ulsted SFO
Journal nr. 05.09.06G01 / /Sagsid 25840
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt kulturudvalget ønsker at bevilge midler til asfaltering og omlægning af
P-plads ved Ulsted SFO
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 103:
Der bevilges kr. 96.000,00 af udvalgets konto for diverse drift.

Sagens indhold:
Til budgetbehandlingen for 2006 blev der fremsat ønske om asfaltering og omlægning af Ppladsen ved Ulsted SFO. Ønsket nød ikke fremme ved budgetvedtagelsen, men byrådet ytrede
ønske om, at kulturudvalget behandler sagen indenfor det nuværende budgetår.
Projektet omfatter:
Etablering og asfaltering
Anlæggelse af 2 stk. kloakker
Opstregning
Opsætning af ekstra lysmast
Anlæggelse af flisebelægning på p-plads
Anlæggelse af kantstensmarkering på vej
Opførelse af halvtag til cykler
I alt kr. 96.000,-.
Såfremt ovenstående bevilges skal finansiering ske over kulturudvalgets konto for diverse drift.
Økonomiske konsekvenser:
Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til ovenstående.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
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/

Dato: 3. november 2005

Blad nr.

178

Kulturudvalget

Dato: 3. november 2005

Blad nr.

179

104 Udskiftning af pumpe ved Børnenes Jord i Hals
Journal nr. 04.01.09G01 / /Sagsid 25894
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt der skal bevilges midler til udskiftning af pumpe ved Børnenes Jord i
Hals.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 104:
Udsat.

Sagens indhold:
Pumpestationen ved Børnenes Jord i Hals er blevet udskiftet af Teknisk Forvaltning. Ifølge Teknisk Forvaltning bør den pumpe af ældre dato, der anvendes til at ”oversvømme” skøjtebanen
udskiftes og etableres sammen med den nye pumpestation. Ifølge Teknisk Forvaltning er prisen
for dette kr. 35.000,- alt inkl. men ekskl. drift. Driftsudgiften har hidtil været afholdt af Teknisk
Forvaltning, men grundet nye regler hos Told og Skat er det oplyst fra Teknisk Forvaltning, at
der skal særskilt måler på den aktuelle pumpe og at udgiften til overrisling dermed skal afholdes
i kulturudvalgets regi. Ifølge Teknisk Forvaltning vil udgiften årligt være ca. kr. 100,-.
Såfremt udskiftning af pumpen bevilges skal finansiering ske over kulturudvalgets konto for diverse drift. Driftsudgiften foreslås afholdt over kontoen for vedligeholdelse af legepladser.
Økonomiske konsekvenser:
Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til ovenstående.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/
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105 Henvendelse fra forældre på Vestervangsvej angående skolebuskørsel.
Journal nr. 17.21.00G01 / /Sagsid 25582
Beslutningstema:
Stillingtagen til henvendelse fra forældre til 2 børn på Vestervangsvej angående skolebuskørsel.
Forældrene ønsker, at specialtaxaen skal køre børnene frem for NT.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 29. september 2005 Punkt 94:
Udsat.

Administrativ bemærkning d. 11. oktober 2005
Forvaltningen har modtaget mail fra to skolebestyrelsesmedlemmer Vester Hassing skole. Kopi
af mail vedlægges som bilag.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 105:
Forvaltningen bedes undersøge muligheder for at oprette busstoppested.

Sagens indhold:
Der er fra to forældre til børn på Vestervangsvej indsendt henvendelse angående skolebuskørsel til Vester Hassing skole.
Forældrene anfører, at børnene skal krydse Halsvejen ved ankomst til skolen, idet rute 76 a nkommer så sent, at børnene ikke har tid til at gå under tunellen. Metrobussen har bedre a nkomst og afgangstider, men denne standser ikke altid, så børnene er henvist til rute 76. Børnene skal ved hjemkomst krydse omfartsvejen. Strækningen er erklæret for trafikfarlig for elever
op til 5. klasse. Forældrene ønsker, at specialruten kører børnene til og fra skole, idet denne alligevel er i nærheden. Forældrene anfører tillige, at sagen har været diskuteret på skolebestyrelsesmøde d. 12. september 2005 og at Vester Hassing skolebestyrelses kørselsudvalg vil
kontakte Hals Kommune vedrørende sagen. Forvaltningen er d.d. ikke kontaktet.
Forvaltningen har forespurgt NT, hvorvidt Metrobussen kan standse ved Vestervangsvej. Det
oplyses herfra, at Metrobussen standser ved vink, hvis ellers de trafikale forhold tillader det. Ved
Vestervangsvej er der vigespor/P-pladser i begge retninger. Bussen kan således standse for afog pålæsning af passagerer. Med Metrobussen vil børnene have tid til at benytte tunellen om
morgenen.
Krydsning af omfartsvejen er i tidligere sag erklæret som værende ikke farlig.
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Specialruten betjener ikke Vester Hassing skole. Den samler elever op, som skal til specialtilbuddene i Ulsted og Hou. Der er i forvejen en transporttid på 40 minutter for de elever, som har
længst køretid. Såfremt bussen skal køre ud på Vestervangsvej og vende og derefter køre o mkring Vester Hassing skole, vil den maksimale transporttid på 45 minutter blive overskredet.
Derudover vil den indgåede aftale med vognmanden skulle ændres med øgede udgifter til følge.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Mail fra skolebestyrelsesmedlemmer
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106 Fastlæggelse af retningslinier for private dagtilbud
Journal nr. 16.05.15P22 / /Sagsid 25759
Beslutningstema:
Kulturudvalget bedes fastsætte retningslinier for pasning af børn i private dagtilbud.
Indstilling / Beslutning:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
•

De angivne krav i sagsbeskrivelsen danner grundlag for godkendelse af private leverandører, der ansøger om at etablere og drive privat dagtilbud i Hals Kommune fra d. 1. oktober
2005.

•

Alle ansøgere skal udfylde vedlagte ansøgningsskema/godkendelsesskema.

•

Hals Kommune opkræver kr. 30.000,- i depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Beløbet tilbagebetales, når Byrådet har truffet afgørelse.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 106:
Forvaltningens indstilling, indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:
Folketinget har vedtaget en lovændring af Serviceloven med henblik på at fjerne barrierer for, at
private leverandører kan etablere og drive dagtilbud.
Med lovforslaget ændres ikke på det forhold, at det er Kommunalbestyrelsen, der som myndighed har ansvaret for at træffe de overordnede politiske beslutninger på området. Herunder fastsætte det kommunale serviceniveau. De private dagtilbud skal i lighed med de kommunale dagtilbud leve op til kommunens politikker og målsætninger på området. Forvaltningsloves og offentlighedsloven gælder ligeledes for de private dagtilbud.
Med loven er den kommunale myndighed forpligtet til at give alle kvalificerede leverandører adgang til at etablere og drive dagtilbud. De allerede eksisterende private dagplejere fortsætter
uændret.
Som for de private dagplejere gælder det, at der skal indgås en aftale med Hals Kommune. De
private dagtilbud behøver dog ikke at indgå aftale om selve driften. Hals Kommune skal godkende en privat leverandør, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud fra
centralt og kommunalt niveau. Hals Kommune skal stille de samme krav til private dagtilbud,
som stilles til kommunens egne institutioner. For at kunne godkendes skal den private leverandør dokumentere, at dagtilbudet lever op til formålsbestemmelsen for dagtilbud jf. Servicelovens
§ 8, bestemmelsen om pædagogiske læreplaner jf. Servicelovens § 8a, gældende krav til bygninger samt de kommunalt fastsatte godkendelseskriterier.
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Hals Kommune har fortsat forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud jf.
Servicelovens § 7. Hals Kommune kan dog ikke anvise pladser i de private dagtilbud. Disse
træffer selv afgørelse om optagelse, men er dog forpligtigede til at optage børn, såfremt der er
ledig kapacitet. Dagtilbudet kan fastsætte regler om optagelse, men må ikke udelukke grupper
fra optagelse.
Hals Kommune skal føre løbende tilsyn med, at de krav, som dagtilbudet er godkendt efter,
overholdes jf. retssikkerhedslovens § 16, herunder pædagogiske læreplaner. Hals Kommune
skal gennem tilsynet sørge for, at alle børn får den støtte, de har behov for. Der er ikke fastsat
regler for tilsyn med de private dagtilbuds økonomi. Dagtilbudet er ansvarlig overfor dets ejere,
men ikke overfor Hals Kommune.
De private dagtilbud er omfattet af underretningspligten jf. Servicelovens § 35. Den private i nstitution skal derfor, hvis de modtager et barn med særlige behov eller handicap, tage kontakt til
Børne- og kulturforvaltningen med henblik på at få en vurdering af støtte til barnet. Støtten til
barnet er fortsat en kommunal forpligtelse og udgiften hertil indgår ikke i det driftstilskud, som
Hals Kommune skal yde, men bevilges efter en konkret vurdering.
Hals Kommune skal yde et driftstilskud pr. barn (eksklusiv støttepædagogudgiften) svarende til
de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (eksklusiv støttepæpagogudgifter) pr. barn i
et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der vil på mødet blive forelagt beregninger på driftsudgiften på henholdsvis området vedrørende 0-2 årige børn og området vedrørende 3-5 årige
børn.
Driftstilskuddet beregnes med udgangspunkt i en åbningstid på 48 timer på 0-2 års området og
51,5 timer på 3-5 års området. Er åbningstiden i det private dagtilbud lavere end den angivne
reduceres driftstilskuddet forholdsvist.
Desuden skal der gives et bygningstilskud og et administrationsbidrag pr. barn optaget i det private dagtilbud. Størrelsen af bygningstilskuddet fastsættes til de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe. Der vil på mødet blive forelagt beregninger på udgiften på
henholdsvis området vedrørende 0-2 årige børn og området vedrørende 3-5 årige børn. Med
hensyn til administrationsbidraget gives dette til de private dagtilbud med mindre de ikke ønsker
at varetage administrationen. Der vil ligeledes på mødet blive forelagt beregninger desangående.
Hals Kommune skal jf. ovenstående opstille og offentliggøre de kvalitetskrav, som de private
dagtilbud skal opfylde for at kunne blive godkendt. Kvalitetskravene må ikke være højere end de
krav, der stilles til kommunens egne institutioner.
Forvaltningen foreslår, at der stilles krav om:
•

At de private institutioner sammen med godkendelsesansøgningen vedlægger vedtægter for
institutionen. Vedtægterne skal bl.a. fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion (se herunder), eventuelt specielt formål med institutionen, åbningstid,
antal børn, anvendelse af institutionens overskud m.v.

•

At de private institutioners personalenormering er på niveau med grundnormeringen i de
kommunale tilbud. Desuden skal lederen af institutionen være uddannet pædagog.
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•

At de private institutioner skal stille et antal praktikpladser til rådighed svarende til institutionens størrelse, og i forhold til tilsvarende krav til Hals Kommunes egne institutioner.

•

At åbningstiden skal oplyses til Hals Kommune, men derudover har den private institution
frihed til selv at tilrettelægge åbningstiden, dog således af driftstilskuddet reguleres forholdsvist. Jf. ovenstående.

•

At den præcise beliggenhed af institutionen er kendt. Det gælder både en eventuel midlertidig opstartsplacering samt en efterfølgende permanet placering. Er den permanente adresse
ikke kendt, eller ønsker en tidligere godkendt privat institution at ændre fysiske rammer kræver dette, at Hals Kommune kan godkende den nye adresse/placering.

•

At der sammen med ansøgning om oprettelse af en privat institution fremsendes dokumenteret ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne (Teknisk Forvaltning) på, at de påtænkte fysiske rammer er godkendt til formålet. Dvs. børnepasning med det antal børn og
voksne, som institutionen er tiltænkt. Det skal sikres, at der som minimum er 5,77 m2 pr.
barn brutto.

•

At forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner.

•

At der på alle voksne, som er ansat/medhjælper i institutionen bliver indhentet børneattest,
og at disse kan godkendes af Hals Kommune.

•

At Hals Kommunes rygepolitik respekteres.

•

At der udover de pædagogiske tilsyn, en gang årligt påses, at forudsætningerne for godkendelse stadig opfyldes.

•

At der årligt udarbejdes en virksomhedsplan.

•

At der udarbejdes Læreplaner. Disse skal godkendes i lighed med de retningslinier, der
jævnfør Serviceloven er gældende for offentlige dagtilbud.

•

At de private leverandører i godkendelsesmaterialet dels underskriver, at der ikke er gæld til
det offentlige, dels vedlægger en bankerklæring, hvor der redegøres for, at leverandøren ikke er begæret konkurs mv. Begge dele med henblik på at opnå højest mulig leverancesikkerhed.

•

At de private leverandører i godkendelsesmaterialet underskriver, at de har den nødvendige
forsikringsdækning for institutionen.

•

At de private leverandører i godkendelsesmaterialet underskriver en hensigtserklæring om at
samarbejde med Hals Kommune i forhold til det rummelige arbejdsmarked.

•

At Hals Kommune og den godkendte institution begge kan opsige samarbejdet med 9 måneders varsel til den 1. i en måned.
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Kvalitetskravene skal offentliggøres og forvaltningen foreslår, at dette sker på kommunens
hjemmeside sammen med andet relevant materiale som f.eks. ansøgningsskema/godkendelsesskema (jf. herunder).
Med hensyn til godkendelse foreslår forvaltningen, at ansøger fremsender ansøgning om oprettelse af en privat institution til Hals Kommune, hvori ansøger redegør for, hvordan ovenstående kvalitetskrav opfyldes. På den baggrund sendes indstilling til behandling i kulturudvalget
og videregodkendelse i Byrådet.
Alle ansøgere skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat
dagtilbud i Hals Kommune anvende et ansøgningsskema/godkendelsesskema.
Såfremt en privat institution efter godkendelse efterfølgende ikke lever op til de krav, som institutionen er godkendt efter, kan godkendelsen trækkes tilbage.
Lovgivningen giver mulighed for, at der kan opkræves et depositum på kr. 30.000,- i forbindelse
med behandlingen af en ansøgning fra en privat leverandør. Det skal understreges, at der ikke
er tale om en ekstra udgift for den private leverandør, og det foreslås derfor, at Hals Kommune
opkræver et sådant depositum i forbindelse med ansøgninger om godkendelse. Det er forvaltningens opfattelse, at et depositum er med til at sikre, at der er et økonomisk grundlag bag a nsøgningen. Beløbet tilbagebetales, når Byrådet har truffet afgørelse.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
Lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af loven om social service og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område.
Bilag:
El.doc.: Ansøgningsskema
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107 Ophør af samarbejdsaftale vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning
Journal nr. 17.09P27 / /Sagsid 25838
Beslutningstema:
Der bedes taget stilling til ophør af samarbejdsaftale mellem Hals, Dronninglund, Brønderslev,
Pandrup, Brovst og Fjerritslev kommuner om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Øst
Vest), samt til fremtidig organisering af vejledningsopgaven.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 107:
Kulturudvalget indstiller mulighed 1 til godkendelse med bemærkning om, at de berørte medarbejdere som vejledere overføres til Aalborg under hensyntagen til reglerne om virksomhedsoverdragelse.

Sagens indhold:
Byrådet godkendte 26. maj 2004 en §60 aftale omkring samarbejdet om opgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning med ovennævnte kommuner.
Dette samarbejde kan ikke videreføres grundet den kommende kommunesammenlægning,
hvorfor der skal tages stilling til betingelserne for et ophør. Samarbejdet skal ophøre senest 31.
december 2006.
Jævnfør samarbejdsaftalens §13 kan udtræden af UU Øst Vest samarbejdet kun ske til en 1.
januar med mindst et års varsel og ved skriftlig meddelelse til de øvrige deltagende kommuner.
Der er i samarbejde med Aalborg Kommune udarbejdet to forslag til udtrædelsestidspunkt og en
fremtidig organisering af arbejdet.
Mulighed 1
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aalborg Kommune varetager fra 1.1. 2007 som følge af
kommunesammenlægningen vejledningen af 12-25- årige i Aalborg Kommune, herunder altså
også de unge i den nuværende Hals Kommune.
Kontrakten mellem Aalborg Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning revideres efter
udløbet af indeværende kontraktperiode og tilpasses i fornødent omfang den derved ændrede
driftssituation.
Personale i Hals Kommune, der p.t. arbejder med uddannelsesvejledning, er ikke ansat ved UU,
men i Hals Kommune og udlånt til UU. Ved ophør af Hals Kommunes nuværende UU-kontrakt
vender de pågældende medarbejdere fra ophørstidspunktet tilbage til arbejde i Hals Kommune
og kan i det omfang de nye opgaver for UU Aalborg indebærer personaleudvidelser, søge a nsættelse ved UU Aalborg.
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Mulighed 2
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aalborg Kommune, der er en kontraktstyret enhed, varetager fra. 1.8.2006, altså fem måneder før kommunesammenlægningen, vejledningen af 1225 årige i den nye Aalborg Kommune, herunder altså også de unge fra den nuværende Hals
Kommune.
Kontrakten mellem Hals Kommune og det Center for Ungdommens Uddannelsesvejledning, der
p.t. varetager vejledningsopgaven, søges ved Hals Kommunes foranstaltning opsagt pr. 31.7.
2006, selv om kontraktens ordlyd kun åbner mulighed for opsigelse med 1 års varsel pr. en
31.12. Dette kræver en aftale med de øvrige kommuner i samarbejdet.
Der indgås herefter aftale mellem Hals Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning i
Aalborg Kommune om varetagelse af vejledningsopgaverne for de 12-25 årige i Hals Kommune
i perioden 1.8.-31.12.2006.
Kontrakten mellem Aalborg Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning og de på
grundlag heraf meddelte bevillinger for 2006 tilpasses den nye driftssituation.
Personale i Hals Kommune, der p.t. arbejder med uddannelsesvejledning, er ikke ansat ved UU,
men i Hals Kommune og udlånt til UU. Ved ophør af Hals Kommunes nuværende UU-kontrakt
vender de pågældende medarbejdere fra ophørstidspunktet tilbage til arbejde i Hals Kommune
og kan, i det omfang de nye opgaver for UU Aalborg indebærer personaleudvidelser, søge a nsættelse ved UU Aalborg.

Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
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108 Udbetaling af tilskud til privat pasning
Journal nr. 16.06.01Ø35 / /Sagsid 25895
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt tilskud til privat pasning fortsat skal ydes over 12 måneder.
Indstilling / Beslutning:
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at der ydes tilskud til privat pasning over 12 måneder.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 108:
Forvaltningens indstilling, indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:
Byrådet har den 24. august 2005 godkendt at ændre betaling for dagtilbud fra 12 til 11 måneders betaling. De private børnepassere har dog ønsket at fastholde betaling i 12 måneder og
har anmodet om at tilskuddet til forældrene fortsat udbetales over 12 måneder.
Ovenstående har ikke væsentlige administrative konsekvenser for central pladsanvisning.
Det er telefonisk oplyst fra Aalborg Kommune, at tilskud her ydes over 12 måneder.
Til orientering kan oplyses, at tilskuddet til forældrene fremover udbetales forud efter en ændring i Servicelovens § 26 stk. 5.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/

Kulturudvalget
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109 Ansøgning om midler til etablering og drift af legeplads ved Folkebiblioteket i Hals
Journal nr. 04.03G01 / /Sagsid 24255
Beslutningstema:
Stillingtagen til bevilling af midler til anlæggelse og vedligeholdelse af legeplads ved Folkebiblioteket, Østergade, Hals.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 109:
Kulturudvalget bevilger kr. 29.994,00 til etablering af legeplads af konto for diverse drift. Kulturudvalget indstiller, at dagplejens driftsbudget forøges med kr. 17.000,00 årligt for 2006 og frem.

Sagens indhold:
I forbindelse med, at der er indrettet Folkebibliotek i den tidligere børnehave på Østergade 2A i
Hals er der indsendt anmodning fra dagplejerne i Hals om etablering af legeplads i forbindelse
med Folkebiblioteket.
Der har været afholdt møder mellem lederen af Folkebiblioteket, dagplejen, legepladsinspektøren og forvaltningen. Ud fra disse møder er der udarbejdet en plan over projektet. Legepladsen
vil blive indrettet til børn i alderen 0-3 år som den primære målgruppe. Legepladsen skal dog
være åben for alle.
Der er indhentet tilbud på etablering hos Hals Kommunes Materielgård på i alt kr. 29.994,-. I
dette beløb er indregnet:
Planering af grunden, tilkørsel af muld, udgravning af sandkasse, tilkørsel af sand til sandkasse,
omlægning af fliser, fjernelse af gamle legeredskaber, hjælp ved opsætning af nye legeredskaber, materialer (Sandkasse, sand, klatrestativ m.m.) samt græssåning og hækklip.
Vedligeholdelse:
Kr. 9.500,- pr. år for hækklip 2 gange årligt og græsslåning hver anden uge. Derudover ca. kr.
7.500,- for udskiftning af sand én gang årligt. I alt ca. kr. 17.000,-.

Økonomiske konsekvenser:
Vi gør opmærksom på, at såfremt finansieren vil ske ved en tillægsbevilling fra likvide midler, vil
kassebeholdningen påvirkes i negativ retning med ovennævnte beløb, idet vi samtidig understreger, at ultimobeholdningen allerede p.t. forventes forringet i forhold til tidligere år, jf. oversigt
over kassebeholdningen.
Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til ovenstående.

Kulturudvalget

Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/
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Kulturudvalget
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110 Legepladser
Journal nr. 04.03G01 / /Sagsid 23330
Beslutningstema:
Kulturudvalget anmodes om stillingtagen til, om der ønskes opsat nye legeredskaber, der hvor
de hidtidige er nedtaget, hvorvidt ansvar og vedligeholdelsesforpligtelse for legepladser beliggende på arealer ejet af Hals Kommune, men etableret af grundejerforeninger mv., skal præciseres overfor disse. Hvad der skal ske med nuværende legepladser i de byer, hvor der i budgetforslag 2006 er ønske om etablering af nye kommunale legepladser.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 82:
Udsat.

Administrativ bemærkning d. 20. september 2005
Ud over de i sagsfremstillingen nævnte legepladser, har Hals Kommune tillige tilsynsansvaret
for legepladser, hvor der indgår kommunal finansiering dvs. kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner, puljeordninger, kommunal dagpleje og private pasningsordninger med
kommunalt tilskud. Ifølge Familieministeriet betragtes et engangstilskud til etablering af en legeplads på lige fod med driftstilskud og Hals Kommune har det overordnede ansvar for sikkerheden. Dette gælder også selvom legeredskaberne er opsat på arealer, som ikke ejes af Hals
Kommune. Det daglige eftersyn og vedligeholdelse påhviler dog i alle tilfælde ejerne. Det påhviler også ejerne at udbedre skader og mangler, men Hals Kommune har ret til at fjerne legeredskaber, såfremt disse trods påbud ikke er bragt i sikkerhedsmæssig godkendt stand.
Standarderne for godkendte legeredskaber gælder ikke for legeredskaber, der betragtes som
legetøj (Ifølge Legetøjsdirektivet defineres dette som små rutchebaner og gynger, der kan købes i legetøjsbutikker eller byggemarkeder). Der er således ikke tale om, at dagplejerne og de
private pasningsordninger, som ofte har denne type af legeredskaber, skal have legeredskaberne udskiftet. Der skal dog foretages et tilsyn. Dette aftales mellem lederen af dagplejen og
legepladsinspektøren

Kulturudvalgets møde 29. september 2005 Punkt 96:
Udsat.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 110:
Kulturudvalget indstiller, at ejerne af legeredskaberne tilskrives omkring ansvar og vedligeho ldelsesforpligtigelser og at konsekvenser af, at disse ikke overholdes kan være fjernelse af redskaberne.
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Sagens indhold:
Forvaltningen har foranlediget, at Hals Kommunes legepladsinspektør har gennemgået de
kommunalt ejede legepladser, hvor Hals Kommune tillige har ansvaret for vedligeholdelse af legeredskaberne, med henblik på at udfærdige en liste over de legeredskaber, som ikke opfylder
de nugældende krav til godkendte legeredskaber. Arbejdet er nu færdiggjort, og der foreligger
en liste over de redskaber, der enten bør fjernes eller renoveres.
Forvaltningen har d. 28. august 2005 afholdt møde med legepladsinspektøren og repræsentanter for Teknisk Forvaltning med henblik på en handle- og tidsplan for det videre forløb. På
baggrund af mødet har forvaltningen anmodet Materielgården om snarest muligt at fjerne de
redskaber, som forvaltningen har skønnet, bør fjernes, og som det skønnedes ikke ville kunne
renoveres i forhold til nugældende regler
Der er i budgettet for 2005 afsat kr. 39.000,- til vedligeholdelse af de kommunalt ejede legepladser. Der er endnu ikke modtaget regning fra Materielgården for fjernelse af redskaberne,
men det forventes, at der vil være et restbeløb, der, såfremt kulturudvalget ønsker det, kan a nvendes til opsætning af nye redskaber, som er sikkerhedsmæssigt godkendt. Forvaltningen har
anmodet Materielgården om at udfærdige en pris for produktion og opsætning af gynger. Denne
forventes oplyst på mødet.
Der er i Hals Kommune en række legepladser, hvor Hals Kommune ejer arealet, men hvor
grundejerforeninger, borgerforeninger og lignende har etableret legepladser. Forvaltningen
foreslår, at der udarbejdes kontrakter med disse, hvori det fremgår, at det er den enkelte forening, der har ansvaret for vedligeholdelse og dermed også for, at redskaberne er i sikkerhedsmæssig godkendt stand. Ejeren af legepladsen skal sikre, at der lægges en hensigtsmæssig inspektions- og vedligeholdelsesplan. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at Hals Kommunes legepladsinspektør i samarbejde med de respektive foreninger udarbejder en sådan.
Der er til budget 2006 fremsat ønske om, at der afsættes et beløb på kr. 400.000,- til etablering
af legepladser i Ulsted, Hals og Gandrup. Såfremt dette ønske imødekommes, bør der tages
stilling til, om de nuværende legepladser, hvor Hals Kommune både ejer og har ansvaret for
vedligeholdelsen, skal bevares. Beslutninger om eventuel nedlæggelse af legepladser i de byer,
der eventuelt bevilges midler til opførelse af ny kommunal legeplads foreslås dog først taget i
forbindelse med behandlingen af de konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser:

Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/

Kulturudvalget

Dato: 3. november 2005

Lovgrundlag:
/
Bilag:
Bilag udleveret til mødet den 1.september 2005.
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111 Deltidspladser i dagplejen
Journal nr. 81.01.01P27 / /Sagsid 25511
Beslutningstema:
Stillingtagen til, i hvilken form deltidspladser skal tilbydes i dagplejen.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 29. september 2005 Punkt 93:
Udsat.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 111:
Udsat.

Sagens indhold:
Med virkning fra 1. april 2005 kan der ikke længere ske ansætte lser på kontrakt med
3 fuldtidsbørn og et deltidsbarn grundet overenskomstmæssige ændringer.
Dagplejere, der i dag er ansat på en kontrakt med 3 fuldtidsbørn og et deltidsbarn, skal overgå
til ansættelse på enten en 4 fuldtidsbørnkontrakt eller 4 deltidsbørnkontrakt inden overenskomstperioden udløber d. 31. 03. 2008.
Dagplejen har 18 deltidspladser. På 14 af pladserne har dagplejerne brugt NY LØN til at betale
differencen mellem en 32 timers plads og en fuldtidsplads således, at 14 af de 18 deltidspladser
kan placeres hos dagplejere ansat på kontrakter med 4 fuldtidsbørn. I løbet af overenskomstperioden vil lønmidlerne skulle frigøres og føres tilbage til anden NY LØN til dagplejerne. Til de resterende 4 pladser er der ansat 4 dagplejere på kontrakt med 3 fuldtidsbørn og et deltidsbarn.
For at åbne mulighed for at ansætte dagplejere på deltidskontrakter ansøgte dagplejen kulturudvalget om at få 32 timers pasningen fastlagt i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 14.30 på
ugens første 4 dage, fredag kl. 7.00 til kl. 14.00. Ansøgningen blev bevilliget af byrådet d. 26.
marts 2003. Det kan oplyses, at Aalborg Kommune tilbyder deltidspladser hos deltidsansatte
dagplejere fra 7.15 – 14.30 mandag-torsdag og om fredagen 7.30 – 14.30. Der tilbydes dog ikke
deltidspladser i alle distrikter. Det oplyses fra Aalborg Kommune, at efterspørgslen er meget li lle.
Dags dato er der ansat én dagplejer på deltidskontrakt. Deltidsansættelsen er i Hals, da det er
der, dagplejen har haft størst efterspørgsel efter deltidspladser. Stillingen blev gjort midlertidig
da efterspørgslen efter deltidspladser var/er usikker. Det kan oplyses, at de 8 familier, der stod
på venteliste, af forskellige årsager takkede nej.
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Dags dato passer dagplejen 14 deltidsbørn, heraf 11 hos dagplejere på kontrakt med 4 fuldtidsbørn, og 3 hos dagplejere på kontrakt på 3 + 1 børn. Der er p.t. 5 børn som står på venteliste til
deltidsplads.
Forvaltningen forventer, at antallet af forældre, der ønsker deltidspladser vil falde meget såfremt
forældre fremover kun kan tilbydes deltidspladser hos en deltidsansat dagplejer.
Forvaltningen havde et ønske om at kunne ansætte deltidsdagplejere, men virkeligheden viser,
at siden deltidspladserne er lagt indenfor et bestemt tidsrum, er antallet af ansøgninger om deltidspladser faldet. I dag bruges deltidspladserne fortrinsvis af forældre, der står uden arbejde,
eller hvor den ene forældre har orlov.
Forvaltningen har opstillet følgende tre alternativer:
•

Ændring i basisbudgettet: Der ansættes en deltidsdagplejer med 4 pladser, hvoraf der forventes at være efterspørgsel på 2 af de 4 pladser. Der passes p.t. 14 børn i deltidspladser i
dagplejen. Det forventes, at det svarer til 6 helårspladser i 2006, idet nogle af børnene stopper i løbet af året. Efterhånden som børnene stopper sættes de berørte dagplejere på 4
børns kontrakter. Dette vil betyde en ændring i basisbudgettet på kr. 161.524 (merudgift)
med en stigning i forældrebetalingen på kr. 21,5.

•

Fortsat tilbyde det samme antal deltidspladser (18) hos dagplejere på fuldtidskontrakter.
Dette vil betyde en merudgift på kr. 162.000,- med en tilsvarende stigning i forældrebetali ngen som i ove nstående.

•

Nedlæggelse af ordningen med deltidspladser med deraf afledte konsekvenser for stigning i
tilskuddet til privat pasning vil betyde en merudgift på kr. 243.378,-.

På byrådets temadag d. 12. september 2005 blev der fremsat ønske om, at der fortsat skal tilbydes deltidspladser i dagplejen, og at kulturudvalget kan udstikke retningslinierne for, hvorledes disse pladser skal tilbydes. Af de tre oprindeligt opstillede alternativer er det således nu kun
de to første, der er aktuelle.
Økonomiske konsekvenser:
Merudgiften på 162.000 kr. er indregnet i basisbudgettet. Økonomiafdelingen har ikke yderligere
kommentater til ovenstående.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/
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112 Årsberetning 2004 for foreningen Hugdrupgaard
Journal nr. 20.04.00K07 / /Sagsid 25158
Beslutningstema:
Foreningen Hugdrupgaard, Hou har indsendt årsberetningen samt regnskab for 2004.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 29. september 2005 Punkt 92:
Udsat.

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 112:
Taget til efterretning.

Sagens indhold:
Foreningen Hugdrupgaard har afholdt generalforsamling hvor vedlagte årsberetning samt regnskab er godkendt efter vedtægterne.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Bilag udleveret til mødet den 29. september 2005
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113 Eventuelt
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 23613
Beslutningstema:

Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 3. november 2005 Punkt 113:
Intet.
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