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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Økonomiudvalget 2015 2017S møde den 9. december
2015

------■—

Mødelokale F 6 kl, 16.00

Referat

226 Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilhørende tillægsdagsorden.
227 Meddelelser

Der var ingen meddelelser.
228 Likviditet 201^ - November
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling
Den gennemsnitlige likviditet for november måned viser en beholdning på 177,6
mio. ler., mens gennemsnittet fra december 2014 til og med november 2015 var på
269,4 rnio. ler.
Økonomisk status pr. 30. november 2015 vil blive omdelt på mødet.
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Økonomi
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling
Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.
• Graf likviditet ^011201^
22Q Personalepolitik
Lovgrundlag
Styrelsesloven
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte i april 2008 en samlet personalepolitik for
Frederikssund Kommune. Personalepolitikken blev udarbejdet i forlængelse af
kommunesammenlægningen i en proces med stor medinddragelse af ledere og
medarbejdere.
Det er HovedMED-udvalgets opfattelse, at den nuværende personalepolitiks
opbygning og sprogform længe har trængt til en revision. Udvalget nedsatte
derfor i foråret 2015 en arbejdsgruppe bestående af leder- og
medarbejderrepræsentanter, der har arbejdet med at revidere
personalepolitikken. På møde i HovedMED-udvalget den 19. november blev det
besluttet at videresende vedlagte udkast til Personalepolitik 2015 til
Økonomiudvalgets godkendelse.
FlovedMED-udvalget er enige om, at de nuværende værdier (faglig dygtighed,
engagement og samarbejde) fortsat spiller en vigtig rolle i opgaveløsningen.
Personalepolitik 2015 tager derfor udgangspunkt i de tre værdier som fundament
for Frederikssund Kommune som arbejdsplads.
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Personalepolitik 2015 er opbygget som et dynamisk værktøj. Under hvert tema er
således henvisninger til en række konkrete retningslinjer, der løbende revideres og
tilpasses af HovedMED-udvalget.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Personalechefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:
i. Udkast til Personalepolitik 2015 godkendes.

Bilag
Beslutning
Godkendt.
• Personalepolitik
220 Kommuneplantillæa 022 - fritidsområde ved lomsboravei
Lovgrundlag
Planloven
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 2. september 2015 at fremlægge forslag til
kommuneplantillæg 022 for justering af rammebestemmelserne for
rammeområde LF6.4 i offentlig høring
Kommuneplantillægget har nu været offentligt fremlagt i perioden fra den 7.
september 2015 til den 3. november 2007. Under offentlighedsperioden er der ikke
indkommet henvendelser vedrørende kommuneplantillægget.
På denne baggrund fremlægges kommuneplantillæg 022 for justering af
rammebestemmelserne for rammeområde LF6.4 til endelig godkendelse uden
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ændringer i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 2. september 2015.
Kommuneplantillægget vedlægges som bilag.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, plet. 213:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Kommuneplantillæg 022 for justering af rammebestemmelserne for
rammeområde LF 6.4 vedtages endeligt.

Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 213:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
• Forslaa til kommuneplantillæa 022
231 Lokalplan 084 for Landkolonien lomsbora - endelig vedtagelse
Lovgrundlag
Planloven
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 2. september 2015 at fremlægge forslag til lokalplan 083 for
Landkolonien Jomsborg i offentlig høring.
Lokalplanen har nu været offentligt fremlagt i perioden fra den 7. september 2015
til den 3. november 2007. Under offentlighedsperioden er der indkommet i
henvendelse vedrørende lokalplanforslaget fra Foreningen for Bygnings- og
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Landskabskultur i Frederikssund. Foreningen meddeler, at de ikke har nogen
kommentarer.
På denne baggrund fremlægges lokalplan 083 for Landkolonien Jomsborg til
endelig godkendelse uden ændringer i forhold til det forslag, der blev offentliggjort
den 2. september 2015. Lokalplanen vedlægges som bilag.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 214:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Lokalplanforslag 083 for Landkolonien Jomsborg godkendes endeligt.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 214:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
• Lokalplan for landkolonien lomsbora. Endelig. (Bilag)
232 Politisk stillingtagen til praksis for flexboliaer
Lovgrundlag
Boligreguleringsloven
Sagsfremstilling
Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på møde den 9. oktober 2013 at fastlægge
en praksis for, hvornår der gives mulighed for at anvende helårsboliger i
kommunen som fritidsbolig (weekendtilladelser). Udvalget besluttede en praksis,
hvor der som hovedregel meddeles afslag til weekendtilladelser i kommunens fire
hovedbyer og at der som hovedregel kan gives weekendtilladelse i landzone og i
byer med færre end 1.000 indbyggere. Begrundelsen var på daværende tidspunkt,
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at tilladelse til at anvende helårsboliger til fritidsformål kunne medvirke til, at
mindre bysamfund eller kvarterer bliver meget stille i perioder, fordi ejerne ikke
bor der.
I perioden g. oktober 2013 og frem til december 2015 har kommunen samlet haft
ca. 10 forespørgsler om weekendtilladelser inklusivt telefoniske henvendelser om
året. Kommunen har truffet afgørelse i mellem 1-5 sager om året, fordelt
geografisk på hele kommunen. Hovedparten har fået afslag. Typiske ansøgninger
kommer fra udenlandsdanskere bosat i en by eller borgere, som ønsker at
anvende et helårshus i Hornsherred til sommerhus. På baggrund af de relativt få
sager, som kommunen behandler om året anbefaler administrationen, at praksis
ændres således at der kan meddeles weekendtilladelser til at anvende
helårsboliger til fritidsbolig i hele kommunen, forudsat at det ansøgte er i
overensstemmelse med gældende plangrundlag. Administrationen vil i forbindelse
med praksisændring udarbejde informationsmateriale til brug for borgere. Her
tænkes særligt på oplysninger i forhold til planlovens regler.
Administrationen anbefaler, at denne mere lempelige praksis tages op til revision
igen om tre år med henblik på at vurdere, hvorvidt den skal forsætte. Såfremt i
fald administrationen modtager markant flere ansøgninger om flexboliger
allerede i år og næste år vil sagen blive forelagt politisk alene af den grund.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 216:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Praksis ændres således, at der kan meddeles weekendtilladelser i hele
Frederikssund Kommune, såfremt det ansøgte er i overensstemmelse med
gældende plangrundlag. Administrationen vil i forbindelse med
praksisændring udarbejde informationsmateriale til brug for borgere. Her
tænkes særligt på oplysninger i forhold til planlovens regler.
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2. Denne mere lempelige praksis tages op til revision igen om 3 år med henblik
på at vurdere, hvorvidt den skal forsætte. Såfremt i fald administrationen
modtager markant flere ansøgninger om flexboliger allerede i år og næste år
vil sagen blive forelagt politisk alene af den grund.

Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 216:
For indstillingen stemte: Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Jens Ross
Andersen (V)
Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Ole Søbæk (C) og
Pelle Andersen-Harild (0 )
Forslaget faldt.
Tina Tving Stauning (A) stiller forslag om, at indstillingen godkendes med følgende
to ændringer. Punkt 1 suppleres med bemærkningen om, at praksis ændres
forsøgsvis, og at Frederikssund By undtages fra muligheden for
weekendtilladelser.
For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A) og Ole Søbæk (C)
Imod stemte: Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og
Pelle Andersen-Harild (0 )
Undlod at stemme: Jesper Wittenburg (A)
Forslaget faldt.
Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning
Drøftet.
• Sammenhæng mellem flexbolioer oo plangrundlaget
23a Salgssted for grus ved Landerslevvei go. 2620 lægerspris
Lovgrundlag
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Planloven jr 35
Sagsfremstilling
Ansøgning om handelsplads
Ejeren af grusgraven ved Landerslev søger om at etablere en plads i den aktive
grusgrav, hvor der kan tilkøres grus fra andre grusgrave til direkte videresalg. Han
søger om at tilkøre 5.000 m3 materiale årligt til direkte videresalg. Det svarer
omtrent til 250-300 lastbiler eller 10.000 trailere til personbil.
Ansøger ønsker at etablere en salgsplads, hvor man kan købe finere sorteringer, fx
stabilgrus, muregrus, ærtesten osv. Disse sorteringer kan ikke produceres af det
fyldsand, der udvindes i grusgraven i dag. Fyldsand er den ringeste og billigste
sortering fra en grusgrav. Ejer ønsker derfor at købe disse sorteringer i andre
grusgrave og sælge dem videre fra grusgraven.
Landskabsforhold
Grusgraven optræder som et sår i landskabet, der kan accepteres så længe det er
nødvendigt, for at sikre forsyning af råstoffer. Af samme årsag indeholder
gravetilladelserne også vilkår om reetablering, som skal sikre, at området
reetableres hurtigst muligt. En tilladelse til at sælges "fremmed" grus fra
grusgraven kan bevirke, at reetableringen af landskabet forsinkes.
Trafikforhold
(Regionens sag)
Den nuværende indvindingstilladelse er på 20.000 m3. Regionen behandler på
nuværende tidspunkt ansøgning om indvinding af 50.000 m3 årligt. Den
nuværende tunge trafik kan estimeres til at være ca. 1250 årlig. Den fremtidige
tunge trafik kan estimeres til ca. 3100 årligt. Det faktiske antal vil være afhængig
aflastbilernes kapacitet. (Ved et gennemsnit på 16 m3 pr. læs.)
(Frederikssund kommunes sag)
Dertil skal tillægges transport til og fra salgspladsen, som kun groft kan estimeres.
Transporten her drejer sig om videresalg af de 5000 m3.1 nedenstående
beregning er der følgende forudsætninger:
•Materialerne til salgspladsen transporteres primært på lastbil med gennemsnitlig
læs på 16 m3.
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•Cirka halvdelen af materialet fra salgspladsen afhentes af lastbiler med
gennemsnitlig læs på i6 m3.
•Cirka halvdelen af materialet fra salgspladsen afhentes af små biler med trailer
(o,5 m3 læs).
Transport af materialer til salgssted: 313 årligt (lastbiler)
Transport af materialer fra salgssted: 156 årligt (lastbiler) og 5000 årligt (små
biler)
Team Vej har ikke yderligere bemærkninger.
Bemærkninger til sagen fra Jord og Vand
• Afgrænset areal til oplæg af tilkørte materialer
• Bæredygtigaktivitet idet der spares mange små bilers kørsel til Roskilde
• Fordel for erhvervet at de kan få alle råstoffer på samme lokalitet, synergien vil
give hurtigere udgravning af arealet
Nabohøring
En nabo og bylauget i Landerslev har reageret på nabohøringen.
• Naboen er bekymret for støvgener og visuelle gener i form af høje bunker af
grus.
• Bylauget er bekymret for øget trafik gennem byen, samt risiko for forurening af
grundvandet ved tilkørsel af materialer.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 219:
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:
i. Der gives landzonetilladelse med følgende vilkår:
• Der må højest tilkøres 5.000 m3 årligt til direkte videresalg
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• For at sikre grundvandet mod forurening må der kun tilkøres primære råstoffer
(dvs. sten og grus der kommer direkte fra en anden grusgrav)
• For at begrænse visuelle gener og støvgener må stakke ikke være højere end
naturligt terræn
• Tilladelsen er tidsbegrænset og kun gældende i io år - dvs. lige så længe som
indvindingstilladelsen fra Regionen.
• Hvis Regionen ikke giver, eller inddrager indvindingstilladelsen til grusgraven, så
bortfalder landzonetilladelsen også.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 219:
For indstillingen stemte: Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Jens Ross
Andersen (V)
Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Jesper Wittenburg (A) og
Pelle Andersen-Harild (0 ).
Forslaget faldt.
Jens Ross Andersen (V) begærer sagen i Byrådet.
Beslutning
Drøftet.
• Dokumenter til udvalget
234 Ændring af kommuneplanens rækkefølaebestemmelser - Vinae Centrum
Lovgrundlag
Planloven.
Sagsfremstilling
I forbindelse med planlægningen af Vinge Centrum arbejder administrationen
med en afgrænsning af lokalplanområdet, som mod øst følger eksisterende veje i
området, det vil sige Dalvejen og Snostrupvej. De laksefarvede skraverede arealer
på bilag i er imidlertid ikke frigivet til byudvikling i gældende kommuneplan. Det
betyder, at kommuneplanens rækkefølgebestemmelser for, hvornår området kan
byudvikles skal ændres for så vidt angår det laksefarvede skraverede areal (dele af
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rammeområde C 2.3), se bilag 1. Det laksefarvede skraverede areal på bilag 1
anbefaler administrationen bliver en del af en selvstændig ramme B.B 2.3 Blandet
byområde Vinge Øst. Ramme område B.B 2.3 vil bestå af det skraverede
laksefarvede areal og de resterende arealer i Vinge Centrum, der som konsekvens
af bymidtens afgrænsning ikke kan udlægge detailhandel, se den grønne
skravering på bilag 2.
Rammeområde B.B 2.3 Blandet byområde Vinge Øst, forbeholdes
byudviklingsformål, herunder boliger og erhvervsformål, offentlig og privat
serviceforsyning samt grønne områder, veje og stier. Området pålægges ikke
rækkefølgebestemmelser, idet arealerne påtænkes at indgå i den kommende
lokalplan for Vinge Centrum. Der kan ikke lokalplanlægges for arealer, som er
pålagt rækkefølgebestemmelser.
Udlæg af et nyt rammeområde i kommuneplanen og ændring af
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser er en ændring af kommuneplanens
hovedstruktur. Det betyder, at kommunen før der udarbejdes tillæg til gældende
kommuneplan 2013-2025 skal indkalde ideer og forslag til, hvorvidt og hvordan
der skal planlægges for rammeområde B.B 2.3 Blandet byområde Vinge Øst, en
såkaldt foroffentlighed. Arealer omfattet af rammeområdet er kommunalt ejet.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 220:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Forslag til nyt rammeområde B.B 2.3 Blandet Byområde Vinge Øst lægges ud
i høring med henblik på indkaldelse til ideer og forslag til gældende
kommuneplan. Eventuelle bemærkninger i høringen indarbejdes i forslag til
kommuneplantillæg nr. 027: Blandet Byområde Vinge Øst.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 220:
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Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
• Bilan 2 Rammeområde B.B 2.1 Blandet byområde Vinne Øst
• Bilag 1 Arealer som skal frigives til byudvikling
235 Lokalplanforslag o8q for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole.
Lovgrundlag
Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 9. september 2015, at der skulle
udarbejdes en ny lokalplan for Frederikssund Private Realskole til erstatning af
lokalplan nr 009 vedtaget 16. december 2008.
Baggrunden for beslutningen er et ønske fra skolen om en ny og mere
hensigtsmæssig placering af en idrætshal efter at skolen har erhvervet arealer
nord for det oprindelige byggefelt. For en optimal udnyttelse af de samlede
udearealer (boldbaner osv.), vil det tilføre skolens samlede område en markant
bedre udnyttelse at placere hallen i områdets syd-østlige hjørne. Da den
eksisterende lokalplan er meget præcis i sin definition af byggefelter, og der kan
derfor ikke dispenseres til en ny placering, må der derfor laves en ny lokalplan, hvis
projektet skal realiseres. Den nu ønskede placering af byggefeltet for idrætshallen
giver ud over en mere hensigtsmæssig sammenhæng i udearealerne, en mulighed
for at udnytte terrænbevægelsen på matriklen, således at bygningens højde mod
øst nedbringes.
Der foreligger nu et forslag til lokalplan 085 for ny idrætshal for Frederikssund
Private Realskole med den nye placering af hallen. Lokalplanforslaget viderefører
samtidigt de bestemmelser, der var indeholdt i den gamle lokalplan 009,
vedrørende bevaring af bebyggelse og særlige arkitektoniske og bymiljømæssige
hensyn ved nybyggeri langs Kocksvej.
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om
miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de
udførte undersøgelser, er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget
ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende
planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af
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lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanforslaget omfatter et mindre område
på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke
vil blive påvirket, jævnfør lovens jr 3, stk. 1, nr.i.
Lokalplanforslaget og screeningen vedlægges dagsordenen.
Lokalplanforslaget kan ses her: http://lokalplan.frederikssund.dk/dk/o8c;---n v idraetshal-for-frederikssund-private-realskole/

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 222:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til lokalplan 085 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til
gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 222:
Anbefales.
Beslutning
Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.
• SMV screening LP o8R.pdf
226 Frederikssund Forsyning - takster 2016
Lovgrundlag
Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Sagsfremstilling
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Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet og
spildevandsområdet godkende taksterne for Frederikssund Forsyning for det
følgende år. Ligeledes skal Frederikssund Kommune sikre en legalitetskontrol med
at de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet og de takster der opkræves.
Kontrollen består i at sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets
aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan,
klimatilpasningsplan, spildevandsplan, og vandhandleplan. Frederikssund
Forsyning har udarbejdet forslag til takster for henholdsvis drikkevand og
spildevand (se bilag).
Drikkevand
Taksterne pr. m3 for drikkevand ændres fra 7,10 ler. pr. m3 eksklusiv moms i 2015 til
7,39 ler. pr. m3 eksklusiv moms i 2016. Samtidig sker der en nedgang i afgifter til
staten og selskabsskat på samlet 0,22 ler. pr. m3. Dette giver en vandtakst på 14,64
ler. pr. m3 eksklusiv moms (14,13 ler. pr. m3 eksklusiv moms i 2015), dertil kommer
en fast årlig afgift pr. vandmåler på 680 ler. eksklusiv moms. Stigningen i den
samlede vandtakst skyldes en stigning i selskabsskatten pr m3 Den faste årlige
afgift er i forhold til 2015 steget med 20 ler. eksklusiv moms. Samlet set er taksten
for drikkevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er på 20,41 ler. pr. m3eksklusiv moms.
Forbrugeren kommer således i 2016 til at betale (inklusiv moms) et fast årlig på
850 ler. - en stigning på 3% i forhold til 2015 og en pris pr. m3 drikkevand (inklusiv
moms) på 18,30 ler. - en stigning på 3,5 % i forhold til 2015. Frederikssund Forsyning
har begrundet stigningerne i dels de mange sommerhuse som er beliggende i
Frederikssund Forsynings vandforsyningsområde og dels en pristalsregulering.
De sidste 6 år har taksten for drikkevand pr. m3 hos Frederikssund Forsyning
været fastsat med følgende takster:
Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ler. pr m3

6

7

8

8

8

7.10

(ex. moms)
Spildevand
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Taksten for spildevand pr. kubikmeter fastholdes på 34 kr. eksklusiv moms. Den
samlede takst for spildevand består af 2 dele, dels den almindelige takst for
spildevand og dels et bidrag for klimaindsats.
Takst for spildevand: Taksten er stabil på 29,55 kr. pr m3 eksklusiv moms i 2016 i
forhold til 2015. Den statslige afgift på spildevand er fastsat af staten til 0,45 kr. pr.
m3eksklusiv moms. Taksten for klimaindsats er fastholdt til 4 kr. pr. m3eksklusiv
moms. Dertil kommer en fast årlig afgift pr. kloakstik på 596 kr. eksklusiv moms.
Samlet set er taksten for spildevand under det prisloft, der er fastlagt af
Forsyningssekretariatet, som er 41,25 kr. pr. m3eksklusiv moms.
Forbrugeren kommer således i 2016 til at betale (inklusiv moms) en fast årlig pris
pr. kloakstik på 745 kr. - et stigning på 4 % i forhold til 2015 og en pris pr m3
spildevand (inklusiv moms) på 42,50 kr. - uændret i forhold til 2015. Frederikssund
Forsyning har begrundet stigningerne i dels de mange sommerhuse som er
beliggende i Frederikssund Forsynings område og dels en pristalsregulering.
De sidste 6 år har taksten for spildevand pr. m3 hos Frederikssund Forsyning været
fastsat med følgende takster:
^Årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

kr. pr m3

30

28

27

30

30

29-55

(ex. moms)
Klimasikring: KL og regeringen har lavet en aftale om, at investeringer i
klimatilpasning kan finansieres gennem takster på afledning af spildevand.
Frederikssund Forsynings bestyrelse vedtog i 2013 at fastsættes taksten 4 kr.
eksklusiv moms , hvilket har været fastholdt i de efterfølgende år.
Frederikssund Forsynings indtægter og drift er styret af lovgivningen på området.
Såfremt Frederikssund Forsynings indtægt i 2016 overstiger de af
Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat fastsatte prislofter, vil selskabet blive
pålagt en modregulering i 2018. Bestyrelsen for Frederikssund Forsyning ønsker at
fastholde så stabile takster som muligt af hensyn til kunderne. Dette er muligt, da
Forsyningen forventer at kunne fortsætte den opnåede effektivisering over en
længere årrække.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.
Indstilling
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Indstilling 2. december 2015, pkt. 223:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Taksten for drikkevand godkendes.
2. Taksten forspildevand og klimatilpasning godkendes.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 223:
Anbefales.
Frederikssund Forsyning anmodes om at fremsende bilag der begrunder
takstsændringerne til den videre behandling af sagen.
Beslutning
Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.
• Takstblad 2016 Frederikssund Forsyning
• Notat vedrørende prisstigning på takster hos Frederikssund Forsyning
227 Nvbroveiens Vandværk - takstblad 2016

Lovgrundlag
Vandforsyningsloven
Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet
godkende taksterne for Nybrovejens Vandværk for det følgende år. Frederikssund
Kommune skal som myndighed sikre en legalitetskontrol med at de udgifter der
afholdes af forsyningsselskabet og de takster der opkræves. Kontrollen består i at
sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de
kommunale planer for området - kommuneplan og vandhandleplan. Nybrovejens
Vandværk har udarbejdet forslag til takster for 2015.
Drikkevand
Taksterne pr. m3 for drikkevand holdes uændret på 4,75 kr. pr. m3 eksklusiv moms.
Samtidig sker der en nedgang i afgifter til staten på 0,28 kr. pr. m3 eksklusiv moms.
Dette giver en vandtakst på n kr. pr. m3 eksklusiv moms, dertil kommer en fast
årlig afgift pr. vandmåler på 335 kr. eksklusiv moms. Den faste afgift er den samme
som 2015. Samlet set er taksten for drikkevand under det prisloft, der fastlagt af
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Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er på
14,61 kr. pr. m3 eksklusiv moms.
Forbrugeren kommer således i 2016 til at betale (inklusiv moms) et fast årlig på
418,75 kr. - uændret i forhold til 2015 og en pris pr. m3 drikkevand (inklusiv moms)
på 13,75 kr. - et fald på 2,5 % \ forhold til 2015. Faldet skyldes en sænkning af
statsafgiften til drikkevandsbeskyttelse.
De sidste 6 år har taksten for drikkevand pr. m3 hos Nybrovejens Vandværk været
fastsat med følgende takster:
årstal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

kr. pr m3

4.8

4.8

4,8

6

4,6

4.75

(ex. moms)

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 224:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Taksterne godkendes.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 224:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
• Takstblad 2Qi6.pdf
238 Vandhandleplan For Frederikssund Kommune
Lovgrundlag
Miljømålsloven
Sagsfremstilling
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Staten har udarbejdet Vandplaner med meget konkrete indsatsprogrammer for
de enkelte vandområder, hvor Frederikssund Kommune er omfattet af planen for
hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanerne indeholder
retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske
planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager.
Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de
tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.
Vandplanerne skal sikre god tilstand i vandløb, søer, grundvand og fjordene. Dette
sikres gennem generelle statslige tiltag og retningslinjer samt konkrete krav til
kommunale indsatser overfor vandmiljøet.
Vandplanernes retningslinjer, der er bindende overfor al administration, afløser de
retningslinjer, der lå i de gamle Regionplaner.
Frederikssund kommune skal lave indsatser på spildevandsområdet, der er ingen
indsatser i søer, vandløb og grundvand. Indsatserne på spildevandsområdet er
reduktion af 20 overløb med opspædet spildevand og forbedrede
spildevandsforhold for 207 ejendomme i det åbne land. Desuden har kommunen
et VOS-projekt for kvælstofreduktion i et 22 ha stort område ved Selsø Slot.
Forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land er i vandplanen forudsat
gennemført inden i. oktober 2016.
Reduktionen af overløb med opspædet spildevand kortlægges og planlægges i
samarbejde Frederikssund Forsyning.
Forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land er brugerfinansieret.
Reduktionen af overløbene af opspædet spildevand er brugerfinansieret, men
Frederikssund kommune bidrager, såfremt projektet omfatter vejafvanding.
Kvælstofreduktions projektet ved Selsø Slot er finansieret af staten.
Planen har været for Byrådet tidligere og herefter sendt i høring i 8 uger. Der er
indkommet et høringssvar, fra Naturstyrelsen der havde enkelte indsigelser til
planforslaget. Disse indsigelser er indarbejdet i Vandhandleplanen.
Når planen er endeligt vedtaget skal den i fornyet høring i 4 uger.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for kommunen skal afdækkes ved planlægningen af
de enkelte projekter.
Indstilling
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Indstilling 2. december 2015, pkt. 225:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Godkende forslaget til Vandhandleplan for Frederikssund Kommune og sende
planen i høring.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 225:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
• Overløbsbygværker November 2015
• Bilag 1 Retningslinier Vandplan 2015
• Bilag 2 Vandhandleplan
• Forslag til Frederikssund Kommunes vandhandleplan 2om November
22Q Møllevej - Trafiksikkerhedsproiekt
Lovgrundlag
Vejloven
Sagsfremstilling
Møllevej og Duemosevej i Jægerspris benyttes af skoleelever, der skal til Jægerspris
Skole, og har været ønsket trafiksikret i mange år. Det er veje med meget trafik,
og få sikre krydsninger, hvorfor der er behov for at gøre noget ved
trafiksikkerheden. Vej &. Trafik teamet har bedt MOE om at udarbejde et notat
med et forslag til hvilke tiltag, der skal udføres for at øge trafiksikkerheden.
Notatet lægger op til at der på Møllevej etableres hævede flader med en
indbyrdes afstand på ml. 150-250 m, som er anbefalet i vejreglerne. Desuden
flyttes fodgængerfeltet ved Askevej samt fodgængerfeltet ved Mølleparken. Stien
(Snogekærstien), som forbinder Møllevej med Duemosevej foreslås asfalteret og
belyst, således at flere elever benytter denne. Samtidig foreslås der etableret
hævede flader på Duemosevej, ved indkørslerne til de forskellige sideveje. Der
etableres desuden signalanlæg på Møllevej, hvor Snogekærstien munder ud.
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Der har tidligere været afsat midler til etablering af en venstresvingsbane i krydset
Møllevej/Hannelundsvej, eftersom der var planlagt udført en seniorlandsby.
Denne ser foreløbig ud til ikke at blive til noget, hvorfor Vej &. Trafik teamet
lægger op til at venstresvingsbanen udføres ved krydset Møllevej/Møllehegnet,
eftersom det er en indkørsel, der fører ind til et erhvervsområde, med flere
dagligdagsbutikker, supermarkeder, samt tankstation.

Økonomi
Der er i Budget 2016 samlet afsat 5,964 mio. kr. til anlægsprojekterne
"trafiksikkerhed på Møllevej/Duemosevej" og "Venstresvingsbane til
Hannelundsvej/Møllevej"
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 228:
Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Der afgives en samlet anlægsbevilling på 5,964 mio. kr., til de beskrevne
trafiksikkerhedsprojekter, finansieret af rådighedsbeløb afsat til
anlægsprojekterne "Trafiksikkerhed på Møllevej og Duemosevej" og
"Venstresvingsbane til Hannelundsvej".
2. Godkende at der etableres venstresvingsbane til Møllehegnet i stedet for til
Hannelundsvej.

Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 228:
Anbefales med den tilføjelse, at hvis grundejerforeningen ønsker det, overtager
Frederikssund Kommune stien der forbinder Duemosevej med Møllevej.
Det bemærkes, at der er gennemført dialog med skolebestyrelsen, der har tilføjet
projektet Kiss and Ride lommer og udtrykt tilfredshed med det samlede projekt.

Beslutning
Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales med tilføjelsen fra Teknisk udvalg.
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• Samlet Bilag 18 n 2015
• Bilag 1
240 Annullering af parkeringsfonde

Lovgrundlag
Byggeloven
Sagsfremstilling
I de tidligere kommuner Skibby, Slangerup og Frederikssund har der eksisteret
parkeringsfonde for bymidterne. Parkeringsfondene har ikke været benyttet de
sidste 10 år. Tidligere gav kommunalbestyrelsen dispensation for antallet af
parkeringspladser på egen grund på betingelse af, at der blev indbetalt et beløb til
en parkeringsfond. Kommunen skulle herefter inden fem år have etableret
erstatningsparkeringspladser i umiddelbar nærhed, ellers skulle bidragsyder have
de indbetalte beløb tilbage.
De gamle kommuner har udført parkeringsprojekter, hvorved en stor del af
beløbene er brugt til etablering.
Nu er parkeringsnormen ændret ved godkendelse af Lokalplan 055, Tema
lokalplan for parkeringsforholdene i Frederikssund. Derved stemmer det fint
overens med en annullering af parkeringsfondene.
Da fristen på 5 år for etablering af parkeringspladser er udløbet, vil de hensatte
midler blive tilbagebetalt.

Økonomi
I forbindelse med nedlæggelse af parkeringsfondene vil bidragsyderes evt.
tilgodehavender blive opgjort og udbetalt. Der er indbetalt samlet ca. 1,5 mio. kr.
til de tre parkeringsfonde og afholdt udgifter til etablering af p-pladser for ca. 1,3
mio. kr.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 229:
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Fagchefen for Ejendom og Trafik indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Parkeringsfondene nedlægges pr. 31.12.2015.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 229:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
2ai Brugerbetaling i forbindelse med sager om vedligeholdelse af private
fællesveje
Lovgrundlag
Vejloven.
Privatvejsloven.
Sagsfremstilling
Da den nye vejlov trådte i kraft d. i. juli 2015, medførte det samtidig en lang række
ændringer i privatvejsloven. Herunder er det nu blevet muligt for kommunen at få
dækket dokumenterede, administrative udgifter i forbindelse med sager om
istandsættelse af private fællesveje. Det gælder både udgifter til ekstern bistand
(f.eks. jurist/landinspektør) og den tid kommunens egne sagsbehandlere bruger
på disse sager. De dokumenterede udgifter fordeles blandt de
vedligeholdelsespligtige grundejere, på samme måde som udgifterne til selve
istandsættelsesarbejdet, dvs. efter samme fordelingsnøgle.
På private fællesveje er det grundejernes eget ansvar at sørge for, at holde vejen i
god og forsvarlig stand. Kommunen kan som vejmyndighed gå ind i disse sager,
hvis grundejerne ikke lever op til denne forpligtelse, og vejen derfor forfalder, og
bliver farlig for trafikanterne. Administrationen oplever ofte, at grundejerne ikke
kan blive enige om hvordan vejen skal vedligeholdes, og/eller hvor meget de
enkelte parter skal bidrage. I stedet kontakter de kommunen, og beder os gå ind i
sagen og hjælpe med at få arbejdet udført, og udgifterne fordelt. Der er ofte tale
om komplicerede sager som også involverer nabostridigheder, og derfor kan
ressourceforbruget være omfattende. Da udgangspunktet er, at det er
grundejerne selv som skal løfte denne opgave, og ikke kommunen, lægger
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administrationen op til, at der træffes beslutning om, at de administrative udgifter
kan opkræves hos grundejerne, sådan som privatvejsloven giver mulighed for. Det
drejer sig om alle udgifter til ekstern bistand, samt for det antal timer som
sagsbehandlerne har brugt. Timetallet ganges med en beregnet timesats på 490
kr., der dækker omkostninger til løn samt udgifter til kontorhold, el, varme m.v.
Administrationen forventer at brugerbetalingen kan føre til at grundejerne gør en
større indsats for selv at løse opgaverne omkring istandsættelse og
vedligeholdelse af de private fællesveje, og derved at kommunen fremover vil
bruge færre ressourcer på sager af denne type.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 230:
Fagchefen for Ejendom og Trafik indstiller til Teknisk Udvalg, at anbefale
Økonomiudvalg og Byråd, at:
1. Udgifter til ekstern rådgivning opkræves.
2. Udgifter til administrationens sagsbehandling opkræves, til en timesats på
490 kr., til dækning af omkostninger til løn samt udgifter til kontorhold, el,
varme m.v.

Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt. 230:
Anbefales.
Beslutning
Indstillingspunkt i og 2 anbefales.
242 Garantistillere ved private byggemodninger
Lovgrundlag
Byggeloven
Sagsfremstilling
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På foranledning af henvendelse fra privat bygherre, ønsker administrationen at
udvalget tager stilling til kommunens procedure vedrørende garantistillere ved
private byggemodninger (Byggeloven jr 4, stk. 2).
Kommunens nuværende procedure blev vedtaget af Byrådet har den 30. maj 2011
(se bilag). Frederikssund Kommune stiller krav om, at garantistilleren sker i form
afen anfordringskonto svarende til etableringsomkostningerne af ovenstående
anlæg. Herefter nedskrives garantisummen med de enkelte entreprisebeløb, når
entrepriserne er udført, undervejs i anlægsperioden. Dette sker for, at sikre
kommunalbestyrelsen og kommunens borgere mod risikoen for, at byggemodner
går konkurs. Dette er desværre hændt i Frederikssund Kommune og i en række
andre kommuner.
Følgende uheldige situationer kan derved undgås:
• at kommunen, som myndighed på området, skal give indflyttede beboere påbud
om udflytning indtil vej mv. er etableret.
• at købere skal betale byggemodningsomkostninger to gange, hvis
udstykker/entreprenør går konkurs.
• at kommunen kan blive nødsaget til at betale for færdiggørelse af private
områder.
Administrationen har undersøgt hvilken procedure og krav vores nabokommuner
henholdsvis Roskilde, Hillerød og Allerød benytter sig af. I disse tre kommune
gælder følgende:
• Allerød og Hillerød Kommune benytter samme procedure som Frederikssund
Kommune, dvs. krav om en garantistillere svarende til anlægsomkostningerne,
hvorefter garantien løbende nedskrives.
• Roskilde Kommune gør ikke brug af reglerne og vurderer at dette er en sag
mellem grundejere og bygherre.
Administrationen anbefaler at kommunens procedure gøres mere fleksibel ved at
garantistillere, i form afen anfordringskonto svarende til anlægsomkostningerne,
først skal ske når der søges om første byggetilladelse i udstykningen. Dermed kan
bygherre i gang sætte byggemodningen uden garantistillere. Når byggetilladelsen
søges, så skal bygherre stille med en garanti svarende til det de resterende
anlægsomkostninger i forbindelse med byggemodningen.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
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Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. 232:
Fagchefen for Ejendom og Trafik indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Nuværende procedure ændres så garantistillere, i form afen anfordringskonto
svarende til anlægsomkostningerne, først skal ske når der søges om første
byggetilladelse i udstykningen.
Historik
Teknisk Udvalg, 2. december 2015, pkt, 232:
Anbefales med den bemærkning, at større udstykninger kan godkendes etapevis.
Beslutning
Godkendt med den bemærkning, at større udstykninger kan godkendes etapevis.
Sagen ligger indenfor økonomiudvalgets forvaltningsområde og afsluttes derfor i
udvalget.
• Saa ^8 af 20.0^.2011. garantistillere ved private byggemodninger
• Garantistillere ved private byggemodninger, Allerød
• VS Garantistillere, private byggemodninger, Hillerød.
• Input vedr. Hillerød Kommunes regler vedr, garantistillere ifb. med private
byggemodninger, Allerød
• Bankgaranti i forbindelse med private byggemodninger, Roskilde kommune
2A2 Oprettelse af midlertidige indkvarterinasmulioheder for flygtninge
Sagsfremstilling
Som følge af det stærkt øgede antal flygtninge, som visiteres til boligplacering i
Frederikssund Kommune, foreslås det, at der etableres flere midlertidige
indkvarteringsmuligheder i kommunalt regi. Konkret foreslås det, at Bronzeager 8
i Skibby anvendes til etablering af 30 midlertidige boliger for flygtninge. Boligerne
kan tages i brug pr. i. juli 2016. Udvalget orienteres om status for
integrationsindsatsen på indeværende dagsorden.
Udvalget modtog på møde den 5. november 2015 orientering om, at der er
udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse afen integrationsstrategi. Strategi
for såvel midlertidig indkvartering, som varig boligplacering forventes at blive en
del heraf. I lyset af de store udgifter, der er forbundet med midlertidig
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indkvartering på kroer og hoteller, fremlægges forslag om etablering af yderligere
kapacitet i kommunalt regi dog på nuværende tidspunkt, frem for at afvente
arbejdet med den overordnede integrationsstrategi.
Frederikssund Kommune modtager 129 flygtninge i år og 130 næste år. Det stærkt
øgede antal medfører store udfordringer mied at skaffe tilstrækkeligt med både
varige boliger og midlertidige indkvarteringsmuligheder.
Frederikssund Kommune har i løbet af år 2015 anvendt 52 af de boliger, som
kommunen jævnfør aftale med boligforeningerne har indstillingsret til, til varig
boligplacering af flygtninge, og i alt 97 personer har fået en permanent bolig via
de 52 lejemål.
Aktuelt er 50 flygtninge midlertidigt indkvarteret, 12 i Regnbuen og 38 på kroer og
hoteller rundt i kommunen. Flovedparten af de midlertidigt indkvarterede er
enlige, hvorfor der er behov for flere permanente boliger, hvis dette års flow på
knap 100 personer, som får en varig bolig, skal kunne opretholdes i år 2016.
Selv med nuværende antal flygtninge, som opnår en varig bolig, vil antallet af
midlertidig indkvarterede stige i løbet af 2016, da der vil mangle varige boliger til
yderligere 30 flygtninge fra det kommende års kvote af flygtninge. Ultimo år 2016
kan det dermed forventes, at 80 flygtninge vil have behov for midlertidig
indkvartering.
Etablering af indkvarteringsmuligheder vil dermed ikke endeligt løse udfordringen,
og der skal fortsat arbejdes på at tilvejebringe såvel varige boliger, som
midlertidige indkvarteringsmuligheder. Administrationen vil løbende vurdere
behovet for etablering af yderligere midlertidige boliger.
Trafik og Byggeri har undersøgt om de midlertidige boliger kan placeres i
Bronzeager 8 i Skibby. Boligerne er ikke direkte til at flytte ind i, bygningerne vil
kræve mindre ombygninger for at være klare til opgaven. Som eksempler på
ombygninger og med erfaring fra andre indkvarteringstilbud bør køkkener være
robuste, der skal etablere ABA, nøglesystemer skal ændres og lignende.
Udlændingestyrelsen solgte asylcentrets pavilloner på Bronzeager 8 til Skibby
Kommune pr. i. Juli 2006. Pavillonerne er opført i landzone.
Skibby Byråd besluttede på mødet den 21. juni 2006 at etablere en vuggestue i
dele af pavillonerne. Foruden vuggestuen (Nordstjernen) befinder der sig
yderligere 3 boligpavilloner, teknikbygning samt et par udhuse. Disse bygninger
henligger ubenyttede.
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Hvis de ubenyttede bygninger skal bruges til flygtninge skal der søges om
landzone tilladelse, hvilket tager godt 2 måneder. Bygningerne kan være klar til
indflytning omkring i. juli 2016.
Der arbejdes i øjeblikket med et projekt omkring skovrejsning og industri i
område, som kan medføre, at indkvartering på stedet vil være midlertidigt i en
periode på to til fire år.
Etablering af 30 midlertidige boliger på Bronzeager 8 vil have årlige
driftsomkostninger på 0,456 mio. kr. Driftsudgiften pr. bolig er 15.200 kr. og
anlægsudgiften er på 2,535 mio. kr.
Til sammenligning koster 30 midlertidige indkvarteringer på hotel eller kro 5,760
mio. kr. om året, og dermed en årlig driftsudgift pr. bolig på 192.000 kr.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar
fremsendes hurtigst muligst til udvalgets medlemmer.
Høringssvar:
Handicaprådet: Ingen bemærkninger.
Ældrerådet: Ingen bemærkninger.

Økonomi
Etablering af 30 midlertidige boliger på Bronzeager 8 vil have årlige
driftsomkostninger på 456.000 kr. Driftsudgiften pr. bolig er 15.200 kr. om året og
anlægsudgiften er på 2.535.000 kr.
I henhold til lånebekendtgørelsen af 25. juli 2013 er der 100 % låneadgang til
indretning af ejendomme som udlejes til beboelse i henhold til integrationsloven.
Indstilling

Indstilling 7. december 2015, pkt. 117:
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Der etableres 30 midlertidige boliger i Bronzeager 8,4050 Skibby.
2. Der ansøges om landzonetilladelse for Bronzeager 8, 4050 Skibby.
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3. Der afgives en anlægsbevilling i 2016 på 2,535 mio. kr. til etablering af
midlertidige boliger på Bronzeager 8, Skibby, finansieret ved 100 %
låneoptagelse.
4. Der afgives en driftsbevilling på 0,456 mio. kr. årligt til projektet.
Historik
Velfærdsudvalget, 7. december 2015, pkt. 117:
Amalie Petersen, afdelingsleder for Aktiv Indsats og Integration deltog under
punktet.
Indstillingens pkt. 1-4 anbefales.

Beslutning
Kasper Andersen (O) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til
Velfærdsudvalget med henblik på at få belyst yderligere indkvarteringsmuligheder.
For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Poul Henrik
Hedeboe (F), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Ole Søbæk (C) og
Kasper Andersen (O)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
2aå Samling af træninasenheden på Solaården oa Nordhøi
Lovgrundlag
Lov om social service jr 86.
Sundhedsloven

jr 140.

Sagsfremstilling
Som en del af budgettet for 2016 - 2019 er det vedtaget, at træningsenheden skal
samles på to placeringer i kommunen. I dag har træningsenheden lokaler på
Pedershave og Tolleruphøj i Frederikssund, på Nordhøj i Skibby og på Solgården i
Slangerup. Fremadrettet vil Træningsenheden blive samlet på Nordhøj og
Solgården.
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Ved at samle aktiviteter og medarbejdere på Nordhøj og Solgården sikres en mere
effektiv træningsenhed med større robusthed, øget fleksibilitet og bedre
udnyttelse af de fysiske rammer.
Flytningen af træningsenheden fra Pedershave er blevet ansporet af udvidelsen af
omsorgscenteret, hvor det er besluttet at anvende træningsenhedens nuværende
lokaler til fællesarealer for centerets beboere. Samtidig har et eksternt
konsulentfirma gennemført en analyse af træningsenheden, hvor det konkluderes,
at der i de fysiske rammer er kapacitet til at samle træningsenheden på færre
adresser.
Ved samtidig at flytte træningsenheden fra Tolleruphøj, frigøres lokaler, som kan
indgå i ombygningen af den tidligere rehabiliteringsafdeling til plejeboliger. Det
betyder, at byggeprojektet på Tolleruphøj kan udvides fra i6 til 19 nye plejeboliger,
hvilket samtidig afstedkommer en bedre projektøkonomi.
Træningsenhedens nye faciliteter
For at kunne gennemføre flytningerne og samle aktiviteterne på Nordhøj og
Solgård skal der gennemføres ombygningen på de to centre. På Solgården
ombygges det gamle produktionskøkken til en træningssal og to
undersøgelsesrum. Desuden samles omklædningsfaciliteterne i kælderen, hvilket
frigiver lokaler til administrative funktioner.
På Nordhøj udvides træningsområdet til at omfatte det areal, hvor der i dag er
træningskøkken og vaskeri. Vaskeriet nedlægges og træningskøkkenet flyttes til
de lokaler, hvor der tidligere var produktionskøkken. I det gamle
produktionskøkken etableres desuden lokaler til administrative funktioner.
Ombygningerne vil blive gennemført i de første måneder af 2016 med henblik på,
at træningsenheden kan flytte ind i de nye lokaler senest i maj måned.
Sagen er sendt i høring i Flandicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar
fremsendes hurtigst muligst til udvalgets medlemmer.
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Høringssvar:
Handicaprådet: Ingen bemærkninger.
Ældrerådet: Ingen bemærkninger.

Økonomi
Der er i budget 2016 afsat 1,550 mio. kr. til samling af træningsenheden på
Solgården og Nordhøj.
Indstilling

Indstilling 7. december 2015, pkt. n8:
Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Der afgives anlægsbevilling til sammenlægning af træningsenheden, som
finansieres af det afsatte beløb i budget 2016.

Historik
Velfærdsudvalget, 7. december 2015, pkt. 118:
Anbefales.

Beslutning
Anbefales.
MS Opstart af projekt 'nv idrætsvision'
Sagsfremstilling
Som opfølgning på beslutningen i budget 2016-2019 om en ny idrætsvision er der
udarbejdet forslag til en projektbeskrivelse (vedhæftet som bilag), som indeholder
følgende elementer:
• Overordnede principper og ramme for etableringen af den nye idrætsby i
Frederikssund
• Organisering af processen med ny idrætsvision
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• Oversigt over økonomi afsat i 2016-2019
Når Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har godkendt
projektbeskrivelsen samt frigivet de afsatte midler for 2016, vil projektet blive
igangsat hurtigst muligt.
En tæt inddragelse af idrætsforeninger og andre brugere bliver en vigtig del af
processen i arbejdet med udformningen af den nye idrætsby. Den 4. november var
der det første orienteringsmøde om idrætsbyen for alle idrætsforeninger i
Frederikssund samt svømmeklubben i Slangerup. Den 10. december er brugere af
svømmefaciliteter (svømmere, triatleter og roere) blandt foreningerne inviteret til
opstartsmøde, hvor de har mulighed for at komme med deres første ideer, tanker
og ønsker.
Der skal - så snart som det er muligt - indgås en aftale med nogle rådgivere, der
kan stå for udarbejdelse af:
• Flelhedsplan for idrætsby
• Programskitse og funktionsbeskrivelser for svømmehal og tilknyttede
klubfaciliteter
• Programskitse for boldbaner og tilknyttede klubfaciliteter
Udarbejdelse af en programskitse for et så stort og visionært idrætsområde
kræver særlige kompetencer hos rådgiveren. Det er administrationens vurdering
at formel uddannelse og erfaring indenfor idrætsbyggerier samt viden om
idrætsfysiologi og træningsformer er vigtige kompetencer hos rådgiver.
Derudover er et stort kendskab til og erfaring med involvering af frivillige ledere,
trænere og selvorganiserede brugergrupper i arbejdet med programskitsen meget
essentielt for et succesfuldt forløb.
Økonomi
I 2016 er der afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan/skitseforslag til
anlægsprojektet "samlet idrætsområde". Der søges i denne sag en anlægsbevilling
til projektet.
Indstilling
Indstilling 2. december 2015, pkt. ng:
Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget over
for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:
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1. Der afgives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af
helhedsplan/skitseforslag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til
projektet.
2. Forslag til projektbeskrivelse godkendes.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale med en rådgiver ud fra
ovenstående kriterier.
4. Administrationen bemyndiges til at justere på projektorganiseringen, hvis
der viser sig behov herfor.
Historik
Fritidsudvalget, 2. december 2015, pkt. 119:
Anbefales.
Fraværende:
Tom Lysgaard (E).

Beslutning
Indstillingspunkt 1-4 anbefales.
• Bilag 1 - Projektbeskrivelse - ny idrætsvision
246 Ændring af fritvalasmodel for tøjvask for visiterede hjemmeboende boraere
Lovgrundlag
Lov om social service jr jr 83 og 91.
EU-udbudsdirektiv nr. 2004/ i 8/EF af 31. marts 2004.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2016-2019 blev det vedtaget, at tøjvask i plejeboligerne
skal sendes i udbud. Samtidig skal tøjvask for borgere i eget hjem genudbydes.
Der skal tages stilling til udbudsform i forbindelse med udbuddet for tøjvask for
borgere i eget hjem, da udbudsformen for udbud af tøjvask i plejeboligerne blev
truffet med budget 2016.
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I plejeboligerne modtager alle 258 borgere tøjvask, som i dag håndteres lokalt på
centrene. Ved at udbyde tøjvask og nedlægge vaskerifunktionerne på
omsorgscentrene er det beregnet, at der kan gennemføres besparelser 75.000 kr.
årligt. Udbuddet af tøjvask på plejecentrene gennemføres efter udbudsmodellen,
jf. budget 2016, og der skal findes én leverandør. For Nordhøj udbydes tøjvask for
2016 i særskilt udbud, idet det nuværende vaskeri skal ombygges til
træningsenheden.
Det fremgår endvidere af budgetforslaget, at der er et potentiale for en større
besparelse, hvis den samlede volumen udvides, ved at gennemføre udbuddet
sammen med tøjvask for borgere, der modtager tøjvask efter s 83.
Borgerne, der modtager ydelsen tøjvask efter s 83, skal have mulighed for frit at
vælge mellem to eller flere leverandører af tøjvask. I Frederikssund Kommune
varetages opgaven udelukkende af private leverandører og kommunen har i dag
kontrakt med firmaerne Trasbo og Berendsen. Der er 184 borgere, som er visiteret
til tøjvask, hvoraf fire ud af fem har valgt Trasbo som leverandør.
Fritvalgsmodeller
I Frederikssund Kommune udbydes tøjvask i dag via fritvalgsmodellen "udbud
under godkendelsesmodellen". Det betyder, at kommunen opstiller nogle
kvalitetskrav for ydelsen, som leverandøren skal leve op til. Ud fra leverandørernes
fremsendte tilbudsmateriale og betingelserne i udbudsmaterialet udvælger
kommunen en hovedleverandør. Efterfølgende kan andre leverandører blive
godkendt efter de samme pris- og kvalitetsbetingelser som den vindende
leverandør. Borgerne kan så vælge frit mellem de godkendte leverandører. Det
betyder, at den vindende hovedleverandør sidestilles med de øvrige leverandører
og derfor ikke kan påregne et vist antal borgere og derved omsætning.
Inden for reglerne om frit valg og udbud på ældreområdet er det også muligt at
sikre frit valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler også
kaldet "udbudsmodellen". Det fungerer ved, at kommunen udbyder opgaven og ud
fra de opstillede kriterier vælger det bedste tilbud. Det frie valg sikres ved, at
kommunen vælger de to til fem leverandører, som har afgivet de bedste tilbud, og
de leverandører kan borgeren så vælge i mellem. Det er vurderingen, at
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udbudsmodellen giver leverandørerne større incitament til at tilbyde en lavere
pris, da de tabende leverandører ikke efterfølgende kan godkendes på samme
vilkår som vinderen af udbuddet.
Et samlet udbud af tøjvask både for plejecentrene og for borgere med frit valg
forudsætter, at fritvalgsmodellen for borgere med frit valg ændres fra "udbud
under godkendelsesmodellen" til "udbudsmodellen".
Potentialer ved fælles udbud
I Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN), som består af n nordsjællandske
kommuner og Bornholms Regionskommune, planlægges udbud af tøjvask i første
halvår af 2016. Der pågår derfor på nuværende tidspunkt en dialog med markedet,
og det er vurderingen, at der er tre leverandører, som kan håndtere vask af
borgertøj. Det drejer sig om De Forenede Dampvaskerier, Berendsen og Trasbo.
Øvrige leverandører håndterer linned, måtter, beklædning til plejepersonale mv.
Udbuddene i indkøbsfællesskabet kan være af forskellige størrelser. Dels er det
forskelligt, hvor mange kommuner der deltager i udbuddene og dels opdeles
udbuddene i nogle tilfælde i delaftaler. Udbuddets størrelse har betydning for
hvilke leverandører, der har kapacitet til at byde på opgaven.
Det er en forudsætning for at indgå i indkøbsfællesskabets udbud af tøjvask, at
opgaven udbydes efter udbudsmodellen.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar
fremsendes hurtigst muligst til udvalgets medlemmer.
Høringssvar:
Handicaprådet: Ingen bemærkninger.
Ældrerådet: Ingen bemærkninger.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
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Indstilling 7. december 2015, pkt. 120:
Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomi og Byråd
anbefaler, at:
1. Udbud af tøjvask for borgere på plejecentrene og borgere i eget hjem
udbydes samlet efter udbudsmodellen, og det frie valg sikres ved valg af 2
leverandører, eller
2. Udbud af tøjvask for borgere i eget hjem udbydes efter
godkendelsesmodellen og tøjvask for borgere på plejecentre udbydes som
almindeligt udbud.

Historik
Velfærdsudvalget, 7. december 2015, pkt. 120:
Indstillingen blev sat til afstemning.
For indstillingens punkt 1 stemte: Kasper Andersen (O), Jens Ross Andersen (V),
Morten Skovgaard (V), Emilie Tang (V) og Carsten Cederholm (A).
Imod stemte: Annelise Kuhre (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A), idet de ønsker
indstillingens punkt 2 fremmet.
Indstillingens punkt 1 blev herefter anbefalet.
Beslutning
Indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning.
For indstillingen stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Ole
Søbæk (C) og Kasper Andersen (O).
Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning.
For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A) og Poul
Henrik Hedeboe (F).
Indstillingspunkt 1 blev herefter anbefalet.
2A7 Mad til hver Daa - Interessentskabskontrakt
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Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 60.
Sagsfremstilling
Ny interessent: Mad til hver Dag har igennem de seneste to år arbejdet for på at
finde en femte kommune, der havde lyst til at indtræde i interessentskabskredsen.
Det er nu lykkedes og Albertslund Kommune har på Byrådets møde den
lo.november 2015 godkendt indtræden i interessentskabskredsen fra i. januar
2016. Indtræden afen ny interessent kan formelt kun ske med samtykke fra alle
interessenter og godkendelse af Statsforvaltningen jf.
Interessentskabskontrakten.
interessentskabskontakten-. Optagelsen af en ny interessent sker ved oprettelse af
et tillæg til kontrakten. Der er udarbejdet tillæg til kontrakten, som er godkendt af
Albertslund kommune.
Albertslund kommunes indtræden i selskabet medfører, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer udvides til

io ,

idet Albertslund Kommune i lighed med de

øvrige kommuner får to bestyrelsesrepræsentanter i selskabet. Derudover
indskyder Albertslund kommune 250.000 kr. i selskabet i lighed med de
nuværende ejerkommuner.
Det foreslås, at det eksisterende aftalegrundlag revideres i 2016, således at en ny
kontrakt afspejler, at selskabet har fem interessenter. Det giver samtidig mulighed
for, at alle fem interessenter deltager i processen med opdatering af kontrakten.
Leveringsaftalen-. Mad til hver Dag anbefaler, at leveringsaftalen fortsætter et år
frem til den 31.12.2016 uden ændringer, dog med indføjelse af Albertslund
Kommune de relevante steder i aftalen. Dette for at sikre, at Albertslund
Kommune er deltager i en kommende genforhandling med henblik på
medindflydelse på leveringsaftalen. Mad til hver Dag forventer, at nyt forslag til
leveringsaftale kan fremlægges for bestyrelsen medio juni 2016 til endelig
godkendelse inden 1.8.2016. De enkelte interessentkommuner godkender herefter
ny leveringsaftale i de respektive byråd.
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Budgetaftale. I forbindelse med ovenstående, genåbnes Mad til hver Dags budget
for 2016. Det reviderede budgetforslag skal godkendes i bestyrelsen den i.
december 2015. Her er en forsigtig forventning, en reduktion af prisniveauet på
omkring 3 %. En besparelse, som efter godkendelse i bestyrelsen, kan
implementeres i de kommunale budgetter for 2016. Det reviderede budget
forelægges i kommunerne i i. kvartal af 2016.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar
fremsendes hurtigst muligst til udvalgets medlemmer.
Høringssvar:
Handicaprådet: Ingen bemærkninger.
Ældrerådet: Ingen bemærkninger.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling

Indstilling 7. december 2015, pkt. 121:
Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler, at:
1. Albertslund indtræder som den femte interessent i selskabskredsen fra i.
januar 2016.
2. Tillæg til interessentskabskontrakt, som er godkendt i Albertslund
Kommune, godkendes med forbehold til Statsforvaltningens godkendelse.
3. Det reviderede budget forelægges ejerkredsen i i. kvartal 2016.
4. Den nuværende interessentskabskontrakt revideres primo 2016 og efter
godkendelse i bestyrelsen forelægges de fem Byråd til godkendelse.
5. Leveringsaftalen fortsætter frem til 31. december 2016, og at leveringsaftalen
revideres i løbet af 2016 og efter godkendelse i bestyrelsen forelægges til
godkendelse i de fem Byråd.
Historik
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Velfærdsudvalget, 7. december 2015, pkt. 121:
Indstillingens punkt 1-5 anbefales.
Beslutning
Indstillingspunkt 1-5 anbefales.
• Tillæg til interessentskabskontrakt for f 60 selskabet MAD til hver DAG
248 Kvalitetsstandarder 2016
Lovgrundlag
Lov om social service jr jr 79, 83, 84, 86,112,114,125,138,139 og 192.
BEK nr. 342 af 26/03/2013.
Sundhedsloven jr 138.
Lov om almene boliger mv. jr 54.
Lov om trafikselskaber jr n.
Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger kvalitetsstandarderne for 2016.
Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen godkende
kvalitetsstandarderne for hjemmepleje og træning en gang årligt. Derfor
fremlægger administrationen de reviderede kvalitetsstandarder for 2016 til
godkendelse.
Kvalitetsstandarderne er opdateret med sproglige præciseringer og der er tilføjet
en række nye formuleringer.
Kvalitetsstandarden for GPS sporingssystem er udgået, da en principafgørelse fra
Ankestyrelsen fastlægger, at smartphones og deraf GPS nu betragtes som
sædvanligt indbo, som borgerne selv skal finansiere.
De væsentlige ændringer i forhold til kvalitetsstandarderne for 2015 er beskrevet
bilaget: "Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016".
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Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven forelægges for
Sundhedsudvalget, da genoptræning efter sundhedsloven ligger inden for
Sundhedsudvalgets område.
Kvalitetsstandarderne har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne.
Ældrerådets høringssvar samt Handicaprådets tilbagemelding er vedlagt som
bilag. Administrationens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar er desuden
vedlagt som bilag.
Godkendelsesprocessen
Efter behandling i Velfærdsudvalget sendes sagen til Økonomiudvalget og til
endelig godkendelse i Byrådet.
Efter endelig godkendelse vil kvalitetsstandarderne fra Velfærdsudvalget og
Sundhedsudvalget blive samlet i én publikation, som lægges på kommunens
hjemmeside.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling

Indstilling 7. december 2015, pkt. 122:
Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Kvalitetsstandarderne for 2016 godkendes.
Historik
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Velfærdsudvalget, 7. december 2015, pkt. 122:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales, idet kvalitetsstandard for træning efter serviceloven, kvalitetsstandard
for madservice og kvalitetsstandard for gps-sporingssystem tilbagesendes til
Velfærdsudvalget med den begrundelse, at administrationen bedes forholde sig
yderligere til Ældrerådets høringssvar i forhold til kvalitetsstandarderne.

• Kvalitetsstandarder Ældre oa Sundhed 2016 (Velfærdsudvaloet)
• Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016
• Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder for 2016
• Høringssvar fra Ældrerådet til kvalitetsstandarderne for 2016
• Administrationens kommentarer til høringssvarene fra Ældrerådet
2aq Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 2016
Lovgrundlag
Sundhedsloven

jrjr 84 og 140.

Lov om social service § 138.
Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger kvalitetsstandard for genoptræning efter
sundhedsloven for 2016.
Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt godkende
kvalitetsstandarderne for hjemmepleje og træning, med henblik på at fastlægge
kommunens serviceniveau.
Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er samlet i en fælles publikation
bestående af to hoveddele. Første del indeholder en generel indledning med regler
og praktiske informationer på området og den anden del indeholder
kvalitetsstandarderne for de enkelte tilbud, herunder genoptræning efter
sundhedsloven.
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Da genoptræning efter sundhedsloven hører under Sundhedsudvalgets
ressortområde, forelægges denne kvalitetsstandard til her. De resterende
kvalitetsstandarder forelægges for Velfærdsudvalget.
Der er i år ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden for genoptræning efter
sundhedsloven.
Administrationen har sendt kvalitetsstandarden til høring i Ældrerådet og
Handicaprådet. Der var ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.
Godkendelsesprocessen:
Efter behandling i Sundhedsudvalget sendes sagen til Økonomiudvalget og
endelig til godkendelse i Byrådet.
Efter den endelige godkendelse vil kvalitetsstandarderne fra Velfærdsudvalget og
Sundhedsudvalget blive samlet i én publikation og offentliggjort på kommunens
hjemmeside.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Indstilling i. december 2015, pkt. 95:
Sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven godkendes.
Historik
Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 95:
Anbefales.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A).
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Beslutning
Anbefales.
• Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 2016
250 Afrapporterinaer på centrale udmeldinger under den nationale
koordinationsstruktur vedr, det specialiserede socialområde oa
specialundervisning
Lovgrundlag
Serviceloven, Retssikkerhedsloven og administration på det sociale område.
Sagsfremstilling
Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig
afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og området for
det mest specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor
indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er
forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der
eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget
sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller
andre komplekse behov.
Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået
kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov
for øget koordinering eller samarbejde. Socialstyrelsen har mulighed for at
komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en
uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud
til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En
central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale
KKR-samarbejder (Kommunernes Kontakt Råd). Det er kommunernes opgave at
udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.
i. november 2014 udsendte Socialstyrelsen, som led i den nationale
koordinationsstruktur, de to første centrale udmeldinger, som skal afrapporteres
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samlet for kommunerne i hver region senest den i. marts 2016. De centrale
udmeldinger er:
• Børn og unge med alvorlige synsnedsættelse
• Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
I følge lovgivningen skal de centrale udmeldinger behandles i hver region i regi af
Rammeaftalerne. Kommunerne i hver region skal således afrapportere samlet på
de centrale udmeldinger i forbindelse med Rammeaftalen, hvorfor
afrapporteringerne på de centrale udmeldinger skal være godkendt i
kommunerne og regionen senest den 15. oktober.
For de første to centrale udmeldinger er imidlertid aftalt en overgangsordning,
som betyder, at kommunerne først skal fremsende de samlede afrapporteringer til
Socialstyrelsen inden udgangen af februar 2016. Inden da skal afrapporteringerne
være godkendt i hovedstadsregionens kommunalbestyrelser og Regionsrådet.
Fælleskommunalt sekretariat for KKR i Region Flovedstaden har stået for
udarbejdelsen af de tværkommunale afrapporteringer for de centrale
udmeldinger, hvilket er sket i samarbejde med kommunerne.
Afrapporteringerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens
kommuner samt drøftelser i særligt nedsatte faglige referencegrupper med
indsigt i området. De faglige referencegrupper bidrager til fortolkning og
validering af kommunernes indberetninger samt faglig kvalificering af
afrapporteringernes konklusioner.
Denne sag behandles i Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget, hvor den
fagrelevante afrapportering er tilknyttet sagen som bilag. Sundhedsudvalget
behandler afrapporteringen vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og
Uddannelsesudvalget behandler afrapporteringen vedr. Børn og unge med
alvorlige synsnedsættelse.
Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen
fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til
målgrupperne. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Flovedstaden
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oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt
specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette
gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold
og faglighed).
Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan
udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtig tilbud til målgrupperne i
fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt
områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til
handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at
målgrupperne kan imødekommes endnu bedre. Specifik kan følgende
opsummeres på området vedr.:

• Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- A t sikre det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og
vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på
området samt sikre synsfaglig uddannelse og efter/videreuddannelse på
tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring
af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel
almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
- A t sikre fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud a f ydelserved at
opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre
kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling
mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved
systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed
på sammenhængen miellem udbuddet afog efterspørgslen efter øjenlægefaglige,
specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
-A t rammerne på området på bedste vis understøtter Uge muligheder for
borgerneved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at
understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til
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de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige
tilbud på området,

• Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
-A t sikre en forsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud a f ydelsery ed
at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre
kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog
mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler
om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse
indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og
efteruddannelse.
- A t rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder
for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud\iet\ at der fra centralt hold
opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt at der
foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier.
Derudover, at der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og
finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under
Sundhedsloven.
I perioden 24, november 2015 tilig, februar 2016 er afrapporteringerne udsendt til
politisk behandling og godkendelse i alle kommuner og Region Hovedstaden.
Afrapporteringerne skal være endeligt fastlagt og fremsendt til Socialstyrelsen
senest ved udgangen a f februar2016. Herefter fremsender Fælleskommunalt
sekretariat for det specialiserede socialområde på vegne af kommunerne og
regionen, afrapporteringerne til Socialstyrelsen.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 30. november og i. december 2015, pkt. 102 og pkt. 96:
Indstilling til Uddannelsesudvalget den 30. november og Sundhedsudvalget den i.
december 2015:
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Familiechefen og Socialchefen indstiller, at Uddannelsesudvalget og
Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Afrapporteringen, med de angivne opmærksomhedspunkter på området for
Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, godkendes.
2. Afrapporteringen, med de angivne opmærksomhedspunkter på området for
Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, godkendes.
Historik
Uddannelsesudvalget, 30. november 2015, pkt. 102
Anbefales.
Fraværende:
Jørgen Bech (V)

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 96:
Anbefales.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning
Anbefales.
• Afrapportering central udmelding hierneskade endelia.pdf
• Afrapportering central udmelding synsnedsættelse endelig.pdf
S I Beskæftigelsesplan 2016
Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
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Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2016 forelægges Vækstudvalget til godkendelse og indstilling
til Byrådet.
Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen
vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2016.
I forlængelse af det politiske partnerskab med KL har Vækstudvalget i 2015
prioriteret tre temaer for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund.
•

Styrkelse a f ungeindsatsen.

•

kærpelse a f den helhedsorienterede indsats.

• Styrkelse a f samarbejdet med virksomhederne.
Vækstudvalget prioriterede på mødet i august 2015 de fire politiske målsætninger,
som beskæftigelsesministeren har meldt ud for 2016. Tre af ministerens
målsætninger har, som det fremgår nedenfor, tæt sammenhæng med de tre
temaer Vækstudvalget har prioriteret.
I lyset af at Frederikssund kommune i år og de kommende år ser ud til at få en
betydelig tilgang af flygtninge og familiesammenførte, prioriterede Vækstudvalget
ligeledes integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte.
Der er hermed 5 prioriterede fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2016:
1. Flere unge skal have en uddannelse - styrkelse a f ungeindsatsen.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på
arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats - skærpelse a f
den helhedsorienterede indsats.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes
-

styrkelse a f samarbejdet med virksomhederne.

5. Styrkelse af den aktive beskæftigelsesindsats for flygtninge og
familiesammenførte.
Beskæftigelsesplanen er på den baggrund fokuseret på de prioriterede områder
og er tilstræbt atvære læsevenlig og kortfattet. Både i beskrivelsen af
udfordringer, opstilling af konkrete resultatmål og dertil knyttede indsatser
(strategier) er der prioriteret de væsentligste i forhold til at få en målrettet og
effektiv arbejdsmarkedsindsats. Det betyder samtidig, at ikke alle facetter af
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beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af
jobcenteret.
Bærende i forhold til strategierne for indsatsen er de 6 arbejdsmarkedspolitiske
principper for arbejdsmarkedsindsatsen og dertil knyttede guidelines, som
Vækstudvalget har opstillet:
1. Alle skal bidrage
2. Alle kan bidrage
3. Unge skal have en uddannelse
4. Opkvalificering
5. Understøt erhvervslivet
6. Virksomhedsrettet indsats.
Beskæftigelsesplan 2016 er bygget sådan op, at i det første kapitel "De
Beskæftigelsespolitiske udfordringer" gives en kort status på situationen i
Frederikssund på de 5 prioriterede områder. Kapitlet stiller skarpt på de
udfordringer Frederikssund har og anvendes efterfølgende i forbindelse med at
opstille ambitiøse og realistiske resultatmål for indsatsen i 2016. Overskrifterne på
udfordringerne lyder således:
• Stort fald men stadig relativt mange unge på uddannelseshjælp.
• Mange langtidsforsørgede borgere på korttidsydelser - få borgere på
langtidsydelser.
• Langtidsledigheden er faldet betydeligt men stadig en udfordring.
• Øget virksomhedsservice - stort potentiale for virksomhedsrettet aktivering.
• Mange nye flygtninge og familiesammenførte giver behov for markant
opgradering af den aktive indsats.
For nærmere beskrivelse af udfordringerne se forslaget til Beskæftigelsesplan
2016.
I kapitlet "Mål og strategier for indsatsen" er opstillet de konkrete resultatmål for
de 5 prioriterede områder, og for hver af de 5 målsætninger beskrives strategier
og indsatser, som jobcenteret vil anvende i 2016.
Nedenfor er opstillet mål og dertil knyttede forslag til konkrete resultatmål. For
beskrivelsen af strategierne henvises til forslaget til Beskæftigelsesplan 2016.
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Mål i.: Flere unge skal have en uddannelse - Styrkelse af
ungeindsatsen
Resultatmål i.: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 255
fuldtidspersoner i december 2016 svarende til et fald på 14 pct. i forhold til
december 2014

Mål 2.: Borgere 1 udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller
ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
- Skærpelse af den helhedsorienterede indsats.
Resultatmål 2A: Antallet af langtidsforsørgende kontanthjælpsmodtagere skal
begrænses til 385 fuldtidspersoner i december 2016, svarende til et uændret
niveau i forhold til december 2014
Resultatmål 2B: Antallet af sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger skal
nedbringes til 85 forløb i december 2016, svarende til et fald på 16 pct. i forhold til
december 2014

Mål

Lanatidslediaheden skal bekæmpes

Resultatmål 3.: Antallet af langtidsledige dvs. ledige der har været ledige i min. 80
pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til højst 255 personer i
december 2016, svarende til et fald på 12 pct. i forhold til december 2014

Mål a.: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse oa
virksomheder skal styrkes - styrkelse af samarbejdet med
virksomhederne
Resultatmål 4A:Jobcenteret vil medvirke til at besætte min. 162 ordinære job i
2016, svarende til stigning på 50 pct. i forhold til 2014.
Resultatmål 4B.: Antallet af delvise raskmeldinger (borgeren kommer tilbage på
sin arbejdsplads på f.eks. nedsat tid) skal øges til 760 personer i 2016, svarende til
en stigning på 15 pct. i forhold til 2014
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Resultatmål 4C.: Antallet af virksomhedsrettede tilbud til
kontanthjælpsmodtagere skal øges til 480 i 2016, svarende til en stigning på 25
pct. fra 2014

Mål g: Styrkelse af den aktive integrationsindsats for flygtninge oa
familiesammenførte
Resultatmål 5A.: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, der modtager tilbud, skal øges fra 79 pct. 2015 til 90 pct.
i 2016
Resultatmål 5B.: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud, skal øges fra
16 pct. i 2015 til 35 pct. i 2016. Forventes at svare til et mål om 120
virksomhedspraktikker i december 2016.

Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling
Indstilling 2. november 2015:
Job og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Beskæftigelsesplan 2016 med mål og resultatmål drøftes.
Indstilling i. december 2015, pkt. 76:
Job og Borgercenterchefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget
og Byrådet anbefaler, at:
Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.
Historik
Vækstudvalget, 2. november
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Beskæftigelsesplanen blev drøftet, og udvalget havde ingen bemærkninger til
udkastet.
Fraværende:
Jørgen Bech (V)
Hans Andersen (V)

Vækstudvalget, i. december 2015, pkt. 76:
Anbefales.
Fraværende:
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Kirsten Weiland (A)

Beslutning
Anbefales.
• Beskæftigelsesplan 2016 - version til Vækstudvaloets møde den 01.12.201c;
252 Behandling af strategi for socialøkonomiske virksomheder
Sagsfremstilling
Vækstudvalget drøftede på sit møde den 2. juni 2015 udkast til strategi for
socialøkonomiske virksomheder. Udvalget besluttede i den forbindelse, at sagen
skulle oversendes til budgetforhandlingerne for 2016.
I budgetaftalen for 2016 valgte forligsparterne ikke at afsætte midler til et 2-årigt
projektårs værk, der skulle etablere en særlig understøttelse af indsatsen.
Administrationen har på den baggrund opdateret udkastet, så indsatsen i stedet
understøttes indenfor den eksisterende ramme. Det betyder, at der i strategien nu
lægges op til, at kommunen og FE skal understøtte socialøkonomiske
virksomheder på samme måde som andre eksisterende og kommende
virksomheder og iværksættere i kommunen.
Økonomi
Projektmidler til socialøkonomiske virksomheder indgår som en del af den
samlede budgetramme for beskæftigelsesområdet.
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Indstilling
Indstilling i. december 2015, pkt. 80:
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Udkast til strategi godkendes.

Historik
Vækstudvalget, 1. december 2015, pkt. 80:
Godkendt, idet udkastet tilrettes med de faldne bemærkninger. Sagen oversendes
til Byrådet til orientering.
Fraværende:
Lars Jepsen-Sølvhøj (A)

Beslutning
Taget til efterretning.
• Udkast til strategi til VÆU dec 2om
251 Lukket punkt: Salg af landbrugsjord ved Høiaaeraaard
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254 Lukket punkt: Udlicitering af rengøring

