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Åben dagsorden
Sag nr. 152

Afskrivning af restancer

Journal nr.:

00.32.00S08/001424-2008/jesth

Sag fra:

Regnskabschefen

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 45 og Principper for økonomistyring
(Kasse- og regnskabsdirektiv) bilag 9.4

Sagsfremstilling:

Regnskabsafdelingen fremsender opgørelse på 301.515,55 kr. over restancer fra Opkrævningsenheden, som bør afskrives. Det samlede beløb dækker over regningskrav, som stammer tilbage fra de gamle kommuner, årene 2005 og 2006.
Afskrivningsbeløbet fordeler sig på følgende områder:
1. 103.156,02 kr. vedrører pligtlån med 5 års løbetid vedrørende
ældreboliger, restancen er opstået før 1. oktober 2005.
2. 85.500,21 kr. vedrører pligtlån til flygtninge, restancen er opstået
før 1. oktober 2005.
3. 87.559,32 kr. vedrører husleje / a conto varme, restancen er opstået før 1. januar 2006.
4. 25.300,00 kr. vedrører erstatninger for biblioteksbøger, restancen
er opstået før 1. januar 2006.
Ifølge principper for økonomistyring bilag 9.4 skal beløb, som ønskes
afskrevet forelægges Økonomiudvalget såfremt beløbet overstiger
25.000 kr.
Det kan oplyses, at der foregår gennemgang af andre mulige beløb til
afskrivning. Denne opgørelse vil blive samlet i en fællessag til behandling senest på mødet i oktober måned 2008.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Regnskabschefen anbefaler overfor Økonomiudvalget:
1. at afskrivning af de samlede restancer på 301.515,55 kr. godkendes.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 152:
Godkendt.
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Deponering vedr. forsyningsområdet

Journal nr.:
Sag fra:

Analyse- og Udviklingschefen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I økonomiaftalen for år 2007 blev det bestemt at kommunerne skal deponere den forventede overskudslikviditet ultimo 2008 for forsyningsvirksomhederne.
Administrationen forventer at overskudslikviditeten ultimo 2008 for forsyningsvirksomhederne vil andrage 43,3 mio. kr.
Den forventede overskudslikviditet fordeler sig som følger:
Område
I mio. kr.
Spildevand
28,9
Vand
10,2
Renovation
4,2
Samlet
43,3

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Analyse- og Udviklingschefen indstiller overfor Økonomiudvalget og
Byrådet:
1. at der deponeres 43,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen

Beslutning:

Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 153:
Anbefales.

5

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 19. august 2008

Sag nr. 154

Godkendelse af planprincipper for område ved Frederikssund
kraftvarmeværk, herunder nedlæggelse af kommunal park på
matr. nr. 5ac Frederikssund markjorder

Journal nr.:

000888-2007 og 10009-2008 - awegn

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Ejeren af Falkenborgvej 1 har i begyndelsen af 2008 henvendt sig til By
og Land samt Borgmesteren med ønske om at få udarbejdet plangrundlag for en større, samlet bebyggelse til erhverv og boliger på
ejendommen matr. 5o Frederikssund Markjorder. By og Land har ligeledes haft kontakt med ejerne af Kocksvej 28a og 30, som også har
aktuelle ønsker om opførelse af bolig- og erhvervsbyggeri i området.
Der blev i marts 2008 afholdt møde mellem grundejeren af Falkenborgvej 1, Borgmesteren, dele af direktionen, formand for Plan- og Udviklingsudvalget samt By og Land. På mødet blev tilkendegivet ønske fra
begge sider om at der åbnes op for en høj udnyttelse af området og at
dele af den nuværende park kan sælges og inddrages til bebyggelse.
Baggrunden for, at der fra kommunal side er ytret ønske om at nedlægge parken er, at der ikke vurderes at være et behov for en park på
stedet og at parken ikke i tilstrækkelig grad opfylder sit formål som rekreativt område. Endvidere vurderes det, at der vil kunne skabes en
god helhed i området ved at etablere ny randbebyggelse langs Falkenborgvej, også hen foran parken. Ved nedlæggelse af parken forventes
der at kunne opnås en besparelse i vedligeholdsudgifter samtidigt med,
at der kan opnås en indtægt ved salg af del af parken.
By og Land har ud fra disse tilkendegivelser i samarbejde med Mangor
og Nagel og ejeren af Falkenborgvej 1 udarbejdet forslag til principielt
plangrundlag for ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, som
bl.a. lægger op til, at parken på sigt nedlægges og overgår til blandet
bebyggelse og friarealer i tilknytning hertil.
Den førstkommende lokalplan, (Lokalplan 010) vil udelukkende omfatte
den sydlige del af parken, matr. 5ac, som ejes af kommunen. Den sydligste del af matriklen foreslås udstykket og udbudt til salg til byggeri til
bolig- eller erhvervsformål. Den nordligste del af matriklen foreslås
fastholdt som kommunalt areal ind til der er etableret en grundejerforening for nye boligbyggerier i området, hvorefter arealet foreslås tilskødet denne grundejerforening (vederlagsfrit) som fælles friareal.
Den nordlige del af parken ejes dels af E-ON Danmark (matr. 7if Frederikssund markjorder) dels af kommunen (matr. 5f Frederikssund Markjorder). Disse arealer kan ikke p.t. inddrages i lokalplanlægningen
p.g.a. Vejdirektoratets verserende VVM- undersøgelse af J.F. Willumsens Vej i forbindelse med ny fjordforbindelse. Ejendommene forventes
dog med en senere lokalplan at kunne udlægges til bebyggelse til erhvervsformål eller offentligt formål og dertil hørende friarealer.
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Plan- og Udviklingsudvalget har på møde den 14. august 2008 godkendt de af By og Land anbefalede principper for udarbejdelse af
kommuneplantillæg og lokalplan. Og såfremt Økonomiudvalget på mødet den 19. august 2008 tiltræder indstillingen i nærværende dagsorden, vil planlægningsarbejdet kunne påbegyndes umiddelbart herefter.
Eventuelt udbud af den sydligste del af matr. 5ac vil først kunne finde
sted efter at lokalplan 010 er endeligt vedtaget og efter at Økonomiudvalget har taget stilling til de konkrete udbudsvilkår.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Oversigtskort visende ejerforhold og udkast til udstykning
2. Skitser til plangrundlag udarbejdet af Mangor og Nagel, dateret
7. juli 2008
Bilag nr. 2 er fremsendt som bilag til sag nr. 78 på dagsorden til Planog Udviklingsudvalgets møde den 14. august 2008.

Indstilling:

By og Land anbefaler, at Økonomiudvalget principgodkender:
1. at den offentlige park på matr. Nr. 5ac kan nedlægges og udstykkes med udgangspunkt i principperne som er vist på vedlagte bilag 1, og
2. at By og Land nu iværksætter lokalplanlægning på dette grundlag.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 154:
Godkendt.
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Sag nr. 155

Udbud af Madservice

Journal nr.:

16.08.04Ø22 (BJ)

Sag fra:

Fagchef for Ældreservice

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 91

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetvedtagelsen oktober 2007 besluttede Frederikssund Byråd at køkkenproduktionen på ældreområdet skulle bringes i
udbud. Der skulle samtidig udarbejdes en analyse af muligheden for en
optimering af driften af de eksisterende 5 køkkener – f. eks ved sammenlægning eller nedlæggelse af køkkener.
Optimeringsanalysen fremlægges til drøftelse i Social- og Ældreudvalget den 11. juni med efterfølgende høring.
Denne sagsfremstilling handler udelukkende om belysning og resultat
af udbudet.
Frederikssund Kommune har valgt at udbyde Madservice som et offentlig udbud, hvor alle interesserede – såvel private som offentlige leverandører – har haft mulighed for at afgive tilbud på ydelsen. Tilbudsafgivelse skulle ske på baggrund af udbudsmaterialets retningslinier.
Kravspecifikationen, i det udarbejdede udbudsmateriale, afspejler det
nuværende serviceniveau for madservice på ældreområdet og omfatter:
•
•
•
•

Madudbringning til 300 hjemmeboende borgere.
Døgnkost i plejeboliger og cafedrift på Nordhøj, De Tre Ege,
Østergården, Tolleruphøj, Solgården, Demensboliger på Lundevej og Lundebjerggård.
Skolefrokost til 2 skoler i Frederikssund.
Vuggestuemad til 5 vuggestuer i Slangerup og 2 i Jægerspris.

I udbudsvilkårene har kommunen forbeholdt sig ret til at forkaste de
aktiviteter i tilbudene, der ikke er omfattet af Lov om Social Service §
91, herunder skolemad, vuggestuemad- og børnehavemad.
Kommunen har forbeholdt sig yderligere ret til at forkaste alle tilbud eller
dele af tilbud og vælge alternativ løsning.
Interesserede tilbudsgivere har været inviteret til spørgemøde med efterfølgende besigtigelse af køkkener og cafeer på alle omsorgscentre.
Tildelingskriterier, kvalitets og prissammenligning af tilbud:
Udover generelle krav vil tildeling af kontrakt ske på grundlag af det
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtningen er sket på følgende
kriterier: Pris 50 %, Kvalitet 25 % og service 25 %.
Redegørelse for tildelingskriterier, vægtningsskema og prissammenligning er uddybet i bilag 1, 2 og 3, og endvidere opdelt i Madudbringning
til hjemmeboende borgere, og Døgnkost i plejeboliger og Cafedrift.
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Modtaget tilbud:
Frederikssund kommune, har efter udbudsrunden, modtaget tilbud fra 3
private firmaer, Din Private Kok, Kram og Det Danske Madhus.
Alle 3 firmaer har budt på Madudbringning til borgere i eget hjem.
Kram og Det Danske Madhus har ligeledes budt på døgnkost til plejeboliger og Cafedrift på 6 ældrecentre.
Kram har ikke ønsket at give bud på skolemad, og vuggestuemad vil de
kun byde ind på i en overgangsperiode.
Det Danske Madhus byder på mad til skoler og vuggestuer på betingelse af at få hovedleverancen, som er ældremaden.
Alle tilbudsgivere har kun køle-vacum produktion og kan levere to gange om ugen som kølemad eller hver dag som varmholdt, helt efter
kommunens ønske.
De tre firmaer benytter samme underleverandør, Multi Trans A/S, som
distribuerer mad fra centralkøkkenet til alle hjemmeboende og dele af
den samlede produktion til centrene.
Madudbringning:
Alle generelle krav er opfyldt efter krav i udbudsmaterialet og tilbudet fra
de 3 firmaer er beskrevet med høj kvalitet og service. Prissammenligningen i bilag 3 er opdelt i produktion, levering og samlet leverance,
sammenholdt med Frederikssund Kommunes priser.
Der er afgivet tilbud på levering af varmholdt mad til levering hver dag
og kølemad til levering 2 gange ugentlig.
Besparelsespotientalet er størst på levering af kølemad 2 gange ugentlig. Dette valg har imidlertid økonomiske konsekvenser for kommunen,
idet der må påregnes ekstra udgifter til anskaffelse af microovne og
hjælp til opvarmning af maden i borgernes hjem.
På den baggrund opnås størst besparelse ved daglig levering af varmholdt mad.
Døgnkost og Cafedrift
De 2 tilbud opfylder de generelle krav i udbudsmaterialet, og er beskrevet med høj service og kvalitet.
Tilbudene er opdelt i pris på madproduktion og et estimat for servicetimer.
Kommunens døgnpris indeholder både produktion og servicetimer.
Begge firmaer forudsætter anvendelse af kommunens eksisterende
køkkener til modtager og anretterkøkken.
Servicetimer.
Det Danske Madhus har opgivet en samlet sum til afregning for servicetimer til cafe betjening, samt opvask af klientservice og anretning af
maden på Tolleruphøj og Østergården.
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Prisen fremgår af bilag.
Kram har i tilbudet vedlagt en oversigt med timepris på det daglige forbrug af servicetimer til udportionering, opvask, rengøring og cafebetjening. Priserne fremgår af bilag.
Ved prissammenligning, for den samlede udgift for madservice i plejeboliger og cafedrift, er de 2 firmaer dyrere end kommunen.
Der er ikke foretaget prissammenligning på mad til skoler og vuggestuer, idet det kun er relevant i en samlet helhed.
Konklusion på udbudet af Madservice
Der tilbydes høj kvalitet og service i de indkomne tilbud.
Der er et besparelsespotientiale i Madudbringningen til borgere i eget
hjem.
Tilbudene på Døgnkost i plejeboliger og Cafedrift er dyrere end Kommunens pris.
På baggrund af udbudets resultat kan der opstilles 3 scenarier til fremtidig køkkendrift:
•

Uændret kommunal drift af madservice på ældreområdet.

•

Delvis privatisering med udlicitering af madudbringning til borgere i eget hjem.

•

Privatisering med udlicitering af den samlede madservice på
ældreområdet.

Bevilling:

I budget 2008 og frem er der indarbejdet en årlig besparelse på 1,5 mio.
kr. vedrørende madudbringning.
Fra 2009 og frem er der indarbejdet yderligere en årlig besparelse på
3,6 mio. kr. vedrørende markedsprøvning af madproduktionen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ved udlicitering af madudbringning kan der opnås en besparelse på
0,784 mio. kr. ved levering af køle/vacuum mad og 1,745 mio. kr. ved
levering af varmholdt mad (jf. bilag 3). Der er således mulighed for at
opnå den årlige besparelse på 1,5 mio. kr.
For så vidt angår markedsprøvningen af madproduktionen af døgnkost i
plejeboliger og cafedrift er tilbuddene dyrere end kommunens pris. Den
årlige besparelse på 3,6 mio. kr. kan således ikke realiseres ved hjælp
af markedsprøvningen.

Bilag:

1. Redegørelse for tildelingskriterier.
2. Vægtningsskema.
3. Prissammenligninger for madudbringning og døgnkost med cafeer.
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Fagchefen for Ældreservice anbefaler at:
1. Social- og Ældreudvalget drøfter resultatet af udbudet og mulige
scenarier for fremtidig køkkendrift.
2. sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg.
3. sagen genoptages på næste møde med henblik på beslutning
og anbefaling overfor Byrådet.

Beslutninger:

Social og Ældreudvalget den 7. maj 2008:
Ad 1. Udvalget anbefaler at madudbringningen overgår til privat aktør.
Ad 2. Udvalget anbefaler at sagen sendes til høring i Ældreråd og MEDudvalg.
Sagen genoptages for endelig beslutning på juni møde i udvalget.

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages efter den har været til høring i Ældreråd og MEDudvalg.
Ældrerådet bemærker:
For tiden har kommunen en velfungerende madservice overfor ældre
som er visiteret til ordningen, her er stor leverancesikkerhed.
Ældrerådets medlemmer oplever at bespisningen og cafeteriadriften på
plejecentrene er velfungerende.
Den kvalitetspolitik der tilbydes i bilagene til udbudsmaterialet er den
samme som kommunen kan tilbyde.
Firmaerne har desuden forudsat, at de kan disponere over kommunens
eksisterende køkkener som modtage- og anrettekøkken, d.v.s, at de
ændringer og forbedringer man har talt om, der kunne spares i køkkenerne, formentlig skal gennemføres.
Derfor kan Ældrerådet ikke anbefale, at man privatiserer hele Madservicen indenfor ældreområdet, men anbefaler at kommunen stadig står
for dette.
MED-udvalg bemærker:
Alle ledere og medarbejdere i de 5 køkkener havde gerne set en fortsat
kommunal drift af madservice på ældreområdet.
Social- og Ældreudvalget anbefaling om udlicitering af madudbringning
tages til efterretning.
Stor tilfredshed med, at de kommunale køkkener kan konkurrere på
prisen på døgnkost til plejeboliger og cafedrift.
Kommunen mister kommunale arbejdspladser ved udlicitering.
Bilag: Høringssvar:
1. Ældrerådet
2. Koordinerede Lokaludvalg
3. Med-lokaludvalg

Indstilling:

Fagchefen for Ældreservice anbefaler at:
1. Social- og ældreudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og
Byråd at madudbringningen overgår til privat aktør.
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Social- og Ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 50:
Udvalget godkender indstillingen. Endvidere anbefaler udvalget, at
mad-udbringningen leveres som varmeholdt mad grundet den større
besparelse.
Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 141:
Udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni 2008.
Økonomiudvalget den 24. juni 2008, sag nr. 150:
Udsat til behandling på mødet i august. Borgmesteren orienterede om
baggrunden for beslutningen.
Byrådet den 24. juni 2008, sag nr. 119:
Udsat til behandling på mødet i august.

Sagsfremstilling:

Bilag

Indstilling:

Forvaltningen har udarbejdet et notat med svar på de spørgsmål der
blev rejst af Økonomiudvalget i forbindelse med udvalgets behandling
af sagen.
1. Bilag fra majmødet: Redegørelse for tildelingskriterier.
2. Bilag fra majmødet: Vægtningsskema
3. Bilag fra majmødet: Prissammenligninger for madudbringning
og døgnkost med cafeer.
4. Notat: Kommentar til udbud af madservice fra 20. juni 2008.
Fagchefen for Ældreservice anbefaler, at
1. Udvalget tager notatet til efterretning.
2. Udvalget sender sagen til Økonomiudvalg og Byråd med Socialog Ældreudvalgets anbefaling af 11. juni.
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Social- og Ældreudvalget den 13. august 2008, sag nr. 63:
Udvalget anbefaler at:
1. Notatet fra 20. juni tages til efterretning
2. Produktion, udportionering og transport af mad til hjemmeboende pensionister overgår til privat aktør. Endvidere anbefaler udvalget, at leverancen sker som varmeholdt mad, grundet den
større besparelse.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 155:
Anbefales.

13

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 19. august 2008

Sag nr. 156

Optimering af madservice

Journal nr.:

16.08.04Ø22 (BJ)

Sag fra:

Fagchef for ældreservice.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 91

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger optimeringsanalyse vedrørende køkkendriften
på Ældreområdet.
Projektet har været gennemført med Direktionen som styregruppe og
analysematerialet er udarbejdet af ledere og medarbejdere fra køkkenområdet, med bistand fra udviklingskonsulent og økonomimedarbejder.
Analysen skulle forholde sig til følgende muligheder:
• Reduktion i antallet af aktiviteter/ydelser
• Reduktion i antallet af køkkener
• Ændring af produktionsform eller af udbringningsordning.
I analysearbejdet med forskellige modeller for optimering, blev det tydeligt,
at ikke alle modeller er realistiske at gennemføre.
De 5 nuværende produktionskøkkener kan enten bibeholdes eller reduceres til 3, som beskrevet i nedenstående skema.
Ved en reduktion til 3 køkkener kan hele produktionen af den varme mad til
de ældre fortsat produceres indenfor de eksisterende fysiske rammer, og
med minimale udgifter til ekstra inventar. Dette er under forudsætning af, at
der ikke produceres skolemad, institutionsmad og mad til administrationscentre.
I model 3B vil der være behov for, at der indrettes anretterkøkkener på de
plejecentre, hvor produktionskøkkenerne nedlægges
De to udvalgte modellers aktivitetsindhold:
Indhold
Model 1
Køkkener

5 produktionskøkkener

Model 3B
3 produktions-køkkener
2 anretterkøkkener

Caféer

6 caféer

4 caféer

Ydelser

Mad til ældre på
centre og caféer

Mad til ældre på centre og
caféer

Produktionsform

Varmholdt produktion

Varmholdt produktion

Madudbringning

Udlicitering af produktion og levering til eget
hjem

Udlicitering af produktion
og levering til eget hjem
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Økonomi:
For de to bearbejdede modeller er der foretaget beregninger på de økonomiske konsekvenser, dels besparelser og dels merudgifter.
I model 1 er der ikke rationaliseringsgevinster udover det, der ligger i udliciteringen af madudbringning.
Forslag til fjernelse af skolemad, institutionsmad og administrationscentermad er ændring i serviceniveauet.
I model 3B kan der opnås en rationaliseringsgevinst på to ledende økonomastillinger.
Modellen viser en yderligere ændring i serviceniveauet ved lukning af 2
cafeer
I modellen skal indregnes øgede udgifter til transport af varm mad mellem
centrene.
Nedenstående skema viser de økonomiske konsekvenser i de to modeller:
Hele kr. (årsvirkning)
Model 1
Model 3B
Udlicitering af madudbring1.744.846
1.744.846
ning
Lukning af 2 cafeer
Fjernelse af skolemad
Fjernelse af inst.mad
Fjernelse af adm.centermad
Besparelse på vikarudgifter
Økonomastillinger
Samlet bruttobesparelse

3.590.647

593.513
302.766
447.881
296.954
938.094
800.000
5.124.054

Øgede transportomkostninger
Udgifter til inventar
Nettobesparelse

-500.000
3.090.647

365.000
-300.000
4.459.054

302.766
447.881
296.954
798.201

Køkkenområdet har ikke pt. budget til løbende udskiftning af større inventar, f.eks. gryder og ovne, og udgiften andrager ca. 100.000 kr. årligt
pr.køkken. Det betyder at der vil være en mindreudgift ved nedlæggelse af
2 køkkener.
Udlicitering af Madudbringning:
Udlicitering af madudbringningen indgår i udbudssagen, og er kun medtaget illustrativt i skemaet.
Opsamling og konklusioner:
Analysen viser, at det ikke er muligt at opnå besparelser ved optimering af
køkkendriften med uændret serviceniveau.
Der er et besparelsespotentiale i analysens opstillede modeller som alle
indeholder ændringer i service. Udover besparelsen ved udlicitering af madudbringning, kan der, afhængigt af den valgte model kan der opnås besparelser på mellem ca. 1,3 mio. kr. og ca.2,7 mio. kr. netto.
Aktivitetsindholdet i de to modeller er ikke udtømte, og begge modeller kan
suppleres eller fratrækkes aktiviteter, som naturligvis vil påvirke besparelsespotentialet.
Ved fjernelse af institutionsmad, skolefrokost og mad til administrationscentre skal der findes andre løsninger. Alle aktiviteter kan fortsat produce15
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res i model 1, men ikke i model 3B hvor der nedlægges 2 produktionskøkkener.
Der er mulighed for at fortsætte nuværende produktion af institutionsmad
hvis der kun nedlægges 1 køkken. Der skal så fortsat findes andre løsninger på mad til administrationscentre og skoler.
Udover de beskrevne modeller kan der opstilles yderligere 3 scenarier til
drøftelse:
•
•
•

Bevilling:

3 produktionskøkkener, 6 cafeer. (Modellen er beregnet af administrationen, og besparelsen vil blive ca. 600.000 kr mindre end i model 3B.)
4 produktionskøkkener, 6 cafeer og Institutionsmad. (Er ikke beregnet.)
5 produktionskøkkener, 6 cafeer, Institutionsmad, skolefrokost og
mad til administrationscentre. (Er ikke beregnet.)

I budget 2008 og frem er der indarbejdet en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.
vedrørende mad-udbringning.
Fra 2009 og frem er der indarbejdet yderligere en årlig besparelse på 3,6
mio. kr. vedrørende markedsprøvning af madproduktionen, hvilken i budgetforslaget for 2009 er reduceret med 2,5 mio. kr.
Den samlede besparelse i 2009 er således 2,6 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser i de to modeller er opgjort til at udgøre henØkonomiske og
personalemæssige holdsvis 3,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr.
Heri er indregnet en besparelse på fjernelse af skolemad, institutions mad
bemærkninger:
og administrations center mad på i alt 1,0 mio. kr. Disse udgifter må forventes fortsat at være der for kommunen.
De økonomiske konsekvenser reduceres således til henholdsvis 2,1 mio.
kr. og 3,5 mio. kr., som kan holdes op i mod den forudsatte besparelse i
budget 2009 på 2,6 mio. kr.
Bilag:
Indstilling:

1. Optimeringsanalysen
Fagchefen for ældreservice indstiller at:
1. Social- og Ældreudvalget anbefaler at den nuværende køkkendrift
til plejeboliger, cafedrift, institutioner, skoler og administrationscentre fortsætter uændret indtil konsekvenserne af ny lovgivning
vedrørende institutionsmad fra 2010 er belyst.

Beslutninger:

Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 51:
Udvalget udsætter sagen.

Sagsfremstilling:

Sagen genoptages med flere beregnede køkkenmodeller som udvalget har
bedt om.
Efter forvaltningens vurdering kan der ikke reduceres i antallet af køkkener
hvis madudbringningen forbliver i kommunalt regi.
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I de beregnede modeller er det således en forudsætning at madudbringningen udliciteres
Ved en udlicitering af madservice til hjemmeboende reduceres den samlede madproduktion med ca.18 %.
Det medfører at den resterende produktion kan foregå i 4 køkkener uden
serviceforringelse.
Bilag:

Indstilling:

1. Oversigt over beregnede køkkenmodeller
2. Optimering af madservice (også medsendt på sidste møde).
Fagchefen for Ældreservice indstiller:
1. at Social- og Ældreudvalget anbefaler model 5 (4 produktionskøkkener, 6 cafeer og nuværende produktion af institutionsmad) overfor Økonomiudvalg og Byråd.
2. at sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg.

Beslutninger:

Social- og Ældreudvalget den 13. august 2008, sag nr. 64:
Udvalget tiltræder indstillingen.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 156:
Direktør for Opvækst og uddannelse havde til mødet oplyst forskellige forhold vedrørende mulighed for ekstern leverandør til institutionsmad.
Beslutningsproces drøftet.
Sagen behandles i udvalg for Opvækst og Uddannelse samt Social- og
Ældreudvalget med henblik på fornyet forelæggelse.
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Sag nr. 157

Indgåelse af politisk aftale om partnerskab om dagtilbud

Journal nr.:

16.05.15A-00 pkhn

Sag fra:

Dagtilbudschefen

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

I Danmark er størstedelen af børn i alderen 1-6 år i dagtilbud. Det giver
rige muligheder for at sætte ind i forhold til det enkelte barns opvækst
og læring ved at give et dagtilbud med et pædagogisk indhold af høj
kvalitet.
Der er samtidig en tiltagende samfundsdebat om dokumentation af kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor og i tilknytning hertil en dagtilbudslov, der trådte i kraft den 1. august 2007. Med den er fokus på
området flyttet fra service og pasning til indhold og kvalitet.
For at kommunerne kan dokumentere, at de løbende sikrer en udvikling
af kvaliteten på området og kan løfte ansvaret for dagtilbudsområdet
uden yderligere central styring, er 38 kommuner og KL enige om at
indgå denne aftale om Partnerskab om God kvalitet og høj faglighed i
dagtilbud. Partnerskabsaftalen er gældende for perioden april 2008 til
december 2009.
Partnerskabet bygger på en politisk aftale mellem de deltagende kommuner og KL, hvor kommunerne og KL gennem gensidigt forpligtende
samarbejde styrker udviklingen af god kvalitet og høj faglighed i dagtilbuddene. Samarbejdet bygger på tillid, åbenhed og fleksibilitet for at
fremme synergi, skabe netværk og opnå innovative fordele i udviklingen. Der inddrages forskning, så forskningsresultater kan bidrage til
kvalitetsudviklingen og kommunernes arbejde med formålene i dagtilbudsloven om fremme af børns trivsel, udvikling og læring samt forebyggelse af negativ social arv og eksklusion.
Fra Frederikssund Kommune deltager:
• Medlem af politisk styregruppe: Udvalgsformand Anne-Mette
Worch
• Deltagere i administrativt netværk: Direktør Ole Jacobsen og
Dagtilbudschef Paw Holze Nielsen
• Leder af projektgruppe: Pædagogisk konsulent Ulrik Moll
• Herudover deltager medarbejdere fra Kvalitet og Særopgaver
samt Afdelingen for Dagtilbud.
Afdelingen for Dagtilbud indstiller, at kommunens indsatsområder i
partnerskabet bliver:
• at sætte fokus på den pædagogiske praksis og faglighed og udarbejde forslag til, hvad der beskriver god kvalitet i dagtilbud.
• at sikre en systematisk kvalitetsudvikling i kerneydelsen i dagtilbuddene – fremme af børns og unges trivsel, udvikling og læring – og dokumentation heraf.
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Bevilling:

Deltagergebyr for partnerskabskommunerne på 50.000 kr. pr. kommune pr. år, i alt 100.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af udvalgets
rådighedsbeløb indenfor Opvækst- og Udannelsesudvalgets ramme.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Projektet forløber fra april 2008 til december 2009. Der er et deltagergebyr for partnerskabskommunerne på 50.000 kr. pr. kommune pr. år, i
alt 100.000 kr.
Herudover bidrager KL med økonomiske resurser.

Bilag:

Indstilling:

1. Politisk aftale – God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud – Partnerskab om dagtilbud
Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og
Udannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at politisk aftale om partnerskab om dagtilbud tiltrædes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 11. august 2008, sag nr.
58:
Godkendt med finansiering af udvalgets rådighedsbeløb.
Økonomiudvalget den 19. august 2007, sag nr. 157:
Anbefales.
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Sag nr. 158

Frigivelse af anlægsmidler til sammenbygning af Daginstitutionen
Skuldshøj

Journal nr.:

82.20.00S05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2008 blev der afsat
986.000 kr. til en sammenbygning af Daginstitutionen Skuldshøj i Frederikssund således, at børn og forældre kan færdes tørskoet mellem
de to afdelinger i daginstitutionen.
Et arkitektfirma har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. De samlede udgifter til sammenbygningen er opgjort til 966.000 kr. Beløbet indeholder ud over sammenbygningen opførelsen af en liggehal til vuggestuebørnene samt renoveringen af 1 badeværelse til en samlet værdi på 208.000 kr.
Afdelingen for Dagtilbud gør opmærksom på, at opførelsen af liggehal
samt renoveringen af 1 badeværelse ikke indgik i det oplæg som politikerne tog stilling til i forbindelse med, at man afsatte anlægsmidlerne
med vedtagelsen af budget 2008. Afdelingen for Dagtilbud kan imidlertid anbefale, at de ekstra tilbygninger/ombygninger besluttes da de
skønnes væsentlige i forhold til at kunne tilbyde vuggestuebørn bedre
forhold end de tilbydes i dag, samt i forhold til den generelle vedligeholdelse af daginstitutionen.
Sammenbygningen/tilbygningen vil efter planen kunne stå færdig inden
udgangen af 2008.

Bevilling:

Udgiften til sammenbygning af daginstitutionen Skuldshøj på 966.000
kr. finansieres af rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2008:
514507 Islebjerg udgift 986.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Overslag over bygningsudgifter.
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Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der frigives anlægsbevilling på 966.000 kr. til sammenbygningen/tilbygning af Daginstitutionen Skuldshøj.
Beløbet finansieres af det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb
på 986.000 kr.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 11. august 2008, sag nr.
60:
Godkendt.
Økonomiudvalget den 19. august 2007, sag nr. 158:
Anbefales.
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Sag nr. 159

Skolebestyrelse på Gyldenstenskolen

Journal nr.:

17.01.01/bjnie

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Skoleinspektør John Hvedhaven fremsender i skrivelse af 13. juni 2008
indstilling til en ændret organisering af skolebestyrelsen på heldagsskolen, Gyldenstenskolen.
Gyldenstenskolen har fra Gl. Frederikssund fået aftalt en særlig ordning
med etårige valg til bestyrelsen. Årsagen hertil er, at elever ofte undervises på skolen i en kortere periode. Folkeskoleloven giver mulighed for
særlige aftaler om etablering af skolebestyrelse på heldagsskoler, jfr.
folkeskolelovens § 42, stk. 11.
Siden 1. august 2007 har Gyldenstenskolen bestået at 4 forskellige
afdelinger, henholdsvis Kølholm og Bakketoppen i Frederikssund, Svinget i Jægerspris og Hanghøj i Skibby. Det samlede maksimale elevtal
vil kunne være 120 elever.
Det har i forældregruppen og i den nuværende skolebestyrelse været
drøftet, hvorledes der vil kunne oprettes en hensigtsmæssig skolebestyrelse, der kan fungere i forhold til de vilkår, der er på skolen, og som
samlet kan løse de opgaver, der er henlagt til en skolebestyrelse.
Der stilles forslag om, at struktur for den formelle forældreindflydelse
organiseres på følgende måde, jævnfør vedlagte notat:
1. Forældreråd: Der oprettes et forældreråd ved hver af skolens 4
afdelinger bestående af 4 forældrevalgte medlemmer og 1 medarbejderrepræsentant. Rådet vælger formand og næstformand. Afdelingslederen er sekretær for forældrerådet. Der afholdes mindst 4
møder om året.
2. Skolebestyrelse: Skolebestyrelsen består af de 4 forældrerådsformænd samt næstformanden fra Kølhomafdelingens forældreråd.
Herudover vælges 2 af de 4 medarbejderrepræsentanter samt to
elevrepræsentanter – heraf 1 fra Kølholm til skolebestyrelsen. Skoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen. Der afholdes mindst to
årlige møder.
Ovennævnte forslag har været til drøftet på forældremøder på Svinget
og Hanghøj, der tilslutter sig forslaget. Det er tilsvarende godkendt af
den nuværende skolebestyrelse på Gyldenstenskolen, der dækker
Kølholm og Bakketoppen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.
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1. Notat af 13. juni 2008 om skolebestyrelsen på Gyldenstenskolen ved John Hvedhaven.
Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver anbefaler, at Opvækst- og
Udannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at der etableres skolebestyrelse på Gyldenstenskolen i henhold
til de beskrevne retningslinier i sagsfremstilling og notat.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 11. august 2008, sag nr.
61:
Godkendt.
Økonomiudvalget den 19. august 2007, sag nr. 159:
Anbefales.
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Sag nr. 160

Godkendelse af Sundhedsaftale med Region Hovedstaden version
1.1

Journal nr.:

16.00.43 - 012258-2008

Sag fra:

Sundhedschefen

Lovgrundlag:

Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven.
Bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg
og sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling:

Ifølge bekendtgørelsen skal Regionsrådet med hver kommunalbestyrelse indgå sundhedsaftale om varetagelse af opgaver på sundhedsområdet, og som minimum skal aftalen indeholde følgende områder:
• Udskrivningsforløb for svage ældre patienter
• Indlæggelsesforløb
• Træningsområdet
• Hjælpemiddelområdet
• Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse og
• Indsatsen for mennesker med sindslidelser
Sundhedsaftalen skulle indsendes til Sundhedsstyrelsen inden 1. april
2007. Byrådet vedtog den 27. februar 2007 Frederikssund Kommunes
sundhedsaftale.
Sundhedsstyrelsen har i brev af den 25. maj 2007 godkendt Frederikssund kommunes aftale med Region Hovedstaden, med en række konkrete forudsætninger som grundlag. Sundhedsstyrelsen anmodede om
en fornyet indsendelse inden 1. april 2008. Sundhedsstyrelsens godkendelse med forudsætningerne er Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet gjort bekendt med, på møderne i juni
2007.
Efterfølgende er deadline for indsendelse ændret i brev af den 2, juli
2007, til inden 1. oktober 2008.
Da der ikke i Sundhedsstyrelsens ønsker til konkretisering lægges op til
yderligere kommunale forpligtigelser, er der i Sundhedskoordinationsudvalget og KKR enighed om, at det videre forløb er en overvejende
administrativ proces.
Tidsplanen for processen er:
• Inden udgangen af 2007, skal alle arbejdsgruppers kommissorier
være godkendte
• Psykiatrien skal levere deres bidrag til den administrative styregruppe den 1. marts 2008
• Øvrige arbejdsgrupper forelægger deres konkretiseringer i april 2008
• Maj, den administrative styregruppe fremlægger konkretisering af
sundhedsaftalen til politisk behandling i Sundhedskoordinationsudvalget
• Fra juni og frem vil konkretisering af sundhedsaftalerne være til politisk behandling i kommunerne
• 1. oktober 2008 frist for indsendelse af version 1.2 af sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen.
24

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 19. august 2008

Den reviderede sundhedsaftale, samt Frederikssund Kommunes allonge, skal formelt godkendes af Byrådet inden fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.
Forslag til version 1.1 af sundhedsaftalen har været sendt i høring hos
Handicaprådet og Ældrerådet.
Der er ikke kommet bemærkninger fra disse råd til Sundheds-aftalen.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger

Bilag:

1. Følgebrev
2. Revideret Sundhedsaftale for Region Hovedstaden og kommunerne,
3. Allonge for Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden.
Bilag udsendes i papirform til hele byrådet.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, anbefaler Økonomiudvalg og Byråd
1. at godkende den reviderede sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne
2. at godkende Allongen mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Beslutninger:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 11. august 2008, sag nr.
40:
Indstiller pkt. 1 og 2 til godkendelse.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 160:
Anbefales.
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Sag nr. 161

Region Hovedstadens udkast til praksisplan for kiropraktik

Journal nr.:

16.20.00 – 012256-2008

Sag fra:

Sundhedschefen

Lovgrundlag:

Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven
Landsoverenskomsten om kiropraktisk behandling

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune modtog den 25. juni 2008 udkast til Praksisplan for kiropraktik. Høringsfristen er den 27. august 2008.
Af landsoverenskomsten om kiropraktisk behandling fremgår det, at
samarbejdsudvalget, til regionens godkendelse, udarbejder en samlet
planlægning af den kiropraktiske behandling i regionen, således at det
kiropraktiske behandlingstilbud kan indgå i den øvrige sundhedsplanlægning i regionen.
Formålet med planlægningen er dels at skabe overblik over behandlingskapaciteten og vurdere det fremtidige behov, dels at give grundlag
for at vurdere, hvordan det kiropraktiske behandlingstilbud kan indgå i
det samlede sundhedstilbud i regionen.
Kapacitetsplanen
Da der er meget høj grad af egen betaling (80 %) er der ikke samme
krav til regionens styring, men det anbefales, at der foretages en nærmere kortlægning af behandlingskapaciteten, da dækningsgraden i Region Hovedstaden er lavere end landsgennemsnittet.
Udviklingsplanen
Indeholder visioner og anbefalinger vedrørende kiropraktorernes rolle i
forhold til samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet, herunder
samarbejdet med hospitaler og kommuner i regionen.
Derudover indeholder udviklingsplanen en række konkrete anbefalinger
vedrørende:
• Deltagelse i sammenhængende patientforløb
• IT i praksis, herunder opgradering af billeddiagnostik
• Kvalitetsudvikling, dokumentation og forskning
• Samarbejde med hospitalerne
Der vedlægges udkast til høringssvar, som er koordineret med ældreområdet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.
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1.
2.
3.
4.

Høringsbrev
Region Hovedstadens udkast til Praksisplan for kiropraktik
Samlet bilag
Forslag til høringssvar fra Frederikssund kommune

Bilag udsendes i papirform til hele byrådet.
Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes og sendes
inden høringsfristens udløb, med forudsætning for endelig godkendelse i Byrådet den 26. august 2008.

Beslutninger:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 11. august 2008, sag nr.
42:
Anbefales
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 161:
Anbefales.
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Myndighedsansvar for vederlagsfri fysioterapi overgår til kommunerne pr. 1. august 2008

Journal nr.:
Sag fra:

Sektorbudgetchefen

Lovgrundlag:

Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven, med ændring af den 12.juni
2008 (L 141 fremsat 27.marts 2008)

Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog den 12. juni 2008, ændringer til Sundhedsloven. En
af ændringerne er beslutningen om, at myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi overgår til kommunerne pr. 1. august 2008.
Kommunerne kompenseres i forhold til de regionale udgifter til vederlagsfri fysioterapi i 2007, fraregnet 10 pct., fordi kommunerne i forvejen
finansierer 10 pct. af udgifterne via den aktivitetsbestemte medfinansiering. Herudover er kommunerne blevet kompenseret med 10 mio. kr. til
administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye retningslinjer om vederlagsfri
fysioterapi, hvor der sker en udvidelse af målgruppen.
Der er indgået en aftale mellem KL og Danske Regioner som indebærer,
at regionerne på vegne af kommunerne varetager afregnings- og dertil
hørende statistikopgaver i perioden 1. august 2008 til 31. december
2009.

Bevilling:

Frederikssund Kommune kompenseres med 1,564 mio. kr. i 2008 (3,838
mio. kr. i 2009) vedrørende den vederlagsfri fysioterapi og 0,375 mio. kr.
(0,921 mio. kr. i 2009) vedrørende udvidelse af gruppen med vederlagsfri fysioterapi.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Frederikssund Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi forventes
finansieret af DUT-midler i 2008 og 2009.
For så vidt angår udgifterne ved udvidelse af målgruppen er det aftalt, at
sagen efterreguleres, når de endelige udgifter kendes.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren for Kultur, sundhed og IKT indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at godkende at administration af ordningen til udgangen af 2009,
administreres af regionen
2. at der i perioden arbejdes med placering af opgaven i Frederikssund Kommune
3. at bloktilskudsmidlerne svarende til 1,939 mio. kr. i 2008 og
4,759 mio. kr. tilføres sundhedsområdet.
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Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 11. august 2008, sag nr.
44:
1. Anbefales.
2. Enighed om at der arbejdes med placeringen.
3. Anbefales.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 162:
1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Udgiftsvirkningen fastlægges i budgetprocessen.
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Sag nr. 163

Udskiftning af vejbelysning i forbindelse med kabellægning

Journal nr.:

004466-2008/phnie

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

LBK 671 af 19. aug. 1999 om offentlige veje.
Cirkulære nr. 152 af 12. okt 1999 om vejbelysning.
Vejregel 9.20, ” Regler for vejbelysning”.

Sagsfremstilling:

TMU drøftede den 8. april 2008 forskellige modeller i forbindelse med
DONGs kabellægning af el-ledninger. Det blev besluttet at der skulle
laves et revideret oplæg.
Nuværende situation:
Belysningsnettet og el-nettet er i dag ejet af DONG Energy. Kommunen
har kontrakt med DONG Energy som leverer el til belysning samt vedligeholder belysningssystemet.
DONG Energy er i gang med at kabellægge alle el-ledninger som en
konsekvens af ødelæggelser efter de 2 store storme for henholdsvis 4
og 9 år siden. Kabellægningen omfatter kun områder hvor elledningerne i dag hænger i luften. I Frederikssund Kommune er en del
ledninger allerede kabellagt. Det er således ikke hele kommunen der er
omfattet af at skulle have renoveret/ nedgravet ledninger. Se bilag 1
kort over kabellægningsområder. Den blå markering er kabellægningsområde, den grønne er kabellagt i forbindelse med etablering.
DONG starter kabellægning januar 2009 og er færdig november 2011.
Model 1. Når el-ledningerne lægges i jorden er der kun 1 ledning i masterne, nemlig belysningsledningen. Før har el og belysning deltes om
udgifterne til vedligehold af master. Nu bliver belysningsdelen enebetaler. Der skal betales for master der både bærer belysning og for master
der kun bærer ledning (1.500 stk.). Det betyder for Frederikssund Kommune at abonnementsudgiften til leje / vedligehold af masterne stiger
fra 1.800.000 kr. til 3.279.000 kr.
Model 2 Frederikssund Kommune har fået tilbudt at få belysningskablet lagt med ned i jorden. Det vil betyde, at der skal betales en anlægsudgift pr. belysningsmast for at få ført kabel fra jord til masten og
ned igen. Til gengæld skal der kun betales masteleje for de lygtebærende master. Dvs. årlig besparelse på abonnementet på 750.000 kr.
Frederikssund Kommune vil for denne model skulle betale et engangsbeløb på 7.980.000 kr. + 1.800.000 kr. i årligt abonnement. Eller hvis
det afdrages over 20 år, en forhøjelse af abonnement fra 1.800.000 kr.
til 3.284.000 kr.
Model 3. Frederikssund Kommune kan i forbindelse med kabellægningen vælge at udskifte belysningen. I den forbindelse vil masterne også
blive udskiftet fra træmaster til metalmaster. Hvis Frederikssund Kommune vælger at udskifte belysningen kan der opsættes Energibesparende lysarmaturer med natsænkning. Det vurderes fra DONG at der
kan opnås en Energibesparelse på 49 % i kWh. i de berørte områder.
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Det svarer til en besparelse på Energiudgiften på 149.500 kr. (kan forventes at stige ved ny Energiaftale fra 2009).
Den samlede udgift for Frederikssund Kommune er en engangsudgift
på 29.300.000 kr. + abonnement. Eller forhøjelse af abonnement fra
1.800.000 kr. til 4.530.000 kr. inklusive Energibesparelsen.
Ved model 1 og 2 bibeholdes master og armaturer, samt den serviceaftale der indebærer at hvis masterne knækker eller lider skade, udskiftes
de vederlagsfrit til metalmaster. Belysning udskiftes ved hærværk eller
funktionsstop til kuffertarmaturer.
Vurdering:
Nedenstående er en vurdering baseret på gennemgang af DONG
Energys materiale over de renoveringstruede master (master med luftledninger), samt visuel gennemgang af udvalgte strækninger.
Ved gennemgang af alle veje i kommunen viser det sig:
Jægerspris by og omegn (gl. Jægerspris Kommune): Der er planlagt kabellægning på alle blå strækninger på bilag 1. Alle luftledningsmaster er af træ med rørarmaturer. (Bilag 2 billede 1). Ved udskiftning
til model 1 og 2 vil det blive til metalmaster og kuffertarmaturer (billede
2) efterhånden som masterne og belysningen går i stykker. Dette indgår
i den almindelige abonnementsbetaling. Der kan mod merbetaling vælges andet armatur.
Alle master der ikke skal kabellægges er metalmaster med kuffertarmaturer (billede 3).
Skibby By og omegn (gl. Skibby Kommune): alle luftledningsmaster
er af træ med lysrørarmaturer. Kun i Venslev by er der byhatte og på en
enkelt vej (Hellesø) i Østby.
Ved udskiftning til model 1 og 2 vil det blive til metalmaster og kuffertarmaturer efterhånden som masterne og belysningen går i stykker.
Dette indgår i den almindelige abonnementsbetaling. Der kan mod
merbetaling vælges andet armatur.
Alle de master der ikke er omfattet af kabellægningen er metalmaster
med kuffertarmaturer.
Slangerup By og Omegn.
Her er der primært træmaster med lysrørsarmaturer. Omkring sideveje
til Kongensgade dog træmaster med byhat armaturer. (Klosterstræde,
Kannikestræde, Kirketorvet).
Ved udskiftning til model 1 og 2 vil det blive til metalmaster og kuffertarmaturer efterhånden som masterne og belysningen går i stykker.
Dette indgår i den almindelige abonnementsbetaling. Der kan mod
merbetaling vælges andet armatur.
Alle master der ikke skal kabellægges er metalmaster med kuffertarmaturer.
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Frederikssund by.
Kun en lille del af Frederikssund by mangler at få kabellagt luftledninger. Det drejer sig især om vejene ud til Roskildevej samt Færgevej, og
området nord og syd for Strandvangen. Der er i dag gittermaster med
kuffertarmaturer (Færgevej), gittermaster med københavnerarmaturer
(Askelundsvej området), samt træ/ gittermaster med lysrør (Roskildevej,
området nord og syd for Strandvangen), langs Roskildevej i centrum er
der Byhat.
Der er i de kabellagte områder langs Roskildevej Københavnerarmaturer.
Frederikssund omegn.
I de andre byer, Sundbylille, Store Rørbæk, Snostrup og Hørup er der
træmaster med lysrør. Kun i Græse By samt i Ll. Rørbæk er der byhat.
Her er der planlagt fuld kabellægning på alle master.
Ved udskiftning til model 1 og 2 vil det blive til metalmaster og kuffertarmaturer efterhånden som masterne og belysningen går i stykker.
Dette indgår i den almindelige abonnementsbetaling. Der kan mod
merbetaling vælges andet armatur.
Alle master der ikke skal kabellægges er metalmaster med kuffertarmaturer.
Valg af model 1, 2 eller 3.
Ved at vælge model 2 får Frederikssund Kommune mulighed for at
lægge belysningsledningen i jorden sammen med elkablet med den
samme forhøjelse af abonnementsudgift som ikke at foretage sig noget
(model 1).
Ved valg af model 2 eller model 3 eller delvis udskiftning.
Udvalget kan ved de kommende budgetdrøftelser beslutte om alle belysningsarmaturer skal udskiftes eller kun nogle udvalgte steder.
Som det ses af bilag er det ikke hele byområder der kabellægges og
derfor vil byen ikke få et ensartet udtryk.
En mast med Københavner lysarmatur koster i forbindelse med kabellægningen ca. 9.500 kr. Udenfor kabellægningsområder koster det
19.000 kr. pr. mast.
En udskiftning af lysarmaturer på de gennemgående større veje i de 4
byer Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby vil koste følgende i engangsudgift.
Frederikssund by:
Roskildevej 68 master = 646.000 kr.
Slangerup by:
Slagslundevej 13, Københavnsvej 33, Strandstræde 7 = 53 master =
503.500 kr.
Jægerspris by:
Hovedgaden 25, Møllevej 72, Landerslevvejen 9 = 106 master =
1.007.000 kr.
Skibby by:
Hovedgaden 50, Saltsøvej 16, Selsøvej 17, Skuldelevvej 22 = 105 =
997.500 kr.
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I alt 3.153.000 kr. eller forhøjelse af abonnementsbetaling med 295.000
kr./år ved lån over 20 år til 7 % rente.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

1. Områder der kabellægges
2. Oversigt over de forskellige typer armaturer
Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget
indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at udvalget peger på model 2, hvori belysningsledningen kabellægges sammen med el-ledningerne.
2. at udvalget drøfter forslag om udskiftning af lysarmaturer, og
indstiller dette til den videre budgetbehandling

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, sag nr. 81:
Punkt 1 anbefales.
Udvalget anbefaler at der i forbindelse med Dongs Kabellægning af
belysningsledningen kabellægges sammen med Dongs elledninger.
Men at der ikke skiftes belysningarmaturer.

Supplerende
bemærkninger:

Bemærkning fra Analyse- og Udviklingsafdelingen:
Såfremt indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges, skal rammen til
vejbelysning udvides med 1.484.000 kr. som teknisk korrektion til budget 2009, idet denne ikke kan ændres ved politisk beslutning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 163:
Anbefales.
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Sag nr. 164

Renovering af parkbelysning i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

011163-2008 / phnie/jjoha

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Belysningsdirektivet

Sagsfremstilling:

Hele parkbelysningen er i dag ejet og serviceret af Dong Energy.
Dong Energy har oplyst, at de parklamper der står i dag er gået ud af
produktion og skal udskiftes til et andet belysningsarmatur.
I abonnementet med Dong Energy er indeholdt udskiftning af udgåede
og beskadigede lamper.
Dong Energy har oplyst at det er gratis for kommunen at udskifte til 5
udvalgte armaturer. For de øvrige armaturer opkræves en tillægspris pr.
armatur (se bilag 1).
Dong Energy har fremsendt et tilbud på udskiftning af parklamper fra
den nuværende Vintergæk til Københavnerarmatur.
Dette armatur tillægges en merpris på 800 kr. pr. armatur.
I alt skal der udskiftes armaturer for 401.400 kr. (bilag 2)
Det valgte armatur svarer til det valgte armatur i belysningsplanen for
Frederikssund By som er vedtaget af Byrådet i 2006.
Det valgte armatur er det samme som det der lægges op til i forbindelse
med udskiftning af belysningen i forbindelse med kabellægningen langs
vejene.
Armaturet er valgt fordi det i forhold til de ”gratis” alternativer:
1. giver en bedre afskærmning af lyskilden (mere hærværkssikker)
2. har en bedre reflektor = 10 % mere lys
3. Københavnerarmaturet er meget udbredt, hvilket giver en fremtidssikker løsning ved udvikling af nye energisparende tiltag.

Bevilling:

Der meddeles anlægsbevilling på 401.400 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 671.000 kr. til pulje til trafikinvesteringer.
Såfremt udvalget ønsker at fremme de to dagsordener nr. 83 og nr. 99,
er der en underfinansiering på puljen til trafikinvesteringer i budget 2008
på 90.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Oversigt over parklygter og renoveringspriser
2. Tilbud fra Dong Energy vedrørende renovering af parklygter
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Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget:
1. at udvalget beslutter, at der skal vælges en udgiftsneutral løsning til renovering af parklygter eller
2. at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at der af udvalgets resterende anlægsramme på 671.000 kr. bevilges og frigives 401.400 kr. til at udskifte parklygterne til Københavnerarmaturer.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, sag nr. 82:
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der vælges en
udgiftsneutral løsning til renovering af parklygter. Sagen genoptages til
næste møde hvor udvalget vælger armaturer fra en udgiftsneutral løsning.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 164:
Forelægges Økonomiudvalget med henblik på bevillingsfrigivelse.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget redegjorde for sagen, herunder
at man ønsker en løsning som er udgiftsneutral, hvilket vil indebære en
ændring af belysningsplanen for tidligere Frederikssund kommune.
Økonomiudvalget anbefaler på denne baggrund at der vælges en løsning som er udgiftsneutral hvilket indebærer en ændring af belysningsplanen for tidligere Frederikssund kommune.
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Sag nr. 165

Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af belysning
i Jernbanegade, Frederikssund

Journal nr.:

KL: 05.01.12 G01
Captia: 010538-2008 / jjoha

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik / Anlæg & Forsyning

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje, 671 af 19. august 1999.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i det uheld der skete i juli 2007, hvor en belysningsmast knækkede i blæsevejr og beskadigede en person, er belysningsmasterne i Jernbanegade (gågaden) undersøgt af DONG, og
revnedannelse i svejsninger er konstateret i stort set alle 22 master
på Jernbanegade og Kirkegade. Udskiftningen omfatter imidlertid
ikke Østergade, Torvet m.v.
DONG Energy, der ejer belysningen, anbefaler på den baggrund, at
alle master udskiftes inklusiv de eksisterende armaturer, type Albertslund.
Det kan ikke afvises, at en medvirkende årsag til de skader, der er
konstateret på masternes svejsninger, må tilskrives det forhold, at
der til udsmykning af gågaden var placeret blomsterambler på eftermonterede udhængsarme, hvorved masterne er blevet påvirket med
større kræfter end konstruktionen forudsatte.
Monteringen af arme og ophæng af blomsterambler er foretaget af
kommunen uden forudgående aftale med DONG Energy.
Administrationen har på den baggrund forhandlet et forslag til aftale,
som forudsætter delt finansiering mellem kommunen og DONG
Energy. DONG Energy har således afgivet tilbud på opsætning af
nye master og nye armaturer. DONG Energy har foreslået cylindriske master, Ø 115 mm, og montering af ”Park 700”, et armatur med
god spredning af lys på gadearealet og energibesparende i forhold
det eksisterende ”Albertslund”. Den valgte mast vil være i stand til at
bære blomsterambler, hvis disse ønskes genopsat.
Ved valg af armatur er lagt vægt på at give den bedste æstetiske
oplevelse, idet mast plus armatur gerne må skille sig ud og give en
markering af de brolagte arealer. Valget er dog ikke et enten eller,
ønskes et andet blandt mulighederne i DONG’s armaturudbud, vedlagt, kan dette lade sig gøre. Afhængig af valg, vil tilbudsprisen blive
reguleret, skønsmæssigt +/- 300 kr. pr. enhed.
Den af DONG Energy foreslåede løsning, er i overensstemmelse
med ”Plan for udendørs belysning i Frederikssund Kommune”, udarbejdet december 2006.
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DONG Energy har fremsendt tilbud på udskiftning af 22 belysningsenheder på Jernbanegade, Frederikssund.
Tilbudspris 115.500 kr.
Valg af andet armatur
skønnet
Samlet

+/

6.600 kr.
122.100 kr.

Reduceret abonnement som følge af energibesparelse
22 x 4 x kr. 69,59
i alt 6.124 kr. pr. år.
Energibesparelsen indarbejdes i basisbudgettet med virkning fra år
2009.
Der ønskes meddelt anlægsbevilling på 122.000 kr., finansieret af
rådighedsbeløbet på 671.000 kr. til ”Pulje til trafikinvesteringer”.
Såfremt udvalget ønsker at fremme de to dagsordener nr. 82 og nr.
99, er der en underfinansiering på puljen til trafikinvesteringer i budget 2008 på 90.000 kr.
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Tilbud fra DONG af 19. maj 2008.
2. Illustration af Park 700.
3. Parklamper.
Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at tilbud af den 19. maj 2008 fra DONG Energy om udskiftning af belysning på Jernbanegade, Frederikssund, accepteres
2. at der meddeles anlægsbevilling på 122.000 kr. til projektet,
finansieret af det i investeringsoversigten for 2008 afsatte rådighedsbeløb på 671.000 kr. for ”Pulje til trafikinvesteringer”.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, sag nr. 83:
Punkt 2. anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Sagen genoptages til næste møde hvor udvalget vælger armaturer
efter en høring af Handelsstandsforeningen.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 165:
Forelægges Økonomiudvalget med henblik på bevillingsfrigivelse.
Bevillingsfrigivelse anbefales.
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Sag nr. 166

Forslag til affaldsplan 2009-2012 (2020) i høring

Journal nr.:

00815-2008 / bpoul

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven senest den 1. januar 2009 have vedtaget en affaldsplan for årene 20092012. Miljøministeren har dog den 26. juni 2008 udskudt fristen med et
år, således at affaldsplanen skal være vedtaget den 1. januar 2010.
Frederikssund Kommune har siden januar 2008 arbejdet med affaldsplanprocessen sammen med de øvrige kommuner i Vestforbrændings
opland og vælger derfor ikke at udskyde processen med et år.
Inden planen endeligt vedtages skal et forslag til planen have været i
offentlig høring i 8 uger. Det er planlagt at forslaget fremlægges til offentlig høring fra 1. september – 2. november 2008.
Forslag til affaldsplan 2009 – 2012 tager udgangspunkt i Regeringens
affaldsstrategi 2005-08, hvilket er i tråd med Miljøministerens udmelding den 26. juni 2008 om at de eksisterende målsætninger for behandling af affaldet i Affaldsstrategi 2005 - 2008 fastholdes i de kommende
affaldsplaner.
Planen indeholder 16 initiativer, der hver især bygger på en af følgende
målsætninger:
• At forebygge dannelsen af affald.
• At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau.
• At øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordning.
1. Brugerdreven innovation
2. Affaldets vej
3. Direkte genbrug
4. Affaldsforebyggelse; metoder
5. Pap og papir
6. Plastaffald
7. Vis mig dit køkkenskab
8. Farligt husholdningsaffald
9. Batterier og småt elektronik
10. PCB-holdigt affald
11. Bioaffald fra dagligvarehandel
12. Emballageaffald
13. Alternative løsninger til deponi
14. Styrket samarbejde
15. Fremtidens affaldssystemer
16. Information om bioaffaldsordning
Omkring ressourcer – økonomi er det typisk sådan, at I/S Vestforbrænding er tovholder på opgaven.
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Frederikssund Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage
med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops m.m.
Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller
ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift.
Grontmij Carl Bro A/S har udarbejdet affaldskortlægning - og prognoser
for Frederikssund Kommune, der er et tillæg til planen. Tillægget indeholder detaljerede prognoser for kommunens affaldsmængder, behandlingskapacitet, økonomiske forhold mv. Tillægget vil i hørings- og planperioden være tilgængeligt på Frederikssund Kommunens hjemmeside
for interesserede samt i Borgerservice.
Efter høringsperioden indarbejdes indkomne forslag og den endelige
affaldsplan opsættes i et fælles design.
Affaldsplanen er en plan for hvordan der skal arbejdes i planperioden.
Der er ikke en økonomisk vurdering af de enkelte initiativers økonomi.
De økonomiske og ressourcemæssige forhold vil blive belyst i forbindelse med initiativernes gennemførelse.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

1. Forslag til affaldsplan 2009 -2012 (2020) for Frederikssund
Kommune
2. Affaldskortlægning og – prognoser for Frederikssund Kommune
Tillæg til affaldsplanen
3. Design for affaldsplan 2009- 2012
Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik - og Miljøudvalget
indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at forslag til affaldsplan godkendes og sendes i offentlig høring
i 8 uger.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, sag nr. 84:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 166:
Anbefales.
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Sag nr. 167

Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til udførelse af byggemodning

Journal nr.:

010704-2007/171922/hlaur

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Vejloven mv.

Sagsfremstilling:

Byggemodningen af erhvervsområde vest i Slangerup forventes
igangsat senest den 15. september 2008, og afsluttet som en grov
byggemodning hvor der kan bygges fra den 15. december 2008. Byggemodningsarbejdet påregnes endelig færdiggjort i 2009. Området
omfatter 10,1 ha, og er beliggende umiddelbart vest for Slangerup.
Den 18. september 2007 er der bevilget 700.000 kr. til projektering og
tilsyn for så vidt angår vejanlæg, udarbejdelse af digitalt kortgrundlag,
udførelse af geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser samt
arkæologiske forundersøgelser.
Den 24. juni 2008 er der bevilget 939.000 kr. til udførelse af egentlige
arkæologiske undersøgelser.
Den 5. august 2008 er der afholdt indbudt licitation på udførelse af
anlægsarbejdet. Den billigste entreprenør blev Møller & Co. A/S med
en samlet tilbudssum for vej og kloak på 10.877.537 kr.
Der søges nu om anlægsbevilling til byggemodningen, som indeholder
andre poster ud over ovennævnte tilbudssum.

Bevilling:

Bevillingsansøgning:
Vejanlæg
Tilslutningsbidrag til eksterne forsyningsselskaber
Miljøundersøgelser af jord
Udmatrikulering mv.
Samlede udgifter, afrundet

5.939.056 Kr.
1.250.000 Kr.
200.000 Kr.
186.352 Kr.
7 .575.408 Kr.

Der er afsat rådighedsbeløb til byggemodning på
6.055.000 kr. i 2008 og 997.000 kr. i 2009, det vil
sige samlet 7.052.000 kr. Heraf er bevilget
939.000 kr. til arkæologiske undersøgelser, hvorfor der resterer et rådighedsbeløb på 6.113.000
kr. Der søges således om tillæg til rådighedsbeløb
på 1.462.408 kr. i budget 2008 (kassefinansiering).
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
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1. Licitationsresultat, Byggemodning Erhvervsområde Slangerup
Vest. Indstilling til valg af entreprenør, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Andersen & Grønlund.
Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler at Teknik- og Miljøudvalget
indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1.

Beslutninger:

at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 7.576.000
kr. til udførelse af byggemodning af erhvervsområde vest i
Slangerup finansieret af rådighedsbeløb på 5.116.000 kr. afsat
i investeringsoversigten for 2008 på anlægsprojekt nr. 003011
og af rådighedsbeløb på 997.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2009 på anlægsprojekt nr. 003011 samt med
1.463.000 kr. finansieret over kassen til forventet afholdelse i
2009.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, sag nr. 88:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 167:
Anbefales.
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Sag nr. 168

Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til udførelse af kloakanlæg

Journal nr.:

010678-2008/jkbod

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

MBL § 28 Spildevandsudledning

Sagsfremstilling:

Byggemodningen af erhvervsområde vest i Slangerup forventes
igangsat senest den 15. september 2008 og afsluttet som en grov
byggemodning, hvor der kan bygges fra den 15. december 2008.
Byggemodningsarbejdet påregnes endelig færdiggjort i 2009. Området omfatter 10,1 ha og er beliggende umiddelbart vest for Slangerup.
Den 18. september 2007 er der bevilget 400.000 kr. til projektering og
tilsyn for så vidt angår kloakanlæg.
Den 24. juni 2008 er der bevilget 939.000 kr. til udførelse af egentlige
arkæologiske undersøgelser.
Den 29. april er Tillæg til Spildevandsplan Erhvervsområde Slangerup
Vest, Slangerup By godkendt. Herefter har tillægget været i høring 8
uger. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar, hvorfor
tillægget kan godkendes af Teknik- & Miljøudvalget på møde d. 12.
august 2008.
Den 5. august 2008 er der afholdt indbudt licitation på udførelse af
anlægsarbejdet. Den billigste entreprenør blev Møller & Co A/S med
en samlet tilbudssum på 10.877.537 kr.
Der søges nu om anlægsbevilling, som indeholder andre poster ud
over ovennævnte tilbudssum.

Bevilling:

Bevillingsansøgning:
Udgifter til kloakanlæg 6.812.338 kr.
Indtægter, 117 tilslutningsbidrag til kloakforsyningen 5.074.000 kr.
Samlet nettoudgift 1.738.338 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

1. Licitationsresultat, Byggemodning Erhvervsområde Slangerup
Vest. Indstilling til valg af entreprenør, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Andersen & Grønlund.

42

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Indstilling:

Mødet den 19. august 2008

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1.

at der afsættes rådighedsbeløb på nettoudgift 1.738.338 kr. på
investeringsoversigten for år 2008 til projektet.
2. at der ydes anlægsbevilling på nettoudgift 1.738.338 kr. til projektet, som finansieres af mellemværende med kloakforsyningen.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, sag nr. 89:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 168:
Anbefales.
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Sag nr. 169

Frigivelse af anlægsmidler til den kommunale vandforsyning

Journal nr.:

Captia: 009727-2008/mohan

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven

Sagsfremstilling:

Vandforsyningen ønsker at igangsætte en række anlægsprojekter til
afvikling i 2008.
Der søges om frigivelse af anlægsmidler til følgende projekter:
Projekt nr. 104037 Større reparationsarbejder, maskiner.
For at sikre den fortsatte vandindvinding, skal vandforsyningen i år
have regenereret 6 boringer. Der er indhentet tilbud fra 2 brøndborefirmaer. Arbejdet forventes udført for 130.000 kr.
Borerørsforseglingerne på alle boringer i Frederikssund skal efterses/udskiftes. Desuden ønskes boringerne sikret mod hærværk og
indbrud med en ADSL forbindelse til SRO anlægget, således at boringerne stoppes ved uvedkommendes forsøg på adgang. Arbejdet forventes udført for 150.000 kr.
Den gamle frekvensomformer på Ådalsværket skal udskiftes på grund
af defekt strømforsyning. Den sidste af de gamle store rentvandspumper ønskes udskiftet med en tidssvarende pumpe, der passer til det
nuværende forbrug. Arbejdet forventes udført for 100.000 kr.
Projekter for i alt 380.000 kr.
Projekt nr. 104039 Renovering af vandværker.
Murværket på Ådalsværket skal renoveres på grund af murbier. Vandforsyningen ønsker ved samme lejlighed at ”filse” murværket, således
at vandværket udvendigt kommer til at fremstå som det nye byggeri på
Kilde Allé (Skattecentret). Vandforsyningen har indhentet tilbud på
arbejdet på 270.000 kr.
Det ene efterfilter på Marbæk Vandværk virker ikke i højre side. Dette
tyder på et nedbrud på luftfordelerrørene i filtret. Vandforsyningen har
indhentet et prisoverslag på tømning af filtret og udskiftning af luftfordelerrørene på 150.000 kr.
Af hygiejniske grunde ønskes de gamle trædøre på vandværkerne i
Jægerspris udskiftet med aluminiumsdøre. Prisoverslag: 60.000 kr.
For at opfylde lovkrav vedrørende boringer, skal boringerne på Femhøj og Dalby indhegnes. Prisoverslag: 220.000 kr.
For at reducere vedligeholdelsen af Femhøj Vandværk, ønsker vandforsyningen at udskifte de gamle rør og ventiler på vandværket, da de
kræver en del vedligeholdelse. Prisoverslag: 210.000 kr.

44

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 19. august 2008

For at sikre højdebeholderen mod uvedkommende indtrængen, ønskes alle inspektionsdæksler (11 stk.), sikret med alarm til SRO anlægget. Prisoverslag: 86.000 kr.
Endvidere ønskes 96.000 kr. overført til: ”Projekt nr. 104061 Ådalens
Vandværk. Hævning af ventilbrønde”.
Der er projekter til en samlet sum af 996.000 kr. plus overførsel af
96.000 kr. i alt 1.092.000 kr.
Projekt nr. 104061 Ådalens Vandværk. Hævning af ventilbrønde.
For at opfylde kravene til bekendtgørelse om arbejdsmiljø ønsker
vandforsyningen at udskifte de underjordiske ventilbrønde på råvandsledningen til Ådalens Vandværk med overjordiske ventilhuse.
Prisoverslag: 300.000 kr.
Bevilling

Der søges om udgiftsbevilling på i alt 1.180.000 kr.
Bevillingen finansieres af følgende rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for år 2008:
Projekt nr. 104037 Større reparationsarbejder maskiner.
Frigivelse af 169.000 kr. som er overført fra 2007 fra: ”Projekt nr.
104034 Større reparationsarbejder boringer”. Det i budget 2008 afsatte beløb på 215.000 kr. er frigivet af Byrådet den 26. februar 2008.
Projekt nr. 104039 Renovering af vandværker.
Frigivelse af 807.000 kr. som er overført fra 2007. Heraf overføres
96.000 kr. til projekt nr. 104061. Det i budget 2008 afsatte beløb på
542.000 kr. er frigivet af Byrådet den 26. februar 2008.
Projekt nr. 104061 Ådalens Vandværk. Hævning af ventilbrønde.
Frigivelse af 204.000 kr. som er overført fra 2007.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at der meddeles en anlægsbevilling på nettoudgift 169.000 kr.
til projekt nr.104037, som finansieres af midler overført fra det
på investeringsoversigten 2007 afsatte rådighedsbeløb.
2. at der meddeles en anlægsbevilling på nettoudgift 807.000 kr.
til projekt nr. 104039, som finansieres af midler overført fra det
på investeringsoversigten 2007 afsatte rådighedsbeløb.
3. at der meddeles en anlægsbevilling på nettoudgift 204.000 kr.
til projekt nr. 104061, som finansieres af midler overført fra det
på investeringsoversigten 2007 afsatte rådighedsbeløb.
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Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, sag nr. 96:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 169:
Anbefales.
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Sag nr. 170

Strategi for nedbringelse af udgifterne til sygedagpenge

Journal nr.:

16.19.10P22 (MK)

Sag fra:

Den ordførende direktør

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

For at ændre udviklingen på sygedagpengeområdet og optimere indsatsen er der behov for ændringer i strategien.
Sygedagpengeudgifterne i Frederikssund Kommune er - i lighed med
tendensen i store dele af det øvrige land – steget betragteligt gennem
det seneste år. De stigende udgifter har sammenhæng med, at flere
borgere har været sygemeldt og at den gennemsnitlige varighed af forløbene er steget. Som en del af udviklingen ses også et væsentligt
øget antal sager med varighed udover 52 uger.
En optimering af indsatsen forventes at kunne nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygeforløbene hvilket er ønskeligt ikke kun af økonomiske årsager, men ikke mindst af hensyn til virksomhedernes behov
for arbejdskraft og de sygemeldtes behov for en hurtig afklaring af deres situation.
En optimering af indsatsen er også påkrævet for at kommunen lever op
til lovgivningens krav til opfølgningen i sagerne.
Der arbejdes med følgende tiltag:
1. Opnormering af sagsbehandlerressourcerne og tilførsel af en juridisk fagkonsulent
2. Optimering af arbejdsgange
3. Køb af midlertidig bistand fra eksternt firma
4. Ændret organisering/arbejdsdeling i teamet
5. Bedre it-understøttelse
Ad.1. Antallet af sager pr. medarbejder har indflydelse på udgiftsniveauet. Dels fordi en hurtig indsats antages at have betydning for varigheden af sygeforløbene, dels fordi kommunen ikke kan hjemtage
refusion, hvis reglerne omkring opfølgning i sagerne ikke overholdes.
En opnormering med 3 sagsbehandlere forventes at indebære et
sagstal pr. medarbejder, der gør det muligt at overholde lovgivningens
krav til opfølgning i sygedagpengesager og sikre en hurtigere afklaring
af den enkelte borgers arbejdsevne.
Lovgivningen på området er kompliceret og der er behov for mere faglig og ledelsesmæssig opbakning end det tidsmæssigt er muligt for
teamlederen på området at yde. Opnormeringen med en juridisk konsulent vil gøre det muligt ledelsesmæssigt at følge op på enkeltsager og
sikre ensartethed og fremdrift i indsatsen.
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Ad.2. Med henblik på at understøtte god sagsbehandlingsskik og skabe
grundlag for en hurtigere afslutning af sygedagpengeforløbene, er sygedagpengeområdet i april-maj gennemgået af KPMG i samarbejde
med ledelse og medarbejdere i Jobcentret. Denne kortlægning har vist
forbedringspotentiale med hensyn til udvikling af ensartet praksis, fælles forståelse af centrale begreber og standarder/metoder i indsatsen.
Der arbejdes videre hermed. KPMG´s indsats finansieres via afsatte
midler til forvaltningsrevision.
Ad.3. Med henblik på hurtigt at søge at vende udviklingen i antallet af
langvarige sager, er der indgået aftale med ekstern leverandør om
udarbejdelse af et lovmedholdeligt afgørelsesgrundlag i et antal sager
over 52 uger til en pris på 350.000 kr.
Ad.4. Strukturen i fastholdelsesteamet ændres i retning af øget specialisering. Herved forventes opnået såvel en større effektivitet som en
bedre kvalitet, når den enkelte medarbejder målrettet kan kvalificeres
indenfor et mindre ansvarsområde frem for at dække meget brede lovområder.
Ad.5. Jobcentret har i april/maj implementeret jobcenter it-system til
understøttelse af indsatsen. Dette giver såvel den enkelte medarbejder
som ledelsen bedre mulighed for at følge indsatsen.
Bevilling:

Udgiften til 3 sagsbehandlere udgør på årsbasis anslået 1.190.000 kr.
Udgiften til 1 juridisk fagkonsulent udgør på årsbasis anslået 525.000
kr.
Udgiften til køb af ekstern leverandør til afdækning af sager over 52
uger udgør et engangsbeløb på 350.000 kr.
I år 2008 andrager udgifterne samlet 977.000 kr.:
• 496.000 kr. til ansættelse af sagsbehandlere
• 131.000 kr. til ansættelse af juridisk fagkonsulent
• 350.000 kr. til afdækning af langvarige sager
I år 2009 og fremover udgør udgifterne 1.715.000 kr.
Udgiverne modsvares af tilsvarende besparelser på udgifterne til udbetaling af sygedagpenge.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Helårseffekten i 2009 betyder øgede serviceudgifter for Frederikssund
Kommune svarende til 1,715 mio. kr. Udgiften forudsættes finansieret
af tilsvarende færre udgifter til sygedagpenge (overførselsudgifter).
Der forventes således en reduktion svarende til 3,3% af det samlede
sygedagpengebudget.
Budgetterne omplaceres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.7
2008.

Bilag:

Ingen
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Den ordførende direktør anbefaler overfor Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget:
1. at udvalget tilslutter sig den ændrede strategi.
2. at der sker budgetomplacering ved budgetopfølgningen pr.
31. juli 2008

Beslutninger:

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. august 2008, sag
nr. 37:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 170:
Godkendt.
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Sag nr. 171

Håndværkerforeningen for Skibby og omegns legat

Journal nr.:

00.06.00A30

Sag fra:

Velfærdservice og Kommunikation

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Skibby Erhvervsforening har, indtil foreningen ophørte, administreret
Håndværkerforeningen for Skibby og omegns legat, idet legatets årlige
nettooverskud blev uddelt hvert andet år (sidste gang i 2005).
Legatet kan søges af unge håndværkere under uddannelse fra Skibby
sogn og Ferslev-Vellerup og Skuldelev-Selsø sogne.
I fundatsens § 6, er anført, at legatet skal bestyres af Skibby Erhvervsforening, eller et af dette blandt dets medlemmer nedsat særligt legatudvalg.
Endvidere er det anført i fundatsens § 8, at skulle Skibby Erhvervsforening nogensinde ændres, enten ved deling eller ved sammenlægning,
vil legatet overgå til Frederikssund Kommune (som tidligere Skibby
Kommune er sammenlagt med pr. 1. januar 2007).
Ved Skibby Erhvervsforening ophør udgjorde kapitalen pr. 31. marts
2008 42.073,27 kr., hvoraf formuen udgør de 40.000,00 kr. Beløbet er
blevet overført til en konto i kommunen.
Stifteren af legatet Arthur Østergaard, har pr. telefon foreslået, at formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Arthur Østergaard selv kunne forestå uddeling af legatportioner hvert andet år. Annonce indrykket i august og uddelingen foretages i september.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Indstilling:

1. Kopi af fundatsen.
2. Skrivelse af 11. marts 2008 fra Skibby Erhvervsforening om
overdragelse af legatets kapital til Frederikssund kommune.
3. Køreplan for uddeling af legater.
Forvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at de
anbefaler overfor Økonomiudvalget:
1. At formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeges til sammen med legatets stifter at forestå uddeling af
legatportioner hver andet år, første gang i 2008.
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Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. august 2008, sag
nr. 40:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 171:
Godkendt.
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Sag nr. 172

Legat for værdigt trængende

Journal nr.:

00.06.02A30/1872-2008

Sag fra:

Velfærdsservice og Kommunikation

Lovgrundlag:

Fondslovens § 32, stk. 1

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en administrativ forenkling samt muligheden for at
forøge nytten af kommunens legatuddeling, skal det foreslås, at de nuværende 4 legater for værdigt trængende (Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund) sammenlægges til 1 legat –
Frederikssund Kommunes fælleslegat for værdigt trængende.
En sammenlægning af de næsten enslydende legater vil give en ènsartet behandling af ansøgerne, uanset hvor i kommunen de bor.
Legaterne er følgende:

Kapital pr.31. december 2007.

Skibby kommunes legat for værdig trængende
250.495,35 kr.
Fælleslegat til sociale formål i Slangerup Kommune
271.935,00 kr.
F.K. Larsen og hustrus mindelegat (Gerlev by og sogn) 32.000,00 kr.
Legat for værdig trængende og børnehaver i Frederikssund
121.841,51 kr.
i alt
676.270,86 kr.
Legaterne administreres af Social- og Ældreudvalget. Der annonces
hvert år i november/december måned og legatportionerne uddeles ved
juletid.
Såfremt det godkendes at legaterne sammenlægges, skal Civilstyrelsen ansøges herom og de skal også stadfæste det oprettede fælleslegat.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Fundatserne på de 4 legater.
2. Regnskaber for 2007.
Forvaltningen indstiller til Social- og Ældreudvalget:
1. at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Civilstyrelsen ansøges om at legaterne sammenlægges til èt legat – Frederikssund Kommunes fælleslegat for værdigt trængende.
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Social- og Ældreudvalget den 13. august 2008, sag nr. 68:
Indstillingen tiltrædes.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 172:
Godkendt.
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Sag nr. 173

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af omklædningsrum i
Frederikssund Hallerne

Journal nr.:

011059-2008

Sag fra:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet har i budget 2008 afsat en anlægsbevilling på 3,944 mio. kr. til
renovering af Frederikssund Hallerne, fordelt med 0,986 mio. kr. i hvert
af årene 2008 – 2011.
Denne anlægsbevilling er en fortsættelse af den anlægsbevilling som
Frederikssund Kommune meddelte i 2006 til 1. etape renoveringen.
1. etape omfattede renovering af 2 omklædningsrum og blev afsluttet i
2007 med et overskud på 0,434 mio.kr. Overskuddet er overført til 2008
til denne bevilling, hvorfor der i 2008 som udgangspunkt er et rådighedsbeløb på 1,420 mio. kr.
Kommunens bygningsafdeling har indhentet tilbud på renovering de 6
resterende omklædningsrum.
Udgiften til renovering af 4 af de 6 omklædningsrum anslås at ville koste 1,286 mio. kr. og kan således finansieres inden for det disponible
rådighedsbeløb i 2008.
De resterende to omklædningsrum kan renoveres i 2009 for i alt 0,724
mio. kr. (ved udskydelse af projektet fra 2008 til 2009 er overslaget opskrevet med 5 %).
Den samlede renovering vil da beløbe sig til 2,010 mio. kr.
Såfremt de 6 omklædningsrum i stedet renoveres som ét projekt i 2008
vil arbejdet kunne udføres for 1,820 mio. kr. svarende til en mindre udgift på 0,190 mio. kr. i forhold til at opdele arbejdet i to etaper.
En samlet renovering af de 6 omklædningsrum vil ikke kunne afholdes
indenfor rådighedsbeløbet i 2008. Der mangler 0,400 mio. kr., som vil
kunne findes ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i
2011, således at anlægsbevilling er uændret.
Der skal derfor tages stilling til om renoveringen ønskes gennemført
som en etape omfattende alle de resterende 6 omklædningsrum, eller
om renoveringen skal gennemføres som 2 etaper med renovering af 4
omklædningsrum i 2008 og de sidste to i 2009.
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Bevilling:

Udgiften kan afholdes inden for den samlede anlægsbevilling; men hvis
arbejdet ønskes udført som én etape skal der meddeles tillægsbevilling
til rådighedsbeløbet i 2008 på 0,4 mio. kr. imod en tilsvarende reduktion
af rådighedsbeløbet i 2011.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Anlægsudgiften er omfattet af rammen for skattefinansierede bruttoanlæg for 2008, hvorfor en evt. tillægsbevilling medfører risiko for økonomiske sanktioner. Der er dog tale om et relativt begrænset beløb i forhold til kommunens samlede anlægsaktivitet, og ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 blev det vurderet, at den ledige bruttoanlægsramme var ca. 0,9 mio. kr. Der er derfor tale om en begrænset risiko,
som bør sammenholdes med besparelsen ved at gennemføre renoveringen som ét projekt.

Bilag:

Indstilling:

1. Notat af 12. juni 2008 fra Kommunale Bygninger
2. Beskrivelse af arbejdets omfang.
3. Plantegning.
Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at renoveringsarbejdet gennemføres som enten en eller to etaper,
2. at udvalget, hvis det ønsker arbejdet gennemført som en etape i
2008 søger om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til rådighedsbeløbet i 2008 imod en samtidig nedskrivning af rådighedsbeløbet i
2011
3. at udvalget søger om frigivelse af de nødvendige rådighedsbeløb i 2008 således: Ved en etape søges om frigivelse af 1,820
mio. kr. og ved to etaper søges om frigivelse af 1,286 mio. kr.

Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2008, sag nr. 59:
Udvalget anbefaler at renoveringsarbejdet gennemføres som en etape,
og søger derfor om en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2008, som finansieres ved en samtidig nedskrivning af
rådighedsbeløbet i 2011.
Udvalget søger derfor om frigivelse af 1,820 mio. kr.
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 173:
Anbefales.

55

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 19. august 2008

Sag nr. 174

Forslag vedr. løsning omkring IP telefoni og etablering af lokal
telefonomstilling i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

Sagsnr. 85.11.08 P20 (Captia sag 004802-2008)

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har på nuværende tidspunkt en omstillingsløsning, der er outsourcet til KMD i Ålborg.
Driftsudgifterne til omstillingen er steget fra 1.3 mio. kr. i 2007 til 2.4
mio. kr. i 2008. Endnu en prisstigning blev varslet af KMD til 3.6 mio. kr.
i 2009.
Denne varsling førte til indgåelse af gensidig overenskomst mellem
KMD og Frederikssund Kommune den 1. januar 2009, om at KMD pr.
1. januar 2009 ikke længere tilbyder en omstillingsløsning for Frederikssund Kommune.
Dette medfører, at Frederikssund Kommune pr. 1. januar skal have
etableret egen omstillingsløsning.
Endvidere er den nuværende telefoniløsning baseret på en samling af
de gamle systemer fra de 4 kommuner, hvilket i stigende grad giver
anledning til driftsforstyrrelser.
Administrationen har derfor udarbejdet forslag om oprettelse af egen
telefonomstilling på Frederikssund Rådhus samt opgradering til,
IP-telefoni for administrationen og de institutioner, der i dag er opkoblet
til hovedtelefonanlægget. Anlægget vil løbende kunne udvides til at
omfatte flere/alle eksterne institutioner.

Bevillinger:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Etableringsudgift vedr. nyt IP-telefoniamlæg 4.675.000 kr.
Projektomkostninger 300.000 kr.
Fysisk etablering af omstilling 200.000 kr.
I alt til leasing finansiering: 5.175.000 kr.
Driftsudgifter.
Det anslås, at der skal anvendes 4 omstillingsansatte supportmedarbejder placeret i IKT afdelingen. Der søges ikke bevilling til dette, da
det forventes, at ville kunne afholdes indenfor betalingen vedr. omstilling til KMD.

Bilag:

Ingen.
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Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Økonomiudvalget
anbefaler Byrådet:
1. at det tages til efterretning, at kontrakt vedrørende ekstern telefonomstilling ophører, og at opgaven hjemtages til kommunen.
2. at der etableres en IP-telefonniløsning for administrationen og
de institutioner, der i dag er opkoblet til hovedanlægget.
3. at der anvendes 5.175.000 kr. fra Leasingrammen på IKT området

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 174:
Anbefales.
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Sag nr. 175

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 for Strandparken, Sydbyen,
Frederikssund

Journal nr.:

01.02.15. P16/012145-2008/krasm

Sag fra:

By og land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 021 for
Strandparken, Sydbyen Frederikssund, har det vist sig hensigtsmæssigt at justere eksisterende kommuneplantillæg nr. 20 tidligere Frederikssund Kommune, som omfatter Strandparken.
Formelt indebærer det mindre tekniske justeringer af rammeområdet.
Samtidig gives området en rammebenævnelse: F4.5.
Før endelig godkendelse skal forslag fremlægges i offentlig høring i 8
uger jævnfør Planlovens bestemmelser.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Rammeområde defineret i eksisterende kommuneplantillæg nr.
20 (1 side)
2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 011 (2 sider).
By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at Kommuneplantillæg nr. 011 for Strandparken, Sydbyen, Frederikssund sendes i offentlig høring i 8 uger jævnfør Planlovens
bestemmelser.
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Plan- og Udviklingsudvalget den 14. august 2008, sag nr. 72:
Indstillingen tiltrådt.
”Et mindretal bestående af Ole Søbæk (C) udtaler:
Tilvejebringelsen af et detaljeret planmæssigt grundlag for anvendelsen
af Østersvej 4 samt opførelsen af en naust i område F4.5, er for
Østersvej 4 i strid med forudsætningerne for budgetaftale ’07, samt
foregriber for begge planelementer Kommuneplan 09 og Turismestrategi. De konservative tager således forbehold for elementer i lokalplanforslaget der vedrører Østersvej 4 samt naust og gør opmærksom på,
at plangrundlaget ikke medfører en pligt til at gennemføre mulighederne beskrevet i dette.”
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 175:
Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.
Morten Skovgaard (C) kunne ikke tilslutte sig indstillingen og tilsluttede
sig udtalelsen af Ole Søbæk (C) fra Plan- og Udviklingsudvalget.
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Sag nr. 176

Forslag til Lokalplan nr. 021 for Strandparken, Sydbyen, Frederikssund

Journal nr.:

01.02.05. P16/003053-2007/krasm

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Med henvisning til helhedsplan for Sydbyen vedtaget d. 5. februar 2005
af tidligere Frederikssund Kommunes Byråd samt tilhørende tids - og
investeringsplan, skal de arealer i Sydbyen, der tidligere har været anvendt til industri og fyldplads, omdannes til strandpark og sammenkobles med eksisterende offentlige strandarealer.
For realisering af beslutningen er der udarbejdet et forslag til lokalplan
nr. 021 for området.
Strandparken består af 3 delområder:
Område 1 der udgør den eksisterende bypark.
Område 2 der indeholder adgangsveje, ophalerplads og mole, den
store græsslette samt tidligere forvalterbolig. Forvalterboligen skal indeholde kiosk, servicefaciliteter samt multianvendelige rum for fritidsorganisationer, skoler og institutioner.
Til forvalterboligen knyttes desuden et byggefelt for muliggørelse af
opførelse af en naust (et vikingebådhus) for Sif Ege.
Område 3 der omfatter selve Ørnestensbjerget.
For detaljeret beskrivelse af lokalplanområdet og intentionerne med
samme, henvises til bilag 1.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der indhentet
tilladelser fra Kystdirektoratet og Miljøcenter Roskilde. Der er desuden
udarbejdet rapport vedrørende bølge- og strømforhold af DHI samt fortaget feltbesigtigelser af Amphi jævnfør Natura 2000 og habitatsdirektivet.
Lokalplanen er udarbejdet med respekt for eksisterende flora og fauna.
Det bemærkes at det i bilag 1, side 10 med rødt fremhævede afsnit,
vedrørende indhentning af en § 8-tilladelse jævnfør jordforureningsloven, fortsat behandles i kommunens Miljøafdeling.
Lokalplanforslaget anbefales ikke fremlagt i offentlig høring, før § 8 –
tilladelsen foreligger.
Der er gennemført en SMV-screening af området. På baggrund af
ovennævnte undersøgelser og udtalelser fra relevante myndigheder
vurderes det, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet lokalplanen ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer, § 3, STK. 1
NR. 3.
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Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Forslag til lokalplan nr. 021
By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at forslag til Lokalplan nr. 021 fremlægges i offentlig høring i 8
uger jævnfør Planlovens bestemmelser, idet den offentlige høring først igangsættes når tilladelse fra Jordforureningslovens §
8 foreligger.

Beslutninger:

Plan- og Udviklingsudvalget den 14. august 2008, sag nr. 73:
Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker præciseret, at ordet ”skal” i
første afsnit, 2. linie på side 7 ændres til et ”kan” og tilføjet et ”hvor der
kan” i 2. afsnit, i stedet for ”reserveret for”.
”Et mindretal bestående af Ole Søbæk (C) udtaler:
Tilvejebringelsen af et detaljeret planmæssigt grundlag for anvendelsen
af Østersvej 4 samt opførelsen af en naust i område F4.5, er for
Østersvej 4 i strid med forudsætningerne for budgetaftale ’07, samt
foregriber for begge planelementer Kommuneplan 09 og Turismestrategi. De konservative tager således forbehold for elementer i lokalplanforslaget der vedrører Østersvej 4 samt naust og gør opmærksom på,
at plangrundlaget ikke medfører en pligt til at gennemføre mulighederne beskrevet i dette.”
Økonomiudvalget den 19. august 2008, sag nr. 176:
Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.
Morten Skovgaard (C) kunne ikke tilslutte sig indstillingen og tilsluttede
sig udtalelsen af Ole Søbæk (C) fra Plan- og Udviklingsudvalget.
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Meddelelser

Borgmester og ordførende direktør orienterede om de foreløbige forventninger til budgetudviklingen.
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Lukket dagsorden
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