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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Økonomiudvalget 2015 2017S møde den 17. juni 2015
Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

ha

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Normalforretningsordenen

s 8.

s 3.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
115 Meddelelser
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Normalforretningsordenen

Beslutning

s 3.

s 8.

------—
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Poul Henrik Hedeboe (F) ønsker drøftelse af udbudspolitikken, herunder revision
og opfølgning af denne.
Tina Tving Stauning (A) orienterede om, at Albertslund Kommune ønsker at
indtræde i jr6o-selskabet for Mad til hver Dag.
Administrationen orienterede om, at der er bevilget eksterne midler til de to store
projekter i regi af Symbiosesamarbejdet.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)

116 Likviditet 201^ - mai
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for maj måned viser en beholdning på 245,6 mio. ler.,
mens gennemsnittet fra juni 2014 til og med maj 2015 var på 327,1 mio. ler.
Endvidere medsendes økonomisk status ved udgangen af maj 2015.

Økonomi
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling
Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.
Beslutning
Orientering givet.
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Fraværende:
Kim Rockhill (A)
» Økonomisk status 310^201^
• Graf likviditet 310^201^
117 Årsregnskab 20M - Revisionsberetning

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 45 samt budget- og regnskabssystem for
kommuner, afsnit 7.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på sit møde den 29. april 2015 at oversende Frederikssund
Kommunes regnskab 2014 til revisionen.
Der er efterfølgende flyttet 102,9 mio. ler. mellem to funktioner på balancen, efter
anvisning fra kommunens revision. Flytningen er af ren teknisk karakter og
ændrer intet ved det samlede regnskabsresultat.
Kommunens revision BDO har den 10. juni 2015 afgivet beretning nr. 9 vedrørende
revision afårsregnskab 2014. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.
Den overordnede konklusion på den udførte revision er:
BDO har ved revisionen ikke konstateret forhold afen sådan væsentlighed eller
karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen afårsregnskabet. Regnskabet er
påtegnet uden forbehold.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger i beretningen for 2014.
Revisionen har i 2014 valgt at lave udvidet forvaltningsrevision på indkøbs- og
udbudsområdet i Frederikssund Kommune. Formålet er at undersøge om udbud
og indkøb sker effektivt, herunder om politisk vedtaget strategi og lovgivning
efterleves.
Revisionen har valgt at have følgende fokuspunkter i forvaltningsrevisionen:
• Organisering og anvendelse af kompetencer på området.
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• Brug af forpligtende fælles kommuneaftaler i KL-regi, samt deltagelse i andre
indkøbsfællesskaber.
• Anvendelse af it-værktøjer, herunder ledelsesinformation, koordinering af
udbudsplanlægning i samspil med organisation.
• Overvågning og opfølgning på udnyttelse af aftalerne (compliance).
Det er revisionens overordnede vurdering, at der udvises vilje til sparsommelighed,
at der er fokus på at sikre de rigtige indkøb til de rigtige priser, og at der er det
fornødne fokus på at opnå gevinster på kommunens indkøb. Det er samtidig
vurderingen, at der er fokus på dialog samt at sikre, at der er høj loyalitet over for
de aftaler, der er indgået på tværs af kommunen.

Økonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling
Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:
1. Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision afårsregnskab 2014 tages til
efterretning.
2. Regnskab 2014 godkendes endeligt.
Beslutning
Indstillingens punkt 1 tages til efterretning, og indstillingens punkt 2 anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Årsberetning nr. g 201a Frederikssund Kommune io.o6.i^;.pdf
118

Budgetoplæg 2016-2010

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Sagsfremstilling
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Med budgetvedtagelsen for budget 2015 blev det besluttet, at driftsoverskuddet
skal øges således, at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017 med årlige
anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. ler.
I forbindelse med arbejdet med effektiviserings- og besparelsesforslag er
udarbejdet følgende politiske principper, som er styrende for prioriteringen og
arbejdet med at realisere en budgetreduktion på 90 mio. ler.:
1. Det økonomiske rationale og værdien for borgerne er det bærende princip
for alle vurderinger.
2. Færrest mulige kvadratmeter til de bæredygtige tilbud. Bæredygtighed
vurderes ud fra økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det bærende princip er,
at alle kvadratmeter er fælles og at den maksimale udnyttelse af
kvadratmeterne skal sikres i alle timer af døgnet.
3. Baseret på en vurdering af det økonomiske rationale anvendes ny teknologi i
størst mulig omfang.
4. Kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder
skal markedsprøvning som redskab altid vurderes på relevante områder.
5. Tværgående fokus - organisering ud fra en vurdering af den mest optimale
økonomiske og kvalitetsmæssige løsning.
Administrationen har siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 arbejdet med at
udvikle en tværgående budgetproces. Samtidig har det fortsat været muligt at
fremkomme med forslag inden for eget fagområde. Forslagene i 2.
handlingskatalog har et samlet potentiale på ca. 27 mio. ler. i 2016 stigende til 62
mio. ler. i 2019.
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere den samlede økonomiske
udfordring i budget 2016. Det afhænger bl.a. kommunens indtægtsbudget,
resultaterne af forhandlingerne mellem Regeringen og kommunerne om årets
økonomiaftale, som først kendes i løbet af sommeren. Ifølge de første skøn fra KL
peger de kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen på, at der er udsigt
til fortsat stramme økonomiske rammer.
Økonomiudvalget behandlede på sit møde 20. maj 2015 status på arbejdet med
budget 2016. Udvalget drøftede 2. handlingskatalog og noterede sig, at det
ønskede rationale på 90 mio. ler. ikke er tilvejebragt. Med afsæt i dette, sender
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Økonomiudvalget 2. handlingskatalog til drøftelse i alle fagudvalg. Udvalgene
bedes drøfte de relevante forslag inden for eget område, herunder også
tværgående forslag med efterfølgende virkning på området. Herudover bedes alle
fagudvalg drøfte supplerende forslag, der kan bidrage til yderligere
budgetforbedringer.
Det skal nævnes, at bilagene med effektiviserings- og besparelsesforslag (2.
handlingskatalog) behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en
forberedende fase.
Det samlede materiale d.v.s. 2. handlingskatalog med yderligere supplerende
forslag fra fagudvalgene, oversendes i sin helhed til budgetseminaret den 25. og
26. juni.
Økonomi
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2016-2019.
Indstilling
Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget,
Vækstudvalget og Teknisk udvalg har drøftet 2. handlingskatalog på deres møder
juni måned. Sundhedsudvalget ønsker potentialet vedrørende vederlagsfri
fysioterapi undersøgt frem mod budgetseminaret i august 2015. Vækstudvalget
ønsker yderligere forslag til budgetforbedringer inden for politikområdet
beskæftigelse og politikområdet erhverv og beskæftigelse, der kan indgå til
Byrådets 2. budgetseminar i august 2015. Øvrige udvalg havde ikke yderligere
bemærkninger.
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:
1. Udvalget drøfter de foreliggende effektiviserings- og besparelsesforslag (2.
handlingskatalog), der i sin helhed oversendes til budgetseminaret 25. og 26.
juni.
2. Udvalget vurderer hvilke tiltag, der kan iværksættes på eget område for at
bidraae med suDDlerende budaetforbedrinaer.
Beslutning
Handlingskataloget blev drøftet..
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
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hq

Vinae Centrum - igangsætning af udbudsfase for investoraftale oa udbud af
finansiel rådgivning

Sagsfremstilling
På Byrådets møde 26. november 2014 tog Byrådet indledende stilling til etablering
af udviklingsselskabet Vinge Centrum, og på Byrådets møde 17. december 2014
godkendte Byrådet rådgiver/arkitekt og afgav anlægsbevilling til udarbejdelse af
dispositionsforslag.
På baggrund af beslutningerne blev i december 2014 annonceret efter
interesserede investorer. Der har efter udløbet af
interessetilkendegivelsesperioden været ført dialog med et antal interesserede
investorer. Det er denne dialog der nu fører til næste fase, hvor administrationen
foreslår, at der gennemføres 2 udbud - begge med det formål, at der kan
gennemføres et egentligt udbud af investoraftalen i november 2015.
Udbud (godkendelsesproces/prækvalifikation) af igangsætning og gennemførelse
af Vinge Centrum i henhold til bekendtgørelsen om salg af kommunal fast
ejendom (investorudbuddet), og
offentligt EU-udbud af finansiel rådgiver, der kan bistå Frederikssund Kommune
med finansielle forhold overfor investorerne.
Efter at udbuddet af investoraftalen er gennemført udestår entrepriseudbuddet af
offentlige arealer efter EU-udbudsreglerne, som den vindende investor påtager sig
at gennemføre for Frederikssund Kommune i henhold til fuldmagtsmodellen.
Udbudsproces og principper for antagelse af finansiel rådgiver er beskrevet i
vedhæftede bilag. Annoncetekst til igangsætning af udbudsproces for Vinge
centrum og principper for antagelse af finansiel rådgiver i forbindelse med
udbudsproces forvinge Centrum.
Grundlaget for investorudbuddet er det areal, med tilknyttet byggeret, som
Byrådet nu beslutter, skal indgå i Udviklingsselskabet Vinge Centrum.
Udgangspunktet for dialogen med investorerne og for arbejdet med
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dispositionsforslaget var Byrådets beslutning den 26. november 2015. Her var
grundlaget et areal svarende til ca. 156.000 byggeretsmeter.
Detailplanlægningen har imidlertid gjort det nødvendigt, af hensyn til
naturbeskyttelseslovens

s 3 og tilstedeværelsen af bilag 4 arter, at undlade

byggeri på et areal nord for Dalvejen (se vedlagte kort), hvorfor der foreslås
udpeget et erstatningsareal øst for det oprindeligt udlagte areal til Vinge
Centrum. Da det samtidig er vurderingen fra kommunens rådgiver, som følge af
dialogprocessen med de interesserede investorer, at det vil være gavnligt for
udbuddet, at arealet udvides til ca. 180.000 byggeretsmeter og fordi arealet
afgrænset af jernbane, Dalvejen og Snostrupvej fremstår regulært, anbefaler
administrationen, at Frederikssund Kommune udbyder hele arealet (som vist på
kortet) til Udviklingsselskabet Vinge Centrum, dog sådan at der til det østligste
areal tilknyttes optionsvilkår.
Der foreslås en såkaldt "put og call" option på arealet, sådan at
Udviklingsselskabet Vinge Centrum inden for et tre års vindue kan udnytte en put
option på restarealet (sådan at man kan forlange det tilbagekøbt af Frederikssund
Kommune) og Frederikssund Kommune kan tilsvarende indenfor den samme
treårsperiode udnytte en tilsvarende call option. Hvis ingen af parterne udnytter
deres optioner forbliver arealet hos udviklingsselskabet, som også fra begyndelsen
har betalt for det.
Udbud og eventuel honorering af finansiel rådgiver sker inden for rammerne af
den allerede givne bevilling til dispositionsforslag (frigivet den 17. december 2014).

Økonomi
Såfremt put og call optionen udnyttes, vil det medføre en udgift for kommunen i
form af tilbagekøb af en del af det solgte areal. Arealet der omfattes af optionen
udgør ca. 20 % af det samlede areal der foreslås udbudt.
Udgifter til gennemførelse af udbuddet afholdes inden for tidligere afgivet
anlægsbevilling på 37 mio. ler.
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Indstilling
Direktør for teknik, miljø og erhverv indstiller, at Økonomiudvalg anbefaler Byråd,
at

1. At arealet der indgår i udbuddet til Udviklingsselskabet Vinge, ændres
således, at der udgår et areal på 19.907 012 nord for Dalvejen og dette
erstattes med et areal på 69.4011712, idet der til det østligst beliggende areal
på 39.012 tilknyttes en put og call option.
2. Udbud af henholdsvis igangsætning investorudbud (prækvalifikation) og
udbud af finansiel rådgiver godkendes som beskrevet i de to bilag.

Beslutning
Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Forslag til nv afgrænsning af Vinge Centrum
• Annoncering - Udbud af Vinge Centrum
• Vinge - Finansiel Rådgiver
• Bilag Udbudsmodeller
120

Samarbejde mellem Vestforbrænding. Kara-Noveren og VEKS om affalds- og
varmesektoren

Sagsfremstilling
I forbindelse med vækstpakken maj 2014 og aftalen om kommunernes økonomi
for 2015 er det besluttet, at fjernvarmesektoren i Danmark skal effektivisere for
500 millioner årligt, og at affaldsforbrændingssektoren ligeledes skal effektivisere
for 200 millioner årligt fra 2020. Derudover stiller ressourceplanen for
affaldshåndtering krav om øget genanvendelse, mens energiaftalen stiller krav om
udfasning af fossile brændsler.
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På denne baggrund har VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding besluttet at
undersøge potentialet ved et muligt tættere samarbejde indenfor affalds- og
varmeopgaver i de 29 ejerkommuner. De indledende analyser viser, at der er et
potentiale for effektiviseringer på mellem 268 og 377 mio. ler. årligt.
I det kommende arbejde med en kvalificering af foranalysen og en større
udfoldelse af de endelige konsekvenser vil ejerkommunerne blive knyttet tættere
til processen. Det er blandt andet et ønske at inddrage forvaltningsdirektørerne
fra en række kommuner til den politiske styregruppe.
Tidsplanen er, at den politiske proces skal igangsættes i efteråret 2015.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til Økonomiudvalgets
orientering.

Beslutning
Orientering givet.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Att Borgmester lohn Schmidt Andersen - boromesterbrev oo ekstrakt 110^1 g
• Rapport - Analyse samarbejde affald oo varme - Arbeidsudkast
• Rapport VKV - Ledelsesresume
121 Onsvedvei oa Ny Landerslevvei
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje.
Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund (anlægsloven).
Sagsfremstilling
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I forbindelse med planlægning og projektering af Fjordforbindelsen, samt den
gennemførte linjebesigtigelse, er der to aktuelle problemstillinger der bør tages
politisk stilling til. Det drejer sig om en eventuel forlægning af Onsvedvej nord om
Onsved samt en eventuel gennemførelse af Ny Landerslevvej fra Lyngerupvej og
frem til Landerslevvej syd for Landerslev. Af hensyn til fremdriften i projektet er
det vigtigt, at der hurtigst muligt udmeldes en klar tilkendegivelse til
Vejdirektoratet.
Onsvedvej
Ved den eksisterende rundkørsel Onsvedvej/Skibbyvej/Østergårdsvej bliver der
etableret et tilslutningsanlæg til Fjordforbindelsen. Trafikken fra den sydøstlige del
af kommunen - herunder Sønderby, Østby, Skuldelev og sommerhusområderne
ud til Roskilde Fjord, der ønsker at benytte Fjordforbindelsen, vil køre igennem
Onsved. Årsdøgntrafikken igennem Onsved forventes i den forbindelse at stige fra
ca. 800 til ca. 2250 i 2019, når Fjordforbindelsen åbner. Under anlægsarbejdets
udførelse vil Onsvedvej og Tørslevvej blive benyttet til arbejdskørsel frem til
arbejdsområdet ved Tørslevvej hvor Fjordforbindelsen krydser Tørslevvej.
Administrationen har meddelt Vejdirektoratet, at kommunen foretrækker, at
arbejdskørsel foregår ad Onsvedvej og den sydlige del af Tørslevvej, frem for via
Gerlev og Tørslev.
Onsved Bylaug har protesteret mod planerne om arbejdskørsel samt at den
fremtidige trafik fra den sydøstlige del af kommunen skal køre igennem Onsved.
Bylauget har henvendt sig til både Frederikssund Kommune og til Vejdirektoratet.
Endvidere er protesten blevet fremført til Ekspropriationskommissionen i
forbindelse med linjebesigtigelsen. Teknisk Udvalg har på dets møde i april
besluttet at tilkendegive overfor Vejdirektoratet, at der ikke ønskes arbejdskørsel
igennem Onsved. Administrationen har undersøgt muligheden for at forlægge
Onsvedvej nord om Onsved (omfartsvej). En forlægning af Onsvedvej er kalkuleret
til 5.825.000 ler. ekskl. moms. En forlægning af Onsvedvej vil kraftig forbedre
trafiksikkerheden igennem byen og forbedre bymiljøet. En evt. forlægning nord for
Onsved bør udføres således, at den kan benyttes af arbejdstrafikken i forbindelse
med anlæg af Fjordforbindelsen. Der er udarbejdet et skitseprojekt inkl. et
økonomisk overslag, der er vedlagt nærværende sag. Arealerhvervelse til en
eventuel forlægning bør gennemføres af Statens Ekspropriationskommission. Det
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er aftalt med Vejdirektoratet, at de kan deltage i en medfinansiering, såfremt
Onsvedvej forlægges. Administrationen anbefaler, at der indgås en aftale med
Vejdirektoratet om anlæg afen forlægning af Onsvedvej nord om Onsved hvor
Vejdirektoratet er medfinansierende.
Ny Landerslevvej
På baggrund af Økonomiudvalgets opfordring, har Administrationen vurderet
spørgsmålet om Ny Landerslevvejs gennemførelse fra Lyngerupvej og frem til
Landerslevvej syd for Landerslev.
Ny Landerslevvej, fra Fjordforbindelsen frem til Lyngerupvej og videre frem til
Landerslevvej syd for Landerslev, var en del af det oprindelige projekt for en ny
Fjordforbindelse ved Frederikssund, der blev gennemført en VVM-undersøgelse
for. I 2on vurderede Frederikssund Kommune, at det var tilstrækkeligt at anlægge
Ny Landerslevvej fra Fjordforbindelsen og frem til Lyngerupvej, og således ikke
anlægge strækningen fra Lyngerupvej og frem til Landerslevvej. Det var
kommunens vurdering, at Landerslev derved blev mindre trafikbelastet, og at
trafikken fra Jægerspris/Kulhuseområdet i stedet kunne benytte Hyllestedvejen og
Skovnæsvej eller alternativt Landerslevvej/Lyngerupvej eller
Landerslevvej/Skibbyvej. Vejdirektoratet tog derpå Ny Landerslevvej fra
Lyngerupvej og frem til Landerslev ud af projektet, som ønsket af Frederikssund
Kommune. Den nævnte strækning er som følge deraf ikke en del af anlægsloven.
Det er administrationens vurdering, at såfremt Ny Landerslevvej føres helt frem til
Landerslevvej, vil der opnås den samlet set bedste trafikale løsning. Adgangen til
Fjordforbindelsen for trafikanter fra Jægerspris/Kulhuseområdet vil blive hurtigere
og mere enkel, og det vil uden tvivl medføre, at der er flere, der vil benytte
Fjordforbindelsen. Trafikberegninger udført inden der blev besluttet
brugerbetaling viste, at ca. 1900 yderligere trafikanter ville benytte
Fjordforbindelsen såfremt Ny Landerslevvej blev ført frem til Landerslev fra
Lyngerupvej. Samtidigt hermed ville trafikken ad J. F. Willumsensvej blive
yderligere reduceret. Borgerne i Landerslev, vil med Ny Landerslevvej ført helt
frem til Landerslevvej, opleve en trafikstigning. Landerslevvej igennem Landerslev
har imidlertid en standard med to brede kørespor, cykelstier og fortove i begge
sider, som gør, at vejen kan bære en forøget trafik, uden at det vil gå
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nævneværdigt ud over trafiksikkerheden. På strækningen fra Hyllestedvejen og til
Landerslev har administrationen netop aftalt en hastighedsbegrænsning på max.
60 km/h med Nordsjællands Politi. Trafikken forventes at stige fra ca. en
årsdøgntrafik på 3.200 til ca. 6.100. Til sammenligning kan det oplyses, at der på
Marbækvej forventes en årsdøgntrafik på ca. 5.500 i 2019 efter åbning af
Fjordforbindelsen. Ved en forlængelse af Ny Landerslevvej frem til Landerslev bør
det vurderes, om der evt. skal gennemføres nogle trafiksikkerhedsfremmende
tiltag på Landerslevvej. Administrationen anbefaler, at der indledes drøftelser med
Vejdirektoratet om mulighederne for at få Ny Landerslevvej ført helt frem til
Landerslevvej.

Økonomi
I budget 2015 er der til tilslutningsanlæg i forbindelse med den nye
fjordforbindelse afsat samlet 10 mio. ler. fordelt med 5 mio. ler. i 2016 og 5 mio. ler. i
2017.
Med den forventede udvidelse af Marbækvej og andre tilslutningsanlæg, er det
vurderingen, at der ikke er rum inden for rammen på 10 mio. ler. til at finansiere
kommunens udgifter til en forlægning af Onsvedvej samt en forlængelse af
Landerslevvej.
Størrelsen af det yderligere finansieringsbehov er pt. ikke kendt og vil afhænge af
Vejdirektoratets medfinansiering.

Indstilling
Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at det overfor
Byrådet anbefales, at:
i. Der indgås en aftale med Vejdirektoratet om anlæg afen forlægning af
Onsvedvej hvor Vejdirektoratet er medfinansierende, og

2. Der indledes drøftelser med Vejdirektoratet om Ny Landerslevvejs
forlængelse fra Lyngerupvej og frem til Landerslevvej.

Beslutning
Indstillingens punkti anbefales
Indstillingens punkt 2 anbefales. Såfremt Vejdirektoratet accepterer at udføre Ny
Landerslevvej, ønsker udvalget, at der udarbejdes et forslag, der som følge af den
øgede trafik på Landerslevvej, øger trafiksikkerheden, ikke mindst for
skolesøgende børn.

Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Notat anlæosoverslao Qnsved 02 06 201c; (2)
• S2 mi6 a o i - o -FT
• S2 mi6 0^1-0-FT
• Fiordforbindelsen - oversigtsplan.
122 Boliganvisning oa samarbejdet med boligorganisationerne
Lovgrundlag
Lov om Almene boliger s 59 giver hjemmel til at kommunalbestyrelser kan
benytte almene familieboliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i
kommunen.
Lov om Almene boliger s 164 bekendtgør at kommunalbestyrelsen skal føre
styringsdialog med de almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling

Baggrund
I efteråret 2014 blev der igangsat en proces med udarbejdelse af en statusanalyse
vedr. kommunens anvisning af almene boliger samt samarbejdet med de almene
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boligorganisationer for at vurdere, hvordan samarbejdet og opgaveløsningen på
det boligsociale område kan udvikles og optimeres.
I forbindelse med det stigende antal flygtninge og et større boligbehov blev det i
efteråret 2013 besluttet at hæve anvisningsretten til almene boliger fra 10 % til 25
% med virkning fra i. juli 2014. Det har medvirket til en væsentlig stigning i antallet
af anviste boliger. Udover de 25 % anvisningsret har kommuner mulighed for at
indgå frivillige aftaler med boligselskaber om anvisning af specifikke boliger til
løsning af boligsociale opgaver. Frederikssund Kommune har indgået aftaler med
en række boligorganisationer om anvisning af specifikke boliger, eksempelvis til
særlige målgrupper.
Vurdering af boligbehov
Udover kommunens forpligtelse til at anvise flygtninge en bolig kan kommunen
benytte anvisningsretten til at løse påtrængende boligsociale opgaver. Det er de
enkelte sagsbehandlere, der vurderer hvilke borgere der skal skrives op på den
fælles boligbehovsliste, som bruges til at matche borgere med bolig. Af
boligbehovslisten for 2014 fremgår det, at der er stor forskel på, hvilke kriterier og
situationer de enkelte sagsbehandlere vurderer ud fra, når de skriver en borger på
boligbehovslisten.
Det anbefales, at der træffes beslutning om et sæt fælles vejledende boligsociale
kriterier, der tydeliggør, hvilke situationer der berettiger borgere til at blive
skrevet op til en bolig via kommunen. Borgerne vil således kunne opleve en større
grad af ensartethed i kommunens vurdering af, hvilke borgere der er berettigede
til at skrives på boligbehovslisten.
Forslag til boligsociale kriterier Frederikssund Kommune
I Frederikssund Kommune benytter kommunen sig af almene familieboliger i
boligorganisationer til løsning af boligsociale opgaver. Det betyder, at
boligorganisationerne tilbyder kommunen hver fjerde ledige bolig. For at blive
skrevet op til en bolig via kommunen skal du være folkeregistreret i Frederikssund
Kommune og være skrevet op til en lejebolig i mindst to boligorganisationer.
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Derudover er der en række kriterier for hvilke borgere kommunen kan skrive på
venteliste til en bolig:
• Borgere hvor en boligmæssig ændring har stor betydning for den sociale indsats
som kommunen sammen med borgeren har igangsat for at hjælpe borgeren.
• Borgere der udsluses fra døgntilbud eller fængsel.
• Borgere der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud.
• Borgere der grundet fysiske, psykiske eller sociale problematikker har behov for
en bolig som led i en helhedsorienteret plan.
• Familier hvor et boligskifte er vigtigt af hensyn til børnenes trivsel og udvikling.
• Familier med børn, der har særlige behov (handicap mm.), som nuværende
bolig ikke er egnet til.
Følgende situationer er ikke i sig selv nok til at få anvist en bolig via kommunen:
• Borgere der bliver ramt af samlivsophør eller skilsmisse, og hvor der herudover
ikke er sociale eller trivselsmæssige problematikker i familien.
• Borgere der har solgt deres bolig og ikke har fundet ny bolig.
• Borgere der ikke længere har økonomisk råderum til nuværende bolig og som
ikke har sociale eller trivselsmæssige problematikker.
• Borgere der bor ulovligt i sommerhus og skal fraflytte.
• Unge der skal flytte hjemmefra.
Forudsætninger for kommunens boliganvisning:
• Borgere der skrives op til en bolig via kommunen, skal også selv være aktivt
boligsøgende. Det betyder, at de skal være skrevet op i mindst to
boligorganisationer.
• Der kan anvises boliger i alle geografiske områder af kommunen, og det er ikke
muligt for borgere kun at ønske bolig i enkelte områder af kommunen.
• Der tages i boliganvisningen ikke hensyn til boligorganisationens regler vedr.
husdyr i boligen.
• Når man søger bolig via kommunens boliganvisning, skal man være parat til at
tage imod et boligtilbud, hvis muligheden opstår. FHvis borgere takker nej til en

Side 17

bolig, som kommunen har anvist (og som er vurderet egnet til borgeren), slettes
de fra opskrivningslisten.
• Anvisning af ledige boliger sker ud fra en konkret behovsvurdering af alle
ansøgere. Det er på den baggrund ikke muligt at få oplyst fremtidsudsigterne
for anvisning af en bolig.
Udvikling af styringsdialog og samarbejdet med boligorganisationerne
Administrationen har undersøgt, hvordan kommunens samarbejde med
boligorganisationerne kan optimeres og udvikles i regi af styringsdialogen jævnfør
det vedlagte bilag. Størstedelen af kommunens samarbejde med
boligorganisationerne foregår via årlige styringsdialogmøder med hver
boligorganisation eller i konkrete sager. På baggrund af undersøgelsen anbefales
det, at der som supplement til de individuelle styringsdialogmøder afholdes et
årligt fællesmøde, hvor alle formænd for boligorganisationernes bestyrelse mødes
med repræsentanter fra Økonomiudvalget samt fra administrationen. Emnerne
for mødet besluttes i fællesskab mellem kommune og boligorganisationer.
Eksempler på emner kunne være befolkningsudvikling, boligpolitik, lokalplaner,
infrastruktur, boligsocialt samarbejde herunder flygtninge/integration eller
klimatilpasning. På baggrund af mødet udarbejdes en
handleplan/målsætningspapir som danner grundlag for fremtidige fælles indsatser
på tværs af kommune og boligorganisationer.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller at Økonomiudvalget
over for Byrådet anbefaler, at:
i. Forslag til boligsociale kriterier for Frederikssund Kommune godkendes.
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2. Der fremover afholdes et årligt fællesmøde for alle boligorganisationer i
kommunen. Såfremt punktet godkendes, anbefales det, at borgmesteren
samt formanden for Velfærdsudvalget og formanden for Teknisk Udvalg
udpeges som politiske deltagere på mødet.
Beslutning
Indstillingens punkti anbefales.
Indstillingens punkt 2 anbefales.

Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Bolioansvisnino oo styrinosdialoo 8. juni 201c;
122 Proces for etablering af nyt/nye børnehuse i Skibby
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Sagsfremstilling
Af aftalen om budget 2015-2018 indgået mellem forligspartierne (Venstre, Dansk
Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Borgernes Liste) fremgår der følgende:
"Uddannelsesudvalget har peget på 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. Men 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. Flerunder om et
sådant nyt børnehus i endnu højere grad vil kunne understøtte målene om højere
trivsel og bedre læring for børnene."
Der er i budgettet afsat 17.316 mio. ler. i 2016 og 21.669 mio. ler. i 2017 til nyt
børnehus/nye børnehuse.
Byrådet besluttede den 25. februar 2015 at nedlægge Landsbyordningen i Ferslev
og lukke Ferslev Skole. Dermed skal der tages stilling til, om børnehaven Pilehuset
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i Ferslev skal fortsætte som børnehave, udvides til integreret institution, eller om
børnene skal tilbydes plads i de øvrige børnehuse i Skibby. Forældrene i Pilehuset
tænkes derfor inddraget i nedenstående proces.
Afdelingen for Dagtilbud indstiller, at borgerinddragelsesprocessen struktureres i 3
faser som skitseret nedenstående.
Fase 1 (uge 8-13)
a) Kortlægning afaktuelt børnetal i Skibby og den forventede udvikling i de
kommende år.
b) Kortlægning afaktuelt børnetal i Ferslev og den forventede udvikling i de
kommende år
c) Beskrivelse af de nuværende børnehuse i Skibby (som tænkes erstattet).
d) Beskrivelse af den nuværende legestue i Skibby (som tænkes erstattet)
e) Beskrivelse af Pilehuset i Ferslev
f) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt/fremtidige børnehuse i Skibby - et eller to
inkl. dagplejens legestue. Muligheder og opmærksomhedspunkter. Herunder
vurdering af placering (tæt på skole) og om det vurderes at have betydning for
trivsel og bedre læring?
g) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt børnehus i Ferslev. Muligheder og
opmærksomhedspunkter.
h) Indhentelse af erfaringer og eksempler på store børnehuse fra andre
kommuner.
• Fremlæggelse af resultat (orientering) på Uddannelsesudvalgsmødet den 13.
april 2015.
Fase 2 (uge 16-18)
a) Dialog med forældrene i Pilehuset i Ferslev og udpegning af repræsentanter til
deltagelse i den videre proces.
b) Dialog med områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, dagplejens
forældrebestyrelse og repræsentanterne fra Pilehuset i Ferslev om resultaterne fra
fase i. Inddragelse af MED-udvalg i både Hornsherred Syd og i Pilehuset i Ferslev.
b) Dialog mellem Områdebestyrelsen i Hornsherred Syd og husrådene i de berørte
børnehuse. Dialog mellem repræsentanterne for Pilehuset i Ferslev og forældrene
i Pilehuset.
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c) Udarbejdelse af indstilling til Byrådet fra områdebestyrelsen i Hornsherred Syd,
fra dagplejens forældrebestyrelse, fra forældrerepræsentanterne i Pilehuset i
Ferslev samt fra MED-udvalget i henholdsvis Hornsherred Syd, dagplejen og
Pilehuset.
• Fremlæggelse af resultat og oplæg til høring (beslutning) på
Uddannelsesudvalgsmødet den 4. maj 2015, Økonomiudvalget den 20. maj 2015
og Byrådet den 27. maj 2015.
Fase 3
• Høringsproces hvor borgere og andre kan komme med input tænkes afholdt i
juni mdr.
• Endelig beslutning på byrådsmøde sidst i juni.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 13. april 2015:
Kortlægningsundersøgelsen (fase 1) vedhæftes sagen som bilag. Der afholdes
møde mellem Uddannelsesudvalget og forældrerepræsentanter fra
Områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, dagplejen og Pilehuset i Ferslev mandag
den 13. april kl. 18.30-20.30. På mødet vil Afdelingen for Dagtilbud gennemgå
kortlægningsundersøgelsen (fase 1).
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 4. maj 2015:
Uddannelsesudvalgets forslag er sendt i høring. Høringsfristen er den 30. april
2015 kl. 12.00.
Høringssvarene vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer forud for mødet den
4. maj. 2015.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 1. juni 2015:
Sagen er i høring frem til 29. maj 2015 kl. 12. Høringssvarene vil blive fremsendt til
udvalgsmedlemmerne forud for Uddannelsesudvalgets møde.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
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Indstilling 2. marts 2015, plet. 19:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Forslaget til borgerinddragelsesprocessen drøftes.
2. Forslaget godkendes.
Indstilling 13. april 2015, plet. 32:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for
Uddannelsesudvalget.
Indstilling 4. maj 2015:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar beskriver forslag til en
fremtidig organisering af børnehuse i Skibby/Ferslev.
Indstilling i. juni 2015:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Sagen drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar og der anbefales et
fremtidigt scenarie for etablering af børnehuset i Skibby.

Historik
Uddannelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 19:
Godkendt, idet det præciseres, at Uddannelsesudvalget deltager i dialogen med
forældrebestyrelserne.

Uddannelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 32:
Orientering givet.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).

Uddannelsesudvalget, 4. maj 2015, pkt. 48:
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Uddannelsesudvalget sender følgende scenarie for etablering af børnehuse i
Skibby i høring:
Der etableres to børnehuse i Skibby by, på to geografisk adskilte matrikler, idet
der bygges nye børnehuse. Det ene børnehus ønskes placeret på eller ved
Marbækskolens matrikel.
Pilehuset etableres som et selvstændigt børnehus (o-6 år) og vil indgå i distrikt
Skibby pr. i. august 2015. Der etableres faciliteter således, at Pilehuset kan rumme
0-3 årige. Dagplejerne i Ferslev tilbydes ansættelse i børnehuset Pilehuset fra i.
august.
Høringsperioden er 5. - 29. maj 2015 kl. 12.00.
Fraværende:
Emilie Tang (V).

Uddannelsesudvalget, 1. juni 2015, pkt. 56:
Sagen drøftet.
Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der
etableres to nye integrerede børnehuse i Skibby, og at Pilehuset etableres som
integreret børnehus som en del af område Hornsherred Syd med virkning fra i.
august 2015. Administrationen igangsætter en proces med etablering af de to nye
institutioner i Skibby, jf. anlægsbudgetterne for 2016-2017.
Beslutning
Sagen blev sat til afstemning.
Forstemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kasper Andersen (O),
Poul Henrik Hedeboe (F) og Tina Tving Stauning (A).
Imod stemte: Ole Søbæk (C), idet
1) et integreret børnehus i Ferslev hverken i dag eller fremover vil kunne opnå
børn nok til at blive et kvalificeret pædagogisk tilbud
2) dagplejen ønskes opretholdt som dagpasningstilbud
3) institutionen til forskel fra andre integrerede institutioner i bl.a. Dalby, ikke vil
have tilknytning til en skole, hvilket besværer overgangen fra børnehave til skole
Indstillingen fra Uddannelsesudvalget anbefales.
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Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Kortlæaninasundersøaelse (fase i)
• Indkomne høringssvar vedr, scenarier for etablering af børnehuse i Skibby
• Høringssvar Pilehuset
124 Udkast. Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2021 - Overordnet tracé for
spildevandsledning i Vinge
Lovgrundlag
Miljøbeskyttelseslovens

s 32, Spildevandsbekendtgørelsens s 5.

Sagsfremstilling
Tillæg til spildevandsplanen: "Overordnet tracé for spildevandsledning i Vinge" er
et supplement til den gældende spildevandsplan 2013-2021 for Frederikssund
Kommune.
Tillægget fastlægger et tracé for hvor hovedspildevandsledningen gennem Vinge
By skal placeres. Derudover fastlægger tillægget hvor de 2 primære
pumpestationer skal placeres. Det er nødvendigt af hensyn til den øvrige
planlægning af Vinge, at en placering af spildevandsledningen besluttes.
Derudover skal det sikres, at Frederikssund renseanlæg er forberedt på at
modtage spildevandet fra Vinge By. Der er udarbejdet en miljøscreening af
tillægget hvori det er konkluderet, at placering af spildevandsledningen med
tilhørende pumpestationer ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning og at
der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering.
Den planlagte placering af spildevandsledningen fremgår af bilag til tillægget.
Der er enighed mellem Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune om
denne placering.
Tillægget til spildevandsplanen sendes i 8 ugers høring, efter Byrådsmødet den 24
juni 2015. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser. Den
endelige udgave af tillægget skal herefter godkendes af Teknisk Udvalg, såfremt
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der er væsentlige ændringer. Såfremt der kun er redaktionelle eller ingen
ændringer vedtages tillægget administrativt.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling

Indstilling 3. juni 2015, plet. 104:
Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Udkast til tillæg til spildevandsplan 2013-2021 kaldet: Overordnet tracé for
spildevandsledning i Vinge, godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2015, pkt. 104:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Tillæg tracé spv ledning Vinoe By TU 0206201c;
125 Endelig vedtagelse af Lokalplan 011 for Femhøi
Lovgrundlag
Planloven
Sagsfremstilling
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Byrådet vedtog den 25. marts 2015 at offentliggøre et forslag til lokalplan for
Femhøj. Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at anvende ejendommen
til kro og kursuscenter med dertilhørende aktiviteter herunder værelses- og
lokaleudlejning, cafe og restaurant. Planen fastlægger desuden rammerne for
parkering og udlægger 2 byggefelter på 180 m2 til opførelse af bygninger til
værelsesudlejning samt et mindre byggefelt på 16 m2, som vil forbinde to
eksisterende bygninger.
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 27. marts 2015 til
den 22. maj 2015. Der er i høringsperioden ikke indkommet henvendelser eller
indsigelser til forslaget. Der er derfor ikke udarbejdet hvidbog.
Der er foretaget en mindre teknisk rettelse på kortbilag 2.
Lokalplanforslaget vedlægges dagsordenen.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling

Indstilling 3. juni 2015, plet. 107:
Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler; at:
i. Lokalplanforslag 077 for Femhøi vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2015, pkt. 107:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
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• Lokalplan 011 for Femhøi
126 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæa om til Kommuneplan 2o i v 2Q2c;.
for Femhøi
Lovgrundlag
Planloven
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 25. marts 2015 forslag til kommuneplantillæg nr. 014 til
Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med
Lokalplan nr. 077 for Femhøj.
Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den. 27.
marts 2015 til den 22. maj 2015.
Der er ikke indkommet høringssvar til kommuneplantillægget.
Kommuneplantillæg 014 for Femhøj forelægges derfor til endelig vedtagelse uden
ændringer i forhold til det forslag der blev offentliggjort. Tillægget vedlægges
dagsordenen.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling

Indstilling 3. juni 2015, plet. 106:
Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Kommuneplantillæg nr. 014 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2015, pkt. 106:
Anbefales.
Beslutning
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Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Kommuneplantillæa

om

127 Høring om forslag til ny Flexturtakst

Lovgrundlag
Lov om Trafikselskaber
Sagsfremstilling
Movias bestyrelse har sendt et forslag til ny Flexturstakst i høring hos de
kommuner, der har Flextur. Baggrunden for den nye Flexturtakst er at
imødekomme nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flextur.
Forslag til ny Flexturtakst indeholder følgende:
Nuværende takst

Forslag til ny takst

Grundtaksten er 24 ler. inkl. 5 km og 6 Grundtaksten ændres til 36 ler. inkl. 10 km
kr.pr. ekstra km

og 6 ler. pr. ekstra km

Kommunetaksten er 24 ler. inkl. 10 km Fastholdes
og 6 ler. pr. ekstra km
10 pct. rabat ved online bestilling

Fastholdes

50 pct. rabat til børn under 12 år

50 pct. rabat til børn under 12 år ændres til
at gælde børn under 16 år

50 pct. rabat til medrejsende

Udgår

Forslaget omkring ændring afgrundtaksten har kun betydning for de borgere, der
benytter Flextur til at rejse ud over kommunegrænsen, idet kommunetaktsten,
der omfatter de kommuneinterne rejser, fastholdes. Med den nye grundtakst på
36 ler. inkl. 10 km vil de korte rejser (under 7 km) på tværs af kommunegrænser
blive dyrere, mens de længere rejser vil blive billigere. Den nye takst gør det
billigere for børn at rejse, idet aldersgrænsen hæves fra 12 til 16 år. Derimod vil
medrejsende ikke få 50% rabat som de gør i dag. De økonomiske konsekvenser er,
at kommunerne i gennemsnit vil sparer 15% af udgifterne til Flextur mens
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brugerbetalingen vil stige med omkring 36%. Tallet er baseret på en generel
beregning af kommunernes samlede udgifter til Flextur. Høringsforlaget er
uddybet i vedlagte bilag.
Der er i budget 2015 afsat 400.000 ler. til Flextur. Movia har på baggrund af de
gennemførte Flextur rejser i marts og april, beregnet udgiften til at være 514.000
ler., som følge af at der har været en stigning i antallet af rejser. Der har været 341
rejser i marts og 300 ture i april, hvilket er en fordobling i forhold årets første
måneder. Movia har endvidere beregnet, at takstændringen vil betyde en lille
stigning i udgifterne på ca. 8000 ler. årligt. Dette sker som konsekvens af, at
eksterne rejser altid takseres efter grundtaksten, hvor kommunens udgifter bliver
højere ved rejser over 7 km.
Administrationen har gennemgået høringsoplægget og sammenholdt Movias
analyse af konsekvenserne for Frederikssund Kommune, er der ikke nogen
umiddelbare fordele ved en taksændring for kommunen. Miljømæssigt virker det
endvidere uhensigtsmæssigt, at fjerne rabatten for medrejsende, idet det fjerner
incitamentet for at rejse flere sammen og man dermed kan risikere en dårligere
udnyttelse af bilerne. Administrationen vurderer, at kommunerne vil opnå en
større gevinst ved at Movia kigger på mulighederne for at reducere
administrationsomkostningerne, ved f.eks. at få flere til at benytte online
bestilling. Denne løsning benyttes i dag kun af 16% af kunderne. Endvidere kunne
der også kigges nærmere på om man kunne reducere udgifterne til Flextur ved at
begrænse ordningen til kun at fungere de steder, hvor der er begrænset eller
ingen adgang til kollektiv trafik. I Frederikssund Kommune f.eks. foregår mange af
rejserne mellem adresser i Frederikssund By, hvor der er god adgang til kollektiv
trafik.
Supplerende sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som er vedlagt som
bilag.
Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling
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Indstilling 3. juni 2015, plet. 97:
Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Frederikssund Kommune fremsender et høringssvar til Movia, som
indeholder de bemærkninger der er fremsat i sagsfremstillingen.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2015, pkt. 97:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Høring om forslag til ny Flextur takst
• Frederikssund Kommunes høringssvar vedr, ny Flextur takst
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Forslag til Lokalplan 082 for vindmølle ved Dalby

Lovgrundlag
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger hermed forslag til lokalplan nr. 082 for vindmølle
ved Dalby med tilhørende miljøscreening og VVM-screening.
Ejerne af Østergaard Frugtplantage &. Mosteri har ansøgt om at opstille en
vindmølle på 41,5 meter på markarealer tilhørende deres ejendom. Den ønskede
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placering ligger inden for kommuneplanrammen V 5.2 i Kommuneplan 2013-2025,
der giver mulighed for opstilling af én vindmølle med en totalhøjde på 45 meter.
Administrationen har derfor udarbejdet Lokalplan 082 der giver mulighed for, at
opstille én vindmølle med en maksimal totalhøjde på 45 meter. Vindmøllen skal
erstatte den eksisterende husstandsvindmølle som lokalplanen stiller krav om,
skal fjernes når den nye vindmølle sættes op. Lokalplanen giver desuden mulighed
for, at der kan etableres mindre tekniske anlæg der er nødvendige for vindmøllens
drift. Det areal som ikke anvendes til vindmølledrift kan fortsat anvendes til
landbrugsdrift.
Støjgener fra den nye vindmølle er undersøgt og resultaterne viser, at den støj de
omkringboende kan opleve ikke overstiger de grænseværdier, der fremgår af
gældende Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 fra Miljøministeriet.
Støjberegningerne kan findes i baggrundsmaterialet til lokalplanen.
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 dermed ikke udarbejdet en miljøvurdering af
lokalplanforslaget, da lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan,
hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive
påvirket, jævnfør lovens jr 4, stk. 4. Ligeledes er det vurderet på baggrund af VVMscreeningen at planen ikke vil få væsentlige virkninger på miljøet.
Miljøscreeningen har ikke været sendt i indledende høring hos andre berørte
myndigheder, idet administrationen har skønnet, at der ikke er andre berørte
myndigheder.
Lokalplanforslaget, miljøscreeningen og VVM-screeningen vedlægges
dagsordenen.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling

Indstilling 3. juni 2015, plet. 108:
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Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til lokalplan nr. 082 for vindmølle ved Dalby fremlægges i offentlig
høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Det besluttes at der på baggrund af foretaget SMV-screening ikke skal
foretages en egentlig miljøvurdering. Beslutningen herom offentliggøres
sammen med lokalplanforslaget.
3. Det besluttes at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse afen VVM
redegørelse. Beslutningen herom offentliggøres sammen med
lokalplanforslaget.
Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2015, pkt. 108:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Lokalplanforslao 082 for Vindmølle ved Dalby
• Miljøscreening
• VVM Screening
12Q Skovrejsning i Skibby fmatr nr. nz. a c . qe. Skibby By)
Lovgrundlag
Skovloven
Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra Growing Trees NetWork om,
at undersøge muligheden for at etablere kommunal rekreativ skov i den nordlige
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del af Skibby. Frederikssund Kommune ejer ovenstående matrikler. Det samlede
areal er ca. 34 ha.
En kommende bynær og rekreativ skov vil dels sikre grundvandet og dels være et
plus for Skibby. Skoven vil komme til at ligge i forbindelse med Nordmandsmosen
og vil skabe et sammenhængende rekreativt naturområde nord og øst for Skibby.
Arealerne er i dag bortforpagtet til landbrugsdrift og drives konventionelt.
Kontrakten udløber august 2015.
Den årlige forpagtningsafgift beløber sig til 85.000 Kr. Denne indtægt bortfalder,
hvis der plantes skov.
Et eventuelt salg af arealerne i fri handel vi kunne indbringe ca. 3 mill. Kr.
Arealerne er omfattet af kommuneplanens ramme F 4.1 for Nordmandsmosen og
Låddenmosen som fastsætter områdets anvendelse til offentligt formål og
fritidsformål, herunder f.eks. park, legeplads, boldbaner, nyttehaver, motocross,
spejderhytter mv.
Øst for den gamle gård Flanghøj, på Flanghøjvej ligger en knallertbane, der har
miljøgodkendelse til at køre to gange om ugen: Lørdag 9-12 og onsdag 17-20,
onsdage dog kun i perioden marts til september, samt to søndage om året der pt.
ikke udnyttes.
Der er en støjkonsekvenszone omkring knallertbanen, som omfatter næsten hele
arealet til mulig skovrejsning. Ligeledes er der i kommuneplanen vist
konsekvenszone omkring erhvervsområdet der er beliggende vest for arealet.
Administrationen vurderer, at det vil være muligt at etablere skov inden for
støjkonsekvenszonen.
Administrationen anbefaler ligeledes i forhold til evt. genevirkning fra
erhvervsområdet, at eventuelle opholdssteder i skoven, med grillplads, bordebænkesæt mv. placeres så der er god afstand til det eksisterende erhvervsområde,
samt knallertbanen, for bedst muligt at afbøde evt. gener.
Arealerne kan tilplantes uden at det konflikter med kommuneplan eller andre
planer. Den nye skov vil grænse op til Nordmandsmosen, som i dag er et mindre
rekreativt område og et stykke af "Den Sjællandske Midtbane" som danner en
naturlig afgrænsning mod vest og industriområdet på Hanghøjvej.
Mulighed 1
Statslig skovrejsning: Arealerne afhændes (foræres) til Naturstyrelsen, som
varetager skovrejsningen. Skovrejsningen bliver en "Standard statsskov" uden
særlige rekreative elementer. Kommunen kan komme med ønsker til træartsvalg
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og kan selv finansiere og vedligeholde rekreative tiltag. Der tinglyses fredskov på
arealerne. Skovrejsningen er ellers uden udgift for kommunen. Kommende drift,
indtægter/udgifter af skoven påhviler staten.
Mulighed 2
Kommunal skovrejsning: Kommunen samarbejder med Growing Trees NetWork
om kommunal skovrejsning. Gennem sponsoraftaler sælger Growing Trees
NetWork træer til private og firmaer, indtægten financierer plantning og
vedligeholdelse. Der ydes tilskud på 66.000 Kr/Ha. Kommunen har fuld råderet
over træartsvalg og udformning af skoven. For at sikre lokal forankring afholdes
der borgermøde hvor der orienteres om muligheder og der nedsættes en lokal
skovrejsningsgruppe. Der tinglyses fredskov på arealerne. Rekreative tiltag ud
over stier og p-plads finansieres af kommunen. Fremtidig drift, indtægter/udgifter
varetages af kommunen.
Bilag i: Kort over skovrejsningsarealer
Bilag lA Kort over skovrejsningsarealer med støjkonsekvenszone
Bilag 2: Præsentation af Growing Trees.
Bilag 3: Koncept Folkeskoven

Økonomi
Indtægterne fra bortforpagtningen indgår i Teknisk Udvalgs driftsbudget. Ved valg
af skovrejsning bør bortfaldet af forpagtningsindtægten finansieres inden for
udvalgets egen ramme.
Som alternativ til en vederlagsfri overdragelse til Naturstyrelsen bør det overvejes
at sælge arealet til fortsat dyrkning og herved opnå en salgsindtægt for
kommunen.

Indstilling

Indstilling 3. juni 2015, plet. 98:
Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget anbefaler, at:
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i. Arealerne afhændes til Naturstyrelsen der foretager skovrejsning på
arealerne.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. juni 2015, pkt. 98:
For administrationens indstilling stemte: Tina Tving Stauning (A), Jørgen Bech (V),
Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (0).
Imod stemte: Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V) og Jens Ross Andersen (V) med
henvisning til, at arealet bør sikres til erhvervsformål.
Anbefales.
Beslutning
Sagen tilbagesendes til Teknisk Udvalg med henblik på ændring af arealet for
skovrejsningen.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Skovrejsning komm ejendom.pdf
• Præsentation af Grovvin o Trees NetWork - kommuner april 20n;.pptx
• Konceptet Folkeskoven.pdf
• skovrejsning stojkon komm ejendom.pdf
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Revideret kvalitetsstandard for hverdaasrehabiliterina

Lovgrundlag
Lov om social service.
Lov om ændring aflov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp
m.v.).
Sagsfremstilling
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Folketinget har den 19. december 2014 vedtaget Lov om ændring af lov om social
service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) med virkning fra den i. januar
2015.
Loven indeholder en ny bestemmelse om rehabiliteringsforløb beskrevet i jr 83a.
Med lovændringen forpligtes kommunen til, forud for vurdering af behov for
hjemmehjælp, at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb
til borgere med nedsat funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt, hvis
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og
dermed nedsætte behovet for hjælp efter s 83.
Rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret samt
tværfagligt på baggrund af den enkelte borgers behov og ressourcer. Der skal
opstilles mål og tidsramme for det enkelte rehabiliteringsforløb, og det er
borgerens egne mål og behov, der er omdrejningspunktet for arbejdet med
målfastsættelsen. Ved behov for ændring og/eller tilpasning af målene skal det
ske i samarbejde med borgeren.
Med den nye lov skal alle borgere således vurderes efter s 83a forud for tildeling af
kompenserende hjælp efter s 83. Vurderingen skal fortsat være konkret, individuel
og faglig, og borgeren har mulighed for at klage over kommunens afgørelse.
Vurderer kommunen, at borger ikke vil kunne profitere af et rehabiliteringsforløb,
bevilliges hjælpen efter s 83 som vanligt.
Rehabiliteringsforløb visiteret efter s 83a er ikke omfattet af fritvalgsordningen.
Det er kommunens ansvar at tilrettelægge rammerne for, indholdet i og
opfølgningen på rehabiliteringsforløbene. Det gælder også i forhold til muligheden
for at inddrage eventuelle private leverandører.
Frederikssund Kommune har i dag implementeret en model for
hverdagsrehabilitering og den rehabiliterende tankegang er forankret i
organisationen. I forbindelse med visitation til hjælp efter servicelovens

s 83

vurderes alle borgere i forhold til om de har et rehabiliteringspotentiale. En del af
de borgere, der visiteres til hjælp efter servicelovens

s 83, tilbydes samtidig et

rehabiliteringsforløb. Der er ansat fire hverdagsrehabiliteringsterapeuter i
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kommunen og både kommunens og de private leverandørers plejepersonale har
alle fået tilbud om undervisning i hverdagsrehabilitering. Indtil videre har 225
medarbejdere modtaget undervisning i hverdagsrehabilitering.
Hverdagsrehabiliteringsterapeuterne og medarbejderne i plejen gennemfører i
fællesskab rehabiliteringsforløbene i samråd med borger og evt. pårørende.
Lovændringens betydning for nuværende praksis
Både den nuværende målgruppe og visitationen til
hverdagsrehabiliteringstilbuddet skal justeres i forhold til den nye lov.
Ifølge bemærkninger til lovforslaget kan ingen borgere på forhånd udelukkes fra
at blive tilbudt et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Borgere
med et stort plejebehov og beboere i plejeboliger/plejecentre vil kunne have gavn
af et rehabiliteringsforløb, herunder også borgere med en demensdiagnose.
I Frederikssund Kommune tilbydes borgere i kommunens plejeboliger
rehabilitering via projekt "FART" i plejeboligerne. Men målgruppen for de
hjemmeboende borgere skal udvides til også at omfatte borgere med demens.
Udvidelsen af målgruppen for rehabilitering stiller krav til, at der arbejdes med
borgernes motivation til at indgå i hverdagsrehabiliteringen.
Udover en udvidelse af målgruppen for hverdagsrehabilitering ændres
kommunens visitationspraksis som konsekvens af den nye lov. Fremadrettet vil
visitationen indledningsvist vurdere, om borgeren kan have gavn af et
rehabiliteringsforløb, og hvis dette er relevant tilbydes borgeren et kort afgrænset
hverdagsrehabiliteringsforløb. Først herefter vurderer visitationen borgerens
behov for hjælp til praktiske opgaver eller personlig pleje.
Administrationen vil i forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning
have fokus på øget brug af træning, bedre brug afhjælpemidler og nye
velfærdsteknologiske løsninger. Derudover skal der arbejdes med forebyggelse af
ensomhed i rehabiliteringsforløbene. Dette skal ske igennem konkrete indsatser i
rehabiliteringsforløbet rettet mod nedsat deltagelse i samfundslivet samtidig med

I
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at der arbejdes med en større involvering af de tilbud, som findes på
frivillighedsområdet.
Administrationen har med udgangspunkt i lovændringen til rettet den
eksisterende kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering samt opdateret
indledningen i publikationen med kvalitetsstandarder.
I vedhæftede bilag: "Indledning til kvalitetsstandarder og kvalitetsstandard for
hverdagsrehabilitering" fremgår de ændringer administrationen har foretaget.
Ændringerne er markeret med rød skrifttype. I bilaget "Ændringerne til
kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering" sammenholdes den nye
kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering med den oprindelige
kvalitetsstandard.
Processen fremadrettet
Efter behandlingen i Velfærdsudvalget vil kvalitetsstandarden blive sendt i høring
Ældrerådet og Handicaprådet, hvorefter sagen genoptages. Kvalitetsstandarden
for hverdagsrehabilitering vil efter politisk godkendelse blive lagt på kommunens
hjemmeside og indgå i den samlede publikation med kvalitetsstandarder, som
forelægges politisk én gang årligt.
Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 4. juni 2015
Den reviderede kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering har været til høring i
Ældrerådet og i Handicaprådet. Begge høringssvar samt administrationens
bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag. Høringssvarene har givet
anledning til ændringer i kvalitetsstandarden. I afsnittet "hvilken aktivitet kan
indgå i ydelsen" er sætningen "og eventuelt pårørende" tilføjet
kvalitetsstandarden, således at det fremgår, at pårørende også kan indgå i
forbindelse med opstilling af mål for rehabiliteringsforløbet. Derudover er der
foretaget en sproglig præcisering i afsnittet vedrørende ydelsens omfang.
Efter politisk behandling i Velfærdsudvalget sendes sagen videre til endelig
godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomi
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Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
Indstilling 7. maj 2015, plet. 42:
Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:
1. Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
2. Sagen genoptages i Velfærdsudvalget efter høring.

Indstilling 4. juni 2015:
Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering godkendes.
Historik
Velfærdsudvalget, 7. maj 2015, pkt. 42:
Godkendt.
Fraværende:
Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

Velfærdsudvalget, 4. juni 2015, pkt. 55:
Anbefales.
Fraværende:
Morten Skovgaard (V) og Kim Rockhill (A).
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Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Administrationens bemærkninger til Ældrerådets

oq

Handicaprådets høringssvar

• Ændringer til kvalitetsstandard for hverdaasrehabiliterina
• Indledning til kvalitetsstandarder oa kvalitetsstandard for hverdaasrehabiliterina
• Handicaprådets høringssvar vedr, revideret kvalitetsstandard for
hverdaasrehabiliterina (d. 18 mafl
• Ældrerådets høringssvar vedr, revideret kvalitetsstandard for
hverdaasrehabiliterina (i8. maD
B i Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hiælp
Lovgrundlag
Finanslov 2015.
Lov om social service

s 83

Sagsfremstilling
Som en del af finansloven for 2015 er der på landsplan afsat 75 mio. ler. i 2015 og
150 mio. ler. årligt fra 2016 og frem, med henblik på at styrke livskvaliteten for de
svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel. For
Frederikssund Kommune betyder det, at der er afsat 637.000 ler. i 2015 og
1.273.000 ler. i 2016.1 2015 er der således finansiering til halvdelen af året, og
ordningen kan således sættes i drift fra 1. juli 2015. Fra 2017 indgår midlerne i
bloktilskuddet.
På mødet i Velfærdsudvalget den 5. februar 2015 fremlagde administrationen en
sag vedrørende formål, indhold og økonomi i klippekortsordningen. Det blev
vedtaget, at målgruppen for klippekortordningen skal være borgere, der modtager
mellem 2 og 10 timers personlig pleje og samtidig modtager indkøb og/eller
tøjvask.
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Administrationen har ansøgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Social Forhold om Frederikssund Kommunesandel af midlerne.
For at beskrive indholdet og serviceniveauet i ordningen har administrationen i
overensstemmelse med normal praksis udarbejdet kvalitetsstandard for
klippekort til ekstra hjælp, som hermed forelægges Velfærdsudvalget. Efter
behandlingen i Velfærdsudvalget vil kvalitetsstandarden blive sendt i høring i
Ældrerådet, hvorefter sagen genoptages. Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra
hjælp vil efter politisk godkendelse og godkendelse afansøgningen i ministeriet
blive lagt på kommunens hjemmeside. Det forventes, at ordningen kan træde i
kraft pr. i. juli 2015.
De borgere, der er omfattet af ordningen, vil modtage en afgørelse herpå samt en
informationspjece om klippekortsordningen og de nye muligheder.
Fremover vil kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp indgå i den samlede
publikation med kvalitetsstandarder, som forelægges politisk én gang årligt.
Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 4. juni 2015
Administrationen har den 24. april 2015 modtaget tilsagn fra Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om, at ansøgningen vedrørende støtte
til klippekortsordningen er imødekommet.
Det bemærkes at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
har forhøjet det forhåndsreserverede beløb. Det skyldes, at to kommuner ikke har
ansøgt om midler fra puljen vedrørende klippekortsordningen. For Frederikssund
Kommune betyder det, at kommunens tilskud udgør 646.990 ler. i 2015 og
1.292.961 ler. i 2016. Det svarer til en udvidelse af tilskuddet på 9.990 ler. i 2015 og på
19.961

ler. i 2016. Administrationen forventer, at de ekstra midler kan anvendes

inden for de kriterier Velfærdsudvalget har godkendt.
Derudover har sagen været sendt til høring i Ældrerådet. Både Ældrerådets
høringssvar og administrationens kommentarer til høringssvaret er vedlagt som
bilag til sagen. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i
kvalitetsstandarden. Ældrerådet har blandt andet efterspurgt en status på
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økonomien og anvendelsen af ordningen i starten af 2016. Administrationen vil
derfor udarbejde en status på klippekortsordningen til Velfærdsudvalgets møde i
februar 2016, hvor Ældrerådet efterfølgende orienteres.
Velfærdsudvalget efterspurgte på udvalgets møde den 16. april 2015 en afklaring
på, hvorvidt dobbeltklip kan anvendes i forbindelse med ekstra hjælp i weekenden.
Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at hjemmeplejen vil kunne levere
ydelsen i weekenden, hvis der anvendes dobbeltklip. Der er derfor tilføjet følgende
sætning til Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp: "Ydelsen kan også
leveres i weekenden fra kl. 8.00-21.00. Weekenden koster dobbeltklip".
Økonomi
Økonomi bemærker, at der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften
afsat til Frederikssund Kommune i 2015 på 0,637 mio. kr. og 1,273 mio. ler. i 2016
finansieres af tilsvarende tilskud, som er afsat i finanslovsaftalen for 2015.
Indstilling

Indstilling 16. april 2015, plet. 33:
Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:
1. Sagen sendes til høring i Ældrerådet.
2. Sagen genoptages i Velfærdsudvalget efter høring i Ældrerådet.
Indstilling 4. juni 2015:
Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Kvalitetsstandarden for klippekort til ekstra hjælp godkendes.
Historik
Velfærdsudvalget, 16. april 2015, pkt. 33:
Godkendt, idet det undersøges om dobbeltklip kan anvendes i forbindelse med
ekstra hjælp i weekenden.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
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Velfærdsudvalget, 4. juni 2015, pkt. 57:
Anbefales.
Fraværende:
Morten Skovgaard (V) og Kim Rockhill (A).
Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Administrationens kommentarer til ældrerådets høringssvar vedrørende
kvalitetsstandard for klippekort
• Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hiælp (revideret)
• Flørinossvar fra Ældrerådet
132 Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2om - 2020
Lovgrundlag
Sundhedsloven 119, stk. 1 og 2.

Sagsfremstilling
Processen med udarbejdelse afen ny sundhedspolitik for Frederikssund Kommune
for perioden 2015 - 2020 blev påbegyndt med et temamøde i Byrådet i august
2014. På Sundhedsudvalgets møder den 12. september og den 7. oktober blev
henholdsvis overordnet indhold og procesplan for politikken godkendt. I august
og november 2014 blev holdt temamøder hvor byrådsmedlemmer kom med input
til sundhedspolitikken.
Bidragene fra temamøderne i Byrådet er nu samlet i første udkast af
sundhedspolitikken. Efter behandling i Sundhedsudvalget og Byrådet sendes
sundhedspolitikken i høring i fagudvalgene, Ældrerådet, Flandicaprådet,
Kulturrådet, Idrætsrådet, skolebestyrelser, områdebestyrelser på
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daginstitutionsområdet, og pårørenderåd. Udkast til sundhedspolitikken vil
endvidere blive lagt på Frederikssund Kommunes hjemmeside med henblik på
borgerhøring.
Høringsfristen forventes at blive primo april 2015. Herefter vil høringssvarerne
blive gennemgået og drøftet med henblik på færdiggørelsen af
sundhedspolitikken. Den endelige sundhedspolitik vil i andet layout blive forelagt
til godkendelse i juni måned 2015.
Sundhedspolitikken er en kort politik og består af:
• Vision.
• Bærende principper.
• Temaer med politiske målsætninger.
Efter endelig godkendelse af sundhedspolitikken udarbejdes handleplaner, som
understøtter hver af politikkens målsætninger. I forbindelse med udarbejdelsen af
handleplanerne planlægges en proces med inddragelse af borgere og
interessenter. En samlet handleplan tilknyttet politikken forventes færdig til
godkendelse i december 2015.
Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde 2. juni 2015:
Fra d. 6. februar til d. 7. april 2015 har forslag til sundhedspolitikken har været i
høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Kulturrådet, Idrætsrådet, Skolebestyrelser,
Områdebestyrelser på dagtilbudsområdet, Pårørenderåd,
Folkeoplysningsudvalget, Uddannelsesudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg,
Velfærdsudvalget, Fritidsudvalget samt i bred borgerhøring. Der er indkommet i
alt 26 høringssvar.
Administrationen har gennemgået høringssvarene og der er foretaget ændringer
sundhedspolitikken, hvor dette blev skønnet relevant. For størstedelen af de
indkommende høringssvar gælder, at det er konkrete bemærkninger og forslag
vedrører det forestående arbejde med handleplaner, borgerinddragelse og
implementering af sundhedspolitikken. De har derfor ikke ført til konkrete
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ændringer i sundhedspolitikken, men vil indgå som en del af det videre arbejde
hen over efteråret.
Det endelige forslag til Frederikssund Kommunes sundhedspolitik 2015 - 2020 er
vedlagt til godkendelse. Politikken er grafisk blevet opsat således, at den er
indbydende og overskuelig.
Høringssvarene og et samlet overblik over administrationens bemærkninger hertil
kan ses af vedlagte bilag.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling

Indstilling 2. juni 2015, plet. 46:
Indstilling 21. januar 2015, plet. 18:
Sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Udkast til ny sundhedspolitik sendes i høring i fagudvalgene, samt hos
relevante interessenter.
Indstilling 2. juni 2015:
Sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Frederikssund Kommunes sundhedspolitik for 2015-2020 godkendes.

Historik
Sundhedsudvalget, 13. januar 2015, pkt. 5:
Anbefales, idet bilaget tilrettes med de faldne bemærkninger.
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Fraværende:
Lars Thelander Bostrøm (O) og Jørgen Bech (V).

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 18:
Anbefales.

Byrådet, 28. januar 2015, pkt. 16:
Tiltrådt.

Sundhedsudvalget, 2. juni 2015, pkt. 46:
Anbefales.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A) og Kirsten Weiland (A).

Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 201^ - 2020
• Flørinassvar til sundhedspolitik
• Skema m. resumé af høringssvar oa administrationens bemærkninger
B l Godkendelse af Resultatrevision 20M
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Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Sagsfremstilling

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte
beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund.
Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i
jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for
forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge,
sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtids
personer mv.
Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med indsatsen i
jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen.
Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed
for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter
Frederikssund, og samtidig kan den danne et fælles afsæt for arbejdet med
Beskæftigelsesplan 2016.
Overordnet viser Resultatrevisionen følgende resultater for Frederikssund i 2014:
For 4. år i træk falder antallet af personer på offentlig forsørgelse - konkret med
134 personer i 2014. Resultatkravene i 3 af de 6 minister-/resultatmål i
Beskæftigelsesplan 2014 er indfriet.
Samlet set har Frederikssund Kommune en mindre andel af befolkningen på
offentlig forsørgelse end kommunens rammebetingelser tilsiger. Jævnfør
besparelsespotentialet har Frederikssund samlet set et mindre forbrug på godt og
vel 52 mio. ler. på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (primært
førtidspension). Kontanthjælp er det eneste område, hvor kommunen har et
besparelsespotentiale på knap 15 mio. ler.
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Angående ministermål i, om uddannelsesgraden for unge, har det ikke været
muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at levere valide målinger
på udviklingen. Til erstatning for dette ministermål vedtog Vækstudvalget i
Frederikssund i stedet et lokalt mål om, at antallet uddannelseshjælpsmodtagere
højst måtte være 250 personer i januar 2015. Der har i 2014 været et fald på 12 % i
antallet af unge på uddannelseshjælp, og i januar 2015 var der 278 unge på
uddannelseshjælp i Frederikssund. Det lokale mål om højst 250 unge på
uddannelseshjælp i januar 2015 er dermed ikke blevet fuldt indfriet, men
udviklingen er bedre end i vores sammenligningskommuner, hvor der har været et
fald på 3 %.
Angående ministermål 2, at begrænse tilgangen til førtidspension, så er der
tildelt 21 nye førtidspensioner i 2014, hvilket er et fald på 5 % i forhold til 2013. Med
21 nye tilkendelser af førtidspension i 2014 er målsætningen i Beskæftigelsesplan
2014 om en tilgang på maksimalt 41 personer opfyldt. Det begrænsede antal
tilkendelser af førtidspension er en fortsættelse af den udvikling, der har stået på
gennem de senere år, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på
førtidspension i Frederikssund (4,7 %) - nu ligger i,6 procentpoint lavere, end i de
kommuner vi sammenlignes med.
Angående ministermål 3, at begrænse langtidsledigheden, så er antallet af
langtidsledige i 2014 faldet med 69 personer, svarende til et fald på 19 %, og
Frederikssund har 296 langtidsledige borgere i december 2014. Udviklingen i de
kommuner vi sammenligner os med viser i samme periode et fald på 17 %. Faldet
på 19 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om
maksimalt 323 langtidsledige personer i december 2014 er opfyldt.
Angående ministermål 4 , samarbejdsgraden med lokale virksomheder, så ligger
samarbejdsgraden i oktober 2014 på 20,5 % i Frederikssund, svarende til en
stigning på 4 % i forhold til 2013. Udviklingen i de kommuner vi sammenligner os
med udviser i samme periode en stigning i samarbejdsgraden på 3 %. Med en
stigning i samarbejdsgraden på 4 % i 2014, må det konstateres, at målsætningen i
Beskæftigelsesplan 2014, om en 10 % stigning i jobcenterets samarbejdsgrad med
de lokale virksomheder, ikke er indfriet.
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Angående det lokale resultatmål om jobcenterets medvirken ved besættelse af
ordinære job, så har jobcenteret i løbet af 2014 medvirket ved besættelse af 108
ordinære job. Målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om jobcenterets
medvirken ved besættelse af minimum 100 ordinære job, er dermed indfriet.
Angående det lokale resultatmål om antallet af nyetablerede fleksjob, så har
jobcenteret pr. oktober 2014 etableret 6i nye fleksjob. Målsætningen i
Beskæftigelsesplan 2014, om at jobcenteret skulle etablere 80 fleksjob i 2014, er
dermed ikke indfriet.
Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikssund
Vurderet ud fra resultaterne i 2014 har Frederikssund tre beskæftigelsespolitiske
udfordringer:
• På sygedagpengeområdet har Frederikssund haft en stigning i antallet af
sygemeldte borgere, hvor sammenligningskommunerne gennemsnitligt har
haft et fald, og samtidig har Frederikssund en marginal højere andel (2,4 %) af
befolkningen, der er sygemeldte end sammenligningskommunerne (2,3 %).
• På kontanthjælpsområdet har Frederikssund haft et fald i antallet af
kontanthjælpsmodtagere, der ligger på niveau med
sammenligningskommunerne, men andelen af befolkningen, der er på
kontanthjælp ligger fortsat højere i Frederikssund (2,7 %), end i
sammenligningskommunerne (2,2 %).
• Samarbejdet med virksomhederne skal udvikles yderligere. Der skal etableres
flere virksomheds-nære forløb for især de svagere grupper,
virksomhedscentrene skal fortsat udvikles, jobrotation og voksenlærlingeforløb
samt praktikker og løntilskud opprioriteres.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
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Indstilling 2. juni 2015, plet. 38:
Job og Borgercenterchefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget
og Byrådet anbefaler, at:
i. Resultatrevision 2014 godkendes.
Historik
Vækstudvalget, 2. juni 2015:
Anbefales.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Resultatrevision 20M
134 Beslutning om tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats
Lovgrundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Sagsfremstilling
Arbejdet med budget 2016 inkluderer en gennemgang af kommunens samlede
tilbudsvifte med henblik på at afdække optimeringsmuligheder. I den forbindelse
er der også foretaget en vurdering af jobcentrets beskæftigelsestilbud, Café
Danner, herunder set på mulighederne for at budgettet til drift af caféen i stedet
kan anvendes til optimering af den virksomhedsvendte indsats, og komme flere
borgere, bredt blandt målgrupperne i jobcentret, til gode.
Lederen af Café Danner er fratrådt sin stilling ultimo maj 2015, hvorfor der ønskes
en tidligere afklaring end i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.

Vækstudvalget tager på den baggrund en strategisk drøftelse af anvendelsen af
midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats.
De seneste års reformer lægger op til en mere virksomhedsorienteret
beskæftigelsesindsats og en udbygget service til virksomhederne omkring
rekruttering og fastholdelse af sygemeldte. Det ses både i form af lovkrav til
indsatsen, men også i de tilskyndelser, der er indbygget i de statslige
refusionsordninger på området. Udspil til kommende reformer peger i samme
retning.
Tilsvarende signalerer Vækstudvalgets og Teknisk Udvalgs vedtagelse af "Strategi
for en tværgående virksomhedsindsats" ønske om en øget virksomhedsindsats fra
jobcentret.
Jobcentret har gennem de seneste år arbejdet på at omstille til en mere
virksomhedsrettet indsats, blandt andet ved at konvertere midler fra køb af
vejledningsforløb hos eksterne leverandører, til øget anvendelse af
virksomhedspraktik og løntilskud via ansættelse af job- og
virksomhedskonsulenter.
Yderligere er den virksomhedsvendte indsats optimeret via statslige puljemidler
dels til ansættelse af fleksjobambassadører, dels til medarbejdere til projekt
"Virksomhedscenter Generation 2", hvor der i samarbejde med lokale
virksomheder tilbydes virksomhedsaktivering til borgere i ressourceforløb og til
borgere på længerevarende kontanthjælp. Puljemidlerne ophører i løbet afår
2016, hvorfor der er behov for en omstilling af ressourceanvendelsen eller tilførsel
af ekstra midler, hvis nuværende niveau for virksomhedsindsatsen skal
opretholdes.
Såfremt driftsmidlerne, der pt. anvendes til drift af Café Danner i stedet anvendes
til en mere virksomhedsvendt indsats kan nedenstående indsatser finansieres.
a) Øget virksomhedsopsøgende arbejde for at afdække virksomhedernes behov
for arbejdskraft og krav til arbejdskraftens kvalifikationer, og understøtte
virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft.
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Øgede ressourcer vil gøre jobcentret bedre i stand til at leve op til reformernes
intentioner - og de lokale politiske ønsker om, at jobcentret skal levere service til
virksomhederne og understøtte deres muligheder for at vækste.
b) Intensiveret indsats for at fastholde sygemeldte på arbejdspladsen og afkorte
varigheden af sygeforløb. Job- og virksomhedskonsulenter deltager i møder på
arbejdspladsen for sammen med leder og medarbejder at drøfte muligheder for at
varetage nuværende opgaver i mindre omfang (delvis sygemelding), overgå til
andre arbejdsopgaver (virksomhedspraktik), afdække behov for hjælpemidler og
lignende.
Ekstra ressourcer vil indebære, at jobcentret i højere grad vil være i stand til at
leve op til intentionerne bag reformen af sygedagpengereglerne.
c) Videreførelse og udbygning af samarbejdet med virksomhederne om
virksomhedsvendte aktive tilbud til borgere med behov for særlig støtte til at
opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det er væsentligt at bevare virksomhedssamarbejdet, som er udviklet i forbindelse
med Virksomhedscenter Generation 2. De allerede gennemførte reformer stiller
store krav til omfanget af virksomhedsaktivering, og der kan komme øgede krav
herom i forbindelse med initiativer på integrationsområdet og som udmøntning af
"Ekspertgruppens" anbefalinger om ændringer i indsatsen (omtalt som 2. fase af
Carsten Kock-udvalgets arbejde).
d) Tilførsel af ressourcer til jobcentrets interne mentorkorps, så flere borgere kan
støttes til at kunne indgå i et aktivt tilbud på en arbejdsplads. De indhøstede
erfaringer med mentorstøtte til borgere, som ikke er i stand til at deltage i andre
aktive tilbud er positive.
Såfremt udvalget ønsker at omlægge driften til de foreslåede indsatser, vil
konsekvensen blive, at beskæftigelsestilbuddet Café Danner lukker, og 4
fastansatte medarbejdere vil blive opsagt. I en eventuel opsigelsesperiode
arbejdes der på at omplacere til andre kommunale stillinger.
Igangværende borgerforløb vil kunne gennemføres som aftalt, hvis der sigtes mod
en afvikling med udgangen af september 2015.
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Borgere i målgruppen for Café Danner vil fremover primært blive tilbudt
virksomhedsaktivering. Ved behov tilbydes mentorforløb før og under forløbet.
Når det vurderes mere relevant, vil der blive tilbudt vejledningsforløb hos private
leverandører.
Økonomi
Der er afsat 3,4 mio ler. til drift af Café Danner på budget 2016. Med nugældende
refusionsregler medtages 50 % statsrefusion af udgifterne, så nettoudgiften udgør
1,7 mio ler.
Medarbejderne har under dialogen i forbindelse med budgetarbejdet, udarbejdet
et forslag til optimering af driften. Udgifterne er her foreslået nedbragt til 2,4 mio.
ler. ved at reducere arealanvendelsen, menukortet, åbningstiden med videre, og
samtidig er der foreslået en fordobling af antallet af pladser fra 12 til 24 ved at
reducere omfanget af tilbuddet til den enkelte fra 32 timer ugentligt til 16 timer
ugentligt.
Budgettet på 3,4 mio. ler. kan i stedet anvendes til 5 til 6 stillinger til indsatserne
beskrevet under punkt a) til d).
Økonomi
Ved at afvikle Cafe Danner og i stedet give de berørte borgere en kombination af
andre aktive tilbud reduceres udgifterne med 0,75 mio. ler., som kan indgå i
kommunens samlede effektiviseringsarbejde for 2016.
I sagen foreslås midlerne prioriteret til en virksomhedsrettet indsats.
Indstilling

Indstilling 2. juni 2015, plet. 37:
Job og Borgercenterchefen indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Virksomhedsindsatsen i jobcentret optimeres yderligere ved tilførsel af
personaleressourcer til
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a. Øget virksomhedsopsøgende arbejde for at afdække virksomhedernes behov
for arbejdskraft og krav til arbejdskraftens kvalifikationer, og understøtte
virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft
b. Fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet via øget samarbejde med
virksomhederne omkring sygemeldte medarbejdere
c. Videreførelse og udbygning af samarbejdet med virksomhederne om
virksomhedsvendte aktive tilbud til borgere med behov for særlig støtte til at
opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
2. Mentorkorpset udvides, så borgerne kan støttes forud for og under deltagelse i
virksomhedsaktivering
3. Den øgede indsats finansieres af de ressourcer, der pt. anvendes til drift af
beskæftigelsestilbuddet i Café Danner, som afvikles.
Historik
Vækstudvalget, 2. juni 2015:
For indstillingens punkt 1 - 3 stemte:
Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Hans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E), og
pålagde samtidig administrationen, at komme med forslag til alternative
muligheder til en videreførelse af et cafetilbud i samarbejde med Stiftelsen,
Frederikssund Erhverv og turisme- og kulturområdet, f.eks. som socialøkonomisk
virksomhed. Derudover ønskes et notat, der beskriver effekterne ved Café Danner
som beskæftigelsestilbud, som sammenholdes med andre beskæftigelsestilbud.
Imod indstillingens punkti - 3 stemte: Kirsten Weiland (A), LarsJepsen-Sølvhøj (A)
og Poul Henrik Hedeboe (F) med begrundelsen, at de ønsker alternativer for
fremtidig cafédrift førend tilbuddet afvikles, samt en tydeligere uddybning af
tilbuddets historik og effekter, samt en undersøgelse af optimering af
beskæftigelsestilbuddet i sin nuværende form.
Poul Henrik Hedeboe (F) begærede sagen i Byrådet.
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Beslutning
Sagen blev drøftet. Vækstudvalgets flertalsindstillingen blev sat til afstemning.
Forstemte: John Schmidt Andersen (V), Kasper Andersen (O), Hans Andersen (V)
og Ole Søbæk (C).
Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) med
begrundelsen, at de ikke er parate til at nedlægge Café Danner på det
foreliggende grundlag.
Fraværende:
Kim Rockhill (A)
• Kommentarer fra Café Danners medarbeidere.pdf
• NOTAT Beskæftioelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter oo
omkostninaer.pdf
135 Lukket punkt: Sala af ejendom

