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Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 22. januar 2008

Åben dagsorden
Sag nr. 1

Orientering om likviditet 2007-2010

Journal nr.:

00.01.00.Ø10/000938-2008/mmors

Sag fra:

Analyse- og Udviklingschefen

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2

Sagsfremstilling:

Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo året på 181,8 mio. kr.
og et gennemsnit for hele 2007 på 203,3 mio. kr.
2007 har været præget af en høj likviditet i forhold til forventningen ved
vedtagelsen af budget 2007. De væsentligste forklaringer herpå skal
findes bl.a. i det tekniske beregningsudgangspunkt, dvs. en forskydning
af betalingsmønstrene.
De sene bogføringer for 2007 skyldes bl.a. regionernes sene udsendelse af regninger vedrørende 2007.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Indstilling:

1. Likviditetsoversigt 2007
2. Likviditetsprognose 2007-2010
Analyse- og Udviklingschefen indstiller overfor Økonomiudvalget:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget, den 22. januar 2008, sag nr. 1:
Taget til efterretning.
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Mødet den 22. januar 2008

Sag nr. 2

Revisionsberetning nr. 1 – om revisors tiltrædelse

Journal nr.:

00.01.K01/jesth

Sag fra:

Regnskabschefen

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov § 42

Sagsfremstilling:

KPMG C. Jespersen har den 2. januar 2008 fremsendt beretning nr 1
om revisors tiltrædelse.
Frederikssund Kommune har valgt KPMG Revisionsinteressentskab
som revisor med virkning fra regnskabsåret 2007
Valget af KPMG er foretaget på grundlag af kommunens udbud af revisionsopgaven, herunder KPMG´s tilbud af 15. august 2006. Frederikssund Kommune og KPMG har den 4. december 2006 indgået kontrakt
om revision af Kommunens regnskaber.
Revisionsberetningen beskriver:
•

Ledelsens og revisors opgaver og ansvar

•

Grundlaget for revisionsopgaven

•

Revisionens tilrettelæggelse, udførelse

•

Rapportering om den udførte revision

•

Revisors arbejdsdokumentation

•

Regler for kvalitetskontrol af revisors arbejde

•

Rådgivning assistance m.v.

•

Offentliggørelse af årsrapporter, dokumenter m.v.

I senere revisionsberetninger vil der blive henvist til denne beretning.
Revisionsberetningen vil blive tilpasset og fornyet, når der sker ændringer i lovgivning m.v. vedrørende revisionsmæssige forhold.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Revisionsberetning nr. 1 om revisors tiltrædelse af 2. januar
2008 er tidligere udsendt elektronisk.

4

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Indstilling:

Mødet den 22. januar 2008

Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
1. at godkende beretningen

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 2:
Anbefales.
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Økonomiudvalget

Mødet den 22. januar 2008

Sag nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 001 for Lille Rørbæk, endelig vedtagelse

Journal nr.:

01.02.05P16 - 018300-2007 – awegn

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Lokalplan nr. 002 for Lille Rørbæk og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 001 har været i offentlig høring i perioden 18. april til 13. juni
2007. I høringsperioden er indkommet 8 høringssvar. Desuden har der
været afholdt borgermøde den 26. april, hvor der ligeledes indkom en
række bemærkninger til planforslagene.
Der er ikke indkommet indsigelser mod kommuneplantillægget, men By
og Land foreslår rammeområdet justeret en anelse, således at vejarealer kun i nødvendigt omfang indgår i rammen.

Bevilling:

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Kommuneplantillæg nr. 1 for Lille Rørbæk.
By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
1. at Kommuneplantillæg nr. 001 vedtages endeligt og bekendtgøres og udsendes efter planlovens bestemmelser herom.

Beslutninger:

Plan- og Udviklingsudvalget den 10. januar 2008, sag nr. 1:
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 3:
Anbefales.
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Sag nr. 4

Lokalplan nr. 002 for Lille Rørbæk, endelig vedtagelse

Journal nr.:

01.02.05P16 - 000137-2007 – awegn

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Lokalplan nr. 002 for Lille Rørbæk og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 001 har været i offentlig høring i perioden 18. april til 13. juni
2007. I høringsperioden er indkommet 8 høringssvar. Desuden har der
været afholdt borgermøde den 26. april, hvor der ligeledes indkom en
række bemærkninger til planforslagene.
Af de indsendte høringssvar drejer tre sig om lokalplanlægningens
konsekvenser for de to eksisterende pelsdyrfarme i området, nemlig
indsigelserne fra advokaterne E. Nielsen og partnere, Dansk Landbrugs rådgivningscenter samt Direktoratet for Fødevareerhverv.
Disse indsigelser er begrundet i, at man mener, at lokalplanforslagets
konsekvenser strider mod cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen, idet lokalplanen vil lægge ikke uvæsentlige begrænsninger på pelsdyrfarmenes udviklingsmuligheder. Direktoratets indsigelse har virkning som et
veto, dvs. at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt, inden Direktoratets indsigelse er ophævet.
By og Land har siden juni 2007 været i løbende dialog med Direktoratet
samt Landsplanafdelingen og Miljøcenter Roskilde med henblik på at få
indsigelsen ophævet. Det er nu lykkedes at få Direktoratet til at ophæve
indsigelsen under forudsætning af, at der foretages følgende ændringer
i lokalplanen: Bygaden 16b lægges ind under delområde C, delområde
C kaldes fremover kun jordbrugsområde – ikke blandet bolig og erhverv, der redegøres mere fyldestgørende for pelsdyrfarmenes planforhold i lokalplanens afsnit om forhold til anden planlægning og der
indføres et konsekvensområde omkring pelsdyrfarmene, hvor indenfor
der ikke må etableres miljøfølsom anvendelse. Etablering af konsekvensområdet får ingen praktisk betydning, idet lokalplanforslaget heller ikke åbnede mulighed for etablering af miljøfølsom anvendelse i den
del af landsbyen.
På baggrund af de øvrige indkomne høringssvar samt en generel kvalitetssikring af planen er der indarbejdet en række andre mindre ændringer/ justeringer af planen, herunder bl.a. følgende:
− Trampesti rundt om gadekæret udgår.
− De maksimale husdybder i boligområde A1 og A2 udvides til
hhv. 8 og 7,5 m.
− Der åbnes mulighed for tegl i andre farver end rød, til gengæld
præciseres, at tagsten skal være af traditionel størrelse.
− Markering af enkelte bevaringsværdige havearealer udgår.
− Bestemmelser om håndtering af miljøfarlige stoffer udgår.
− Regionplanens bestemmelse om, at der ikke må opstilles vindmøller i området, indarbejdes i planen.
− Krav om udarbejdelse af støjberegning ved etablering af boliger
udgår.
7

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget
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De indkomne høringssvar samt By og Lands bemærkninger hertil og
ændringsforslag til lokalplanen fremgår af bilag 2. Samtlige ændringer/
justeringer fremgår af den elektroniske udgave af lokalplanen, som ligger i sagen.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Lokalplan nr. 002 for Lille Rørbæk
2. Oversigt over høringssvar dateret december 2007
By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
1. at lokalplan nr. 002 vedtages endeligt og bekendtgøres og udsendes efter planlovens bestemmelser herom.

Beslutninger:

Plan- og Udviklingsudvalget den 10. januar 2008, sag nr. 2:
Udvalget blev orienteret om henvendelse fra lodsejer, dateret 7. januar
2008.
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplanen
vedtages endeligt som indstillet.

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 4:
Anbefales.
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Sag nr. 5

Forslag til tillæg til Spildevandsplan for Pedersholm, Frederikssund
By

Journal nr.:

016118-2007 / RDYRH

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1757 af 22/12/2006

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune påtænker at bygge et ældrecenter i den sydøstlige del af Frederikssund By i et område kaldet Pedersholm.
Etableringen kræver, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen,
hvori der redegøres for rammerne for etableringen af kloak i området.
Afdelingen har fået udarbejdet et forslag til tillæg som fastlægger, at området separatkloakeres med mest mulig nedsivning af tagvand. Spildevandet tilsluttes spildevandskloakken i Frederikssund med afledning til
Frederikssund Renseanlæg.
Det nye delopland benævnes 501B.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1.

Frederikssund kommune, Tillæg til spildevandsplan Pedersholm
(inklusive tegningsbilag).

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1.

at forslag til Tillæg til spildevandsplan Pedersholm, Frederikssund
vedtages til annoncering og fremlæggelse i offentlig høring i 8
uger,

2.

at planen kan vedtages endeligt i Teknik- og Miljøudvalget såfremt høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2008, sag nr. 2:
Indstilles.

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 5:
Anbefales.
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Økonomiudvalget

Mødet den 22. januar 2008

Sag nr. 6

Forslag til tillæg til Spildevandsplan Borgmarken, Slangerup By

Journal nr.:

018284-2007 / RDYRH

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1757 af 22/12/2006

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forbedring af spildevandsrensning i det åbne land, er
der blevet givet påbud om forbedret spildevandsrensning for en række
ejendomme på Borgmarken og Slangerup Overdrev. Der blev samtidigt
givet et tilbud om kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen, som
samtlige beboere accepterede.
Det blev besluttet, at den bedste løsning var at koble ejendommene på
det kommunale kloaksystem frem for at etablere lokal rensning.
Den 26. juni 2007 bevilligede Byrådet penge til det projekt, som skulle
etablere en kloakledning langs Månevej.
Beboerne langs denne vej blev spurgt, om de ønskede at tilslutte sig
denne ledning mod betaling af tilslutningsbidrag, hvilket de accepterede.
Således er der nu et større område, som forventes kloakeret i 1. kvartal
2008, og dette område ønskes nu optaget i Spildevandsplanen. Dette er
ønskværdigt, idet spildevandsplanen er en måde at skaffe sig overblik
over kommunens samlede spildevandssystem, hvilket vil være besværligt, hvis der er mange områder, der er tilsluttet systemet uden at være
nævnt i spildevandsplanen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Tillæg til spildevandsplan – Borgmarken (inklusive tegningsbilag).
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1.

at forslag til Tillæg til spildevandsplan Borgmarken, Frederikssund vedtages til annoncering og fremlæggelse i offentlig høring
i 8 uger,

2.

at planen kan vedtages endeligt i Teknik- og Miljøudvalget såfremt høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer.
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Økonomiudvalget

Beslutninger:

Mødet den 22. januar 2008

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2008, sag nr. 3:
Indstilles.

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 6:
Anbefales.
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Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 22. januar 2008

Sag nr. 7

Separering af spildevand i den gamle bydel i Slangerup

Journal nr.:

Captia nr.: 018061-2007 06.01.03 / RDYRH

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1757 af 22/12/2006

Sagsfremstilling:

Der er i 2007 blevet igangsat en omfattende Tv-inspektion af kloakledningerne i Frederikssund Kommune. Denne inspektion forventes at
blive færdiggjort i 2008, men allerede på nuværende tidspunkt står det
klart, at størstedelen af ledningerne i den gamle bydel i Slangerup
(markeret med rødt på bilag 1) er i så dårlig stand, at det er nødvendigt
at renovere dem så hurtigt som muligt. Heraf er en del ledninger i så
dårlig stand, at den eneste rimelige løsning er en total udskiftning af
rørene (eksempler kan ses på bilag 2).
En utæt kloakledning kan skabe flere problemer. Hvis den ligger over
grundvandsspejlet, vil der ske udsivning til jorden, og hvis den ligger
under grundvandsspejlet, vil det indtrængende vand være en belastning
for renseanlægget. Hvis ledningen kollapser helt, vil det skabe alvorlige
og akutte problemer for de borgere, som pludselig ikke længere kan
aflede deres spildevand. Desuden kan jorden omkring ledningen blive
eroderet bort med deraf følgende sammenbrud af vejen ovenover.
Ifølge spildevandsplanen for den tidligere Slangerup Kommune skal
regnvandet separeres fra, når det er muligt at kombinere det med andre
anlægsprojekter.
Det indstilles derfor, at alle ledninger i området (udover de allerede separerede ledninger i Klostergården) bliver erstattet med et nyt separatsystem.
Dines Jørgensen & CO. A/S har udarbejdet et budgetoverslag for projektet:
Byggeplads
Trafikomlægning, diverse gener mv.
Nedlæggelse af det eksisterende system
Hovedledninger
Hovedbrønde
Stikbrønde og stikledninger
Retablering
Uforudsigelige udgifter
Honorar mv.
TOTAL

Kr.
600.000
Kr.
600.000
Kr. 1.450.000
Kr. 3.100.000
Kr. 1.550.000
Kr. 1.900.000
Kr. 3.650.000
Kr. 2.570.000
Kr. 1.200.000
Kr. 16.620.000

Bevilling:

Der søges en bevilling på kr. 16.620.000, som finansieres af det på
investeringsoversigten 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr. 23.906.000
for projekt nr. 140099 kloakrenovering.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
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Bilag:

Indstilling:

Mødet den 22. januar 2008

1.
2.

Kort over Slangerup.
Kloakbilleder.

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at projektet igangsættes
2. at der ydes anlægsbevilling på udgift kr. 16.620.000 til projektet,
som finansieres af det på investeringsoversigten 2008 afsatte
rådighedsbeløb på kr. 23.906.000 for projekt nr. 140099.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2008, sag nr. 5:
Indstilles.

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 7:
Anbefales.
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Økonomiudvalget

Sag nr. 8
Journal nr.:

Mødet den 22. januar 2008

Låneramme til udvidelse af varmeopland for I/S Vestforbrænding
07.04.00Ø60 Captia 017979-2007
2JO/TJOHA

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og teknik

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, § 60 virksomhed
Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 som omhandler, at gældstiftelse kræver vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners bestyrelser.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har gennem sit medejerskab af I/S Vestforbrænding også del i fjernvarmenettet.
Udnyttelse af energi fra affaldsforbrændig er en CO2-neutral energikilde. Det er i overensstemmelse med kommunens Plan- og agenda 21strategi at mindske forsyningsområdernes miljøbelastning.
Fjernvarmenettet skal efter en nærmere planlægning i Varmeplan 2010
udvides for bedre at kunne udnytte varmen fra affaldsforbrændingen.
Udvidelserne finansieres til dels ved låneoptagelse.
Hvis I/S Vestforbrænding skal optage lån kræves det ifølge vedtægtens
§ 10 stk. 14 at lånoptagelse ’’kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige
de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.’’
På bestyrelsesmøde 355 den 10. oktober 2007 godkendte Vestforbrændings bestyrelse at indstille til kommunerne:
at Vestforbrænding får en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af
anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010,
at Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelse af varmeoplandet jf.
aktiviteter i Varmeplan 2010, optager lån på baggrund af godkendte
investeringsforslag i bestyrelsen,
at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år,
hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens §6, stk 2-3,
at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive
lånedokumenter samt foretage omlægning af lånesammensætningen
herunder valg af renteforhold samt valuta.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Brev til samtlige interessentkommuner fra Vestforbrænding, dateret 26. november 2007.
2. Referat fra VF bestyrelsesmøde 355 punkt 3 med baggrund for
fjernevarmeudbygning.
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Indstilling:

Mødet den 22. januar 2008

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at indstillingen fra I/S Vestforbrændings bestyrelse tiltrædes og
der gives samtykke til de fire punkter om låneoptagelse og vilkår.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2008, sag nr. 6:
Indstilles.

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 8:
Anbefales.
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Sag nr. 9

Bemyndigelse til at KL repræsenterer Frederikssund Kommune i
Danmarks Miljøportal

Journal nr.:

09.00.00 A21

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med strukturreformen og nedlæggelse af amterne opstod
der, hos de nye forvaltningsenheder under stat, regioner og i kommunerne, et behov for at sikre, videreføre, udvikle og få fælles adgang til
de miljødata som før lå i amterne.
På den baggrund blev der pr. 1. januar 2007, på baggrund af et fælles
udvalgsarbejde mellem KL, amterne og miljøministeriet etableret et
partnerskab om Danmarks Miljøportal.
Portalen skal finansieres med 45% af kommunerne, 45% af staten og
10% af regionerne.
Kommunernes bidrag vil blive opkrævet fra den enkelte kommune med
3,31 kr. pr. indbygger, svarende til 146.000 kr. for Frederikssund. Beløbet opkræves første gang i 2008 og er ikke budgetteret.
Kommunen har i november 2007 meddelt, at man indgår i samarbejdet
og lader sig repræsentere gennem KL i partnerskabet.
Da aftalen omfatter afgivelse af bemyndigelse til at indgå aftaler vedrørende dataansvarlighed og økonomi i partnerskabet, skal dette godkendes i byrådet.

Bevilling:

Aftalen om Danmarks Miljøportal vil blive afholdt inden for den eksisterende økonomiske bevilling.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1.
2.

Indstilling:

Anmodning om afgivelse af bemyndigelse til KL til at repræsentere
kommunen i partnerskabet om miljødata i Danmarks Miljøportal
Notat fra KL ”Samarbejdet om Danmarks Miljøportal”.

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
1. at KL bemyndiges til at indgå og vedtage ændringer af dataansvarsaftale for Danmarks Miljøportal
2. at KL bemyndiges at indgå aftaler om den samlede økonomi for
samarbejdet
3. at KL bemyndiges til at stå for opkrævning og for at videresende
kommunens bidrag til miljøportalen
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Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 9:
Anbefales.
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Sag nr. 10

Ét tiende klasse tilbud, herunder ændring af skoledistrikter for
10. klasserne i Frederikssund Kommune for skoleåret 2008/09

Journal nr.:

17.01.04 P00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Specielt ændringerne vedtaget i Folketinget den 22. maj 2007 om, at 10.
klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering
og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling:

På Opvækst og uddannelsesudvalgets møde den 3. december besluttede udvalget at sende nedenstående ændring for tiende klasse i skoleåret 2008/09 til høring på de berørte skoler i kommunen.
• At tiende klasse i skoleåret udbydes på Marbækskolen og Falkenborgskolen.
• At hele Frederikssund Kommune er skoledistrikt til tiende klasse
på begge skoler.
Høringsfristen er ved udarbejdelsen af dagsordenen ikke udløbet hvorfor
høringssvarene og et sammendrag heraf, vil fremgå af notat, som vil
blive fremsendt særskilt til udvalget.
Forslaget om etablering af en overgangsordning med tiende klasse på to
skoler i stedet for som nu på tre, er udsprunget af et ønske fra de berørte skoler. Skolerne ønsker derved allerede fra 2008 at kunne udbyde et
fagligt stærkere produkt.
Dette ønske skyldes bl.a. ændringerne i Folkeskoleloven, der er gældende fra 1. august 2008, hvor tiende klasse i højere grad end tidligere
skal kunne tilpasses den enkelte elevs uddannelsesplan. Der er således
brug for at differentiere undervisningen og etablere flere forskellige hold i
de obligatoriske fag. Dette er ressourcekrævende og vil bedst kunne
gennemføres, når der er flere elever samlet i ét tiende klasse tilbud.
Kravene til valgfag er også øget. Eleverne skal minimum tilbydes tre
valgfag. Når der etableres valgfag på tværs af de to skoler, får eleverne
flere at vælge imellem, og der er større sandsynlighed for, at flere elever
får opfyldt deres ønsker.
Når eleverne fra hele kommunen kan vælge tiende klasse frit på de to
skoler, og der sikres en tæt, fælles planlægning af tilbuddet, er målet, at
overgangsordningen betragtes som ét sammenhængende tilbud. Et tilbud hvor det bliver muligt at have fag og samarbejde på tværs af stamklasserne på og i mellem de to skoler.
I overgangsordningen skal en lærer være koordinator for det samlede
tilbud. Koordinatoren skal ud over at være koordinator for lærersamarbejdet i skoleåret 2008/09 også være med til at udvikle, forme og realisere planerne om ét tiende klasse center i kommunen. Dette arbejde vil
indgå i den kommende skolestrukturanalyse for Frederikssund området.
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Det forventes, at elevgrundlaget i 2008/09 vil være stabilt. Når der etableres et tiende klasse center, vil det forventeligt øge elevtallet. Et center
vil kunne tiltrække elever, der ellers vil vælge tiende klasse i andre
kommuner eller på efterskoler.
Overgangsordningen er udgiftsneutral i forhold til de ressourcer, der
bruges i skoleåret 2007/08 til tiende klasse.
Udgifter til transport
Eleverne være berettiget til kørsel i henhold til Folkeskolelovens
§ 26: hvor efter elever i 10. klasse, der har over 9 km til skole, er kørselsberettigede.
Frederikssund Kommune har indledt en proces hen imod at aftale nye
kørselskontrakter. Det er derfor vanskeligt at beregne omkostningerne
for det kommende skoleår. Hvis en kommende kørselsaftale baseres på
månedskort eller klippekort til Movia, som ligner de priser, der kendes i
dette skoleår vil udgifterne til kørsel anslået udgøre:
52.000 kr. årligt.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Det samlede ressourceforbrug vil i overgangsåret kunne holdes indenfor
den nuværende ramme til tiende klasse.

Bilag:
Indstilling:

1. Høringsbilag (eftersendes).
Skolechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler
Økonomiudvalg og Byråd:
1. at tiende klasse i skoleåret 2008/09 udbydes på Marbækskolen
og Falkenborgskolen.
2. at hele Frederikssund Kommune er skoledistrikt til tiende klasse
på begge skoler.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. januar 2008, sag nr. 1:
Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 10:
Anbefales.

19

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 22. januar 2008

Sag nr. 11

Udpegning af medlemmer til Den Selvejende Institution Skibby
Ungdomsboliger

Journal nr.:

03.02.00A23 (ykova)

Sag fra:

Chefen for Juridisk Sekretariat

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991, om organisation af
ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, § 4.

Sagsfremstilling:

Det følger af bekendtgørelsens § 4, at kommunen udpeger bestyrelsen
for den selvejende institution. Bestyrelsen består af 3 eller 6 medlemmer, og en tredjedel heraf udpeges direkte af kommunen. Den øvrige
bestyrelse udpeges ligeledes af kommunen, men efter indstilling fra
beboerne (1/3) og fra ledelsen af uddannelsesinstitutionen (1/3). Kommunen skal endvidere udpege suppleanter for disse.
Det fremgår af Vedtægter for Skibby Ungdomsboliger, at bestyrelsen
sammensættes af 6 medlemmer:
•
•
•

2 medlemmer udpeget af Byrådet.
2 medlemmer indstillet fra udannelsesinstitutionens ledelse
(Frederikssund Ungdomsskole).
2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde, således
at der udpeges et medlem fra hver boligafdeling.

Der skal således udpeges 2 medlemmer direkte af Byrådet.
Frederikssund Kommune har fået oplyst, at uddannelsesinstitutionens
ledelse har indstillet Carsten Rasmussen og Kim Gildberg, som medlemmer af bestyrelsen. Til suppleantposterne indstilles Michael Knak
og Bo Simonsen
På beboermødet den 16. januar 2007 blev Mirela Ahmetovic og Denisa
Skotte udpeget frem til den 31. december 2008, som medlemmer af
bestyrelsen fra beboersiden. Suppleant Ole René B. Jørgensen blev
genvalgt.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller
til Byrådet:
1. At der udpeges 2 medlemmer direkte af Byrådet, samt 2 suppleanter for disse.
2. At der efter indstilling udpeges Carsten Rasmussen og Kim
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Gildberg fra uddannelsesinstitutionerne. Til suppleantposterne
udpeges Michael Knak og Bo Simonsen.
3. At der efter indstilling udpeges Mirela Ahmetovic og Denisa
Skotte fra beboersiden. Som suppleant udpeges Ole René B.
Jørgensen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. januar 2008, sag nr. 11:
Udpegning sker på Byrådsmødet.
Anbefales.
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Meddelelser

Infrastrukturkommissionens anbefalinger om projekter vedrørende Frederikssund kommune
Forventet udmelding fra Vejdirektoratet vedrørende linieføring af motorvej
Tilfredshed hos medarbejdere med kommunens julegave-initiativ
Erhvervsjord
Ny By
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