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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Økonomiudvalget 2015 2017S møde den 18. februar
2015

----- —

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

21 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
22 Meddelelser
Borgmesteren orienterede om finansieringsreform på beskæftigelsesområdet.
Tina Tving Stauning (A) orienterede om overvejelser om restrukturering af HMN
Naturgas.
21 Likviditet 201^ - lanuar
Lovgrundlag
Lov om Kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling
Økonomi fremsender oversigt over likviditeten til og med januar måned 2015.
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Opgørelsen indeholder dels den løbende gennemsnitlige likviditet pr. måned fra
2013 og frem dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet for de sidste 12
måneder.

Den gennemsnitlige likviditet for januar måned viser en beholdning på 321,4 mio.
ler., mens gennemsnittet fra februar 2014 til og med januar 2015 var på 333,5 mio.
ler. At den gennemsnitlige likviditet for januar er stigende i forhold til sidste måned
kan fortrinsvis tilskrives indtægter for i. rate ejendomsskat 2015.

Økonomi
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling

Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.
Beslutning
Orientering givet.
• Graf likviditet 2101201^;
24

Budaetoptimerina

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, kapitel 5.
Sagsfremstilling
Vækstudvalget besluttede på møde 4. marts 2014 nedenstående
budgetoptimeringer i forhold til budget 2015.
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i. Nedbringelse af udgifterne til ledighedsydelse ved etablering af en pulje til
dækning af fagområdernes lønudgifter ved etablering af fleksjob for modtagere af
ledighedsydelse, som jobcentret vurderer har vanskeligt ved at opnå arbejde
(anslået provenu: 450.000 ler.)

2. Nedbringelse af driftsudgifterne til aktivering ved øget anvendelse af
virksomhedspraktikker frem forvejledningsforløb (provenu: 750.000 - 1 mio. ler.)

3. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge ved at bevare den
nuværende personalenormering på området (provenu: 2 mio. ler.)

4. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til uddannelseshjælp ved tilførsel af
øgede personaleressourcer (provenu: 440.000 -?kr.)

Status vedrørende de foreløbige resultater:

Ad. i.

Målsætningen var at etablere 10 fleksjob på kommunale arbejdspladser.

Som beskrevet i sidste opfølgning, var alle 10 fleksjob etableret primo august
indenfor børne-, skole og ældreområdet, og evt. ændringer er løbende blevet løst
ved at etablere nye ansættelser indenfor rammen på de 10 stillinger.
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Der er fortsat borgere, der langvarigt har modtaget ledighedsydelse, og har
mange barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. For at de igen får fodfæste på
arbejdsmarkedet kan det være nødvendigt, at kommunen som arbejdsgiver gør
en ekstra indsats. Det foreslås derfor at udvide den nuværende pulje, så yderligere
io

fleksjob kan etableres på kommunale arbejdspladser.

Forslaget blev drøftet på møde i Floved MED den 4. december 2014. Floved MED
tilkendegav i enighed, at man er positivt stemt overfor udvidelsen med io fleksjob.

Etablering af yderligere io fleksjob indebærer, at puljen skal udvides med 830.000
ler. De ekstrajob medfører også merudgifter til fleksløntilskud på 625.000 ler.
Merudgifterne kan dækkes af mindreudgifter til ledighedsydelse på 1.885.000 ler.,
og samlet indebærer det mindreudgifter på 430.000 ler.

Ad. 2.

Forudsætningen for budgetoptimeringen er, at 20 helårspersoner (svarende til
ca.i20 forløb pr. år) får tilbud om virksomhedspraktik fremfor vejledningsforløb.

I 2013 var der i gennemsnit 63 helårspersoner i virksomhedspraktik. Det vil sige, at
målet på sigt er en øgning til mindst 83 helårspersoner. Delmålet for år 2014 har
været at opnå et gennemsnit på 73 helårspersoner, så budgetoptimeringen får
halv effekt.

Ved udgangen af november 2014 har der i gennemsnit år til dato været 68
helårspersoner i virksomhedspraktik. Antallet af praktikker i juni, juli, august og
november 2014 har været lavere end i 2013, hvilket medfører at delmålet for år
2014 ikke kan nås. En analyse af udviklingen viser, at der som følge af
kontanthjælpsreformen er sket en væsentlig ændring i jobcentrets anvendelse af
praktikker. I 2013 blev der i perioden januar til november etableret 246 praktikker
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for unge under 30 år. I samme periode i 2014, er der kun etableret 132 praktikker.
Baggrunden herfor er, at fokus for ungeindsatsen i 2014 mere entydigt har været
på uddannelse, og færre derfor er tilbudt en virksomhedspraktik som springbræt
til en ordinær ansættelse. Ønsket om en mere virksomhedsvendt indsats er slået
igennem, når det handler om kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Der blev i
perioden januar til november 2013 etableret 265 praktikker til denne målgruppe.
Antallet er i samme periode i 2014 steget til 431 praktikker. Jobcentret vil
intensivere indsatsen yderligere for målgruppen over 30 år, og forventer at målet
om yderligere 20 årspersoner i virksomhedspraktik indfries i løbet af 2015, til trods
for at der etableres færre praktikker til unge uden en kompetencegivende
uddannelse.

Ad.3.

Budgetoptimeringen på forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge har som mål
yderligere at begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52 uger,
med 10 færre forløb. Som det fremgår af vedhæftede bilag 2, var der i 2013 i
gennemsnit 73 sygedagpengeforløb på over 52 uger. Dvs. at målsætningen er at
nå et niveau på under 63 sager. Gennemsnittet for de første 9 måneder af 2014 er
68 sager. Antallet af sager har været stigende gennem de seneste måneder.
Stigningen antages at have sammenhæng med implementering af
sygedagpengereformen, hvor de væsentligste ændringer trådte i kraft i. juli 2014,
og de sidste ændringer følger i. januar 2015. Implementeringen af nye regler og ny
organisering kræver ressourcer både med hensyn til tid og fokus, og påvirker
indsatsen i igangværende sygedagpengesager. Målet forventes som følge heraf
ikke indfriet i 2014, men i løbet af 2015.

Ad.4.

(obcenteret har pr. i. juni 2014 øget normeringen på ungeområdet med fire
stillinger.
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Målsætningen med investeringen er 40 færre helårsmodtagere af
uddannelseshjælp. I januar 2014 var der 314 modtagere af uddannelseshjælp. Dvs.
at målsætningen fuldt indfriet i 2015 er 274 helårspersoner. Ved udgangen af
november 2014 var der 303 modtagere af uddannelseshjælp. Målet forventes fuldt
indfriet i løbet af 2015.

Som det fremgår af vedhæftede bilag 3 har der i de første n måneder af 2014
været et fald i antallet af uddannelsesydelsesmodtagere i både vores
sammenligningskommuner (klyngen) og i Frederikssund.

Vækstudvalget vil på møde i april/maj 2015 modtage næste status på
budgetoptimeringerne.
Økonomi
Som følge af budgetoptimeringen besluttet på møde 4. marts 2014 på
beskæftigelsesområdet, er der i 2014 indarbejdet mindre udgifter på i alt 1,95 mio.
ler. (negativ tillægsbevilling). I overslagsårene 2015-2018 er der indarbejdet mindre
udgifter på 3,88 mio. ler. årligt (negativ tillægsbevillinger).

Forslag om udvidelse af pulje til oprettelse af yderligere 10 kommunale fleksjob
betyder, at der indarbejdes en tillægsbevilling på -0,43 mio. ler. (mindre udgift).
Indstilling

Indstilling 3. februar 2015, plet. 7:
Jobcenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Tage orienteringen om status på budgetoptimeringerne til efterretning.
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2. Udvide puljen til oprettelse af kommunale fleksjob og godkende de dermed
forbudne budgetomplaceringer, herunder tillægsbevilling på -0,430 mio. ler.
(mindreudgift).
3. Sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning

Vækstudvalget, 3. februar 2015, pkt. 7:
Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.
Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3, som sendes til Økonomiudvalget
til orientering.

Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 24:
Orientering givet.
• Antal fuldtidspersoner i virksomhedspraktik oo nytteindsats i 2012 oo 20M fra
kontant- oa uddannelse
• Gennemsnitlig antal SDP-forløb over ^2 uaer i 201 a

vs

det gennemsnitlige antal

SDP-forløb i år 2012
• Antal unge på uddannelseshiælp i Frederikssund samt udvikling i indeks i
Frederikssund og klyngen
25

Rådighedstilsyn 2. kvartal 2012

Lovgrundlag
Lov om aktiv socialpolitik s 13.
Sagsfremstilling
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes
administration af Aktivlovens regler om at personer, der modtager kontanthjælp
alene på grund af ledighed, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at
borgerne skal sanktioneres ved manglende overholdelse af reglerne. Resultaterne
af styrelsens tilsyn skal behandles på møde i Byrådet.

Styrelsen gennemførte 7. maj 2014 tilsynsbesøg i Frederikssund Kommune, og der
forelægger afrapportering fra den gennemførte kontrol dateret 18. november
2014.

Tilsynet omfattede 20 borgere, der i 3. kvartal 2013 fik sanktioner på grund af
manglende overholdelse af rådighedsreglerne. Enkelte borgere har i det
pågældende kvartal modtaget flere sanktioner, og samlet indgik 27 hændelser i
stikprøveundersøgelsen. Styrelsen har meddelt, at de finder at de 22 hændelser, de
har vurderet, alle er håndteret korrekt. 5 hændelser er undgået af undersøgelsen.
De realitetsbehandlede sager omhandler situationer hvor ledige er afmeldt som
jobsøgende på grund af manglende ugentlig bekræftelse af, at de er jobsøgende
(6 tilfælde), udeblivelse fra samtale (5 tilfælde) og udeblivelse fra eller afvisning af
et aktivt beskæftigelsestilbud (n tilfælde).

Styrelsen har tilkendegivet, at de på baggrund af det gennemgåede sagsmateriale
vurderer, at Frederikssund Kommunes tilrettelæggelse af
rådighedsadministrationen er velfungerende, og at kommunens sagsbehandling
på området generelt er af fin kvalitet. Samlet set finder styrelsen således
resultatet af rådighedstilsynet med Frederikssund Kommune tilfredsstillende.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
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Indstilling 3. februar 2015, plet. 4:
Jobcenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget,
Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Vækstudvalget, 3. februar 2015, pkt. 4:
Orientering givet.
Sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 25:

Orientering givet.
• Afrapportering til Frederikssund Kommune -rådiohedstilsyn - 2 kvartal 2012
26 Udnyttelse af lånerammen 2om
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 41 og 58.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling
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Kommunen kan, i henhold til lånebekendtgørelsen, optage lån i begrænset
omfang.
I foråret 2015 har Frederikssund Kommune mulighed for at hjemtage et lån på
maksimalt 4,7 mio. ler. Lånerammen er resultat af de faktiske udgifter i 2014 på de
låneberettigede områder.
Økonomiafdelingen anbefaler, at lånerammen ikke udnyttes til optagelse af lån,
men at 1,9 mio. ler. anvendes til frigivelse af den i 2014 foretagne deponering
vedrørende udgifter til lokaler til nyttejobs.
Redegørelse for lånemuligheder
Byrådet kan, indtil 31. marts 2015, beslutte at optage lån på baggrund af udgifter
afholdt i regnskabsåret 2014.1 givet fald skal lånet optages senest den 30. april
2015.
Lånerammen kan opgøres som følger:
Låneberettidigede udgifter Budgetteret
Lån til betaling af

i regnskabsåret 2014

låneoptagelse i 2014

0,0 mio. ler.

8,5 mio. kr.

4,7 mio. ler.

5,0 mio. kr.

4,7 mio. kr.

13,5 mio. kr.

ejendomsskatter
Energibesparende
foranstaltninger
Låneramme i alt
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Der er således, indtil udgangen af april 2015, mulighed for at hjemtage lån på 4,7
mio. ler. vedrørende lånerammen for 2014. Dette er 8,8 mio. ler. mindre end
budgetteret i 2014.
Lån til betaling af ejendomsskatter
Kommunen har mulighed for at genbelåne de nettoudgifter, kommunen har ved
at finansiere borgernes lån til betaling af ejendomsskatter. I 2014 blev der ydet lån
for 15,3 mio. ler., hvorimod der er sket indfrielser for 16,8 mio. ler., altså en samlet
nettoreduktion på 1,5 mio. ler.
Ultimo 2014 er kommunens samlede tilgodehavende hos borgerne til betaling af
ejendomsskatter 120,7 mio. ler.
Energibesparende foranstaltninger
Det er muligt at optagelån til foranstaltninger, som følger af
bygningsreglementets energikrav til eksisterende byggeri. I 2014 blev der
foretaget energibesparende foranstaltninger for 4,7 mio. ler.

Økonomi
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling
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Økonomichefen indstiller, af Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:
1. Der anvendes 1,9 mio. ler. af lånerammen for 2014 på 4,7 mio. ler. til frigivelse
af deponering vedrørende udgifter til lokaler til nyttejobs.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2015 vedrørende låneoptagelse på
13,5 mio. ler. (udgift).
3. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2015 på 1,9 mio. ler. til funktion
08.25.27 deponering (mindreudgift/indtægt).
Beslutning
Anbefales.
22 Budget 2016 oq boraerdialoa
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 10. december 2014 sagen omkring
Budgetproces, politiske principper samt tidsplan for budget 2016. Tidsplanen blev
godkendt med tilføjelse om, at det endelige tidspunkt for borgerdialogen skal
godkendes i Økonomiudvalget.

Administrationen foreslår, at borgerdialogmødet afholdes lørdag den 18. april kl.
10-14 på Falkenborgskolen. Til dialogmødet med borgerne vil der blive udsendt
indbydelser til et udsnit af befolkningen (ca. 100-120 personer, valgt bl.a. efter
alder, bopæl m.v.). Endvidere vil der blive annonceret med, at der er et begrænset
antal pladser til øvrige borgere, der kan tilmelde sig, hvis de er interesserede i at
deltage i mødet.

Mødet afholdes tidligt i budgetprocessen, så temaerne vil ikke være
fyldestgørende belyst og der vil heller ikke være konkrete forslag til drøftelse.
Formålet med møderne er netop at indgå i en åben dialog med borgere på et
tidligt tidspunkt i processen, hvor der ikke er færdige løsninger, men hvor borgere
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kan tilkendegive deres ideer - og hvor dette kan indgå i arbejdet med at
udarbejde konkrete forslag til budgetforbedringer for i alt 90 mio. ler., som er
målet for budgetprocessen.

Der planlægges med ca. seks forskellige stande med overordnede temaer. Ved
hvert tema bliver der holdt et lille oplæg, som borgerne kan diskutere ud fra. Hver
runde slutter af med mulighed for elektronisk at kunne tilkendegive holdninger og
ideer, der kan give politikerne et indtryk af, hvad borgere i Frederikssund ønsker.

Der planlægges ud fra, at Byrådet deltager og har en aktiv rolle i dialogmødet med
borgerne. Målet er at lytte og få opsamlet de gode ideer. Byrådsmedlemmerne vil
deltage på de forskellige stande.

Formålet er, at borgere inddrages i overvejelserne om, hvilke områder der kan
effektiviseres og hvilke der skal friholdes.

Et lignende arrangement med medarbejderinddragelse planlægges den 26. marts
for ca. 120 repræsentanter fra MED-udvalgene.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:
i. Borgerdialogmøde i forbindelse med budgetproces 2016 afholdes den 18.
april kl. 10-14.

Beslutning
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Godkendt.
28 Disponering af Frederikssund Kommunes m2 i Vinge Centrum
Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune aftager 5.500 m2 af de 30.000 etagemeter byggeri, som
opføres i i. etape i Vinge Centrum.

Jævnfør politisk beslutning fra december 2014 indeholder de kommunale
bygninger fem forskellige offentlige funktioner, der alle er indeholdt i den samlede
ramme på 5.500 m2:

• Bibliotek 500 m2
• Erhvervs &. Energihus 500 m2
• Børnehus isoom 2
• Konferencecenter 2000 m2
• Kampsportscenter looom 2

De tildelte m2 er brutto m2

Administrationen vurderer, at bibliotek, erhvervs- og energihus og
konferencecenter bør placeres i forbindelse med hinanden. På den måde opnås
den mest optimale synergi og de tre funktioner kan udnytte nogle af de samme
faciliteter og fællesområder. Dette skaber bedre og mere fleksible rammer. Der er
nedsat fem arbejdsgrupper, der hver afklarer og definerer, hvad de forskellige
funktioner indeholder.
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Ved at placere børnehaven og kampsportscenteret nær hinanden, vurderer
administrationen, at der opstår en synergi, så salene i kampsportscenteret, der i
dagtimerne mest står uudnyttede hen, kan bruges af børnehaven som en ekstra
udfoldelsesmulighed.

Den aktuelle skitse, baseret på medfølgende funktionalitetsbeskrivelser, medfører,
trods anvendelse af fællesområder til flere formål, at den afsatte ramme på 5.500
m2 overskrides med 300 brutto m2
Økonomi
I kommunens Vinge-budget er der indarbejdet huslejeudgifter for 6 mio. ler. om
året og en deponeringsforpligtelse på 112,8 mio. ler., der er baseret på at
kommunen aftager 5.500 m2 i Vinge Centrum.
Såfremt kommunen aftager yderligere 300 m2, d.v.s. 5.800 m2i alt, vil der som
budgetskøn skulle indarbejdes huslejeudgifter for yderligere ca. 0,35 mio. ler. om
året og deponeringen skal øges med ca. 6,2 mio. ler. til ca. 119 mio. ler. i alt.
Øvrige driftsudgifter i forbindelse med lejemålet vil ligeledes blive øget.
Deponering foretages ved at placere likviditet på en særlig konto og er at sidestille
med et træk på kassen med det samme beløb. Deponeringen vil blive gradvist
reduceret over 25 år sådan at beløbet gradvist tilbageføres til kommunekassen.
Der kan dog være en mulighed for at reducere en deponeringsforpligtelse ved at
søge særlige statslige puljer om delvis fritagelse for forpligtelsen. Ligeledes kan der
være mulighed for at reducere deponeringen ved at modregne i evt. ledig
låneramme.
Kommunen vil kunne opnå løbende indtægter i forbindelse med bortforpagtning
af konferencefaciliteterne. Tilsvarende må der forventes indtægt fra lejere og
udstillere i erhvervshuset. Disse indtægter er ikke opgjort eller budgetlagt.
Indstilling

Side 16

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Økonomiudvalget, at:
i. Arbejdet med at udfylde rammerne for de kommunale m2 i Vinge Centrum
fortsætter med de beskrevne funktioner og indbyrdes placeringer og at der
tages stilling til om funktionerne skal holdes indenfor den oprindelige ramme
på 5.500 m2.
Beslutning
Godkendt, idet der kan arbejdes videre inden for en ramme på maksimalt 5.800
m2.

• 201c; 02 10 ArealKoncept mo
2a Frederikssund Vand A/S anmodning om lånegaranti
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse s 41.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
Sagsfremstilling
Frederikssund Vand A/S anmoder om en kommunal lånegaranti for lån i
KommuneKredit på 4,570 mio. ler.

Anmodningen vedrører en del af de projekter, der er gennemført i 2013 og 2014,
som det ikke har været muligt at finansiere direkte over taksterne:

Nye vandledninger Klintevej med flere på ca. 1,6 mio. ler.
Ådal - ny råvandsledning på ca. 0,9 mio. ler.
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Søvej - nye ledninger og stik på ca. 0,5 mio. ler.
Ny hovedledning i Holmensvej på ca. 2,3 mio. ler.

Frederikssund Kommune opkræver en garantiprovision på 1,5 %, hvilket svarer til
68.550 ler.

Økonomi
Økonomiafdelingen bemærker, at garantien ikke påvirker kommunens
låneramme, da det vedrører et forsyningsselskab, som har automatisk
låneadgang.

Indstilling

Indstilling 18. februar 2015, plet. 30:
Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Vand A/S meddeles den ansøgte garanti på 4,570 mio. ler.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2015 med en indtægt på 68.550 ler.,
svarende til garantiprovisionen.
Beslutning
Anbefales.
• Frederikssund Vand.pdf
30 Frederikssund Spildevand A/S anmodning om lånegaranti
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Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 41.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
Sagsfremstilling
Frederikssund Spildevand A/S anmoder om en kommunal lånegaranti for lån i
KommuneKredit på 26,690 mio. ler.

Anmodningen vedrører en del af de projekter, der er gennemført i 2013 og 2014,
som det ikke har været muligt at finansiere direkte over taksterne:

Nye kloakker Klintevej med flere på ca. 16,5 mio. ler.
Regnvandsbassiner i Sillebro Ådal på ca. 9,5 mio. ler.
Trykledning Færgelunden til Tørslev rens på ca. 4,8 mio. ler.

Frederikssund Kommune opkræver en garantiprovision på 1,5 %, hvilket svarer til
400.350 ler.

Økonomi
Økonomiafdelingen bemærker, at garantien ikke påvirker kommunens
låneramme, da det vedrører et forsyningsselskab, som har automatisk
låneadgang.
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Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Spildevand A/S meddeles den ansøgte garanti på 26,690 mio.
kr.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2015 med en indtægt på 400.350 kr.,
svarende til garantiprovisionen.
Beslutning
Anbefales.
• Frederikssund Spildevand.pdf
31

Kommunikationspolitik

Sagsfremstilling
Byrådet har ønsket en styrket kommunikationsindsats for Frederikssund
Kommune. Direktionen har derfor bedt KL om at belyse den eksisterende
kommunikationsindsats, komme med forslag til en kommunikations politiksamt
forslag til en organisering.

KL har i efteråret 2014 gennemført analysen. I forbindelse med temamøde om
strategisk kommunikation med Byrådet den 28. januar 2015, fik Byrådet lejlighed
til at se rapporten og få præsenteret resultaterne.

KL Rapporten indeholdt:

• Udkast til kommunikationspolitik.
• Anbefaling af etablering af Facebookprofil for Frederikssund Kommune.
• Anbefaling af forbedring af Frederikssund Kommunes hjemmeside.
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• Anbefaling af at Borgerpanelet revitaliseres.
• Anbefaling af videotransmission fra byrådsmøderne.

På temamødet blev det besluttet, at kommunikationspolitikken skal politisk
godkendes i Byrådet, og at administrationen efterfølgende vil foretage en
opnormering af Kommunikationsenheden.

Den nye kommunikationsenhed får derefter til opgave at afdække økonomien,
ressourcetrækket og potentialerne af følgende tiltag:

• Facebookprofil for Frederikssund Kommune.
• Forbedring af Frederikssund Kommunes hjemmeside.
• Revitalisering af Borgerpanel.
• Videotransmission fra byrådsmøderne.

Administrationen foretager opnormeringen, som løses indenfor den eksisterende
ramme. Såfremt ovenstående analyse peger i retning af, at der skal mere
vidtgående løsninger til, vil dette blive forelagt Byrådet som en del af budget 2016.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefaler over for Byrådet,
at:
i. Kommunikationspolitikken godkendes.
Beslutning
Anbefales.
• Kommunikationspolitik
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Fenatai. Beiiina - udviklings- oa erhvervssamarbeide

Sagsfremstilling
Gennem CopCap og Frederikssund Erhverv har Frederikssund Kommune
modtaget en henvendelse fra Fengtai - Beijing med en forespørgsel om
muligheden for at etablere et fremtidigt udviklings- og erhvervssamarbejde.

Henvendelsen har sit afsæt i det forhold, at Københavns Kommune i 2012
underskrev et Memorandum of Understanding med Beijing City om et
samarbejde omkring bæredygtig byudvikling. I den forbindelse har CopCap peget
på Frederikssund Kommune som en oplagt samarbejdspartner.

I Fengtai distriktet, der er det tredjestørste distrikt af i alt 8 distrikter, der
tilsammen udgør Beijing, planlægger man en bæredygtig by: Changxindian EcoCity. Byens principper bygger på et værdisæt, der på mange områder kan
sammenlignes med det Frederikssund Kommune har for Vinge.

Et samarbejde vil kunne resultere i en interessant erfaringsudveksling til gavn for
begge projekters løbende udvikling, og samtidig understøtte Frederikssund
Kommune og kommunens erhvervslivs profil og allerede igangsatte
investeringsaktiviteter. Et samarbejde skønnes således at muliggøre
værdiskabelse for Frederikssund Kommune med en beskeden ressource
investering.
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Fengtai er meget interesseret i at etablere et samarbejde og har fremsendt et
udkast til et Memorandum of Understanding, der lægger vægten på udveksling af
erfaringer og ideer indenfor bæredygtig byudvikling og heraf afledte områder.
Memorandumet er et udkast og de endelige detaljer kan drøftes.

Frederikssund Erhverv anbefaler Frederikssund Kommunes deltagelse i
samarbejdet.
Økonomi
Det forudsættes at udgifter i forbindelse med samarbejdet kan indeholdes
indenfor eksisterende budgetramme.
Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget at:

i. Der indledes en dialog med Fengtai om et tættere udviklings - og
erhvervssamarbejde.

Beslutning
Godkendt.
• Friendship MQU Fenotai-Beijino and Frederikssund-Copenhaoen vi.2.docx
32 Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen oa de
seks kommuner i Nordsjælland Vest
Sagsfremstilling

I
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I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt primo januar
2015, samledes borgmestrene i Nordsjælland, på KKR formandskabets
foranledning. Temaet for drøftelsen var status på etablering af de nye
beredskaber.

Den tidligere henvendelse fra Frederikssund Kommune på vegne af de øvrige seks
sjællandske kommuner - Flalsnæs, Frederikssund, Flillerød, Egedal, Furesø og
Gribskov - om et evt. bredere samarbejde blev drøftet. Borgmestrene fra de seks
nævnte kommuner genfremsatte på mødet ønsket om at få etableret et større
fælles beredskab i Nordsjælland, meget gerne gennem et samarbejde med
kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.

Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et
bredere samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland, med det
udgangspunkt, at det kan ske ved en udvidelse af det nyetablerede Nordsjællands
Brandvæsen.

På denne baggrund blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide
Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle n kommuner. Borgmestrene for de
fem nuværende kommuneri Nordsjællands Brandvæsen gav tilsagn om at ville
indgå positivt i at undersøge mulighederne for dette.

Der sigtes mod, at der senest i august 2015 kan træffes politisk beslutning om,
hvorvidt der er basis for et fælles selskab med deltagelse af alle n kommuner. I
givet fald vil det være med virkning fra i. januar 2016.

Drøftelserne og analysen om dannelsen af et fælles selskab sker med baggrund i
de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag
Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med.
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Dette indebærer, at det skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i
aftalen mellem KL og regeringen, indhentes i de seks kommuners nuværende
beredskaber, således at dette er dokumenteret forud for indtræden i nyt fælles
selskab. Der er endvidere enighed om, at den netop ansatte beredskabsdirektør i
Nordsjællands Brandvæsen, også fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et nyt
Nordsjællands Brandvæsen. Endeligt vil de beredskabsplaner, der er politisk
vedtaget i de enkelte kommuner, være gældende til udgangen af denne
byrådsperiode.

Sagen forelægges til politisk behandling i alle n byråd i februar måned 2015.

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som s 60-selskab pr. i. januar 2015.
Derved er udgangspunktet for forhandlinger på nuværende tidspunkt to
forskellige steder. For at nå i mål med en afklaring bliver det nødvendigt at
iværksætte en proces bestående af 3 trin.

Trin i: Analyse af beredskaberne i de 6 kommuner
Før der kan indledes egentlige konkrete drøftelser, som kan føre til et n kommunesamarbejde, kræves det, at der internt i seks-kommunesamarbejdet,
sker et forudgående analysearbejde. Dette arbejde vil tage afsæt i de modeller
som Nordsjællands Brandvæsen bygger på, for at sikre et fælles afsæt for de
efterfølgende drøftelser. Dette arbejde i seks-kommune samarbejdet skal være
afsluttet til maj 2015.

Til at sikre understøttelse af dette arbejde, er der etableret en projektorganisation,
hvortil der vil kunne frikøbes ekspertise efter nærmere aftale i Nordsjællands
Brandvæsen.

Trin 2: Drøftelser mellem Nordsjællands Brandvæsen og seks
kommunesamarbejdet
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Derefter indledes egentlige konkrete drøftelser mellem parterne, hvor
mulighederne for en fælles konstruktion afdækkes, således at der kan træffes
politisk beslutning senest i august 2015. Udgangspunktet vil være at få afdækket
mulighederne for en fælles konstruktion, alternativt pege på mulige og
bæredygtige alternativer hertil.

Trin 3: Politisk beslutning
Resultatet af fællesdrøftelserne i trin 2 vil blive forelagt til politisk beslutning i
august måned i alle n kommuner således, at efteråret 2015 i givet fald kan bruges
til implementering.
Byrådet har den 17. december godkendt indstilling om at Frederikssund-Halsnæs
Redningsberedskab sammenlægges med beredskaberne i Gribskov, Hillerød,
Egedal og Furesø kommuner.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:
i. Undersøgelse af mulighederne for et samarbejde om beredskabet mellem de
seks ovenstående kommuner og de fem kommuner bag Nordsjællands
Brandvæsen godkendes.
Beslutning
Anbefales.
• Procesplan
Beslutning om den fremtidige skolestruktur i Frederikssund Kommune
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Lovgrundlag
Folkeskoleloven - Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse afen
folkeskole, nr. 700 af 23. juni 2014.
Sagsfremstilling
I forlængelse af sag 234, der blev behandlet på Byrådets møde den 26. november
2014, sendte Byrådet forslag om ny skolestruktur i høring. Høringsperioden
startede den 28. november 2014 og sluttede den 27. januar 2015. De indkomne
høringssvar er løbende blevet uploadet på kommunens hjemmeside, og Byrådet
er blevet informeret løbende pr. mail. Byrådet modtager desuden information pr.
mail om indkomne høringssvar ved høringsfristens udløb den 27. januar 2015. Alle
høringssvar er vedlagt som bilag til denne sag. (Bilaget er identisk med bilaget
vedlagt sag nr. 10)
Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

i. Skolestruktur i Frederikssund Kommune drøftes, og at der på baggrund
heraf træffes endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur i
Frederikssund Kommune.

Indstilling 2. februar 2015, plet. 9:
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Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

i. Skolestruktur i Frederikssund Kommune drøftes, og at der på baggrund
heraf træffes endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur i
Frederikssund Kommune.
TidligerePolitiskBehandling
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Beslutning i Uddannelsesudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Kim Rockhill (A) sætter følgende til afstemning:
Anbefaler at det vedhæftede bilag sendes i høring, idet punkt 3.5.1., 3.5.2. og 3.5.3.
udgår af forslag om ny struktur på skoleområdet.

Forstemte Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).
Imod stemte Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Beck (V)
og Inge Messerschmidt (O).

Forslaget forkastet.

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) sætter følgende til afstemning:

Anbefales med få redaktionelle ændringer.

Uddannelsesudvalget anbefaler, at administrationen fremlægger forslag til dialog
proces med de relevante bylaug og øvrige interesseorganisationer, foreninger mv.
i distrikt Skibby indenfor bl.a. Fritidsudvalgets og Tekniskudvalgs områder.

Uddannelsesudvalget ønsker, at administrationen på januar mødet fremlægger
forslag til proces og økonomi på fusionsprocesser på alle skolerne med involvering
af ledelser, medarbejdere, forældre og elever, samt forslag til relevant
ledelsessparring i en mindst 2 årig periode.

For stemte Anne-Mette Risgaard Schmidt (v), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V) og
Inge Messerschmidt (O).
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Imod stemte Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A)

Forslaget godkendt.

Socialdemokraterne støtter en ny skolestruktur og ny ledelsesstruktur men kan
ikke støtte at punkt 3.5.1., 3.5.2. og 3.5.3. indgår i forslaget.

Pelle Andersen-Harild (0 ) var ikke til stede.
Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Poul Henrik Hedeboe (F) stillede forslag om, at sagen udsættes i et år.

For stemmer Poul Henrik Hedeboe (F).

Imod stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kaper Andersen
(O), og Ole Søbæk (C).

Tina Tving Stauning (A) undlader at stemme.

Forslaget forkastet.

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at punkt 3.5.1, 3.5.2. og 3.5.3 udgår af
forslaget til ny struktur på skoleområdet.

For stemmer Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).
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Imod stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kaper Andersen
(O) og Ole Søbæk (C).

Ændringsforslaget forkastet.

Uddannelsesudvalgets indstilling blev sat under afstemning:

For stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kaper Andersen (O)
og Ole Søbæk (C).

Imod stemmer Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Indstillingen anbefales.

Tina Tving Stauning (A) ønsker følgende afvigende mening tilført protokollen:

Socialdemokraterne støtter en ny skolestruktur med ny ledelsesstruktur, men kan
ikke støtte, at følgende punkter indgår i forslaget:

3.5.1 Lukning af Ferslev Skole inkl. SFO i og 2
3.5.2 Lukning af Børnehuset Pilehuset
3.5.3 Solbakkeskolens overbygning.
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Kim Rockhill (A) var ikke til stede.
Beslutning i Byrådet, Onsdag den 26. november 2014
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Poul Henrik Hedeboe (F) stillede forslag om, at sagen udsættes i et år. Forslaget
blev sat under afstemning:
For stemte 2: Poul Henrik Hedeboe (F) og Pelle Andersen-Harild (0 ).
Imod stemte 18: Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A),
Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom
Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander
Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen
(V)Jens Ross Andersen (V)John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian
Moberg (V) og Morten Skovgaard (V).
Forslaget forkastet.
Kim Rockhill (A) stillede forslag om, at punkt 3.5.1,3.5.2. og 3.5.3 udgår af forslaget
til ny struktur på skoleområdet. Forslaget blev sat under afstemning:
Forstemte 7: Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A),
Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F)
og Pelle Andersen-Harild (0 ).
Imod stemte 13: Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper
Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V),
Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt
Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Morten Skovgaard (V).
Forslaget forkastet.
Uddannelsesudvalgets indstilling blev sat under afstemning:
For stemte 13: Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper
Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V),
Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt
Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Morten Skovgaard (V).
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Imod stemte 7: Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A),
Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F)
og Pelle Andersen-Harild (0 ).
Indstillingen tiltrådt.
Socialdemokraterne ønsker følgende afvigende mening tilført protokollen:
Socialdemokraterne støtter en ny skolestruktur med ny ledelsesstruktur, men kan
ikke støtte, at følgende punkter indgår i forslaget:
3.5.1 Lukning af Ferslev Skole inkl. SFO i og 2
3.5.2 Lukning af Børnehuset Pilehuset
3.5.3 Solbakkeskolens overbygning.
Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A) og Kirsten Weiland (A) var ikke til
stede, sidstnævnte pga. inhabilitet.

Beslutning

Uddannelsesudvalget, 2. februar 2015, pkt. 9:
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) sætter følgende til afstemning:
Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte
følgende ny skolestruktur:
Skolestrukturen består fremover af fem skoledistrikter samt en special skole,
bestående af følgende:
Distrikt Slangerup: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen.
Distrikt Jægerspris: Jægerspris Skole inkl. Gyldenstensskolens afdelinger Hanghøj,
Bakketoppen og Svinget.
Distrikt Skibby: Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen.
Distrikt Frederikssund Syd: Ådalens Skole inkl. Videnscenter for tale, sprog og
læsning og specialklasser.
Distrikt Nord: Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen.
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Specialskole: Skolen ved Kæret og afdeling Kølholm.
Overbygningen på Solbakkeskolen flyttes til Marbækskolen fra i. august 2015. Det
anbefales at nuværende 7. og 8. klasser på Solbakkeskolen fortsætter deres
skolegang på Marbækskolens matrikel. De elever, der i dag går i 7. og 8. klasser på
Solbakkeskolen, kan få mulighed for at afslutte deres skolegang på
Solbakkeskolens matrikel - underforudsætning af den fornødne opbakning. De
berørte forældre indkaldes til fælles forældremøde herom i løbet af foråret.
10. klasse lægges sammen med Ungdomsskolen, under
Ungdomskolelovgivningen. Uddannelsesudvalget ønsker en samlet beskrivelse af
den kommende 10. klasses tilbud senest på september mødet 2015, idet udvalget
forventer at der er tydelige krav til faglighed.
Ferslev Skole lukkes. Behandlingen om lukning af Pilehuset (3-6 år) udsættes, idet
den ses i sammenhæng med dagtilbudsområde Hornsherred syd og den proces
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.
(Uddannelsesudvalget har peget på den en fremtidig løsning, der bygger på to
børnehuse i Skibby. I forbindelse med at der nationalt er kommet en skolereform,
der sætter nye mål for skolen, og der er vedtaget en ambitiøs Børne- og
Ungepolitik, er der enighed om at fastholde anlægsmidlerne til et nyt børnehus i
Skibby i 2016-2017. Med der ønskes i i. kvartal af 2015 en borgerinddragelse med
områdebestyrelse, forældre og borgere, om hvorvidt tanken om renovering og
udbygning af to eksisterende dagtilbud skal fastholdes, eller om der i stedet skal
bygges et nyt børnehus i geografisk tilknytning til Marbækskolen. Herunder om et
sådan nyt børnehus i endnu højere grad vil kunne understøtte målene om højere
trivsel og bedre læring for børnene.)
Den organisatoriske placering af Gyldenstensskolens heldagsskoles afdelinger
Hanghøj, Bakketoppen og Svinget bliver i distrikt Jægerspris, men den endelige
fysiske og organisatoriske placering afventer indtil, der i samarbejde med
skolebestyrelsen og de berørte medarbejdere er fundet en egnet samlet placering
af afdelingerne. Placeringen af heldagstilbuddet vil ske i en selvstændig matrikel.
Denne proces forventes afsluttet inden udgangen af skoleåret 2016-2017.
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Skolelederen træffer beslutning om fremtidig klassedannelse med baggrund i
faglige og pædagogiske overvejelser under hensyn til, at søskende hensyn skal
vægtes før andre hensyn.
Der ønskes på martsmødet 2015 fornyet politisk sag med ny styrelsesvedtægt.
I høringssvarene oplistes en række administrative ønsker for eksempel antal AMR,
TR, særlige budgetopbygninger etc. Disse spørgsmål håndteres af skoleafdelingen
inden udgangen af juni 2015.
For stemte: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V) og
Inge Messerschmidt (O).
Imod stemte: Kim Rockhill (A), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Pelle AndersenHarild (0).
Forslaget anbefales.
Susanne Bettina Jørgensen (A), Kim Rockhill (A) og Pelle Andersen-Flarild (0 )
udtaler, at man ikke kan stemme for beslutningen, idet lukning af Ferslev Skole og
flytning af overbygningen på Solbakkeskolen ikke kan anbefales.

Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 34:
Uddannelsesudvalgets indstilling blev sat under afstemning.
Forstemte John Schmidt Andersen (V), Flans Andersen (V), Kasper Andersen (O)
og Ole Søbæk (C).
Imod stemte Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A) og Poul Flenrik Fledeboe
(F).
Indstillingen anbefales.

1
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Poul Henrik Hedeboe (F) stemmer imod indstillingen, idet lukning af Ferslev Skole
og flytning af overbygningen på Solbakkeskolen ikke kan anbefales.

• Samlede høringssvar vedr, struktur oa fritidstilbud
35 Beslutning om den fremtidige organisering af fritidsdelen i Frederikssund
Kommune
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Lov om Ungdomsskoler.
Sagsfremstilling
På møde onsdag den 26. november 2014 sendte Byrådet forslag til ny organisering
af fritidstilbud i Frederikssund Kommune i høring (Sag nr. 233). Høringsperioden
startede den 28. november 2014 og slutter den 27. januar 2015. Indkomne
høringssvar er løbende i perioden blevet uploadet på kommunens hjemmeside, og
Byrådet er blevet informeret pr. mail. Ved høringsfristens deadline modtager
Byrådet endelig besked om indkomne høringssvar pr. mail. Alle høringssvar er
vedlagt som bilag til denne sag. (Bilaget er identisk med bilaget vedlagt sag nr. 9)
Træffer Byrådet beslutning om ny struktur på fritidsdelen i Frederikssund
Kommune, foreslår administrationen desuden, at SSP/gadeplan placeres som en
stabsfunktion under skolechefen og fungerer i et tæt formaliseret samarbejde
med fritids- og ungdomsklubberne.
Det anbefales desuden, at administrationen udarbejder en mål- og
rammebeskrivelse for ssp/ssp+indsatser.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
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Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

i. Organiseringen af fritidsdelen vedtages som beskrevet i høringsmaterialet
samt at SSP/gadeplan placeres som stabsfunktion under skolechefen.

Indstilling 2. februar 2015, plet. 10:
Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

i. Organiseringen af fritidsdelen vedtages som beskrevet i høringsmaterialet
samt at SSP/gadeplan placeres som stabsfunktion under skolechefen.
TidligerePolitiskBehandling
Beslutning i Uddannelsesudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Anbefales med en enkelt redaktionel ændring.

Pelle Andersen-Harild (0 ) var ikke til stede.
Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Anbefales som indstillet af Uddannelsesudvalget.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.
Beslutning i Byrådet, Onsdag den 26. november 2014
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Tiltrådt.
Anne-Lise Kuhre (A) og Jesper Wittenburg (A) var ikke til stede.

Beslutning

Uddannelsesudvalget, 2. februar 2015, pkt. 10:
Anbefales, idet 10. klasse lægges sammen med Ungdomsskolen, under
Ungdomsskolelovgivningen. Uddannelsesudvalget ønsker en samlet beskrivelse af
den kommende 10. klasses tilbud senest på september mødet 2015, idet udvalget
forventer at der er tydelige krav til faglighed.
Indhold og serviceniveau udarbejdes i samarbejde med ledere, medarbejdere og
unge. En sag herom fremlægges for Uddannelsesudvalget senest på december
mødet 2015.
Der ønskes senest på maj mødet 2015 fornyet politisk sag med ny
styrelsesvedtægt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 35:
Anbefales som indstillet af Uddannelsesudvalget.

• Samlede høringssvar vedr, struktur oa fritidstilbud
36 Kollektivtrafik - Forslag til trafikbestillina 2016
Lovgrundlag
Lov om trafikselskaber
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Sagsfremstilling
Baggrund
I 2013 og 2014 gennemførte Frederikssund Kommune en befordringsanalyse.
Som en del af befordringsanalysen blev der foretaget eftersyn af kommunens
busnet med henblik på at komme med forslag til, hvordan den kollektive trafik
generelt, kan gøres bedre for kommunens borgere. Resultatet er sammenfattet i
"katalog med forslag til forstærkning af det kollektive busnet", som danner
baggrund for de ønsker kommunen melder ind til Movia i forbindelse med
Trafikbestilling 2016 inden i. maj i år.
Kataloget blev præsenteret for Teknisk Udvalg på et møde den 8. oktober 2014 og
der har været afholdt borgermøder i henholdsvis Skibby og Frederikssund i
november 2014, hvor borgerne kom med input og kommentarer til kataloget. Som
supplement til kataloget er der et ønske i Egedal Kommune om at forlænge linje
158 til Slangerup Rutebilstation. Dette forslag er indkommet efter borgermøderne
har været afholdt.
Som led i den vedtagne procesplan for trafikbestillingen, skal udvalget på
baggrund af kataloget og borgermøderne, tage stilling til, hvilke ændringer
administrationen og Movia skal arbejde videre med i det endelige
beslutningsoplæg for trafikbestilling 2016 frem til udvalgsmødet i april.
Formål med ændringerne
Frederikssund Kommune har et busnet, hvor Flovedstrækningerne mellem
kommunens større bysamfund haren rigtig god dækning, mens betjeningen af de
små bysamfund er mere uensartet med færre afgange og længere rejsetider.
Prioritering af linjeføringer og antallet af afgange beror på princippet om flest
busser, hvor der er flest rejsende. Principper og retningslinjer for kommunens
trafikbestilling til Movia, blev udarbejdet og politisk godkendt i 2012.
I eftersynet af kommunens busnet har der været fokus på følgende punkter:
At serviceniveauet gøres mere ensartet for de borgere, der pendler til job og
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uddannelse
• At færre elever skal befordres i lukket kørsel
• At den nuværende telebusordning erstattes med en billigere betjening
Kataloget lægger op til følgende serviceniveau for busdriften:
1. Ingen rejsetider til Frederikssund Station, kommunens folkeskoler,
gymnasiet, handelsskolen og ungdomsskolen på over 60 minutter om
morgenen og eftermiddagen
2. Minimumsbetjening i alle dele af kommunen, dog med højest frekvens på
linjer med størst passagergrundlag.
3. De yderste hjørner af kommunen er dækket med Flextur.
Betjeningsfrekvensen i forslaget følger passagergrundlaget og bygger primært på
følgende typer af linjer:
• Direkte linjer med minimum '/2-times drift i dagtimerne og l-times drift tidlig
morgen og aften. I weekenden i-times drift fra cirka klokken 7 til 24.
• Linjer der dækker bredere med l-times drift i myldretiden og ellers 2-times drift.
Borgernes input:
På begge møder var der generelt opbakning til forslagene, navnlig til forslaget om
en ny pendlerlinje fra den vestlige del af Hornsherred til Frederikssund Station. Der
var samtidig bred enighed om, at der også er behov for en bedre dækning af
landsbyerne uden for myldretiden - og det gælder alle kommunens landsbyer.
Flere påpegede, at Flextur i den forbindelse ikke er et brugbart alternativ, idet det
er dyrere og Movias billetsystem ikke kan benyttes her.
Der var en række specifikke ønsker til de enkelte linjer omkring linjeføringer og
driftsomfang. Disse ønsker er listet om i vedlagte bilag og vil indgå i det videre
arbejde med trafikbestillingen. På møderne havde borgerne også mulighed forat
komme med andre input omkring busdriften og her var der en del ønsker til
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forbedring af stoppestedsforholdene og til de øvrige buslinjer. Kommunen
arbejder allerede aktivt med at forbedre stoppestederne og borgernes input vil
indgå i dette arbejde.
Forespørgsel fra Egedal og Ballerup Kommune vedr. forlængelse af linje 158 til
Slangerup:
Egedal og Ballerup Kommune ønsker at forlænge Linje 158 fra Måløv og Kildedal
Station ( og Novo Nordisk i Måløv) til Slangerup Rutebilsstation via Slagslunde.
Forslaget betyder, at borgerne i Slangerup får en ny variant til at komme til
S-toget på Frederikssundlinjen og derudover en langt bedre forbindelse til
industriområderne i Ballerup. Movia skønner, at linjen vil genere 40.000 nye
passagerer fra Frederikssund Kommune årligt. Forlængelsen vil betyde en årlig
medudgift på ca. 300.000 ler.
De enkelte forslag samt den forventede nettoøkonomi er beskrevet i
nedenstående tabel:
Linje

1) 312

Ændringsforslag fra

Økonomi

katalog

fra

Betjening af Ådalens Skole 0,3 mio. ler.

August

med linje 312, dvs.

Beløbet er inkluderet i

2015

omlægning af linje til

effektiviseringen af

Roskildevej. Samme antal befordringsområdet.
afgange som i dag. Behov
for dubleringsbus fra St.
Rørbæk om morgnen.
Ønske om, at
dubleringsbussen kører til
skolens matrikel.

I

virkning
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2) 317

Linje 317 omlægges til at

o,o mio. ler.

betjene Solbakkeskolen og Omlægningen er

August
2015

Jægerspris Skole og skaber omkostningsneutral, idet
herved også forbindelse

antallet er køreplantimer er

mellem Dalby Huse og

det samme.

Dalby samt Gerlev og Over
Dråby Strand og
Jægerspris. Samme antal
afgange som i dag.
3) 311

Forlængelse af linje 311 til

1,2 mio. kr.

Haldor Topsøe på hver

December
2015

anden afgang. Timedrift
svarende til 18 daglige
afgange.
4) 315

Opgradering af linje 315 til 0,95 mio. kr.

December

heldagsdrift. Formiddag og

2015

aften, samt weekend køres
med mindre bus. 4 flere
afgange end i dag i hver
retning.
316

Opgradering af linje 316 i

0,50 mio. kr.

weekenden og i

December
2015

sommerhalvåret. 3 flere
afgange end i dag.
6) 318

Opgradering af linje 318 til 0,55 mio. kr.

December

heldagsdrift. Formiddag og

2015

aften, samt weekend køres
med mindre bus.
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7) Ny

Oprettelse af ny direkte

Pendlerlinje pendlerlinje fra Ferslev til
(E-linje)

1,9 mio. kr.

December

Omkostningen falder

2015

Frederikssund. 7 afgang på forventeligt i spændet
hverdage (3 ud og 4 hjem) mellem i,6 og 2,2 mio.
kroner (afhænger af
muligheden for
busudnyttelse fra andre
linjer). Fler er indlagt
middelværdien på 1,9.

Linje

Ændringsforslag fra

Økonomi

EgedaLog Ballerup

Virkning
fra

kommune
8) 158

Forlængelse af linje 158 fra 0 3 mio. kr.

December

Måløv og Kildedal St. til

2015

Slangerup via Slagslunde.
Nødvendig

5,4 mio. kr.

merinvestering
Prioritering af forslag
Samlet set medfører forslagene en forøgelse af udgifterne til busdriften på 5,4
mio. kr. om året. I forhold til, hvilke forslag der skal indgå i trafikbestilling 2016, kan
mulige kriterier for prioritering af forslagene f.eks. være:
1. Prioritering af pendlere og uddannelsessøgende, dvs. hurtige og direkte
forbindelser til uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser og
Frederikssund station.
2. Prioritering af bedre og mere jævn betjening af landsbyerne på Flornsherred,
dvs. ingen "store huller" i køreplanerne, de yderste hjørner er dækket af
Flextur.
3. Minimumsbetjening af landsbyerne i form flest af afgange, hvor der er flest
rejsende (som i dag) suppleret med enkelte aftenafgange og flextur.
Forlængelse af 311 til Haldor Topsøe Park falder lidt ud over de ovennævnte
kriterier, idet der p.t. kun ligger en virksomhed i området, hvor Movia har
vurderet, at ca. io % af de ansatte vil vælge bussen. Skal dette ønske fremmes bør
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det således ske ud fra en betragtning om, at det vil fremme lokaliseringen af nye
virksomheder. Administrationen har bedt Movia om at udarbejde en et forslag til
en løsning, der sigter mod det aktuelle behov.
I forlængelse af ovenstående kriterier kan sammensættes "pakker" som prioriterer
de forskellige kriterier. Hvis der lægges mest vægt på kriterie i ovenfor kan der
sammensættes en "pakke" bestående af forslag nr. 7 og 8 til en samlet pris af 2,2
mio. ler. Det anbefales, at en revideret udgave af forslag 1 også indgår i denne
pakke. Hvis der lægges mest vægt på kriterie 2 kan der sammensættes en "pakke"
bestående af forslag 4, 5 og 6 til en samlet pris af 2 mio. ler. Kriterie 3 vil være et
betjeningsomfang, der er meget lig det der er i dag, hvor merudgiften afhænger
af, hvor mange afgange man vælger at udvide med. En ekstraafgang på en linje
beløber sig til ca. 200.000 ler. årligt.
Administrationen anbefaler, at udvalget tager stilling til hvilke forslag der skal
indgå i trafikbestillingen for 2016 ud fra de opstillede kriterier.
Økonomi
Movia fremsendte primo januar 2015 trafikbestillingsgrundlaget for 2016 til
kommuner og regioner, hvoraf fremgår et skøn over kommunens tilskudsbehov til
busdriften i 2016. Trafikbestillingsgrundlag 2016 adskiller sig fra de forrige år, da
der er indarbejdet effekten af en ny finansieringsmodel efter ændring af "Lov om
Trafikselskaber" fra 2016. For Frederikssund Kommune er den samlede effekt
opgjort til en besparelse på ca. 3,5 mio. ler. om året når den er fuldt implementeret.
Finansieringsmodellen har været i høring blandt kommuner og regioner, og er
ifølge Movia blevet positivt modtaget, dog har der efterfølgende været udtrykt
kritik af anvendelsen afen overgangsordning, der medfører at effekten af den nye
finansieringsmodel først får fuld effekt efter 3 år.
Kommunens budget til busdrift for 2016 og fremefter er afsat med udgangspunkt i
den nuværende trafikbestilling. Der er knyttet nogen usikkerhed til
overgangsordningen for den nye finansieringsmodel, men den vil med det
nuværende udgangspunkt medføre en besparelse for kommunen på ca. 1,2 mio.
ler. i 2016, ca. 2,4 mio. ler. i 2017 og ca. 3,5 mio. ler. i 2018 når den er fuldt
implementeret. Som udgangspunkt vil en sådan besparelse for kommunen skulle
tilgå kommunekassen. En prioritering af udgiftsforøgende ændringer i busdriften

Side 45

som beskrevet i sagsfremstillingen i forbindelse med trafikbestillingen til Movia vil
derfor kræve en tillægsbevilling, der vil blive indarbejdet i oplægget til Budget
2016.
"Teknisk bemærkning:
Som nævnt i sagsfremstillingen, er effekten af ny finansieringsmodel efter
ændring af "lov om Trafikselskaber" at Frederikssund Kommune skal betale 3,5
mio. ler. om året mindre end hidtil. Movia har anbefalet en overgangsordning over
3 år, hvorved budgetforbedringen først ville slå fuldt igennem i 2018. Ordningen
krævede tilslutning fra alle kommuner og regioner. Fuld tilslutning har ikke
kunnet opnås, hvorfor Frederikssund Kommune allerede fra 2016 skal betale 3,5
mio. ler. mindre end hidtil. I januar 2015 er der samtidig faldet afgørelse i en
voldgiftssag mellem Movia, DSB og Metroselskabet om passagerindtægter, som
p.t. forventes at resultere i en merudgift på 0,2 mio. ler. pr. år fra 2016 for
Frederikssund Kommunes vedkommende. Netto forventes p.t. således en
reduktion i kommunens betaling til Movia på 3,3 mio. ler. i 2016 og fremefter.
Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 18. februar 2015:
Som nævnt i sagsfremstillingen forventes udgifter til forslag 7 og 8 efter et
konservativt skøn på ca. 2,2 mio. ler. Et skøn som ikke er konservativt kunne være i
størrelsesordenen 1,7 mio. ler. En erhvervsshuttlelinje er endnu ikke defineret, og
der kan derfor ikke skønnes udgifter til den. Der kan evt. afsættes en ramme til
formålet, som kan være dimensionerende for linjen.
Økonomi
Som udgangspunkt vil en besparelse for kommunen som følge af ændringen af
finansieringsmodel skulle tilgå kommunekassen. En prioritering af
udgiftsforøgende ændringer i busdriften i forbindelse med trafikbestillingen til
Movia vil derfor kræve en tillægsbevilling, der vil blive indarbejdet i oplægget til
Budget 2016.
Indstilling
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Indstilling 4. februar 2015, plet. 25:
Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Der tages stilling til, hvilke forslag administrationen skal indarbejde i
beslutningsoplægget til trafikbestilling 2016.
2. Der afsættes rådighedsbeløb i Budget 2016 til finansiering af de prioriterede
udvidelser af busdriften.
3. Forslag til trafikbestilling 2016 sendes i offentlig høring frem til den 25. marts
2015

Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. februar 2015, pkt. 25:
Udvalget fremsender ønsker til bestillingen til Økonomiudvalget prioriteret
således, at i. prioritet er uddannelse/arbejde (forslag 3, 7 og 8), idet forslag 3
erstattes af en erhvervsshuttlebus og 2. prioritet er fladedækning (forslag 4, 5 og
6). Forslag 1 og 2 er en konsekvens af seneste omlægning.

Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 36:
Økonomiudvalget indstiller, at samtlige forslag sendes i høring.
• Kataloo med forstærkninger af busnet - Frederikssund kommune V22
• Principper 00 retningslinier for trafikbestillino til Movia
• Opsamling på borgermøderne
32

Forslag til kommuneplantillæg nr. io Vinge Centrum - ændring af
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser
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Lovgrundlag
Planloven
Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune er i gang med byudvikling af Vinge Centrum med den
nye station, offentlige formål, liberalt erhverv, boliger, detailhandel og det grønne
hjerte som det centrale.
Kommuneplantillægget er afledt af, at kommunen ønsker at revidere
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, således at et område i Vinge
centrum kan byudvikles. Kommuneplantillægget definerer, hvilke områder i Vinge
Centrum, som kommunen vil påbegynde byudviklet fra 2015. Der sker ingen
ændringer i anvendelsen indenfor kommuneplanrammen. Området kan fortsat
anvendes til centerområde. Centerfunktioner, f.eks. erhvervsbebyggelse med
detailhandel, kontorer, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant,
klinikker, og kulturelle formål og lign. Desuden byudviklingsformål, herunder
boligformål, offentlig- og privatserviceforsyning samt grønne områder, veje og
stier, jernbane og station.
Kommuneplantillæg nr. 10 definerer et nyt rammeområde C2.6 Vinge Bymidte,
som omfatter dele af de eksisterende rammeområder C2.2 og 2.3 for Vinge
Centrum.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling

In d stillin g 4. fe b ru a r 2015, plet. 22:
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Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. i o for Vinge Bymidte godkendes til høring
i 8 uger.
2. Byrådet træffer afgørelse om, at kommuneplantillægget ikke kræver
udarbejdelse afen miljøvurderingsrapport.
Beslutning

Teknisk Udvalg, 4. februar 2015, pkt. 22:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 37:
Anbefales.

Fraværende:
Kasper Andersen (0 )
• Miliøscreenino af forslag til kommuneplantillæo nr. 10
• forslao til kommuneplantillæo nr. 10 Vinoe C
38 Anlægsbevilling til etablering af plejeboliger på Tolleruphøi
Lovgrundlag
Lov om social service

s 192.

Lov om almene boliger jr jr 54,151.
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Sagsfremstilling
På Velfærdsudvalgets møde den 4. december 2014 blev det besluttet at
igangsætte processen med ombygningen af lokalerne fra den tidligere
rehabiliteringsafdeling til plejeboliger. Det skønnes, at der kan opføres op til otte
nye plejeboliger i lokalerne.

Afdelingen består i dag af 14 et-rumsboliger, fællesarealer for beboerne og
medarbejderfaciliteter, herunder et lederkontor og et dokumentationsrum. Ud af
de 14 boliger har 8 eget badeværelse, mens de resterende boliger deler 3
badeværelser på gangen.

For at afdelingen fremover kan fungere som plejeboliger, er det en forudsætning,
at alle boliger får etableret eget bad og køkken. Dette er samtidig et krav for at
der kan bevilliges boligstøtte til beboerne. De nuværende badeværelser er
nedslidte, vanskelige at rengøre og uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til
arbejdsstillinger, og det vil være påkrævet med en gennemgribende renovering.
For at de nye boliger kan blive attraktive, velfungerende og fremtidssikrede
plejeboliger anbefales det, at de etableres som to-rumsboliger i lighed med de
øvrige plejeboliger i Frederikssund Kommune.

Ud over selve boligerne er der behov for fællesarealer til ophold og spisning, og
endelig trænger de eksisterende medarbejderfaciliteter til istandsættelse. Det er
administrationens vurdering, at behovet for etablering af øvrige servicearealer
herunder er begrænset, da eksempelvis eksisterende omklædningsrum til
medarbejdere, depoter og vaskeri har kapacitet til at understøtte de nye boliger.

Eftersom afdelingen er opført som kommunale bygninger uden tilskud, kan
ombygningen gennemføres som støttet byggeri, hvor plejeboligerne opføres som
almene boliger efter s 54 i lov om almene boliger. Dette betyder, at den
kommunale finansiering af ombygningen begrænser sig til finansiering af
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grundkapital og servicearealer. Endvidere kan der forventes en kommunal indtægt
i forbindelse med salg afgrund og ejendom til byggeprojektet. Det er muligt at
etablere boliger op til en maksimal ramme på 28.530 ler. pr. m2 (inkl. energitillæg).

Den mindst omfattende løsning vil være at sammenlægge de nuværende boliger
to og to, og derved etablere syv plejeboliger. Ved den løsning vil der være behov
for at ombygge badeværelserne og sikre, at alle boliger har direkte adgang til bad
og toilet. Endvidere vil der skulle etableres køkkener i hver enkelt bolig. Denne
løsning vil medføre syv boliger på ca. 75 m2 (inkl. fællesareal) i afdelingen. Til
sammenligning bliver de nye plejeboliger på Pedershave 65 m2(inkl. fællesareal)
hvilket svarer til det højeste antal m2, der kan opnås boligstøtte til. Såfremt der
etableres boliger på 75 m2 vil det ikke være muligt at opnå boligstøtte til de sidste
10 m2 pr. bolig.

En alternativ løsning er at gennemføre en mere gennemgribende ombygning af
boligdelen af afdelingen med henblik på at opføre flest mulige plejeboliger af 65
m2 pr. bolig (inkl. fællesarealer). Ud fra en beregning på afdelingens samlede areal
skønnes det, at der ved denne løsning kan opføres otte plejeboliger og gode
fællesarealer til afdelingen. Ud over, at denne løsning vil give en bolig mere, vil det
sandsynligvis være muligt at lave nogle mere fremtidssikrede og attraktive
løsninger. For at komme videre med projektet og indretningsmulighederne er der
behov for rådgivningsydelser og arkitekttegninger af afdelingen.

Økonomien i projektet ser umiddelbart god ud for kommunen, idet behovet for
kommunale udgifter til servicearealer vurderes som beskedent i forhold til det
samlede byggeri. Samtidig vil kommunen opnå en indtægt fra salg af de
nuværende boliger til boligdelen af projektet, der opføres som støttet
boligbyggeri. Umiddelbart er det vurderingen, at projektet, samlet set, kan
gennemføres uden nettoudgifter for kommunen. På den baggrund, ønskes der en
anlægsbevilling til at gå videre med at konkretisere byggemuligheder og
økonomien for projektet. Det videre arbejde vil tage udgangspunkt i at huslejen
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for de nye boliger ikke bør afvige væsentligt fra huslejen for de eksisterende
plejeboliger ved Tolleruphøj. Den nuværende husleje på Tolleruphøj er 6.147
kroner pr. bolig pr. måned.

Det forventes, på baggrund af det videre arbejde, at fremlægge skema A til politisk
godkendelse, hvorefter selve ombygningen sendes i udbud. Det forventes, at
projektet kan gennemføres inden for 12 måneder fra afgivelse af anlægsbevilling
og de nye boliger forventes således at kunne tage i brug primo 2016.

Økonomi
Der søges en anlægsbevilling på 0,4 mio. ler. til nærmere afklaring af projekt
vedrørende etablering af yderligere plejeboliger ved Tolleruphøj, finansieret ved
tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering). Ved gennemførelse af projektet er
det vurderingen, at der ikke vil være nettoudgifter for kommunen, samlet set.
Forslag til samlet budgetlægning for projektet, herunder låntagning, vil blive
fremlagt i forbindelse med skema A.
I driftsbudgettet er der indarbejdet driftsudgifter til 50 nye plejeboliger fra 2017,
hvor Pedershave etape 2 åbner og ombygningerne på Tolleruphøj og De Tre Ege i
henhold til den daværende budgetbeslutning var gennemført. Ombygningen og
derved åbningen af nye plejeboliger på Tolleruphøj fremskyndes, og vil der i 2016
være behov for driftsbudget til otte plejeboliger. Dette er der finansiering til, i det
der i forbindelse med tidligere beslutninger er indarbejdet 3,6 mio. ler. Driftsbudget
for 2017 og frem vil indgå i den kommende budgetproces.

Indstilling

In d stillin g 5. fe b ru a r 2015, plet. 18:
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Sundhedschefen anbefaler, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet, at:
1. Der afgives anlægsbevilling på 0,4 mio. ler. til nærmere afklaring af projekt
vedrørende etablering af yderligere plejeboliger ved Tolleruphøj, finansieret
ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).
2. Ansættelse af rådgivere til udarbejdelse af projektet godkendes.

Beslutning

Velfærdsudvalget, 5. februar 2015, pkt. 18:
Indstillingens pkt. 1 og 2 anbefales, idet udvalget yderligere ønsker afdækket
muligheden af nybyggeri af plejeboligerne inden for den bevilgede anlægsramme.

Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 38:
Anbefales.

Forundersøgelse af Kultur- oa Havnebadet
Sagsfremstilling
I budgettet for 2015 blev det besluttet, at administrationen skal arbejde videre
med et projektforslag om et Kultur- og Havnebad ved Frederikssund Havn.
Af hensyn til både de frivilliges og administrationens ressourcer og økonomien i
projektet anbefaler administrationen, at der udarbejdes en forundersøgelse, hvor
evt. udfordringer og barrierer i projektet såsom vandkvalitet,
vandgennemstrømning mv. undersøges, og hvor anlægs- og driftsomkostninger
afdækkes nærmere. Når forundersøgelsens resultater foreligger, sendes
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resultaterne til politisk behandling, og på baggrund herfra træffes der en politisk
beslutning om den videre proces for Kultur- og Havnebadet og herunder
kommunens evt. egenfinansiering i projektet.
Undersøgelsen af evt. udfordringer og barrierer i projektet forankres under Plan
og Miljø.
Administrationen har holdt møde med Frederikssund Ny Initiativråd (FNI), der er
ophavsmændene bag projektforslaget. FN I havde forinden udarbejdet et notat
"Etablering afen følgegruppe til Frederikssund Kommunes arbejde med etablering
af en bynær badefacilitet" (dateret i o . november 2014). Notatet er vedlagt som
bilag til sagen. FN I ønsker notatet forelagt til politisk behandling med henblik på
godkendelse, hvorefter notatet beskriver samarbejdet mellem Frederikssund
Kommune og FNI.
Administrationen anbefaler, at notatet først behandles politisk, når
forundersøgelsens resultater foreligger, og der skal træffes beslutning om en evt.
videre proces.
Udgifterne til forundersøgelsen estimeres til 0,15 mio. ler. Udgifterne til Kultur- og
Havnebadet estimeres til ca. 6-12 mio. ler. for selve anlægget. Hertil kommer ca. 2,1
og 3,9 mio. ler. til etablering af yderligere understøttende elementer.
Økonomi
Der søges en anlægsbevilling på 0,15 mio. ler. til at gennemføre forundersøgelse
vedr. kultur- og havnebadet, finansieret ved rådighedsbeløb afsat i budget 2015.
Samlet set er der afsat 8,25 mio. ler. til etablering af kultur- og havnebadet, fordelt
med 0,15 mio. ler. i 2015, 6 mio. ler. i 2016 og 2,1 mio. ler. i 2017.
Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget over
for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
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1. Der udarbejdes en forundersøgelse af evt. udfordringer og barrierer i
projektet.
2. Der afgives en anlægsbevilling på 150.000 ler. til forundersøgelsen.
3. Der først tages stilling til det videre samarbejde med FN I efter afklaring af
evt. udfordringer og barrierer mv.
Beslutning
Fritidsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 7:
Udvalget vurderede, at Lars Jepsen-Sølvhøj (A) er inhabil i sagen, hvorfor han ikke
deltog i behandlingen.
Anbefales.
Økonomiudvalget, 18. februar 2015, pkt. 39:
Anbefales.

Notat fra FN I

