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Åben dagsorden
Sag nr. 43

Tidsplan for budget 2009-2012

Journal nr.:

03.11.01.S00/001253-2008/morje

Sag fra:

Budgetchefen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Budgetafdelingen har udarbejdet et forslag til tidsplan for udarbejdelsen
af budget 2009 samt overslagsårene 2010-2012.
Forslaget indeholder, foruden en lang række administrative aktiviteter,
flg. væsentlige tidsfrister:
15. april:

Afholdelse af budgetseminar for Byrådet.

22. april:

Økonomiudvalget fastlægger retningslinjer for
fagudvalgenes budgetarbejde m.v.

2.–17. juni:

Budgetmøder i fagudvalg.

21.-22. august:

Budgetseminar for Byrådet.

2. september:

Økonomiudvalget udarbejdet budgetforslag til
Byrådets 1. behandling.

9. september:

Byrådet 1.behandler budgetforslaget.

10.-26. september: Budgetforslaget udsendes i høring.
2. oktober:

Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

9. oktober:

Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at tidsplanen godkendes.
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Beslutninger:

Mødet den 18. marts 2008

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 43:
Anbefales.
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Sag nr. 44

Orientering om tillægsbevillinger og likviditet 2008

Journal nr.:

00.01.00.S01/004515-2008/morje

Sag fra:

Budgetchefen

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2

Sagsfremstilling:

Budgetafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger
til budget 2008 samt oversigt over likvide beholdninger for 2008.
Tillægsbevillingsoversigten viser, at der er givet tillægsbevillinger for
13,9 mio. kr. til budget 2008. Dette skyldes den fremrykkede modtagelse af udlodningen fra FBS (tidl. KommuneForsikring), som allerede er
indgået i 2007. Til gengæld modtages udlodningen ikke i 2008 som
oprindeligt budgetteret. Den manglende indtægt i 2008 har dog ikke
betydning for kommunens overholdelse af servicerammen, da udlodningen var budgetteret under renteindtægter.
Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo februar på 207,0 mio.
kr., og et gennemsnit efter kassekreditreglen på 229,2 mio. kr.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2008
2. Likviditetsoversigt 2008
Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 44:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 45

Låneoptagelse vedr. 2007

Journal nr.:

00.01.00Ø20/004577-2008/morje

Sag fra:

Budgetchefen

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 41 og § 58

Sagsfremstilling:

I budget 2007 er der forudsat låneoptagelse vedr. 2007-lånerammen på
49,7 mio. kr. Grundet stor usikkerhed om forudsætningerne er disse lån
ikke hjemtaget i 2007, men lånerammen for 2007 kan udnyttes frem til
31. marts 2008.
Lånerammen for 2007 kan nu opgøres således:
(1.000 kr.)
Demensboliger på Østergården
Skoleanlæg
Lån til betaling af ejd.skatter
Lån til sociale udgifter
I alt
- heraf ekskl. Ældreboliger

Budget
18.209
11.700
8.500
11.250
49.659

Låneramme
17.386
15.063
6.795
11.250
50.494

Forskel
-823
3.363
-1.705
0
835
1.658

Demensboliger på Østergården belånes efter særskilt lovgivning, og
ydelserne på lån finansieres via huslejebetaling.
Lån til sociale udgifter er en ekstraordinær låneadgang i forbindelse
med strukturreformen, og dette lån kan maksimalt optages med en løbetid på 5 år.
Lån til skoleanlæg og lån til betaling af ejendomsskatter er omfattet af
den almindelige lånebekendtgørelse, og udgifterne hertil kan finansieres ved 25-årigt lån i KommuneKredit. Ved hjemtagelse af lån på yderligere 1.658.000 kr., kan der forventes ekstra årlige ydelser på ca.
130.000 kr.
Bevilling:

Der søges ingen bevilling p.t., idet det anbefales, at den bevillingsmæssige tilpasning sker i forbindelse med årets første budgetopfølgning.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen bemærker, at sagen medfører en ekstraordinær indtægt i 2008, som dog skyldes, at den tilsvarende, budgetterede indtægt
ikke er hjemtaget i 2007.

Bilag:

Ingen.
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Indstilling:

Mødet den 18. marts 2008

Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Byrådet anbefales:
1. at der hjemtages lån på 50.494.000 kr., fordelt med 17.386.000
kr. vedr. ældreboliger, 11.250.000 kr. vedr. sociale udgifter og
21.585.000 kr. vedr. skoleanlæg og lån til betaling af ejendomsskatter på vilkår som anført ovenfor.
2. at administrationen bemyndiges til at hjemtage lånene.
3. at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 45:
Anbefales.
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Mødet den 18. marts 2008

Sag nr. 46

Orientering om finanslovsforlig 2008

Journal nr.:

00.01.00.S01/004517-2008/morje

Sag fra:

Budgetchefen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der er i marts 2008 indgået forlig om finansloven for 2008. Heri indgår
en aftale om justering af aftalesystemet for den kommunale økonomi.
Aftalen indebærer bl.a.:
•

•

•

At der, såfremt kommunerne under ét overskrider henholdsvis
de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto) i 2008, foretages individuel modregning i
bloktilskuddet for 2009. Anlægsudgifter til køb af jord samt til
opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning
hertil er dog undtaget.
Der etableres en lovfæstet skattemekanisme, der indebærer, at
der, hvis den samlede kommunale beskatning stiger, vil ske en
inddragelse af det kommunale merprovenu. Mekanismen er en
kombination af individuel og kollektiv modregning, således at
der i år 1 foretages 75% individuel modregning og 25% kollektiv
modregning, i år 2 50/50% og i år 3 25/75%.
Finansministeren gives hjemmel til at beslutte, at en del af balancetilskuddet op til 1 mia. kr., gøres betinget af, at kommunerne overholder indgåede økonomiaftaler. Det betingede balancetilskud kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op
til de aftalte rammer for den kommunale økonomi.

Aftalen stiller store krav til kommunens budgetoverholdelse i 2008, idet
et merforbrug kan medføre en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet i
2009.
Administrationen er i færd med at analysere erfaringerne fra budget
2007 og revurdere budget for 2008. Der vil på Økonomiudvalgets møde
blive redegjort herfor samt hvorvidt finanslovsforliget indebærer behov
for nye styringstiltag.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Aftale om justering af aftalesystemet for den kommunale økonomi.
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Indstilling:

Mødet den 18. marts 2008

Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalg:
1. at orienteringen om finanslovsforlig 2008 drøftes.
2. at orientering om finanslovsforlig 2008 tilsluttes.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 46:
1. Orienteringen drøftet.
2. Budget 2008 forudsættes overholdt, med fortsat fokus på økonomisk forsvarlighed. Der vurderes ikke behov for nye budgetinitiativer pt.
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Mødet den 18. marts 2008

Sag nr. 47

Region Hovedstadens udkast til Bruger- Patient og Pårørendepolitik i høring

Journal nr.:

16.00.00 / 3448-2008/COBEN

Sag fra:

Sundhedschefen

Lovgrundlag:

Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har den 11. februar 2008, modtaget Region
Hovedstaden udkast til Bruger- Patient og Pårørendepolitik. Svaret skal
være regionen i hænde senest den 14.april 2008.
Målgruppen for politikken er brugere og patienter, der modtager ydelser
dækkende sundheds- psykiatri og handicapområdet.
Sundhedsområdet dækker både hospitaler og praksissektor eks. alment
praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger mv.
I udkastet er politikken bygget op om 4 værdier og leveregler relateret til
disse værdier.
Værdierne er:
•
•
•
•

Vi tager hensyn til, hvem du er,
Vi træffer ingen beslutning om dig uden dig,
Vi spørger dig, fordi vi gerne vil vide, hvad du mener,
Vi slipper dig ikke, før du selv eller andre er klar til at gribe.

Politikken angiver gennem leveregler for, hvordan man vil arbejde med
værdierne. En del af levereglerne vil være relateret til de indgåede
sundhedsaftaler med kommunerne, og de kontakter der løbende skal
forbedres når patienter eks. går fra indlæggelse til hjælp i eget hjem,
eller planlægning af kroniker-forløb.
Politikken opstiller gedigne mål for inddragelse og samarbejde med
brugerne, patienter og pårørende i det daglige arbejde.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Udkast til Bruger- Patient og Pårørendepolitik, med høringsbrev.
2. Forslag til Frederikssund kommunes høringssvar.
Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes.
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Beslutninger:

Mødet den 18. marts 2008

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 3. marts 2008, sag nr.
10:
Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 47:
Anbefales.
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Mødet den 18. marts 2008

Sag nr. 48

Årlig redegørelse til det Regionale Udviklingsråd

Journal nr.:

16.00.01 K07

Sag fra:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation samt Opvækst og
Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service § 188
Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006

Sagsfremstilling:

Som led i kommunalreformen er der oprettet udviklingsråd i hver region
til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til
udgangen af 2010.
Blandt andet med baggrund i kommunernes og regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet, skal Udviklingsrådet udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Kommunernes og Regionens redegørelser skal indsendes til Udviklingsrådet inden den 1. marts 2008.
Administrationen henleder opmærksomheden på, at den del af redegørelsen, der omhandler tilbud til børn og unge samt specialundervisning,
behandles i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, medens tilbud til voksne og den kompenserende specialundervisning behandles i Social- og
Ældreudvalget.
Den kommunale redegørelse og tilbagemelding til det Regionale Udviklingsråd behandler i hovedtræk følgende forhold:
•
•
•
•

Politiske målsætninger på voksenområdet og samarbejdsrelationer med forskellige instanser som Regionsrådet i Hovedstaden og VISO´s rådgivning over for kommunerne.
Faktuelle informationer om udviklingen i kommunens forbrug
af sociale tilbud som f.eks.: beskyttet beskæftigelse, botilbud,
aktivitets- og værestedstilbud, ledsagerordning m.v.
Kommunale overvejelser/planer om overtagelse af regionale
tilbud eller opførelse af egne kommunale botilbud.
Særlige temaer centralt udmeldte af ministerierne. Tema 1
vedr. ændring i tilbudsmønstret til børn, unge og voksne med
fysiske/psykiske funktionsnedsættelser. Tema 2 vedr. udslusning fra forsorgshjem.

Spørgeskemaerne afspejler de områder, der i løbet af 2007 har været
debatteret i de 5 udviklingsråd. Der henvises til sagens bilag.
Efterfølgende udarbejder det Regionale Udviklingsråd sin første redegørelse omhandlende perioden 1. januar til 31. december 2007.

Bevilling:

Ingen.
13

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Mødet den 18. marts 2008

Sektorbudget har ingen kommentarer.

1. Redegørelse til der Regionale Udviklingsråd omhandlende:
a) tilbud til børn og unge
b) tilbud til voksne
c) specialundervisning
2. Høringssvar fra Handicaprådet i Frederikssund Kommune.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at udvalget drøfter høringssvaret fra Handicaprådet.
2. at udvalget godkender besvarelserne til det regionale udviklingsråd.
Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler at Socialog Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. At udvalget drøfter høringssvaret fra Handicaprådet.
2. At besvarelserne til det regionale udviklingsråd godkendes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. marts 2008, sag nr. 16:
Drøftet og godkendt.

Social- og Ældreudvalget den 5. marts 2008, sag nr. 20:
Indstillingen er tiltrådt
Formand og administration udarbejder skriftlig svar til Handicaprådet.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 48:
Anbefales.

14

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 18. marts 2008

Sag nr. 49

Skolestrukturdebatten – opfølgning på proces i 2007 og opstart på
proces for Frederikssund By

Journal nr.:

17.01.04 P20 (Captia sag 001215-2008)

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Relevante bekendtgørelser:
BEK nr. 500 af 13/06/2003:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
BEK nr. 802 af 13/07/2004:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter
BEK nr. 615 af 19/07/1993
Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse

Sagsfremstilling:

Kort resume af sagsforløbet omkring skolestrukturdebatten i 2007.
I maj 2007 blev det første debatoplæg omkring skolestrukturen udsendt. På et ekstraordinært byrådsmøde den 6. august 2007 blev det
besluttet at sende høringsoplæg omkring skolestrukturen i høring.
I oplægget var kommunen opdelt i 4 områder.
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Mødet den 18. marts 2008

Følgende beslutning omkring skolestrukturen blev taget på Byrådets
møde den 27. november 2007:
Område 1
• Møllegårdsskolen og Sognegårdsskolen sammenlægges til én
ny skole. Skolerne ombygges til formålet
• De seks fritidsordninger reduceres til en – placeret ved indskolingen.
• Der indrettes én klub for hele området i de lokaler hvor Stenhøj
og Karolinehøj i dag har til huse.
• Vestermose og Femhøj sælges.
• Der afsættes 250.000 kr. til proceshjælp.
Område 2
• Marbækskolen fortsætter i den nuværende form og renoveres
på baggrund af en renoveringsplan i forhold til pædagogiske og
bygningsmæssige behov.
• Ferslev skole fortsætter som miljøskole for 0-6 klasse, hvor muligheden for at arbejde holddelt, uden egentlig klassedeling, er
en naturlig del af undervisningens organisering.
• Skuldelev skole fortsætter som miljøskole for 0-6 klasse, hvor
muligheden for at arbejde holddelt, uden egentlig klassedeling,
er en naturlig del af undervisningens organisering.
• Solbakkeskolen fortsætter som miljøskole for 0-6 klasse. Herudover er skolen overbygningsskole for 7-9 klasse elverne fra
Ferslev-, Skuldelev- og Solbakkeskolen.
• Skolerne i Ferslev, Skuldelev og Dalby får i samarbejde med
skolechefen til opgave at samarbejde således, at der sikres faglig udvikling og rationel drift af de tre skoler.
Område 3
• Beslutningen om ændringer i Frederikssund by udskydes og afventer en grundigere analyse, hvor blandt andet de fremkomne
forslag vurderes. I analysen skal især mulighederne for struktur
med fødeskoler og overbygningsskoler undersøges. At beslutningen om hvorvidt Græse Bakkebyskolen skal udbygges i en
tredje etape og beslutning om etablering af 10. klasse center
udskydes til efter en sådan analyse og medtages i denne.
• At elever fra Græse Bakkebyskolen indtil videre fortsætter på
skolen med en pavillonløsning og henvises til fysiklokale på Marienlystskolen.
• Beslutningen skal træffes rettidigt i 2008, således at det får virkning fra skoleåret 2009/2010.
Område 4
Område 4 fortsætter uændret.

Høring af beslutning for område 2
Da den vedtagne struktur for område 2 adskiller sig fra det forslag, der
oprindeligt blev sendt i høring, er beslutningen sendt i fornyet høring
hos de berørte institutioners bestyrelser i perioden 4. december 2007 –
17. december 2007. Høringssvarene fremgår af bilag: Høringssvar
vedr. område 2.
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Mødet den 18. marts 2008

Høringsvarende indeholder følgende hovedpunkter:
Solbakkeskolen: Er betænkelig ved at skolen deles i en miljøskole og
en overbygning uden en pædagogisk diskussion af begrebet ”miljøskole”.
Marbækskolen: Tilfreds med struktur fra 0.-10. klasse. Ser frem til den
kommende renoveringsplan. En renovering af skolen skal tage højde
for forøget elevtal i de kommende år.
Vigtigt med efteruddannelse af lærerne for at holde høj standard.
Ideer om at skabe et kraftcenter ved at samle børneinstitutioner, bibliotek og evt. svømmehal på skolens område.
Ferslev Skole: Tilfreds med bevarelse af alle skoler i området. Ser
store muligheder i et frivilligt samarbejde om klassedannelse med Solbakkeskolen og Skuldelev Skole.
Skuldelev Skole: Tilfreds med at skolen bevares fra 0-6 klasse. Skolens eksistens bør underbygges med et fornuftigt skoledistrikt. Forventer at der etableres skolebus til Solbakkeskolen.

Som udgangspunkt for den videre proces omkring strukturen i område 3 fremlægges hermed forslag om nedsættelse af projektgruppe.
Der fremlægges endvidere forslag til kommissorium for projektgruppens arbejde.
Den demografiske udfordring på området beskrives kort.
Endvidere bedes Opvækst- og Uddannelsesudvalget tage stilling til
tidsplanen for projektgruppens arbejde.
1. Projektgruppe og referencegruppe
Projektgruppen består af følgende medlemmer:
• Ole Jacobsen, Direktør for Opvækst og Uddannelse
• Anders Ramsing, Skolechef
• Helle Dydensborg, Pædagogisk konsulent
• Lone Hallengreen, konsulent fra Procesressourcer
• Malene Wind, konsulent fra Procesressourcer
Referencegruppen, som projektgruppen kan inddrage efter behov,
har følgende medlemmer:
• Kirsten Mohr – økonomisk konsulent
• Mette Viksø-Nielsen – Sektorbudgetchef
• Arne Kirt Hansen – Plan og Analysechef
• Dorte Søndergård – Leder af byggesektionen
• Bjarne Nielsen – Fagchef for Kvalitet og Særopgaver
2. Forslag til kommissorium
Projektgruppen skal fremkomme med forslag til løsninger på udfordringen i Frederikssund By. Løsningsforslagene skal tage udgangspunkt i de ”Visionære tanker om skolestrukturen”, der er beskrevet i ”Debatoplæg om skolestrukturen, maj 2007”.
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Forslagene skal pege frem mod en tidssvarende skolestruktur, hvor
der arbejdes med at give eleverne de faglige, personlige og sociale
kompetencer, der efterspørges i forandringssamfundet.
Projektgruppen bedes udarbejde forslag til:
• en fremtidig skolestruktur i område 3 - med følgende nuværende skoler: Græse Bakkebyskolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen.
• forslag til placering af et fælles 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune.
• en centralisering af specialklasserne - alle specialklasser indgår
i drøftelserne - forslag til struktur og placering.
• forslag til primær placering af Ungdomsskolen.
Målet er samtidig at etablere en skolestruktur, der med udgangspunkt i den bestående bygningsmasse sikrer den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.
Løsningsforslagene skal indeholde beregninger vedr. :
1. bygningsmæssige forandringer
2. fremtidige klassedannelser/skoledistrikter
3. trafikforhold og skolebuskørsel
4. øvrige driftsudgifter
3. Udfordringen i Frederikssund By
Den forventede udvikling i antallet af 6-16 årige i Frederikssund By
området (område 3) ser således ud:
Antallet af børn stiger med 100 over de næste 4-5 år og forventes
at toppe i 2012. Efter 2012 falder børnetallet betydeligt, således at
antallet af 6-16 årige i 2019 ligger ca. 500 lavere end i 2007.
Prognosen har samme hovedtendens på alle skolerne.
Et fald i elevgrundlaget af den størrelse der er tale om vil, hvis det
ikke følges op af ændringer i skolestrukturen, få omkostningerne pr.
elev til at stige som en konsekvens af, at klassekvotienten må forventes at falde.
Samtidig efterlader skolestrukturdebatten fra 2007 ingen svar på
spørgsmålet om Græse Bakkebyskolens udbygning, placering af et
10. klassecenter i byen samt fremtidig struktur for specialklasser i
kommunen.
4. Forslag vedr. tidsplan for arbejdet
Der lægges i tidsplanen op til en meget åben proces, hvor skolelederne i Frederikssund By inddrages i udarbejdelsen af de første
tanker og visioner.
Efterfølgende vil de konkrete forslag blive opstillet og dernæst analyseret nærmere, som grundlag for det egentlige høringsmateriale.
Der er ikke repræsentanter fra kredsen eller bestyrelserne i projektgruppen eller referencegruppen.
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I forløbet afholdes en debataften.
Der er udarbejdet forslag til tidsplan – vedlagt som bilag.
Bevilling:

I forbindelse med budget 2007 blev der vedtaget en besparelse på 4,0
mio. kr. i 2008 - 6,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 for så vidt
angår ”Skoler – større og mere faglige bæredygtige enheder”.
På Byrådets møde den 27. november 2007 blev skolestrukturen gældende for skoleåret 2008/09 besluttet. De endelige økonomiske konsekvenser i forhold til den vedtagne besparelse vil blive behandlet i 2008.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til den kommende skolestruktur forventes der udgifter til ekstern konsulentbistand mv. Beløbet
anslås til 0,5 mio. kr. Endvidere forventes udgifter til IT på i alt 0,065
mio. kr.
På Byrådets møde den 24. april 2007 blev det besluttet, at analyseudgiften til fase 1 blev afholdt over det administrative budget.

Bilag:

Indstilling:

1. Høringssvar vedr. område 2
2. Forslag til tidsplan
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at strukturen i område 2 fastholdes som besluttet på byrådsmødet 27. november 2007, da høringssvarene ikke giver anledning
til ændringer.
2. at der nedsættes projektgruppe og referencegruppe for område
3 som beskrevet.
3. at forslag til kommissorium godkendes.
4. at forslag til tidsplan godkendes.
5. at der bevilges 0,565 mio. kr. af kassebeholdningen.
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 18:
Økonomi notat vedrørende område 2 medsendes til Økonomiudvalget.
Punkt 1 anbefales herefter endeligt.
Punkt 2 – 5 anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 49:
Økonominotat blev omdelt på mødet.
Skolechefen deltog under punktet, og redegjorde for status vedrørende
skolestrukturen.
Orienteringen blev drøftet.
Punkt 2-4: Anbefales.
Punkt 5: Administrationen anbefalede at udgifterne afholdes indenfor
det administrative budget i 2008.
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Sag nr. 50

Harmonisering af svømmeundervisning i folkeskolerne i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

17.02.09 P16

Sag fra:

Skoleafdelingen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 5 stk. 2
Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever af 10. januar 1995,
§ 7.
Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever af 10. januar 1995 ad § 7.

Sagsfremstilling:

Vandaktiviteter herunder svømning indgår som et indholdsområde i
faget Idræt. Det er ikke et krav, at eleverne tilbydes svømning. Vandaktiviteterne anbefales at indgå i idræt i 3. – 5. klasse.
Svømning tilbydes i øjeblikket eleverne i 3. og 4. klasse på skolerne i
Slangerup og i Frederikssund området. I Skibby og Jægerspris området
tilbydes eleverne ikke svømning. Siden kommunesammenlægningen
har der været flere henvendelser med ønsker fra skolebestyrelser og
andre for at få harmoniseret svømmeundervisningen i Frederikssund
Kommune.
Skoleledergruppen har nedsat en arbejdsgruppe til at komme med et
forslag til, hvorledes der kan gennemføres svømmeundervisning for
alle kommunens skoler.
Arbejdsgruppen:
- Viceskoleleder på Møllegårdskolen Lotte Hansen
- Skoleleder på Marienlystskolen Kjeld Ringsted
- Konst. skoleleder på Byvangskolen Lise W. Andreasen
- Svømmehalsinspektør Slangerup Idræts- og kulturcenter Bo
Holtermann
- Svømmehalsinspektør Frederikssund Bo Nielsen
- Svømmehals assistent Frederikssund Elsebeth Pedersen
- Pædagogisk konsulent Helle Dydensborg
På baggrund af arbejdsgruppens arbejde forslår skolechefen et af følgende to forslag:
Forslag 1:
Elever i 3. og 4. klasse tilbydes svømmeundervisning i Frederikssund
og Slangerup svømmehal. Eleverne er 50 min. i svømmehallen. Eleverne køres sammen med deres lærere fra skolerne til svømmehallerne i bus (her undtages Marienlystskolen og Byvangskolens elever, der går til svømmehallen). På skolerne afsættes 2 lektioner til hver
klasse, der skal til svømmeundervisning.
I henhold til Vejledningen om ”Tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” anbefales det, at der for hver 15 elever skal være en lærer eller en
anden voksen person, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, d.v.s.
kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr. Arbejdsgruppen foreslår, at denne ”tredje lærer” tilknyttes svømmehallen, og indgår
i svømmeundervisningen herudfra. Ressourcerne til dette afholdes indenfor den tildelte samlede ressource til skolevæsenet.
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Der indkøbes supplerende svømmemateriel til hallerne, så der er det
samme udstyr til rådighed i de to haller og således, at der kan være 50
elever i gang i hver svømmelektion.
Svømmelærerne skal gennemføre bassinprøven en gang om året for at
kunne forestå undervisning i svømning. Prøven aflægges i starten af
august måned og tilrettelægges af og i svømmehallerne.
Svømmeundervisning for 3. – 4. klasse fra alle kommunens skoler kan
gennemføres indenfor den haltid, som i øjeblikket er planlagt til skolesvømning. Der er således ikke andre brugere af svømmehallerne, der
får færre haltimer end hidtil.
Forslag 2:
Alternativt til ovenstående kan svømmeundervisningen harmoniseres
ved, at kun elever i 4. klasse i kommunen tilbydes svømmeundervisning.
Ordningen gennemføres efter samme rammer som i forslag 1, men
således, at der kun tilbydes svømning på ét klassetrin.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

De nuværende udgifter til svømmeundervisningen i Slangerup og Frederikssund fastholdes i en ny ordning for skoleåret 2008/09. Heri indgår
lektioner til svømning, haltid og den nuværende kørselsordning med to
private vognmænd. Lærerressourcerne afholdes i hele kommunen
indenfor de timer, der tildeles skolerne i henhold til den kommunale
ressource-tildelingsmodel.
Forslag 1:
Yderligere udgifter for skoleåret 2008/09, hvis alle elever i 3. – 4. klasse
tilbydes svømmeundervisning:
Buskørsel og supplering af svømmemateriel til de to haller, således at
der kan være 50 elever i gang i hver svømmelektion:
Buskørsel:

423.000 kr. :
5/12 i 2008: 176.250 kr.
7/12 i 2009: 246.750 kr.

Svømmemateriel: 30.000 kr. fordelt ligeligt til de to haller.
Forslag 2:
Yderligere udgifter for skoleåret 2008/09, hvis kun elever fra 4. klasse
tilbydes svømmeundervisning. For at minimere udgifterne til transport
udnyttes haltiderne i Frederikssund helt – der bruges færre timer i Slangerup svømmehal end hidtil.
Buskørsel:

260.000 kr. :
5/12 i 2008: 108.333 kr.
7/12 i 2009: 151.667 kr.

Begge forslag indebærer merudgifter i budgettet for 2008.
Bilag:

Ingen.
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Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at harmoniseringen af svømmeundervisningen udsættes til skoleåret 2009/10, og
2. at forslagene indgår i budgetprocessen for budget 2009.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 20:
Udvalget anbefaler at forslag 1 indgår i de fremadrettede budget overvejelser.
Særstandpunkt fra Mads Bondo Dydensborg:
Ønsker svømmeundervisningen jf. forslag 1 harmoniseret fra skoleåret
2008/09 med tillægsbevilling i budget 2008.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 50:
Udvalgsformanden redegjorde for sagen, herunder at udvalget i enighed ønsker indførsel af forslag 1 så snart som muligt, men at administrationen og udvalget ikke har kunnet finansiere sagen indenfor eget
budget.
Økonomiudvalget drøftede sagen.
Ordførende Direktør meddelte, at Økonomi og Analyse inden mødet
har oplyst, at der forventes uforbrugte midler vedrørende en leasingpulje.
På denne baggrund anbefaler Økonomiudvalget overfor Byrådet at
svømmeundervisningen harmoniseres allerede fra og med skoleåret
2008/09, og at budgetkonsekvenserne indarbejdes i overensstemmelse
hermed.
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Sag nr. 51

Kørselskontrakt for KFS-kørsel administreret af Movia

Journal nr.:

Captia 012687-2007 – arhan

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Lov om social service

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunalreformen har Frederikssund Kommune
overtaget ansvaret for kørsel af elever til specialskoler samt kørsel af
voksne til beskyttede værksteder fra det tidligere Frederiksborg Amt.
Kørselsordningerne er hidtil blevet administreret af den fælleskommunale enhed KFS (koordinerende funktion for specialundervisning). Kontrakten på kørsel i det tidligere Frederiksborg Amt udløber 1. oktober
2008 hvilket vil sige at opgaven skal i EU-udbud. I den forbindelse anbefales det fra KKR-Hovedstaden (Kommunekontaktrådet for Region
Hovedstaden) at opgaven med udbud, drift og administration af ordningen overdrages til det nye trafikselskab for sjælland Movia.
På Byrådets møde den 30. oktober blev følgende indstilling tiltrådt:
1. at Frederikssund Kommune fortsat ønsker at deltage i samarbejde om kørsler til specialskoler og beskyttede værksteder.
2. at Frederikssund Kommune tiltræder anbefalingen fra KKR om
at opgaven med udbud, drift og administration af ordningen
overdrages til Movia.
Alle de involverede kommuner har nu fået tilsendt et udkast til en standardkontrakt med Movia som er udarbejdet i samarbejde med KKR
(bilag 1). KKR ønsker at kontrakten underskrives af alle kommuner inden den 4. april 2008. Den korte tidsfrist begrundes med en meget
stram tidsplan for udbud af opgaven, da den nuværende kontrakt udløber i efteråret 2008.
Som et tillæg til kontrakten er der udarbejdet et dokument vedr. servicemål og samarbejdsprocedure (bilag 2).
Repræsentanter fra de berørte fagområder og Juridisk Sekretariat har
gennemlæst materialet og påpeget en række nødvendige præciseringer, hvoraf den væsentligste vedrører kontraktens punkt 6 Samarbejde og tvister. Kontrakten lægger op til, at der nedsættes et samarbejdsforum med repræsentanter fra kommunerne og Movia som skal løse
evt. uenigheder. Der anføres ikke noget om hvad der sker, hvis dette
forum ikke kan nå til enighed.
I og med at det er en lovbestemt ydelse som kommunen er ansvarlig for
udførelsen af, er denne formulering langt fra tilstrækkeligt.
Kommunens bemærkninger til kontrakten er fremsendt til KKR og Movia, men i og med at man ønsker at indgå enslydende kontrakter med
alle involverede kommuner, er der endnu ikke blevet fremsendt et korrigeret forslag.
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Kontrakten fremlægges derfor, på grund af den korte tidsfrist, til politisk
godkendelse, betinget af at der kan opnås enighed om, en for kommunen tilfredsstillende afklaring af handlemulighederne vedr. samarbejde
og tvister.
P.t. er den årlige udgift til kørslen ca. 6.5 mio.kr.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

1. Standardkontrakt udarbejdet af Movia. (Dok. nr. 114635 )
2. Notat om servicemål og samarbejdsprocedure
(Dok nr. 114639 )
By og Land indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Plan- og
Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1. at kontrakten godkendes betinget af, at der indarbejdes en for
kommunen tilfredsstillende præcisering af klageadgang og
handlemuligheder ved misligholdelse af kontrakten.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 23:
Godkendt.

Plan- og Udviklingsudvalget den 6. marts 2008, sag nr. 28:
Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 51:
Anbefales.
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Sag nr. 52

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgifter efter servicelovens § 100

Journal nr.:

(PH) 16.15.00

Sag fra:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation

Lovgrundlag:

Servicelovens § 100

Sagsfremstilling:

Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Hovedstaden har gennemført en
praksisundersøgelse om merudgifter efter lov om social service § 100.
Praksisundersøgelsen er led i nævnenes pligt til efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område at sikre, at de afgørelser, som kommunerne træffer, er i overensstemmelse med lovgivning
og praksis.
Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes praksis i forbindelse med førstegangsbevilling af støtte til merudgifter med
særlig fokus på kommunernes anvendelse af funktionsevnemetoden.
Der er indgået 83 sager i undersøgelsen, og 8 kommuner har været
repræsenteret – heriblandt Frederikssund Kommune.
Undersøgelsen har vist, at:
•
•
•

•

34 % af sagerne var på det foreliggende grundlag afgjort i
overensstemmelse med regler og praksis.
73 % af alle sagerne var funktionsevnemetoden ikke anvendt i
sin helhed.
16 % af disse sager ville sagen ikke være blevet hjemvist, da
mangelfuld anvendelse af funktionsevnemetoden efter en helt
konkret vurdering ikke blev vurderet som en retlig mangel, der
kunne anses for væsentlig.
66 % af de sager, hvor sagen ville være blevet hjemvist på
grund af manglende anvendelse af funktionsevnemetoden, vurderedes det, at afgørelsen formentlig var materielt korrekt.

Frederikssund Kommune havde indsendt 5 sager til undersøgelsen –
sager fra år 2006, der hidrørte de tidligere ” 4 gamle kommuner”.
Undersøgelsen viste at:
•
•

2 sager er i overensstemmelse med regler og praksis
3 sager ville blive ændret eller hjemvist.

Følgende tiltag er administrativt foretaget for at forbedre indsatsen:
•

Praksisundersøgelsen er gennemgået på møde i forvaltningen.
Reglerne for sammenfatning af funktionsevnen, udfærdigelse af
aftaleskema samt partshøring er gennemgået.

•

Alle ansøgninger/revurderinger har siden 1.1.2007 været medtaget på fællesmøde i afdelingen for at skabe ensartethed, og
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•
•

alle SM-afgørelser fra Ankestyrelsen bliver gennemgået på
samme møde.
I foråret 2007 har medarbejderne været på kursus i funktionsevnemetoden.
Endvidere er der foretaget ændringer i den interne organisation,
således at ikke alle sagsbehandlere p.t. varetager opgaverne
vedr. merudgifter.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler for Socialog Ældreudvalget, at praksisundersøgelsen tages til efterretning.

Beslutninger:

Social- og Ældreudvalget den 6. februar 2008, sag nr. 14:
Sagen oversendes til orientering for Byrådet.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 52:
Sagen oversendes til orientering for Byrådet.
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Sag nr. 53

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende ydelser efter
aktivlovens § 91 og 93

Journal nr.:

(PH) 16.15.00

Sag fra:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation

Lovgrundlag:

Aktivlovens § 91 og § 93.

Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesankenævnet i Region Hovedstaden har gennemført en
praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende ydelser efter § 91
og § 93 i Lov om aktiv socialpolitik.
Praksisundersøgelsen er led i nævnenes pligt til at sikre, at de afgørelser, som kommunerne træffer, er i overensstemmelse med lovgivningen jf. § 78 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes praksis i sager om tilbagebetaling.
Der er indgået 60 sager i undersøgelsen, og 8 kommuner har været
repræsenteret - heri blandt Frederikssund Kommune.
Nævnet har fundet, at:
•
•
•
•

35 % af kommunernes afgørelser ikke er korrekte ud fra en
samlet vurdering.
Mange sager har efter nævnets opfattelse manglet væsentlige
eller afgørende oplysninger, for at kommunerne har kunnet
træffe korrekte afgørelser.
I 23 % af sagerne er det uklart, hvilken hjemmel kommunerne
har anvendt, da de traf afgørelse om tilbagebetaling.
I 22 % af sagerne, har kommunerne ikke overholdt reglerne om
partshøring.

Frederikssund kommune havde indsendt 9 sager til undersøgelsen –
8 af disse sager er afgjort i 2007.
Undersøgelsen viser, at der i:
•
•

7 sager er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis.
2 sager ville afgørelsen blive ændret eller sagen hjemvist, såfremt det havde været en klagesag.

Følgende tiltag er administrativt foretaget for at forbedre indsatsen:
•

Praksisundersøgelsen er gennemgået på møde i forvaltningen.

•

SM-afgørelser fra Ankestyrelsen bliver gennemgået på teammøder.

•

Skriftlig vejledning vedr. tilbagebetalingssager er udarbejdet og
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udleveret til medarbejderne.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler for Socialog Ældreudvalget:
1. at praksisundersøgelsen tages til efterretning.

Beslutninger:

Social- og Ældreudvalget den 6. februar 2008, sag nr. 13:
Sagen oversendes til orientering for Byrådet.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 53:
Sagen oversendes til orientering for Byrådet.
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Sag nr. 54

Valg af selskabstype og struktur for Frederikssund Kommunes
vandselskaber

Journal nr.:

001837-2008/ Tjoha

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (Stoploven).

Sagsfremstilling:

I konsekvens af aftalen fra februar 2007 mellem et flertal af Folketingets partier om serviceeftersyn af vandsektoren skal den kommunale
vand- og spildevandsforsyning senest pr. 1. januar 2009 være udskilt i
selvstændige selskaber.
Det forberedende arbejde har siden efteråret 2007 pågået i administrationen med støtte fra eksterne advokat og revisorpåstand (se i øvrigt
aktivitetsoversigten på bilag 1)
Op til nu er der blevet arbejdet med værdifastsættelse og udredning i
forhold til deling fast ejendom mellem forsyning og kommunen. Desuden foreligger der oplæg fra advokaten vedr. valg af selskabsform, selskabsstruktur og bestyrelsessammensætning.
Selskabstype
På Byrådsmødet den 27. november blev det besluttet, at selskabsdannelsen på forsyningsområdet som udgangspunkt skal ske ved etablering af kommunalt ejede aktieselskaber (A/S) eller anpartsselskaber
(ApS).
Administrationen har fået udarbejdet et notat hos advokatfirmaet Horten, med overvejelser om valg af selskabstype og selskabsstruktur (bilag 2)
Notatet peger på Aktieselskabsformen som det mest logiske valg, idet
APS-formen primært åbner mulighed for en smallere ledelse (bestyrelse og direktion) og et mindre krav vedr. kapitalindskud, der primært har
betydning for mindre personligt ejede virksomheder.
Selskabsstruktur
Bilag 2 belyser desuden mulige overvejelser vedr. valg af selskabsstruktur. Anbefalingen er, at etablere en holdingstruktur med et holdingselskab og tre underliggende selskaber.
Under holdingselskabet foreslås ledninger og anlæg for hhv. vandforsyning og spildevand lagt i hver sit selskab. Herudover laves et særskilt selskab, der indeholder alt personale og forestår det praktiske arbejde med drift, administration, planlægning og projektstyring. Herved
har kommunen et indirekte ejerskab til forsyningsselskaberne.
Strukturen har den fordel, at selve holdingselskabet og serviceselskabet ikke er underlagt stoplovens bestemmelser, og at det derved vil
være muligt evt. senere at lade andre opgaver indgå i selskabsstrukturen. Derudover vil evt. kommende omstruktureringer / fusioner inden for
hver af de to områder være lettere end ved ét samlet selskab og det vil
være nemmere at opnå faglig og administrativ synergi ved at alt perso30
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nale indgår i samme selskab frem for to selskaber.
Bestyrelsessammensætning
Selskabsledelsen omfatter ud over direktøren også en bestyrelse, der
repræsenterer ejerkredsen og udpeges på den årlige generalforsamling. I notatet om bestyrelsessammensætning (bilag 3) redegøres der
for de forskellige muligheder for at sammensætte bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmerne, som kan være de samme i både holdingselskabet og i de underliggende selskaber skal udpeges på en generalforsamling, hvor det i udskillelsesprocessen også står kommunen frit for at
beslutte sig for hvorledes generalforsamlingen skal afholdes.
Notatet giver desuden en række bidrag til overvejelse vedr. sikring af:
- Indsigt i og interesse for kommunens politiske ledelse (kommunalpolitikere)
- Indsigt i kommunens organisation og arbejdsgange (embedsmænd)
- Kompetencer inden for det pågældende forsyningsområde
(ledere af forsyningsvirksomheder eller lignende)
- Erfaring fra andre forsyningsvirksomheder og/eller forsyningsområder (eksterne ledere af forsyningsvirksomheder
med videre)
- Ledelsesmæssige kompetencer (eksterne virksomhedsledere)
- Tilknytning til den daglige drift af virksomheden (medarbejderinddragelse)
- Aftagere af virksomhedens produkter (forbrugerrepræsentation)
- Juridiske og økonomiske kompetencer (advokat, økonom,
specialister)
Ansættelse af forsyningschef (kommende direktør)
I de kommende måneder vil arbejdet omkring selskabsdannelsen blive
kraftigt intensiveret.
Der vil i den forbindelse blive stort behov for et kraftigt ledelsesmæssigt
fokus i forhold til tilrettelæggelse og udarbejdelse af budgetter som tager højde for de nye reguleringsprincipper samt de kommende 10 – 20
års renoverings- og investeringsbehov. Sikre afklaring af en lang række
relationer og samarbejdsflader herunder fastlæggelse af hvilke opgaver
som skal løses i selskabet samt etablering af arbejdsgange og aftaler i
forhold til opgaver som skal købes hos kommunen. Anskaffelse af økonomisystem, journalsystem og sikre overførsel af nødvendige data med
videre.
Det er vurderingen hos direktøren for Erhverv- og Teknik, at det for at
sikre den nødvendige ledelsesmæssige fokus på opgaven vil være
nødvendigt, forholdsvis hurtigt at ansætte den chef som skal fungere
som direktør i den nye struktur, enten ved intern eller ekstern rekruttering.
Da denne leder i en overgangsfase vil komme til at virke som overtallig
i forhold til daglig drift, vil det være naturligt, at denne chefløn i 2008
finansieres direkte af vand- og spildevandsområdets drift.
Bevilling:

Det anbefales, at lønnen til forsyningschefen (den kommende direktør)
finansieres over vand- og spildevandsforsyningens drift, og at beløbet
medtages i den første budgetopfølgning efter at omfanget (ansættelsestidspunktet) er kendt.
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Bilag:
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Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger

1. Aktivitetsoversigt, Anlæg og Forsyning, 18. februar 2008.
2. Notat om fremtidig struktur for Frederikssund Kommunes forsyningsvirksomheder, Horten, 5. februar 2008.
3. Notat af 5. februar 2008 om Bestyrelsessammensætning i Frederikssund Kommunes forsyningskoncern
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at aktieselskabsformen vælges som udgangspunkt for selskabsdannelsen på vand- og spildevandsområdet.
2. at selskaberne organiseres som holdingstruktur med et holdingselskab, et serviceselskab, vandselskab og spildevandsselskab.
3. at der skal arbejdes frem mod identiske bestyrelser i både holdingselskab og underliggende selskaber oplæg, med henblik på
at der i efteråret vedtages principper for afholdelse af generalforsamling, og sammensætning af bestyrelser.
4. At Ordførende Direktør og Direktøren for Erhverv og Teknik
med henblik på endelig godkendelse i Byrådet bemyndiges til, i
dialog med borgmesteren at iværksætte intern eller ekstern rekruttering af en forsyningschef / kommende direktør for selskaberne.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2008, sag nr. 27:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 54:
Ordførende direktør oplyste vedrørende punkt 4 at stillingen som forsyningschef under administrationens kompetence kan besættes ved intern indplacering.
Punkt 1-3: Anbefales.
Punkt 4: Taget til efterretning.
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Sag nr. 55

Sydbyen, anlæg af grussti fra Marbækvej til Banestien

Journal nr.:

05.04.06.G01/003324-2008/HLAUR.

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje og ”Helheds- og Landskabsplan, Fjordparken
og Sydbyen i Frederikssund, februar 2005”.

Sagsfremstilling:

Den nordlige del af Sydbyen har Frederikssund Kommune tidligere
solgt til en privat bygherre. Efterhånden er dette område, der er beliggende imellem Gyldenstensvænge og adgangsvejen til Gyldenstenskolen og Gyldenstenskolen, blevet bebygget. Det har nu vist sig, at
fodgængertrafikken fra området mod nord benytter adgangsvejen til
Gyldenstenskolen som sti. Adgangsvejen til Gyldenstenskolen er anlagt med en kørebanebredde på 3,00 m. Fodgængertrafikken og kørslen til Gyldenstenskolen med elever har givet anledning til problemer
på grund af den relativt smalle kørebane.
I ”Helheds- og Landskabsplan, Fjordparken og Sydbyen i Frederikssund, februar 2005” er der vist en gangsti fra Marbækvej og til Banestien. Afdelingen foreslår at denne gangsti udføres. Stien foreslås
anlagt med en belægningsbredde på 1,50 m og afsluttet med 50 mm
slotsgrus. Rabatterne tilsås med græs. Stien tilsluttes de 3 boligveje i
område 1A, 1B og 1C. Stien udføres uden belysning.
Der er kalkuleret en anlægsudgift på 200.000 kr. Hertil kommer udgifter til projektering og tilsyn samt landinspektør. I alt forventes en samlet udgift på ca. 250.000 kr. Afdelingen foreslår at denne gangsti udføres snarest muligt.

Bevilling:

Det foreslås, at der ydes anlægsbevilling til udgifter på 250.000 kr.
finansieret af det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb på 27.351.000
kr. til byggemodning af Sydbyen (projekt nr. 002023).

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Kortbilag visende den planlagte gangsti fra Marbækvej og til
Banestien.
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Udvalget for Teknik- og
Miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der anlægges en gangsti udført i grus fra Marbækvej og til
Banestien langs adgangsvejen til Gyldenstenskolen og Gyldenstenskolen.
2. at der ydes anlægsbevilling til projektets udgifter på 250.000
kr. finansieret af det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb på
27.351.000 kr. til byggemodning af Sydbyen (projekt nr.
002023).
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Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2008, sag nr. 30:
Instillingen anbefales af Torben Petterson (A), Kenneth Jensen (A) og
Jens Ross Andersen (V).
Morten Skovgaard (C) og Mads Bondo Dydensborg (B) foreslog sagen udsat til næste møde, med henblik på at den indgår i en større
prioritering.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 55:
Økonomiudvalget fandt at sagen bør behandles som led i en samlet
prioritering.
Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.
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Sag nr. 56

Forslag til kommuneplantillæg nr. 019
Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken i Frederikssund

Journal nr.:

01.02.05P16 – 016501-2007 - awegn

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Plan- og Udviklingsudvalget har den 6. december 2007 besluttet, at der
skal udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet Pedersholmparken med tillæg af et areal på ca. 11.000 m2, som støder op til den
sydlige afgrænsning af erhvervsområdet.
Tillægsarealet syd for erhvervsområdet er i Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 omfattet af rammeområde F4.3 – fritidsområde ved
Pedersholm. Kommuneplanen fastlægger, at en lokalplan for området
skal fastlægge områdets anvendelse til offentligt tilgængeligt natur- og
fritidsområde, herunder idrætsanlæg, kolonihaver, beplantningsbælter
og lignende, og at området skal friholdes for bebyggelse, som ikke er
nødvendig for områdets anvendelse til fritidsformål.
Udvidelsen af erhvervsområdet forudsætter således, at der udarbejdes
kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr. 019 overfører tillægsarealet til rammeområde E4.7 – erhvervsområdet ved Strandvangen – Pedersholm.
De gældende rammebestemmelser for rammeområde E4.7 fastholdes,
med undtagelse af bestemmelsen om bebyggelsens rumfang. Denne
ændres i overensstemmelse med lokalplanen således, at der på hver
ejendom må opføres op til 2,5 m3 pr. m2 grundareal.
Omkring rammeområde E 4.7 udlægges desuden et konsekvensområde, hvor indenfor der ikke må planlægges for miljøfølsom anvendelse,
herunder f.eks. boliger.
Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes på den baggrund, at miljøvurdering ikke er
påkrævet, idet der udelukkende er tale om en mindre ændring af forholdene på lokalt plan.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 – udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken.
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By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at vedlagte forslag til kommuneplantillæg nr. 019 godkendes og
offentliggøres efter planlovens bestemmelser herom.

Beslutninger:

Plan- og Udviklingsudvalget den 6. marts 2008, sag nr. 19:
Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 56:
Anbefales.
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Sag nr. 57

Forslag til lokalplan nr. 019 – Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken i Frederikssund

Journal nr.:

01.02.05P16 - 016499-2007 - awegn

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Plan- og Udviklingsudvalget har den 6. december 2007 besluttet, at der
skal udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet Pedersholmparken med tillæg af et areal på ca. 11.000 m2, som støder op til den
sydlige afgrænsning af erhvervsområdet. Tillægsarealet ønskes solgt til
de virksomheder, som grænser op til arealet, således at virksomhederne får mulighed for at foretage bygningsmæssige udvidelser uden at
overskride den gældende bebyggelsesprocent på 40, idet denne ønskes fastholdt.
Plan- og Udviklingsudvalget besluttede endvidere, at den nye lokalplans anvendelsesbestemmelser gøres bredere end den gældende, og
at bestemmelserne for byggeriets omfang på grunden ændres fra maksimalt 2 m3 pr m2 til maksimalt 2,5 m3 pr. m2.
By og Land har på denne baggrund udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 019.
Lokalplanen har til formål at udvide erhvervsområdet samt at zonere
det i forhold til virksomhedernes miljøklasser med henblik på at sikre
omgivelserne mod gener fra virksomhederne.
Lokalplanforslaget udlægger i lighed med den gældende lokalplan nr.
68 området til traditionelle erhvervstyper samt automobilhandel. Det har
været overvejet at udvide anvendelsesbestemmelserne til at omfatte
kontorvirksomheder, men By og Land anbefaler, at anvendelsesbestemmelserne fastholdes som nu af følgende grunde:
− Der er ikke mangel på kontorlokaler i bymidten i Frederikssund
− Der er mangel på areal til traditionelt erhverv i Frederikssund
− Det er ikke hensigtsmæssigt at placere ”medarbejder- og besøgsintensive erhverv” – dvs. erhverv som genererer megen
persontrafik, udenfor bymidten i områder, som er dårligt betjent
med kollektiv trafik
− Placering af kontorerhverv og traditionelt erhverv side om side
kan medføre konflikter som f.eks. støj og lugt
Af hensyn til den fremtidige administration af lokalplanen foreslås, at
der fastlægges en maksimumgrænse for administrationslokaler i tilknytning til virksomhederne på 25% af etagearealet, og en maksimumgrænse for salgsareal til salg af virksomhedens egne produkter på 100
m2 etageareal pr. virksomhed.
Lokalplaner for butiksformål skal angive den maksimale grænse for
butiksarealet i området som helhed og for de enkelte butikker i området. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv rammer og butiksstørrelser
for butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer, f.eks. biler.
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By og Land foreslår, at lokalplanen fastlægger en maksimal butiksstørrelse på 1.500 m2 i lighed med bestemmelserne i det tilstødende Centervej-område, samt en maksimal ramme for butiksareal i området på
15.000 m2. Skulle der på sigt opstå behov for mere butiksareal i området, vurderes det, at det vil være muligt at dispensere hertil indenfor
lokalplanens rammer.
Lokalplanen fastlægger stramme bestemmelser for skiltning i området,
med udgangspunkt i bestemmelserne i den gældende lokalplan for
området (nr. 68) samt den gældende lokalplan nr. 95 for naboområdet,
Centervej. Det er intentionen, at skiltning udelukkende skal ske ud mod
den interne adgangsvej og ikke ud mod Strandvangen eller Roskildevej. Der åbnes dog særligt mulighed for, at benzinstationer kan skilte
mod Strandvangen når bl.a. følgende forudsætninger er opfyldt: Skiltet
placeres udenfor byggelinien/beplantningsbæltet langs Strandvangen
og omfatter udelukkende firmalogo samt prisangivelser på brændstofprodukter. Begrundelsen for denne særbestemmelse er, at benzin er
en varetype, som man typisk bestemmer sig for at købe spontant, når
man ser prisskiltet, og tankstationen har derfor særlige skiltningsbehov,
som ikke gælder for øvrige virksomheder/butikker i området.
Lokalplanen fastlægger endeligt, at der skal etableres et beplantningsbælte på mindst 10 m. langs områdets sydlige afgrænsning mod boldbaner m.v. Eksisterende træbevoksning kan indgå i beplantningsbæltet.
Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen vurderes det, at en miljøvurdering ikke er påkrævet, idet lokalplanen udelukkende medfører mindre
ændringer af lokal karakter.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Forslag til lokalplan nr. 019 – udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken.
By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at vedlagte forslag til lokalplan nr. 019 godkendes og offentliggøres efter planlovens bestemmelser herom.
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Plan- og Udviklingsudvalget den 6. marts 2008, sag nr. 20:
Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 57:
Anbefales.
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Sag nr. 58

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 08 og Lokalplan nr.
018 for et nyt plejecenter ved Pedersholm

Journal nr.:

01.02.05. P20 – 000472-2007 - krasm

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 27. november 2008 besluttede man at sende
forslag til kommuneplantillæg nr. 08 og lokalplanforslag nr. 018 for et
nyt plejecenter ved Pedersholm i offentlig høring.
Forslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden 20. december 2007 til og med 14. februar 2008.
Der er indkommet 4 indsigelser. Indsigelserne fremgår af bilag 1.
Et gennemgående træk i 3 af de 4 indsigelser er spørgsmålet vedrørende tilladt etageantal og bygningshøjde.
I dette spørgsmål er der flere forhold der gør sig glædende:
1. Koblingen af det nye byggeri til den eksisterende landsby
2. Kirkebeskyttelseslinien
3. Kommuneplantillæg nr. 08´s rammebestemmelser.
Ad 1. Indsigere udtrykker deres betænkelighed ved at opføre det nye
plejecenter i 2 etager, idet der i så fald vil være tale om en bygningsskala, der er væsentlig anderledes end Oppe Sundbys. Forholdet er
beskrevet i lokalplanens redegørelse. By og Land anbefaler, at lokalplanen efterkommer indsigelserne, idet det ved et byggeri i to etager vil
være vanskeligt at efterkomme intentionerne med lokalplanen.
I fald man ønsker at fastholde mulighed for opførelse af byggeri i to
etager, skal lokalplanens redegørelse redigeres, således at der opstår
en overensstemmelse mellem redegørelse og bestemmelser.
Ved en redigering bør lokalplanforslaget sendes i en supplerende offentlig høring på14 dage.
Ad 2. Som beskrevet i dagsordensteksten ved Byrådets behandling af
sagen den 27. november 2007, er en del af lokalplanområdet omfattet
af Naturbeskyttelseslovens § 19, stk. 7.6 vedrørende kirkebyggelinier.
Kirkebeskyttelseslinien fremgår af bilag 3.
Såfremt byggeri i den del af lokalplanområdet, der er omfattet af denne
bestemmelse, skal opføres i 2 etager, vil det kræve en dispensation. Af
lovens vejledning fremgår det, at loven skal forvaltes ”temmelig restriktivt”. På den baggrund må By og Land forsat anbefale, at der i indenfor
dette område kun bygges i en etage.

40

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 18. marts 2008

Ad 3 I fald man fortsat ønsker at åbne mulighed for at bygge i 2 etager i
lokalplanområdet, skal kommuneplantillæg nr. 08 sendes i supplerende
14-dages høring, idet der ved en administrativ fejl ikke er blevet skabt
overensstemmelse mellem tilladt bygningshøjde og etageantal i kommuneplantillæg og lokalplanforslag.
Ønskes muligheden for opførelse af dele af bebyggelsen uden for kirkebeskyttelseslinien i to etager fastholdt, anbefaler By og Land at lokalplanforslaget tilbagesendes til By og Land med henblik på en nærmere undersøgelse af mulighederne, således at såvel Plan – og Udviklingsudvalgets ønsker såvel som ovennævnte særlige forhold i videst
muligt omfang tilgodeses.
Ud over ovennævnte punkter vil der skulle foretages en mindre korrektion af lokalplanens afgrænsning, idet man ved udarbejdelse af ny lokalplanforslag for Pedersholms Erhvervspark har inddraget en mindre
del af lokalplanområdets nordlige del (se bilag 2). Dette forhold påvirker
imidlertid ikke muligheden for at fastholde de eksisterende boldbaner
på området, og anses at være en mindre teknisk korrektion.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Bilag nr. 1 oversigt og kommentarer vedrørende indkomne indsigelser (4 sider)
2. Bilag nr.2 kortbilag der viser indskrænkning af lokalplanområdet
(1 side)
3. Bilag 3 kortbilag, der viser kirkebeskyttelsesliniens udstrækning
(1 side).
By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at Kommuneplantillæg nr. 08 og Lokalplanforslag nr. 018 vedtages med de anførte tekniske korrektioner og sproglige præciseringer. Derudover tilrettes lokalplanens bestemmelser således,
at byggeriet i lokalplanområdet maksimalt kan opføres i 1½ etage med en maksimal højde på 7 meter.
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Beslutninger:

Mødet den 18. marts 2008

Plan- og Udviklingsudvalget den 6. marts 2008, sag nr. 21:
Indstillingen godkendt.
Tina Tving Stauning (A) tager forbehold for beslutningen, idet det ønskes, at der åbnes mulighed for, at der senere kan opføres byggeri i 2
etager på et mindre syd-vestligt område inden for delområde 1.

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 58:
Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.
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Sag nr. 59

Orientering om sygefraværsstrategi

Journal nr.:

81.28.00P22 (bbeec, maran)

Sag fra:

Chefen for politisk sekretariat

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der er landspolitisk betydelig interesse for sygefravær på offentlige og
private arbejdspladser.
I 2006 var sygefraværet i Ny Frederikssund kommune på 5,5 pct., hvilket var i samme størrelsesorden som de omkringliggende kommuner.
Sygefraværet faldt i Frederikssund kommune i 2007, samtidigt med
sammenlægningen, med 0,3 pct., svarende til en kalenderdag. Udviklingen går således i den rigtige retning, modsat den tendens som fremgår af den landspolitiske diskussion. Der foreligger ikke tal for andre
kommuner pt.
Det er hensigten at søge at forbedre resultatet yderligere. Der er derfor
sat et ambitiøst program i gang om at reducere sygefraværet markant
over de næste 3 år.
Der sigtes på en reduktion på ca. 2-3 dage gennemsnitligt i perioden.
For at nå målet er der nedsat en sygefraværsgruppe som omfatter
kompetencer fra såvel Budget og Analyse, Løn- og Forhandling, Organisation, Jobcentret og Ledelsessekretariatet.
Der er ud fra sygefraværsstatistikken udvalgt konkrete grupper. I første
omgang fokuseres på ældreområdet, skoler, daginstitutioner, dagplejere, rengøring, vej, forsyning.
Der forventes anvendt en bred vifte af instrumenter for at reducere fraværet.
Grundlæggende er begrebet omsorgssamtaler, hvor ledere med medarbejdere med et vist sygefravær drøfter veje til at reducere dette, herunder hvad arbejdspladsen kan anvise af muligheder.
Om det er muligt at nå målene afhænger naturligvis også af, hvorvidt
den generelle tendens til større sygefravær fortsætter, idet disse jo også påvirker Frederikssund kommune.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Sygefravær – strategi for at bidrage til at nedbringe sygefraværet. Dateret d. 28. februar 2008.
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Indstilling:

Mødet den 18. marts 2008

Chefen for politisk sekretariat indstiller:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 59:
Ordførende direktør redegjorde for indsatsen.
Drøftet.
Taget til efterretning.
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Sag nr. 60

Ledelse i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

00.15.10A21 (bbeec, maran)

Sag fra:

Organisationschefen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet afsatte på budget 2008 midler til et omfattende program for
lederudvikling, medarbejderudvikling og kompetenceløft.
Der er nu udarbejdet et ambitiøst program, som både sikrer en generel
og fælles ledelsesplatform i kommunen, samt er fundament for en
egentlig kompetencegivende uddannelse af en gruppe ledere i kommunen.
Der er udarbejdet et modulopbygget ledelsesudviklingsprogram tilpasset Frederikssund Kommune. Programmet består af 6 moduler, der
tilsammen udgør en diplomuddannelse i offentlig ledelse.
Programmet er udarbejdet i samarbejde med:
•

professor Steen Hildebrandt fra Århus Handelsskole, som er Danmarks mest citerede ledelsesforsker.

•

Den offentlige uddannelsesinstitution KLEO (Kompetencecenter for
Ledelse, Evaluering og organisation).

•

En privat konsulentvirksomhed Hjerteintelligens.

Det første af de 6 moduler skal alle kommunens ledere med direkte
personaleansvar deltage i. Der er tale om ca. 160 ledere. Modulet består af 3 temadage, samt 2 gange 4 sammenhængende kursusdage.
Dette modul går i gang i slutningen af marts 2008.
En stor del af denne ledergruppe forventes herefter at videreføre kurset
for at afslutte med en diplomuddannelse, der alt i alt varer 3 år.
Med kurset arbejdes videre efter en ledelsesmodel, som er introduceret
i efteråret 2007. Den har som omdrejningspunkt værdiskabende ledelse.
Der er 3 hovedelementer heri:
• opgaven i fokus – at identificere kerneydelsen, faglig kvalitet og
professionalisering, samt at modtageren af ydelsen er i fokus
• styring og ledelse – at sikre den bedste opgavetilrettelæggelse,
minimere spild, blandt andet med metoden LEAN tilpasset kulturen i
Frederikssund Kommune.
• ledelse som kommunikation og relationer.
Ambitionen er således, at alle ledere i kommunen fremover er ledelsesmæssigt uddannede på mindst diplomniveau.
Det samlede budget er på ca. 7 millioner kroner over de næste 3 år.
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Programmet finansieres i en kombination af kommunale budgetmidler
samt statens midler til efter- og videreuddannelse.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger, idet anførte udgifter afholdes af eksisterende budget.

1. Lederuddannelsesprogram Frederikssund Kommune 2008 –
2009.
2. Lederuddannelsen skydes i gang den 26. marts 2008. Personalepolitisk ambition: En høj ledelseskvalitet.
Organisationschefen indstiller til Økonomiudvalget:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 60:
Ordførende direktør orienterede om program og visioner.
Taget til efterretning.
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Sag nr. 61

Godkendelse af at Rudersdal Kommune kan udtræde af I/S Vestforbrænding

Journal nr.:

00.17.20P24 pebos

Sag fra:

Chefen for Juridisk Sekretariat

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 60
I/S/ Vestforbrændings vedtægter, § 18

Sagsfremstilling:

På vegne af I/S Vestforbrændings bestyrelse har formanden fremsendt
en anmodning til alle interessentkommuner om at godkende, at Rudersdal Kommune udtræder af interessentskabet med virkning fra 1.
januar 2008.
Der er udfærdiget et aftaleudkast om udtrædelsen, jf. bilag 1. Administrationen har ingen bemærkninger hertil.
Efter godkendelse skal aftalen underskrives i samtlige interessentkommuner, og sagen skal forelægges Statsforvaltningen Hovedstaden
til endelig afgørelse.
Udtrædelsen sker på følgende vilkår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rudersdal Kommune leverer 12.000 tons affald til Vestforbrænding pr. år
Leveringen sker i 6 år (2008-2013)
Leveringen sker med ca. 1.000 tons pr. måned
Leveringen vil ske på vilkår som til øvrige interessentkommuner
Nordforbrænding administrerer affaldsleverancen
Rudersdal Kommune får ingen andel af Vestforbrændings formue
Vestforbrænding vil ikke kræve kompensation for Ataksten
Rudersdal Kommune afregner kontant deres andel af akkumuleret underskud af fællesordninger og genbrugsstationer m.v.
Skæringsdagen er 31. december 2007
Vestforbrændings advokatfirma - Bech-Bruun - udfærdiger de fornødne dokumenter, og
Aftaleudkastet af 16. januar 2008

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.
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Bilag:

Indstilling:

Mødet den 18. marts 2008

1. Aftaleudkast mellem interessenterne i Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding, 16. januar 2008.
Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller
til Byrådet:
1. at anmodningen imødekommes.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2008, sag nr. 61:
Borgmesteren oplyste, at forslaget er godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Vestforbrænding 3. marts 2008.
Anbefales.
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Sag nr. 62
•
•
•

Mødet den 18. marts 2008

Meddelelser

Møde afholdes imellem Trafikministeren og Bycirklens borgmestre den 22. april 2008.
Undervisningsministeren har tilkendegivet, at HTX i Frederikssund forventes godkendt fra
2009.
Muligt samarbejde med Halsnæs Kommune om beredskabet.
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Lukket dagsorden
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