Familie- og Socialudvalget

Punkt 10.

Orientering fra Rådmand og direktør
1.
Referat fra Stor Byg møde den 01.09.2016. Der kan stilles spørgsmål til referatet på mødet.
2.
Hans Chr. Mariegaard orienterer. I udviklingsstrategien for børn, unge og familier 2016-2020 ligger det, at
tilbudsviften skal gennemgås og videreudvikles med afsæt i principperne bag strategien. Der er udarbejdet
kommissorium for den videre udvikling af tilbudsviften. Kommissoriet skal sætte fokus på tilbudsviften til børn,
unge og familier på det specialiserede område. Det være sig tilbud forankret i Center for Børn, Unge og
Familier. Dog med undtagelse af § 11 området, der behandles selvstændigt. Ligeledes er der igangsat et
selvstændigt arbejde med gennemgang af skole- og behandlingstilbuddene, som således også holdes ude af
dette arbejde.
Sammen med gennemgangen af tilbudsviften og den fremtidige udvikling, er det i tråd med
Udviklingsstrategien også relevant, at der bliver gjort overvejelser ift. det nuværende og fremadrettede
tværprofessionelle samarbejde (samarbejdsformer og samarbejdsfora). Arbejdet forventes afsluttet med en
indstilling til Familie- og Socialudvalget.
3.
Forvaltningen vil på mødet give en status på økonomiopfølgning på Børne- og Ungebudgettet pr. juli 2016 samt
der omdeles handleplan på området på mødet.
4.
På baggrund af forvaltningens svar af den 12.09.2016 til Jens Toft-Nielsen på spørgsmål vedr. normering i
daginstitutionen Tiziana har Hans Thorup bedt om en uddybende orientering på kommende Familie- og
Socialudvalgs møde bl.a. om hvilke børn der passes i institutionen.
Forvaltningen vil orientere på mødet.
Svar til Jens Toft-Nielsen er vedhæftet som bilag.
Beslutning:
Til orientering.
ad. 1.
Der var ingen spørgsmål til referatet.
ad. 3.
Notat af den 22.09.2016 om Økonomiopfølgning på Børne- og Ungebudgettet til og med august 2016 med
handleplan omdelt på mødet samt vedhæftes referatet. Udvalget bakker op om handlingsplanen.
Artikel i Danske Kommuner i indeværende uge, vedr. pres på kommunernes børne- og ungebudgetter
vedhæftes referatet.
Anne Honoré Østergaard var fraværende.
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Bilag:
Referat af Stor byg møde den 01.09.16.docx
Svar til Jens Toft-Nielsen vedr. Tiziana.docx
Artikel fra Danske Kommune - Realistiske mål i de sociale budgetter.pdf
2015-064912-58 Økonomiopfølgning Børne- og Ungebudgettet juli 2016
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