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Åben dagsorden
Sag nr. 13

Revisionsberetning nr. 2 – vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

Journal nr.:

00.01.K01/jesth

Sag fra:

Regnskabschefen

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 45 samt reglerne i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Sagsfremstilling:

KPMG C. Jespersen har den 31. januar 2008 fremsendt beretning nr 2
vedrørende revision af åbningsbalancen.
Revisionen har påført følgende revisionspåtegning:
”Vores revision er udført i overensstemmelse med de principper, der er
beskrevet i tiltrædelsesberetning af 2. januar 2008 om ansvarforhold og
revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse.”
Revisionen af åbningsbalancen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i
revisionspåtegningen på åbningsbalancen.
Såfremt åbningsbalancen godkendes i den foreliggende form, vil åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 blive forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.
Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:
•

Manglende statusafstemninger omfatter 142 statuskonti i de
tidligere kommuner. Indholdet af kontiene betyder, at de korrektioner, der muligvis skal gennemføres ikke forventes at være
væsentlige i forhold til den samlede balance.

Kommunens besvarelse:
I forbindelse med åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 er der indført
en ny procedure for afstemning af balance konti. Ledelsestilsynet
er sat i fokus, således at det enkelte fagområde dokumenterer, at
afstemningen er udført. Ultimo 2007 vil samtlige statuskonti være
afstemt, samt afskrivninger af en del gamle poster.
Manglende opgørelse vedrørende momsreguleringsforpligtelse ved
salg af grunde, som ikke vurderes at være væsentlig for den samlede balance.
Kommunens besvarelse:
Opgørelsen af momsreguleringsforpligtelsen vil foreligge I forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2007.
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes
til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som byrådet har
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truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af åbningsbalancen af 31. januar 2007.
2. Besvarelse på revisionens bemærkninger i åbningsbalancen,
dateret 4. februar 2008.

Indstilling:

Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:
1. at godkende beretningen.
2. at godkende kommunens besvarelse til beretningen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 13:
Anbefales.
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Sag nr. 14

Wm E. Berntsen-Fonden

Journal nr.:

20.04.00A00 – pebos

Sag fra:

Chefen for Juridisk Sekretariat

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Direktør William E. Berntsen skænkede ved gavebrev af 28. januar
1993 den daværende Frederikssund Kommune 2 mio. kr. til anbringelse som kontant indskud i et pengeinstitut eller i aktiver, der giver fuldt
betryggende sikkerhed for midlernes bevaring.
De årlige renter blev bestemt til at skulle anvendes til indkøb af malerier
og andre kunstgenstande, forudsat disse anbringes i eller ved offentlige
bygninger samt på offentligt tilgængelige arealer.
Fondens kapital er anbragt i obligationer, hvis kursværdi pr. 1. januar
2008, er opgjort til ca. 2.2 mio. kr. Derudover er der til udlodning ca.
330.000 kr.
I den daværende Frederikssund Kommune blev det besluttet, at Wm E.
Berntsen-Fonden pr. 1. januar 1998 skulle henhøre under det daværende Kultur- og Fritidsudvalg, og udvalget har gennem årene behandlet og truffet afgørelse i ansøgningssager til fonden.
Af gavebrevet fremgår, at kapitalen kan nedbringes eller helt opbruges,
når der er forløbet 15 år efter modtagelsen, d.v.s. pr. 28. januar 2008.
Der skal således tages stilling til, hvad der fremover bør ske med kapitalen og udlodningsmidlerne. Det er Frederikssund Byråd, der formelt
bestyrer, administrerer og forestår uddelingerne fra fonden.
Fonden kan fortsætte på uændrede vilkår, hvorved kapitalen fortsat
bevares og hvor Kultur- og Fritidsudvalget behandler og afgør kunstansøgninger. Fonden kan også søges afviklet.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at fonden fortsætter på uændrede vilkår, hvorved kapitalen fortsat bevares og hvor Kultur- og Fritidsudvalget behandler og afgør kunstansøgninger.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 14:
Anbefales.
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Sag nr. 15

Regionens Råstofplan i høring

Journal nr.:

008712-2007/Benth

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Råstofloven

Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden har udarbejdet en Råstofplan der er til høring indtil
den 1. marts 2008. Planen har tidligere været i høring som skitse og både Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget kom med en
udtalelse i den forbindelse. Alle kommunens ønsker til Råstofplanen er
indarbejdet. Region Hovedstaden vil endvidere søge samarbejde med
Region Sjælland om at udarbejde en Råstofplan der dækker hele Sjælland.
Regionen udarbejder en råstofplan der skal indarbejdes i Kommuneplanen og arealerne der er udlagt til råstofindvinding må ikke udlægges til
andet formål før end råstofferne er indvundet. Det er kommunen der giver tilladelserne til råstofindvinding og det er kommunen der sætter vilkår
for efterbehandlingen og til hvilket formål der skal efterbehandles.
I Kommuneplanen kan kommunen sætte vilkår for hvad de enkelte graveområder skal efterbehandles til og hvad arealerne kan anvendes til
efter råstofindvindingen. Det er muligt at efterbehandle til natur, rekreative arealer, skov eller ekstensivt landbrug. Hvis kommunen ønsker det
kan disse formål fastlægges gennem lokalplanlægning og herunder kan
man overveje adgangsforholdene.
En plan for efterbehandlingen af arealerne kunne også være et tema der
indgik i den debat, der skal være i forbindelse med den kommende Kommuneplan, hvor det åbne land skal indarbejdes som afløser for Regionplanen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1.
2.
3.
4.

Udvalgte sider fra planen der vedrører Frederikssund Kommune.
Dagsorden da udvalgene behandlede planen i idé-fasen.
Region Hovedstadens svar.
Kort gennemgang af kommunens myndighedsområde efter Råstofloven.

Den samlede råstofplan kan ses på Regionens hjemmeside.
www.regionh.dk/menu/regionalUdvikling/Råstoffer/Råstofplanlægning/
Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at Frederikssund Kommune udtrykker sin tilfredshed med forslaget til Råstofplan.
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2. at kommunen samtidig meddeler at efterbehandlingen af graveområderne kan blive et tema i forbindelse med den kommende
Kommuneplan.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, sag nr. 15:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 15:
Anbefales.
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Sag nr. 16

Jordstyringsregulativ for Frederikssund Kommune

Journal nr.:

KL: 09.30.21P00
Captia: 007617-2007/ CLOPH/JBOER

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

§ 50a i ”Bekendtgørelse af lov om forurenet jord” (LBK nr. 282 af
22/03/2007)
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord, bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007.

Sagsfremstilling:

Ifølge jordforureningsloven skal Frederikssund Kommune udstede et
regulativ for jordstyring. Regulativet opstiller vilkår for flytning af jord.
Regulativet for jordstyring skal ifølge lovgivningen træde i kraft senest
den 1. maj 2008. Regulativet skal godkendes af byrådet.
Den 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft jf. § 50a i ”Bekendtgørelse af
lov om forurenet jord” (LBK nr. 282 af 22/03/2007). I lovens § 50a fremgår det at alle byzoneområder per definition er ”lettere forurenede” og
derfor skal områdeklassificeres. Byzonen er defineret i henhold til planlovens § 34. Natur og Miljø forventer i løbet af 2008 at have udkast til
nuanceret områdeklassificering klar hvorved der kan inddrages henholdsvis udtages områder af områdeklassificeringen.
Hensigten med § 50a er at give myndigheden bedre mulighed for at
styre jordstrømme i forbindelse med jordarbejde og derved undgå
spredning af lettere forurenet jord til uforurenede arealer. Endvidere
skal det føre til en mere målrettet og ensartet rådgivning af borgere der
bor på lettere forurenede ejendomme.
Den 1. januar 2008 trådte jordflytningsbekendtgørelsen også i kraft.
Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse og dokumentation
ved flytning af jord, herunder også jord fra områdeklassificerede områder.
Sagsbeskrivelse:
Natur og Miljø har udarbejdet vedlagte forslag til regulativ for jordstyring
i Frederikssund Kommune (bilag).
Alle ejendomme i byzonen er per definition omfattet af områdeklassificeringen pr. 1. januar 2008. I alle de områdeklassificerede områder er
der jf. jordflytningsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2008 anmeldepligt ved
flytning af jord fra en ejendom. Indtil den nuancerede klassificering er
gennemført i Frederikssund Kommune er al byzonejord lettere forurenet
og skal anmeldes ved flytning. Som følge heraf skal en grundejer i byzone, der har ønske om at flytte jord væk fra sin ejendom, anmelde
jordflytningen til kommunen. Endvidere skal grundejeren følge de opstillede vilkår i regulativet og i bekendtgørelsen.
De klassificerede områder er en udvidelse i forhold til de jordflytninger
der hidtil har været og fortsat er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen. Der kan således forventes en stigning i antallet af
anmeldelser af jordflytninger efter 1. januar 2008. Denne stigning samt
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det arbejde der vil ligge i udarbejdelse af regulativer i forbindelse med
jordflytning samt information til borgere om nye regler om jordflytning
kan pt. ikke opgøres. Natur og Miljø vil undersøge hvordan omkostninger i forbindelse med administration og håndtering af lettere forurenet
jord kan gebyrfinansieres, hvilket bekendtgørelsen åbner mulighed for.
Kommunerne skal jf. jordflytningsbekendtgørelsen senest 1. maj 2008
udarbejde regulativ med skema til anmeldelse af jordflytninger. Efter
vedtagelse af regulativet skal regulativet offentliggøres i minimum 1
måned før det kan træde i kraft.
Der udbydes pt. digitale web-baserede løsninger til anmeldelse af jordflytninger med henblik på at opnå lettere anmeldelse af jordflytninger og
lettere administration af jordflytningsbekendtgørelsen. Natur og Miljø
har endnu ikke vurderet disse løsninger.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Jordflytningsregulativ for Frederikssund Kommune.
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at forslaget til jordstyringsregulativ vedtages.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, sag nr. 17:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 16:
Anbefales.
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Sag nr. 17

Fredsøl – vandsamarbejde Frederikssund og Ølstykke gl. kommuner. Regnskab 2006

Journal nr.:

KL: 13.02.00 A00
Captia: 000238-2008 mohan

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommunale Vandforsyning indgår i et samarbejde med
den kommunale vandforsyning i Egedal om opretholdelse af en vandledning mellem vandforsyningerne, således at der i nødsituationer kan
leveres vand fra andre værker.
Nødforbindelsen er i drift dagligt, således at beredskabet er permanent
aktivt.
Frederikssund Kommunale Vandforsyning sender råvand til den kommunale vandforsyning i Egedal, som vandbehandler det. Egedal sender
rent vand retur til Frederikssund.
Det er aftalt, hvorledes udgiften til dette deles. Regnskabet er revideret
og godkendt af Deloitte.
Vedlagt fremsendes regnskab 2006 til udvalgets godkendelse.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Revideret regnskab.
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1. at regnskabet godkendes.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, sag nr. 19:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 17:
Anbefales.
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Sag nr. 18

Kloakforsyning. Frigivelse af anlægsmidler

Journal nr.:

KL: 06.01.00 Ø00
Captia: 000732-2008 mohan

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

For at effektivisere sagsgangen foreslår Anlæg & Forsyning, at der
oprettes anlægskonti til projekter, der kræver akut indgriben eller vedrører løbende tilbagevendende aktiviteter af driftsmæssig karakter.
Der er således tale om projekter som forsyningen ikke kan undlade at
udføre. Derfor søges beløbene frigivet nu.
Diverse byggemodninger.
Mindre byggemodninger kommer ofte med kort varsel. En generel
frigivelse til mindre byggemodninger vil, ud over at indfri bygherrens
forventning om en hurtig reaktion, også spare administration. Eksempler fra 2007 er Mejerigårdsvej (7 helårshuse) og Birkekæret (9 sommerhuse).
Der er i budget 2008 afsat 1.010.000 kr. til mindre byggemodninger.
Hele beløbet søges frigivet.
Udgiftsbevilling 1.010.000 kr.
Indtægtsbevilling 330.000 kr.
Nettoudgift 680.000 kr.
Konsulentbistand.
Forsyningen har løbende brug for konsulentydelser for at løse opgaverne. I 2008 er der en større udgift til spildevandplan. Kloakforsyningen er ved et indhente tilbud på denne. Derudover anvendes konsulenter i forbindelse med forskellige akutte problemer, f.eks. computerberegninger i forbindelse med ekstremregn.
Der er i budget 2008 afsat 1.992.000 kr. For at sikre en hurtig og effektiv arbejdsgang søges hele beløbet frigivet nu.
Udgiftsbevilling 1.992.000 kr.
Kloakrenovering.
Der er behov for en bevilling til mindre opgaver og opgaver som kræver hurtig indgriben, f.eks. hvis en kloak bryder sammen. Et eksempel
er Vinkelvej i Jægerspris, hvor en kloakmester i forbindelse med renovering på en privat grund, har indberettet problemer med kloakken i
vejen.
Udgiftsbevilling 2.000.000 kr.
Beløbet finansieres af kassen i 2008.

Bevilling:

Udgiftsbevilling på i alt 5.002.000 kr.
Indtægtsbevilling på 330.000 kr.
Samlet nettoudgift 4.672.000 kr.
Byggemodninger og konsulentbistand, finansieres af flg. rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for år 2008:
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Projektnr. 140011 Diverse byggemodninger nettoudgift 680.000 kr.
Projektnr. 140060 Konsulentbistand udgift 1.992.000 kr.
Samlet 2.672.000 kr.
Kloakrenovering på 2.000.000 kr. kassefinansieres i år 2008.
Det forventes at der henlægges 2.000.000 kr.i kassen ved opgørelse
af regnskab 2007 vedr. spildevandsanlæg:
143052 : Nedlæggelse af Sundbylille renseanlæg
143115 : Vellerup Sommerby, afløb
143059 : Slammineraliseringsanlæg Frederikssund
Henlæggelserne modsvarer den i 2008 kassefinansierede kloakrenovering på 2.000.000 kr.
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1. at der ydes anlægsbevilling på nettoudgift 2.672.000 kr. til diverse byggemodninger og konsulentbistand, som finansieres
af det på investeringsoversigten 2008 afsatte rådighedsbeløb
på 2.672.000 kr.
2. at der ydes anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i
år 2008 på 2.000.000 kr. til kloakrenovering, som finansieres af
kassen.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, sag nr. 20:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 18:
Anbefales.

13

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 19. februar 2008

Sag nr. 19

Vandforsyning. Frigivelse af anlægsmidler

Journal nr.:

KL: 13.02.00 Ø00
Captia: 000730-2008 mohan

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven, Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der
anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

Sagsfremstilling:

For at effektivisere sagsgangen foreslår Anlæg & Forsyning, at der oprettes anlægskonti til projekter, der kræver akut indgriben eller vedrører
løbende tilbagevendende aktiviteter af driftsmæssig karakter.
Der er således tale om projekter som forsyningen ikke kan undlade at
udføre.
Derfor søges beløbene frigivet i starten af budgetåret.
Diverse byggemodninger.
Mindre byggemodninger kommer ofte med kort varsel. En generel frigivelse til mindre byggemodninger vil, ud over at indfri bygherrens forventning om en hurtig reaktion, også spare administration. For vandforsyningen er byggemodninger ofte udgiftsneutrale. Eksempler fra 2007
er Mejerigårdsvej (7 helårshuse) og Birkekæret (9 sommerhuse).
Udgiftsbevilling 500.000 kr.
Indtægtsbevilling 500.000 kr.
Nettoudgift 0 kr.
Renovering af vandledning.
Planlagte opgaver løses løbende gennem året, p.t. renoveres ledninger
i Kulhuse. Endvidere kan ledningsbrud give anledning til større renoveringsopgaver, som bør gennemføres umiddelbart i forbindelse med
hændelsen, for ikke at påføre forbrugerne unødige gener. Der er i budget 2008 afsat 1.169.000 kr. Hele beløbet søges frigivet.
Udgiftsbevilling 1.169.000 kr.
Større reparationsarbejder maskiner.
Løbende vedligeholdelse som ofte kræver hurtig indgriben, hvis en maskine bryder sammen. Der er i budget 2008 afsat 215.000 kr. Hele beløbet søges frigivet.
Udgiftsbevilling 215.000 kr.
Renovering af vandværker.
Løbende vedligeholdelse som ofte kræver hurtig indgriben, hvis en boring bryder sammen eller der er problemer med vandkvaliteten. Der er i
budget 2008 afsat 542.000 kr. Hele beløbet søges frigivet.
Udgiftsbevilling 542.000 kr.
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Udskiftning af vandmålere.
Dette er et led i den lovpligtige kontrol af vandmålere i drift. Opgaven
løses løbende gennem året og forventes igangsat når beløbet er frigivet.
Der er i budget 2008 afsat 396.000 kr. Hele beløbet søges frigivet.
Udgiftsbevilling 396.000 kr.
Bevilling:

Udgiftsbevilling på i alt 2.822.000 kr.
Indtægtsbevilling på 500.000 kr.
Samlet nettoudgift 2.322.000 kr.
Bevillingen finansieres af flg. rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for år 2008:
Projektnr. 104033 Renovering af vandledninger udgift 1.169.000 kr.
Projektnr. 104037 Større reparationsarbejder maskiner 215.000 kr.
Projektnr. 104039 Renovering af vandværker 542.000 kr.
Projektnr. 104041 Udskiftning af vandmålere 396.000 kr.
Samlet rådighedsbeløb 2.322.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1. at der ydes en anlægsbevilling på nettoudgift 2.322.000 kr. til
vandledninger, renovering og reparationsarbejder, som finansieres af det på investeringsoversigten 2008 afsatte rådighedsbeløb på 2.322.000 kr.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, sag nr. 21:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 19:
Anbefales.
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Sag nr. 20

Ændring af planlagt regnvandsafledning i Sydbyen

Journal nr.:

13.06.04.G01/Captia 001398-2008/HLAUR

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Spildevandsplan 2002-2009 for Frederikssund Kommune, Betalingsvedtægt for Frederikssund Kommunale Kloakforsyning, lov om miljøbeskyttelse, lokalplan nr. 100 som omfatter etape 1, lokalplan nr. 101 der
omfatter etape 2 og lokalplan nr. 001 gældende for etape 3. og 4.

Sagsfremstilling:

For områderne ved Gyldenstens Vænge og Ørnestens Vænge i Sydbyen i Frederikssund, jf. ovennævnte lokalplaner, gælder at:
Ejendomme skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem og ejendommene skal separatkloakeres.
Regn- og overfladevand på fællesarealer og veje samt fra tagene på
carportene placeret på carportbælterne føres til regnvandsledning.
Regn- og overfladevand på de enkelte parceller skal føres til faskine på
egen grund.
Ovennævnte bestemmelser er i overensstemmelse med retningslinierne i Frederikssund Kommunes spildevandsplan 2002-2009.
Frederikssund Kommune har i 2004 fået udført geotekniske undersøgelser af Niras A/S som viste at nedsivningsforholdene på den østlige
del af området ikke er gunstige, hvorimod de på den vestlige del af området var bedre. Niras A/S der har stået for projekteringen af hovedkloaksystemet har ikke på noget tidspunkt rådet kommunen til at få udført
regnvandsstikledninger til de enkelte parceller, for dermed at undgå at
etablere et nedsivningsanlæg på den enkelte parcel.
Frederikssund Kommune har modtaget en række henvendelser fra
bygherrer i Sydbyen som oplyser, at de udførte faskiner ved kraftige
regnskyl ikke kan nedsive regnvandet tilstrækkeligt effektivt. Dette medfører at der i perioder stået blankt vand på visse dele af terrænet.
I forbindelse med udførelse af byggemodningen er der under gravearbejdet fundet adskillige markdræn som det ikke har været muligt at retablere. Med de forventede klimaforandringer kan det forudses, at nedbørsmængderne vil stige i de kommende år.
Afdelingen har derfor, med forbehold for Byrådets endelige godkendelse, besluttet at tilbyde den enkelte ejendom at få ført en regnvandsstikledning ind, som kan bortlede et evt. overløb fra den enkelte faskine.
Denne løsning betyder, at der stadig sker nedsivning af regnvand til
grundvandet på den enkelte ejendom, men at der i det tilfælde hvor
regnvandet ikke kan nedsives lige så hurtigt som regnen falder, vil være
et overløb til et nyt regnvandssystem, som kloakforsyningen vil etablere.
Ovennævnte løsning er tilbudt den enkelte grundejer som et frivilligt
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tilbud. Der er således ikke tilslutningspligt. Den enkelte grundejer der
ønsker at få ført en regnvandsstikledning ind er blevet gjort opmærksom på, at der ved indførsel af en regnvandsstikledning på en ejendom
forfalder et tilslutningsbidrag (i 2008 priser) på 21.683,75 kr. incl. moms
til betaling, jf. kommunens gældende kloakbetalingsvedtægt.
En del af grundejerne der har etableret et nedsivningsanlæg som fungerer dårligt, og således ikke kan nedsive regnvandet tilstrækkeligt hurtigt, har ønsket at få lagt en regnvandsstikledning ind. Dette betyder en
ekstra udgift for disse grundejere.
Det kan oplyses at Afdelingen har etableret et regnvandssystem for de
parcelhuse der er beliggende på boligvej 1 a (10 ejendomme), for at
løse akutte problemer med regnvand på denne vej. Dette regnvandssystem er etableret indenfor den givne anlægsbevilling på 3.300.000 kr.
givet den 28. marts 2006.
Forvaltningen har haft drøftelser med de store bygherrer i området:
AREEA A/S, Skanska A/S og Eurodan A/S om en løsning på regnvandsproblemet.
Fra de enkelte grundejere har der været talrige henvendelser med henblik på en løsning af regnvandsproblemet.
Afdelingen har fået udarbejdet et overslag over udgifterne til etablering
af et nyt regnvandssystem for de områder ved Gyldenstens Vænge,
som er byggemodnet. De samlede udgifter er opgjort til 3.350.000 kr.
excl. moms. Heraf udgør udgifter til detailprojektering, tilsyn mv. ca.
300.000 kr. Hertil kommer evt. refundering af udgifter til den enkelte
grundejer for forgæves etablering af faskine (jævnfør nedenstående pkt.
5).
Afdelingen har revurderet sagen og skal på baggrund heraf foreslå følgende løsning:
1. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for området der
ændrer den gældende spildevandsplan således at regn- og
overfladevand på de enkelte parceller føres til et regnvandssystem. Der vil blive tilslutningspligt.
2. Der søges dispensation i henhold til de gældende lokalplaner for
området.
3. Der projekteres og anlægges et separat regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte parceller i hele Sydbyen. På
hver ejendom indlægges således en regnvandsstikledning.
4. Ved indførsel af en regnvandsstikledning på en ejendom forfalder et tilslutningsbidrag (i 2008 priser) på 21.683,75 kr. incl.
moms til betaling.
5. De grundejere der har etableret nedsivningsanlæg vil få et tilbud
om refundering af 2.500,00 kr. excl. moms pr. m3 nedsivningsvolumen, under forudsætning af at det etablerede nedsivningsanlæg bevares, idet nedsivningsvolumet kan indgå i det samlede volumen for regnvandssystemet. Der vil også fortsat ske en
nedsivning fra de etablerede nedsivningsanlæg.
6. Såfremt indstillingen i nærværende sag godkendes, så stoppes
der for krav om etablering af nedsivningsanlæg ved udstedelse
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af byggetilladelser. I stedet oplyses der om at der vil blive etableret et regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte
parceller.
Der er udarbejdet flg. foreløbige tidsplan:
Bevillingsansøgning, rådgivning - Byrådet
Projektering
Licitation
Bevillingsansøgning, anlæg - Byrådet
Anlæg

26.02.2008
27.02.2008 - 30.04.2008
15.05.2008
24.06.2008
01.07.2008 - 30.09.2008

I tidsplanen er indeholdt udarbejdelse og offentlig fremlæggelse af tillæg til spildevandsplan.
De økonomiske konsekvenser ved etablering af et regnvandssystem til
afledning af regnvand fra de enkelte parceller i området ved Gyldenstens Vænge i Sydbyen er kalkuleret til følgende:
Projekterings og anlægsudgifter
Refundering af udgifter til faskiner
Tilslutningsbidrag
Nettoudgifter i alt

3.350.000 kr.
1.780.000 kr.
3.226.542 kr.
1.903.458 kr.

Beregninger af udgifter og indtægter ligger i sagen.
Kopi af investeringsoversigten med afsatte rådighedsbeløb til indtægter
og udgifter ligger i sagen.
Bevilling:

Der søges om bevilling til detailprojektering og tilsyn på 300.000 kr.
Bevillingen finansieres af det i 2008 afsatte rådighedsbeløb på kommunens investeringsoversigt, til anlæg af kloakforsyningsanlæg i Sydbyen,
projekt nr. 143205.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Kortbilag 1 visende nyanlagt regnvandsledning og projekterede
regnvandsledninger.
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der projekteres og anlægges et separat regnvandssystem til
afledning af regnvand fra de enkelte parceller i hele Sydbyen.
Der vil blive tilslutningspligt. På hver ejendom indlægges således en regnvandsstikledning,
2. at der ydes en anlægsbevilling på udgift 300.000 kr. som finansieres af det på investeringsoversigten i 2008 afsatte rådighedsbeløb på 1.992.000 kr. for projektnummer 143205, til detailprojektering og tilsyn af et separat regnvandssystem til afledning af
regnvand fra de enkelte parceller i Sydbyen ved Gyldenstens
Vænge,
3. at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for området der
ændrer den gældende spildevandsplan således at regn- og
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4.
5.

6.

7.

Beslutninger:

overfladevand på de enkelte parceller føres til det offentlige
regnvandssystem,
at der søges dispensation i henhold til de gældende lokalplaner
for området,
at der ved indførsel af en regnvandsstikledning på en ejendom
forfalder et tilslutningsbidrag (i 2008 priser) på 21.683,75 kr. incl.
moms til betaling,
at grundejere der har etableret nedsivningsanlæg vil få et tilbud
om refundering af 2.500,00 kr. excl. moms pr. m3 nedsivningsvolumen, under forudsætning af at det etablerede nedsivningsanlæg bevares, og
at der stoppes for krav om etablering af nedsivningsanlæg ved
udstedelse af byggetilladelser efter godkendelse af nærværende
indstilling. I stedet oplyses der om, at der vil blive etableret et
regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte parceller.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, sag nr. 22:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 20:
Sagen drøftet, herunder forskellige spørgsmål vedrørende ansvarsplacering og konsekvenser vedrørende bidrag for forskellige beboere,
samt afgrænsning af området.
Der udarbejdes supplerende notat vedrørende spørgsmålene.
Genoptages.
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Sag nr. 21

Sydbyen i Frederikssund - byggemodning af etape 3, bevillingsansøgning

Journal nr.:

13.06.04.G01/Captia 001343-2008/HLAUR

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje, lov om miljøbeskyttelse og lokalplan 001 for et
boligområde i Sydbyen - 3. og 4. etape.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Byråd bevilgede den 26. juni 2007 650.000 kr. til udstykning af etape 3 og 4 i Sydbyen (sag nr. 106). I forlængelse heraf
skal kommunen nu i gang med at byggemodne etape 3 i Sydbyen i
Frederikssund (et areal på ca. 5 ha mellem Marbækvej og Roskilde
Fjord). Etape 3 omfatter ca. 40 boliger.
Der er indhentet tilbud på projektering og tilsyn i forbindelse med udførelse af byggemodningen.
Der er udarbejdet flg. foreløbige tidsplan:
Bevillingsansøgning, rådgivning - Byrådet
Projektering
Licitation
Bevillingsansøgning, anlæg - Byrådet
Anlæg

26.02.2008
27.02.2008 - 30.04.2008
15.05.2008
24.06.2008
01.07.2008 - 30.09.2008

Byggemodningsarbejdet vil blive tilrettelagt således, at den vestligste
del af området med de mest attraktive grunde færdiggøres først. Vejene vil i første omgang blive udført i en byggepladsudgave. Byggemodningsarbejdet, herunder veje og grønne områder, forventes endelig
færdiggjort i 2009. Der søges nu bevilling til rådgivning. Projektets samlede budgetramme til udgifter på det skattefinansierede område udgør
27.351.300 kr. i 2008 og 19.449.760 kr. i 2009. På det brugerfinansierede område, kloakforsyning, er der afsat 1.992.000 kr. i 2008 til udgifter.
Der er regnet med at der lægges regnvandsstikledninger ind på hver
enkelt parcel til afledning af regnvand.
Bevilling:

Der søges om flg. bevillinger til projektering og tilsyn samt udførelse af
arkæologiske forundersøgelser:
Sydbyen byggemodning, skattefi., projektnr. 002023
500.000 kr.
Sydbyen kloakforsyning, brugerfi., projektnr. 143205
200.000 kr.
Bevillingerne finansieres af de i 2008 afsatte rådighedsbeløb på kommunens investeringsoversigt.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Lukkede bilag:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Notat vedr. salgsvurdering fra ejendomsmægler (lukket bilag)
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2. Sydbyen - oversigt over udgifter.
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der ydes en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering og
tilsyn samt udførelse af arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med byggemodning af etape 3 i Sydbyen. Beløbet finansieres af det på investeringsoversigten i 2008 afsatte rådighedsbeløb på 27.351.300 kr. for projektnummer 002023, og
2. at der ydes en anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektering og
tilsyn i forbindelse med udførelse af regn- og spildevandsledninger i etape 3 i Sydbyen. Beløbet finansieres af det på investeringsoversigten i 2008 afsatte rådighedsbeløb på 1.992.000
kr. for projektnummer 143205.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, sag nr. 23:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 21:
Anbefales.
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Sag nr. 22

Slangerup Svømmehal - vedligeholdelse

Journal nr.:

04.04.00

Sag fra:

Direktøren for Kultur, IKT og Sundhed

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Slangerup Svømmehal, der er en del af Den selvejende institution
Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK), har gennem en længere årrække været vedligeholdt med Epoxymaling indvendigt i bassinerne, og
med godt resultat.
Efterfølgende er Epoxymaling blevet forbudt og svømmehallen har i
2004 fået bassinerne malet med et nyt produkt.
Resultatet af denne behandling var ikke tilfredsstillende, hvorfor firmaet
der havde gennemført arbejdet i 2004, har gennemført en fornyet behandling med et nyt produkt.
Resultatet er helt uacceptabelt, idet afskallingen har været så voldsom,
at den rå beton er synlig overalt i bassinerne.
SIK’s bestyrelse og daglige ledelse har vurderet, at eneste holdbare
løsning er en flisebelægning af begge bassiner.
Firmaet, som har gennemført de seneste 2 vedligeholdelsesarbejder,
har tilbudt at gennemføre flisearbejdet for kr. 925.000 med et afslag på
250.000 kr., svarende til den omkostning en fornyet maling udgør.
Nettoudgiften er således 675.000 kr.
SIK’s bestyrelse, daglige leder samt repræsentanter for Frederikssund
Kommunes tekniske og juridiske afdelinger samt Kultur- og Fritidssekretariatet har den 20. november 2007 gennemført en besigtigelse af
bassinerne samt efterfølgende vurderet handlemulighederne.
Handlemulighederne er:
1.
2.
3.
4.

Flisebelægning.
Epoxybaseret maling
Etablering af kar
Glasfiber

AD 1) Flisebelægning er den af SIK ønskede løsning, som forventes at
have en levetid på ca. 40 år. Prisen er anslået til netto 675.000 kr.
AD 2) Epoxybaseret maling af bassinerne kan kun gennemføres, hvis
der opnås dispensation hertil. Pris kendes ikke pt.
AD 3) De tekniske og økonomiske forhold er ikke pt. klarlagt.
AD 4) De tekniske og økonomiske forhold er pt. ikke klarlagt.
22

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 19. februar 2008

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

1.
2.
3.
4.

SIK’s ansøgning af 30. oktober 2007
SIK’s budget for perioden 2008 – 2010
SIK’s egenbetaling ved bassinarbejde af 27. november 2007
Juridisk notat af 29. november 2007.

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget:
1. drøfter ansøgningen.

Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. december 2007, sag nr. 97:
Udvalget ønsker at sekretariatet arbejder videre med en teknisk/økonomisk dokumenteret løsning der er baseret på SIK’s forslag
om en flisebelægning.
Udvalget genoptager sagen ved først givne lejlighed.

Forsat sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har vurderet det videre handlingsforløb i sagen i forlængelse af besigtigelsen af bassinerne i Slangerup Svømmehal den
20. november 2007 og beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 5.
december 2007 om, at sekretariatet arbejder videre med en løsning
baseret på en flisebelægning af bassinerne.
Teknisk Afdeling har ingen kommentarer eller forbehold over for en
løsning med flisebelægning af bassinerne.
Teknisk Afdeling finder det imidlertid afgørende at få en konkret vurdering af prisniveauet for en flisebelægning af bassinerne, især fordi det
hidtil indhentede tilbud indeholder et kompensationsbeløb for de gennemførte, men ikke brugbare løsninger med maling af bassinerne som
beskrevet i SIK’s ansøgning af 30. oktober 2007.
Teknisk afdeling vil derfor gennemføre en detaljeret vurdering af arbejdets indhold og omfang, herunder prissætning for arbejdet. Teknisk
afdeling vil udarbejde et notat herom.
Teknisk Afdelings notat vil foreligge på mødet.

Bilag:

Teknisk Afdelings notat foreligger på mødet.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT anbefaler, at kultur- og Fritidsudvalget:
1. Over for økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gennemføres en flisebelægning af bassinerne i Slangerup Svømmehal.
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2. Over for økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der afsættes
og frigives et beløb til gennemførelse af arbejdet.
Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. januar 2008, sag nr. 8:
Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der ydes SIK et
ekstraordinært tilskud på 675.000,00 kr. for SIKs etablering af flisebelægning af bassinerne i Slangerup Svømmehal.
Udvalget kan ikke anvise finansiering inden for egen ramme, og foreslår derfor at beløbet tillægsbevilges med finansiering over kassebeholdningen.

Supplerende
sagsfremstilling:

SIK har efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde foreslået, at SIK vil kunne tilbagebetale tilskuddet på 675.000 kr. med 1/9 svarende til 75.000
kr.
SIK oplyser derudover, at arbejdet planlægges udført i perioden fra 16.
juni til 17. august således at lukningen af bassinerne vil være til mindst
mulig gene for skolerne og for klubberne. Hvis den konkrete bestilling af
arbejdet ikke kan foretages senest primo marts frygter SIK vanskeligheder med at få entreprenør til at udføre arbejdet i sommerferien.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen yderligere bemærkninger. Det ekstraordinære
tilskud på 675.000 kr. finansieres af SIK ved nedskrivning af deres
driftsramme med 75.000 kr. årligt i hvert af årene 2009 til og med 2017.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 22:
Muligheden for finansiering af udgiften fra budgetpuljer undersøges.
Anbefales.
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Sag nr. 23

Ansøgning om ramme på 14 mio.kr. til leasingfinansiering af IKTinvesteringer i 2008

Journal nr.:

001894-2008/press

Sag fra:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT

Lovgrundlag:

IKT-arkitektur for Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling:

Sammenlægningsudvalget godkendte 12. januar 2006 (sag nr. 13), at
indgå en rammeaftale om finansiel leasing af IT-udstyr for et rammebeløb på op til 41 mio.kr. til IKT anskaffelser i 2006 og i 2007.
Konkret rammeaftale blev indgået med Kommuneleasing i marts 2006.
Denne aftale udløb pr. 31. december 2007.
Sammenlægningsudvalget frigav på en række møder i 2006 investeringer for i alt 29,5 mio.kr. Regnskabet viser, at der er brugt 24,4 mio.kr.
I hovedtal ser regnskabet således ud:
Mio.kr.
1. Netværk og telefoni
2. Servere
3. Klienter og perifert
udstyr
4. Systemadministration
5. ESDH
6. Applikationer m.m.
I alt

Opr. Ramme
SLU-sag nr.
13
9,087

6,682

Regnskab
pr.
31.12.2007
5,542

5.645
2,928

5,645
2,928

6,400
3,372

755
444

0,770

0,770

0,732

-38

6,795
15,103
40,328

6,527
6,934
29,486

4,073
4,264
24,383

-2,454
-2,670
-5,103

Frigivet af
SLU i 2006

Afvigelse
-1,140

Nettoafvigelsen på -5,1 mio.kr. skyldes:
• En tidsmæssig forsinkelse af enkelte projekter
• At udgiften til første etape af sammenbindingen af de 4 kommuners telefoni til ny sammenhængende telefoniløsning blev væsentligt billigere end forventet
• At udgifter til integrering af amtsapplikationer blev mindre end
ventet, men også
• At udgifterne til servere, klienter og perifert udstyr blev større
end ventet.
Der er i 2008 behov for en ny finansiel leasingramme, som kan finansiere afslutningen af de forsinkede projekter, og som kan tilvejebringe
grundlaget for den løbende vedligeholdelse af kommunens hard- og
software samt finansiere næste etape i konsolideringen af kommunens
telefoni- og øvrige netværk.
Der søges om etablering af en finansiel leasingramme i 2008 på 14
mio.kr. som forudsættes anvendt til:
1) Afslutning af det igangværende ESDH projekt, og det til dette
projekt tilknyttede datakonverteringsprojekt (SLU-sag nr. 78 fra
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30. marts 2006) – 2,454 mio.kr.
2) Afslutning af igangsatte geosystemer m.m. til de tekniske områder (SLU-sag nr. 145 fra 21. september 2006) – 1,303 mio.kr.
3) Udgifter på 0,63 mio.kr. til softwarelicencer til hardware, der
blev overtaget fra amtet i 2007, samt til hardware, det var nødvendigt at nyanskaffe i 2007. Beløbet var forudsat afholdt under
2007-leasingrammen, men den endelige licensopgørelse er
først færdiggjort i 2008.
4) Udgift på 0,031 mio.kr. til et vielsessystem som ligeledes var
forudsat afholdt over 2007-leasingrammen.
5) Ramme på 2,0 mio.kr. til den løbende fornyelse af IT-udstyret,
samt
6) En ramme på restbeløbet på 7,6 mio.kr. til telefoni- og netværksprojekter, der er i støbeskeen; men som endnu ikke er så
konkrete, at de er klar til forelæggelse for byrådet. Disponering
af de 7,6 mio.kr. vil først ske efter en fornyet politisk godkendelse.
Opgørelsen af leasingrammen pr. 31. december 2007 betyder, at den
faktiske leasingydelse i 2008 vil blive godt 2 mio.kr. mindre end budgetteret. Leasingrammen på 14 mio.kr. i 2008 vil betyde uændrede leasingydelser i budgetoverslagsårene 2009 – 2011 jævnfør 2008budgettet.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen bemærker, at der er tale om godkendelse af en leasingaftale, som forudsætter, at budgettet til IT-leasing fastholdes i overslagsårene 2009-2011 og videreføres i budgetåret 2012. Hertil kommer
behov for bevilling til restværdi i 2012, hvorimod det, fra 2013, vil være
muligt at reducere budgettet betragteligt, medmindre der indgås nye
leasingaftaler.
Der er således ikke tale om en egentlig bevillingsansøgning, men godkendelse vil medføre, at en del af det administrative budget er bundet til
leasingafgifter til og med 2012.

Bilag:

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller overfor Økonomiudvalg
og Byråd:
1) At der indgås den økonomisk mest fordelagtige rammeaftale
med leasingfirma om finansiel leasing af IT-udstyr for et rammebeløb på 14 mio.kr.
2) at der kan afholdes udgifter for op til 6,4 mio. kr. af denne ramme, og
3) at frigivelsen af restbeløbet på 7,6 mio. kr. forudsætter en særskilt politisk godkendelse.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 23:
Anbefales.
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Sag nr. 24

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2008

Journal nr.:

16.08.05P23 (BJ)

Sag fra:

Direktør for Velfærdsservice og kommunikation

Lovgrundlag:

Serviceloven § 83

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.
Forvaltningen fremlægger forslag til kvalitetsstandarder for personlig og
praktisk hjælp for 2008.
I forhold til 2007 er der ingen ændringer på standarden for personlig
hjælp.
Der er en mindre justering af servicen på praktisk hjælp,
Tøjvask (bilag B8):
Bestemmelse om, at vask på privat vaskeri medfører egenbetaling på
15 kr. for borgeren fjernes.
Ordningen er medtaget fra nogle af de gamle kommuner, og forvaltningen vurderer at ordningen ikke længere er relevant. Der er ikke opkrævet egenbetaling i 2007.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Indstilling:

1. Høringssvar fra Ældrerådet
2. Høringssvar fra Handicaprådet
Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler:
1. at Social- og Ældreudvalget drøfter kvalitetsstanderne og fremsender dem til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
2. at sagen genoptages på næste møde med henblik på endelig
godkendelse i Social- og Ældreudvalget samt Byrådet.
Forslaget har været til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.
Ældrerådet har ingen indvendinger mod ændringen omkring tøjvask.
Ældrerådet mener i afsnittet omkring madservice, at formuleringen om
levering af frostmad under ydelsens omfang, her bør ændres
Forvaltningen oplyser at Kommunen ifølge lovgivningen ikke kan stille
kvalitetskrav til leverandører af madservice, der bevirker, at alle leverandører skal benytte en bestemt produktionsform.
Handicaprådet mener at ydelsesomfanget er for lille i forhold til rengøring, tøjvask og indkøb og nævner det er vigtigt, at de ældre får en er27
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næringsrigtig kost med den anbefalede mængde af grøntsager.

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler at Social
og Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. At kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp godkendes
Beslutninger:

Social- og Ældreudvalget 6. februar 2008, sag nr. 8:
Indstillingen tiltrådt

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 24:
Anbefales.
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Sag nr. 25

Overtagelse af de regionale tilbud Lunden/Gnisten og Rosenfeldthusene

Journal nr.:

(PH) 16.15.00

Sag fra:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation

Lovgrundlag:

Lov om social service § 186.
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og
passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud.

Sagsfremstilling:

Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndigheds- og
forsynings- og økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Nogle af disse
tilbud er meget specialiserede, og derfor er der nogle kommuner herunder Frederikssund, der har valgt ikke at overtage driftsansvaret for
alle sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1. januar 2007.
Servicelovens § 186, stk. 1 giver dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.
Byrådet har den 26. juni 2007 efter nærmere overvejelser tilkendegivet
over for Region Hovedstaden, at kommunen vil pr. 1. januar 2009 overtage driftsansvaret for de regionale tilbud Rosenfeldthusene, Lunden
og Gnisten.
Rosenfeldthusene og Lunden er begge botilbud, som drives efter
servicelovens § 108, hvoraf det følger, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længevarende ophold, til personer som
på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller
pleje, omsorg eller behandling.
Rosenfeldthusene har en kapacitet på 17 pladser, heraf er 4 pladser
besat med Frederikssund borgere. Beboerne er i aldersgruppen fra 37
– 68 år. Målgruppen er for svært udviklingshæmmede borgere og med
dobbeltdiagnoser psykiske lidelser. Det skal understreges, at bygningerne ejes af LEV og overtages ikke af Frederikssund kommune.
Lunden har en kapacitet på 14 pladser, heraf er 11 pladser besat med
Frederikssund borgere. Målgruppen er svært udviklingshæmmet, selvhjulpne og i aldersgruppen 30 – 55 år.
Gnisten er et dagtilbud, der drives efter servicelovens § 104, hvoraf det
følger, at kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med
særlige problemer til opretholdelse eller forbedringer af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
Gnisten har en kapacitet på18 pladser i dagtilbuddet, heraf er 6 pladser
besat med Frederikssund borgere.
Regionsrådet har på Byrådets anmodning udarbejdet et udkast til aftale
mellem Regionsrådet og Frederikssund kommune.
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Aftalen fastsætter følgende vilkår:
•
•

Det tilbud, der overføres, skal indgå i den årlige rammeaftale, og skal stå til rådighed for øvrige kommuner, i det omfang det fastlægges i rammeaftalen.
Kommunalbestyrelsen overtager Regionsrådets forpligtelse
til at koordinere kapacitet og sammensætning af de mest
specialiserede lands- og landsdækkende tilbud.

Det følger af aftalen, at kommunen overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddene.
Regionen har oplyst, at der på nuværende tidspunkt er 6 kendte arbejdsskader på Lunden/Gnisten – arbejdsskader af mindre grad.
Herudover er det tillige oplyst, at det efter Regionens vurdering vil de
fleste sager være afsluttet inden kommunens overtagelse af tilbuddet.
Den administrative arbejdsgruppe skal dog henlede opmærksomheden
på, at risikoen for nye arbejdsskader er til stede inden overtagelsen.
Kommunen og regionen har afholdt administrative møder omkring aftaleudkastet for overdragelsen og dette har givet anledning til mindre
justeringer. Begge parter har noget til enighed om aftalens vilkår og ser
ingen problemer med kommunens overtagelse af de regionale tilbud.
På administrativt plan i kommunen har samtlige fagområder (løn og
forhandling, teknisk, IT, sektorbudget, juridisk enhed og social service)
bidraget med opmærksomhedspunkter, der har kvalificerede sagens
indstilling og beslutningsgrundlaget. Der henvises til bilag i sagen.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Rosentfeldthusene: 4 ud af 17 beboere er Frederikssund borgere. På
sigt kan kommunerne i samråd med beboeren vælge at flytte til eventuelle tilbud i eget regi, hvis taksterne ikke er på niveau med lignende
tilbud i andre kommuner.
Arbejdsskade. Region Hovedstaden er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Kommunen overtager regionens forpligtelse til at udrede
eventuel erstatning i relation til tilbuddets medarbejdere for arbejdsskader opstået før 1. januar 2009. Regionen har ikke hensat penge, som
Frederikssund Kommune overtager. Der kan således på dette område
være en ufinansieret udgift for kommunen.
For Rosenfeldthusene er det i aftaleudkastet anført, at ”der er på tidspunktet for aftaleudkastet udarbejdelse ingen kendte åbne arbejdsskadesager”. For Lunden/Gnisten er der registreret 5 åbne arbejdsskadesager.
Udgifter ved overtagelse. Kommunen afholder udgifterne ved tilbuddets overdragelse i form af eventuelle afgifter vedrørende notering af
lejerskifte i lejeforholdet og udgifterne i forbindelse med gældsovertagelse vedrørende kompensationsbeløbet. Udgiften vil være i størrelsesordenen 0,110 mio. kr., svarende til 0,6% af ejendomsværdien og
1.400 kr. som afgift for tinglysning.
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Det undersøges pt. i Velfærdsministeriet, hvorvidt det påvirker kommunens låneramme, når kommunen overtager en andel af regionens langfristede gæld, der svarer til det opgjorte kompensationsbeløb.
Bygningsmæssigt er institutionen Lunden på sigt (5 – 10 år) et utidssvarende tilbud, der ikke vil opfylde de boligmæssige normer/rammer/forventninger fra pårørende, der sættes for et leve bomiljø.
Det er ikke vurderet, hvad en eventuel ombygning vil koste. Udgiften vil
indgå i taksten som forrentning og afskrivning. Lånebekendtgørelsen
sætter begrænsninger for lån, hvorfor ombygningen vil have likviditetsmæssig påvirkning.
Bilag:

Indstilling:

1. Aftaleudkast for Lunden, Gnisten og Rosenfeldthusene
2. Notat vedr. overtagelse af de regionale tilbud Lunden/Gnisten
og Rosenfeldthusene – udsendes i papirform til byrådet.
Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation indstiller at Socialog Ældreudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og Byråd:
1. at Frederikssund Kommune godkender og underskriver aftalen
om overdragelse af de regionale tilbud Lunden, Gnisten og Rosenfeldthusene til overtagelse pr. 1. januar 2009.

Beslutninger:

Social- og Ældreudvalget den 6. februar 2008, sag nr. 12:
Udvalget tiltræder indstillingen om overtagelse i forhold til Rosenfeldthusene.
Med hensyn til Lunden og Gnisten ønsker udvalget at sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet
Udvalget tager forbehold om overtagelse af Lunden og Gnisten.
Udvalget ønsker en præcisering af, hvor på grunden en udbygning
eventuelt kan ske. Skal forelægges på økonomiudvalgets møde.
Udvalget ønsker, at når udmelding fra KL angående arbejdsskader foreligger i slutningen af ugen, at den indarbejdes i aftalen.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 25:
Sagen drøftet og belyst vedrørende de spørgsmål som var rejst af Social- og Ældreudvalget.
Økonomiudvalget anbefaler at Frederikssund Kommune godkender og
underskriver aftalen om overdragelse af de regionale tilbud Lunden,
Gnisten og Rosenfeldthusene til overtagelse pr. 1. januar 2009.
Der indarbejdes i efterfølgende budgetter fornødne driftskonsekvenser.
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Sag nr. 26

Samarbejde på social- og specialundervisningsområdet

Journal nr.:

(PH) 16.15.00

Sag fra:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kommunerne i region Hovedstaden gav ved kommunalreformens ikrafttræden, hinanden tilsagn om ikke at ændre væsentligt på efterspørgsel,
pladsantal og dimensionering af social institutioner og specialundervisningsinstitutioner i 2007 og 2008.
Som drøftet på temadebatten den 9. januar 2008, er ingen kommuner,
efter hensigtserklæringens udløb den 31. december 2008, længere
forpligtiget til at stille pladser til rådighed for andre kommuner eller at
købe de udbudte pladser.
KL lægger derfor op til, at hensigtserklæringen afløses af kommunale
samarbejdsaftaler med afsæt i fælles principper:
Det anbefales, at de mest specialiserede tilbud drives af enkelte kommuner for ”fællesskabet”, mens de mindre specialiserede tilbud etableres i de enkelte kommuner.
Det anbefales at samarbejde kommunerne imellem om udbud og efterspørgsel samt kvalitetsudvikling og vidensoverførsel.
KKR (Kommunekontaktråd – Hovedstaden) indstiller,
•
•
•
•

at tilslutte sig KL` s forslag til fælles principper
at der søges etableret en samarbejdsstruktur nedefra mellem kommunerne indbyrdes ad frivillighedens vej
at bidrage til, at KKR kan sikre gennemsigtighed og åbenhed om udbud, efterspørgsel og udviklingen i den samlede
tilbudsstruktur
at udbyderkommunerne indgår i samarbejde om at sikre
kompetence- og kvalitetsudvikling inden for nærmere afgrænsede områder, herunder udvikling af kompetencecentre, og får et medansvar for at udbyde faglig bistand til
kommuner, som ønsker at etablere nye tilbud

Endvidere anmoder KKR hver enkelt kommune om,
•
at tage stilling til udviklingen i kommunens tilbud til nærmere bestemte målgrupper med henblik på at målrette den
faglige indsats, herunder om kommunen påtænker at etablere nye lokale tilbud
•
at tage stilling til, om kommunen ønsker at indgå i et samarbejde om at sikre kompetence – og kvalitetsudvikling på
et nærmere bestemt afgrænset område, herunder at bidrage til udviklingen af særlige kompetencecentre.
Bevilling:
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Sektorbudget har ingen kommentarer

1. Principper for det kommunale samarbejde
2. Spørgeskemaer
Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler, at socialog ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at Frederikssund kommune tiltræder KKR`s anbefaling til
kommunerne, herunder principper for det fremtidige samarbejde på social- og specialundervisningsområdet.
2. at Frederikssund kommune – som følge af overtagelse af
lokale regionale institutioner – på sigt ønsker et samarbejde
med andre kommuner om særlige kompetencer for målgruppen Asperger.

Beslutninger:

Social- og Ældreudvalget den 6. februar 2008, sag nr. 15:
Indstillingen tiltrådt

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 26:
Anbefales.
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Sag nr. 27

Kvalitetsstandard for træning

Journal nr.:

16.09.16 /P23 PASK

Sag fra:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86

Sagsfremstilling:

I flg. Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal
kommunen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for
kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Den tidligere standard blev politisk godkendt i februar 2007.
Kvalitetsstandarden for 2008 er kendetegnet ved at være skrevet ind i
en mere overskuelig skabelon. I øvrigt den samme skabelon som anvendes til ældreområdets kvalitetsstandarder.
I standarden er især ”leverancesikkerhed –og iværksættelse” blevet
præciseret i langt højere grad end tidligere, således at borgerens retssikkerhed overholdes.
Borgeren kan nu præcis læse, hvad han/hun kan forvente af sagsbehandlingstid. Skriftlighed i f.h.t. borgeren er præciseret.
Der er ikke ændret i serviceniveauet for træning med undtagelse af
selvtræningstilbud.
I kvalitetsstandarden for 2007 stod i ”ydelsens omfang”, at borgeren
kunne fortsætte selvtræningstilbudet, så længe der ikke var venteliste.
Det giver problemer i f.h.t. hvilke borgere, der så skal afsluttes, når nye
borgere har behov for et tilbud.
Borgere, som både har modtaget et træningstilbud og derefter et selvtræningstilbud, skal gerne efter endt periode kunne fortsætte sin træning
på anden vis.
Teksten, vedrørende genoptræningsperiodens længde, er ændret. Tidligere stod, at borgerens mål søges opnået indenfor 3-4 måneder. Teksten er rettet til: ”genoptræningsindsatsen fortsætter, så længe der er
fremgang i forhold til de anvendte tests.”

Bevilling:

Udkastet for kvalitetsstandard holder sig indenfor den budgetmæssige
ramme.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Udkastet for kvalitetsstandarder holder sig indenfor den budgetmæssige
ramme, hvorfor sektorbudget ikke har bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Udkast til kvalitetsstandard for træning 2008.
Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller, at Sundheds– og Forebyggelsesudvalget:
1. drøfter kvalitetsstandarden inden den sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. januar 2008, sag nr.
1:
Udvalget drøftede indholdet og har 2 konkrete tilføjelser/ ændringer
som skrives ind forinden forslaget sendes i høring hos Ældreråd og
Handicapråd.

Sagsfremstilling
fortsat:

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt dagsorden.
Høringssvarene er indarbejdet i kvalitetsstandarden.
Tilføjelse er skrevet med fed skrift i standarden.

Bilag:

Indstilling:

1. Kvalitetsstandard for træning 2008
2. Høringssvar fra Ældrerådet
3. Høringssvar fra Frederikssund Handicapråd.
Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller, at Sundheds– og Forebyggelsesudvalget:
1. godkender kvalitetsstandarden med evt. rettelser.
2. indstiller kvalitetsstandarden til godkendelse i Byrådet.

Beslutninger:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 4. februar 2008 sag nr.
7:
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker at proceduren for høring
fremover følger tilsvarende procedure på planområdet, hvorfor nærmere bemærkninger følger her.
Ældrerådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden og tager
denne til efterretning.
Handicaprådets bemærkning, om at det ikke fremgår særligt tydeligt, at
træningen også omfatter personer, som f.eks. har fået en hjerneblødning, er indarbejdet i kvalitetsstandarden.
Handicaprådet ønsker, at det fremgår af kvalitetsstandarden, at der er
mulighed for at tilbyde taletræning på Kommunikationscentret. Men da
kvalitetsstandarden udelukkende vedrører det kommunale træningstilbud, indarbejdes tilbud om træning på Kommunikationscentret ikke i
standarden.
Handicaprådet ønsker endvidere, at der tilføjes, at ydelsens modtagere
også omfatter handicappede. I flg. Lov om Social Service § 86 gives
ydelsen til borgere med funktionsnedsættelse, uanset om borgeren har
et handicap eller ikke. Derfor tilføjes handicap ikke i kvalitetsstandarden.
Der er ikke en ny praksis i procedure for henvendelse, hvis der ansøges
om træning.
Vedr. spørgsmålet om vedligeholdende træning:
Kommunen tilbyder vedligeholdende træning af midlertidig varighed
(oftest 3-4 måneder) under terapeutisk vejledning. Derefter kan borge35
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ren, hvis det skønnes nødvendigt, tilbydes selvtræning i op til 4 måneder. Når borgeren afslutter træningsforløb i kommunalt regi vejledes
borgeren i, hvordan han / hun selv kan fortsætte den vedligeholdende
træning enten ved et hjemmetræningsprogram, deltagelse i gymnastik,
gå i Fitness center eller andet.
Det er borgerens egen ”forpligtelse” at vedligeholde sit funktionsniveau.
Den vedhæftede kvalitetsstandard er rettet til.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller til byrådet at godkende
Kvalitetsstandard for træning.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 27:
Økonomiudvalget anbefaler Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets
forslag til Kvalitetsstandard for træning.
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Sag nr. 28

Sammenlægning af Nørresvinget og Ådalen

Journal nr.:

16.05.01 A00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

De danske kommuner er godt i gang med at følge opgave- og strukturreformen til dørs med deres egen reform af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. To ud af tre kommuner har besluttet eller har planer om
at ændre deres ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.
Udviklingen afspejler de stigende krav til ledelsen af dagtilbud og dermed også til lederfagligheden hos dem der skal varetage den. På den
ene side stiller udgiftspresset på de offentlige velfærdsområder i kommunerne krav om at anvende ressourcerne mere effektivt. På den anden side vokser kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser.
De kommunale dagtilbud er således i dag ikke alene et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter
sig blandt andet i ny lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner,
børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger, fokus på udsatte børn og integration af nydanskere.
Et fælles træk for denne udvikling er en øget koncentration af den overordnede ledelse af institutionerne. Det betyder større enheder, mere
komplekse ledelsesopgaver og mere differentierede lederroller alt efter,
hvor man er placeret i institutionsstrukturen.
Afdelingen for Dagtilbud orienterede på budgetseminaret i august Byrådet om denne udvikling og fik i den forbindelse grønt lys til at gå videre
med udviklingen af konkrete sammenlægninger af daginstitutioner.
Den 7. januar 2008 afholdtes et temamøde med deltagelse af Opvækstog Uddannelsesudvalget og institutionslederne på Dagtilbudsområdet.
På mødet diskuteredes forskellige opmærksomhedspunkter i forbindelse med sammenlægning af institutioner i Frederikssund Kommune.
Blandt andet:
• Vigtigheden af at inddrage personalet og forældre i processen
• Vigtigheden af at evaluere sammenlægningsprocessen herunder
om de forventede gevinster opnås
• Fordele og ulemper ved fysisk afstand mellem institutioner
• Vigtigheden af at sammenlægningerne medfører større kvalitet i
dagtilbudet
• Vigtigheden af at der i processen er fokus på kommunikation
• Vigtigheden af at de fremsendte ansøgninger om sammenlægning ikke fastlåser fremtidige muligheder for sammenlægninger.
Afdelingen for Dagtilbud har efterfølgende været på besøg i de 4 sammenlægningsprojekter og har her diskuteret, hvorledes projektbeskrivelserne kan tilpasses ovenstående opmærksomhedspunkter.
De 4 ansøgninger fremsendes derfor i redigeret stand med indstilling
om politisk godkendelse.
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Fælles for sammenlægninger er, at der i den nye institution bliver en
bevilling, en bestyrelse, en overordnet leder med reference til dagtilbudschefen og en pædagogisk leder i hvert hus. Det er derudover en
forudsætning for sammenlægninger, at styrkelsen af ledelsen ikke betyder en reducering af børnenormeringen. Endelig er der ikke indbygget
en budgetbesparelse i sammenlægningerne.
Sammenlægning af Ådalen og Nørresvinget
Planerne om at sammenlægge Nørresvinget og Ådalen er kommet i
stand efter, at lederstillingen i Nørresvinget i en længere periode har
været ubesat. I oktober var stillingen opslået, hvilket førte til at lederen
af Ådalen søgte stillingen på betingelse af, at der kunne blive tale om en
sammenlægning af de to institutioner.
Den nye institution vil have 23 vuggestuepladser og 84 børnehavepladser svarende til 130 enheder.
Proces- og tidsplan
Afdelingen for Dagtilbud har deltaget i personalemøder og forældrebestyrelsesmøder i institutionerne og vil i den kommende tid have et
stærkt fokus på processen frem mod sammenlægning for at sikre at evt.
problemer og bekymringer hos personale, forældrebestyrelser og forældregrupper tages i opløbet således at sammenlægningerne forløber på
en hensigtsmæssig måde og bliver til en succes.
Det forventes, at de nødvendige forhandlinger med fagorganisationerne
vedr. struktur jf. overenskomsten og stillingsbeskrivelser og aflønning
afsluttes i februar og marts.
Det fremgår af ansøgningen at man ønsker en sammenlægning pr. 1.
april 2008.
Bevilling:

Fremtidig ressourcetildeling som i dag.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:
Indstilling:

1. Projektbeskrivelse
Dagtilbudschefen indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at daginstitutionerne Ådalen og Nørresvinget sammenlægges pr.
1. april 2008.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 12:
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 28:
Anbefales.
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Sag nr. 29

Sammenlægning af Møllevej og Stagetorn

Journal nr.:

16.05.01 A00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

De danske kommuner er godt i gang med at følge opgave- og strukturreformen til dørs med deres egen reform af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. To ud af tre kommuner har besluttet eller har planer om
at ændre deres ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.
Udviklingen afspejler de stigende krav til ledelsen af dagtilbud og dermed også til lederfagligheden hos dem der skal varetage den. På den
ene side stiller udgiftspresset på de offentlige velfærdsområder i kommunerne krav om at anvende ressourcerne mere effektivt. På den anden side vokser kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser.
De kommunale dagtilbud er således i dag ikke alene et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter
sig blandt andet i ny lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner,
børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger, fokus på udsatte børn og integration af nydanskere.
Et fælles træk for denne udvikling er en øget koncentration af den overordnede ledelse af institutionerne. Det betyder større enheder, mere
komplekse ledelsesopgaver og mere differentierede lederroller alt efter,
hvor man er placeret i institutionsstrukturen.
Afdelingen for Dagtilbud orienterede på budgetseminaret i august Byrådet om denne udvikling og fik i den forbindelse grønt lys til at gå videre
med udviklingen af konkrete sammenlægninger af daginstitutioner.
Den 7. januar 2008 afholdtes et temamøde med deltagelse af Opvækstog Uddannelsesudvalget og institutionslederne på Dagtilbudsområdet.
På mødet diskuteredes forskellige opmærksomhedspunkter i forbindelse med sammenlægning af institutioner i Frederikssund Kommune.
Blandt andet:
• Vigtigheden af at inddrage personalet og forældre i processen
• Vigtigheden af at evaluere sammenlægningsprocessen herunder
om de forventede gevinster opnås
• Fordele og ulemper ved fysisk afstand mellem institutioner
• Vigtigheden af at sammenlægningerne medfører større kvalitet i
dagtilbudet
• Vigtigheden af at der i processen er fokus på kommunikation
• Vigtigheden af at de fremsendte ansøgninger om sammenlægning ikke fastlåser fremtidige muligheder for sammenlægninger.
Afdelingen for Dagtilbud har efterfølgende været på besøg i de 4 sammenlægningsprojekter og har her diskuteret, hvorledes projektbeskrivelserne kan tilpasses ovenstående opmærksomhedspunkter.
De 4 ansøgninger fremsendes derfor i redigeret stand med indstilling
om politisk godkendelse.
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Fælles for sammenlægninger er, at der i den nye institution bliver en
bevilling, en bestyrelse, en overordnet leder med reference til dagtilbudschefen og en pædagogisk leder i hvert hus. Det er derudover en
forudsætning for sammenlægninger, at styrkelsen af ledelsen ikke betyder en reducering af børnenormeringen. Endelig er der ikke indbygget
en budgetbesparelse i sammenlægningerne.
Sammenlægning af Møllevej og Stagetorn
Souschefen fra Møllevej har i de sidste måneder været konstitueret som
leder af Stagetorn. Konstitueringen er forløbet til alles tilfredshed og
Afdelingen for Dagtilbud har derfor bedt de to ledere om at lave en projektbeskrivelse for en fremtidig sammenlægning af de to institutioner.
Den nye institution vil have 34 vuggestuepladser og 89 børnehavepladser svarende til 157 enheder.
Proces- og tidsplan
Afdelingen for Dagtilbud har deltaget i personalemøder og forældrebestyrelsesmøder i institutionerne og vil i den kommende tid have et
stærkt fokus på processen frem mod sammenlægning for at sikre at evt.
problemer og bekymringer hos personale, forældrebestyrelser og forældregrupper tages i opløbet således at sammenlægningerne forløber på
en hensigtsmæssig måde og bliver til en succes.
Det forventes, at de nødvendige forhandlinger med fagorganisationerne
vedr. struktur jf. overenskomsten og stillingsbeskrivelser og aflønning
afsluttes i februar og marts.
Det fremgår af ansøgningen, at man ønsker en sammenlægning pr. 1.
april 2008.
Bevilling:

Fremtidig ressourcetildeling som i dag.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Indstilling:

1. Projektplan
2. Projektbeskrivelse
Dagtilbudschefen indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at daginstitutionerne Møllevej og Stagetorn sammenlægges pr.
1. april 2008.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 13:
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 29:
Anbefales.
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Sag nr. 30

Sammenlægning af Regnbuen og Vandkunsten

Journal nr.:

16.05.01 A00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

De danske kommuner er godt i gang med at følge opgave- og strukturreformen til dørs med deres egen reform af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. To ud af tre kommuner har besluttet eller har planer om
at ændre deres ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.
Udviklingen afspejler de stigende krav til ledelsen af dagtilbud og dermed også til lederfagligheden hos dem der skal varetage den. På den
ene side stiller udgiftspresset på de offentlige velfærdsområder i kommunerne krav om at anvende ressourcerne mere effektivt. På den anden side vokser kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser.
De kommunale dagtilbud er således i dag ikke alene et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter
sig blandt andet i ny lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner,
børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger, fokus på udsatte børn og integration af nydanskere.
Et fælles træk for denne udvikling er en øget koncentration af den overordnede ledelse af institutionerne. Det betyder større enheder, mere
komplekse ledelsesopgaver og mere differentierede lederroller alt efter,
hvor man er placeret i institutionsstrukturen.
Afdelingen for Dagtilbud orienterede på budgetseminaret i august Byrådet om denne udvikling og fik i den forbindelse grønt lys til at gå videre
med udviklingen af konkrete sammenlægninger af daginstitutioner.
Den 7. januar 2008 afholdtes et temamøde med deltagelse af Opvækstog Uddannelsesudvalget og institutionslederne på Dagtilbudsområdet.
På mødet diskuteredes forskellige opmærksomhedspunkter i forbindelse med sammenlægning af institutioner i Frederikssund Kommune.
Blandt andet:
• Vigtigheden af at inddrage personalet og forældre i processen
• Vigtigheden af at evaluere sammenlægningsprocessen herunder
om de forventede gevinster opnås
• Fordele og ulemper ved fysisk afstand mellem institutioner
• Vigtigheden af at sammenlægningerne medfører større kvalitet i
dagtilbudet
• Vigtigheden af at der i processen er fokus på kommunikation
• Vigtigheden af at de fremsendte ansøgninger om sammenlægning ikke fastlåser fremtidige muligheder for sammenlægninger.
Afdelingen for Dagtilbud har efterfølgende været på besøg i de 4 sammenlægningsprojekter og har her diskuteret, hvorledes projektbeskrivelserne kan tilpasses ovenstående opmærksomhedspunkter.
De 4 ansøgninger fremsendes derfor i redigeret stand med indstilling
om politisk godkendelse.
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Fælles for sammenlægninger er, at der i den nye institution bliver en
bevilling, en bestyrelse, en overordnet leder med reference til dagtilbudschefen og en pædagogisk leder i hvert hus. Det er derudover en
forudsætning for sammenlægninger, at styrkelsen af ledelsen ikke betyder en reducering af børnenormeringen. Endelig er der ikke indbygget
en budgetbesparelse i sammenlægningerne.
Sammenlægning af Regnbuen og Vandkunsten i Jægerspris
Lederen af Regnbuen har det sidste halve år været konst. leder af
Vandkunsten samtidig med jobbet som leder af Regnbuen. Funktionen
som dobbeltleder har gjort at Vandkunsten og Regnbuen har nærmet
sig hinanden og i den forbindelse taget kontakt til Afdelingen for Dagtilbud med henblik på en sammenlægning.
Den nye institution vil have 31 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser svarende til 150 enheder.
Proces- og tidsplan
Afdelingen for Dagtilbud har deltaget i personalemøder og forældrebestyrelsesmøder i institutionerne og vil i den kommende tid have et
stærkt fokus på processen frem mod sammenlægning for at sikre at evt.
problemer og bekymringer hos personale, forældrebestyrelser og forældregrupper tages i opløbet således at sammenlægningerne forløber på
en hensigtsmæssig måde og bliver til en succes.
Det forventes, at de nødvendige forhandlinger med fagorganisationerne
vedr. struktur jf. overenskomsten og stillingsbeskrivelser og aflønning
afsluttes i februar og marts.
Det fremgår af ansøgningen at man ønsker en sammenlægning pr. 1.
april 2008.
Bevilling:

Fremtidig ressourcetildeling som i dag.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:
Indstilling:

1. Projektbeskrivelse
Dagtilbudschefen indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at daginstitutionerne Regnbuen og Vandkunsten sammenlægges pr. 1. april 2008.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 14:
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 30:
Anbefales.
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Sag nr. 31

Sammenlægning af Lærkereden, Naturbørnehaven og Stenhøjgaard

Journal nr.:

16.05.01 A00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

De danske kommuner er godt i gang med at følge opgave- og strukturreformen til dørs med deres egen reform af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. To ud af tre kommuner har besluttet eller har planer om
at ændre deres ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.
Udviklingen afspejler de stigende krav til ledelsen af dagtilbud og dermed også til lederfagligheden hos dem der skal varetage den. På den
ene side stiller udgiftspresset på de offentlige velfærdsområder i kommunerne krav om at anvende ressourcerne mere effektivt. På den anden side vokser kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser.
De kommunale dagtilbud er således i dag ikke alene et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter
sig blandt andet i ny lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner,
børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger, fokus på udsatte børn og integration af nydanskere.
Et fælles træk for denne udvikling er en øget koncentration af den overordnede ledelse af institutionerne. Det betyder større enheder, mere
komplekse ledelsesopgaver og mere differentierede lederroller alt efter,
hvor man er placeret i institutionsstrukturen.
Afdelingen for Dagtilbud orienterede på budgetseminaret i august Byrådet om denne udvikling og fik i den forbindelse grønt lys til at gå videre
med udviklingen af konkrete sammenlægninger af daginstitutioner.
Den 7. januar 2008 afholdtes et temamøde med deltagelse af Opvækstog Uddannelsesudvalget og institutionslederne på Dagtilbudsområdet.
På mødet diskuteredes forskellige opmærksomhedspunkter i forbindelse med sammenlægning af institutioner i Frederikssund Kommune.
Blandt andet:
Vigtigheden af at inddrage personalet og forældre i processen
Vigtigheden af at evaluere sammenlægningsprocessen herunder om de
forventede gevinster opnås
Fordele og ulemper ved fysisk afstand mellem institutioner
Vigtigheden af at sammenlægningerne medfører større kvalitet i dagtilbudet
Vigtigheden af at der i processen er fokus på kommunikation
Vigtigheden af at de fremsendte ansøgninger om sammenlægning ikke
fastlåser fremtidige muligheder for sammenlægninger.
Afdelingen for Dagtilbud har efterfølgende været på besøg i de 4 sammenlægningsprojekter og har her diskuteret, hvorledes projektbeskrivelserne kan tilpasses ovenstående opmærksomhedspunkter.
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De 4 ansøgninger fremsendes derfor i redigeret stand med indstilling
om politisk godkendelse.
Fælles for sammenlægninger er, at der i den nye institution bliver en
bevilling, en bestyrelse, en overordnet leder med reference til dagtilbudschefen og en pædagogisk leder i hvert hus. Det er derudover en
forudsætning for sammenlægninger, at styrkelsen af ledelsen ikke betyder en reducering af børnenormeringen. Endelig er der ikke indbygget
en budgetbesparelse i sammenlægningerne
Sammenlægning af Lærkereden og Naturbørnehaven og Stenhøjgaard i Frederikssund
Ledelsen på de tre daginstitutioner kontaktede i sommeren 2007 Afdelingen for Dagtilbud for at få hjælp til at beskrive en projektplan for en
sammenlægnings af de tre institutioner.
Den nye institution vil have 31 vuggestuepladser og 89 børnehavepladser svarende til 151 enheder.
Proces- og tidsplan
Afdelingen for Dagtilbud har deltaget i personalemøder og forældrebestyrelsesmøder i institutionerne og vil i den kommende tid have et
stærkt fokus på processen frem mod sammenlægning for at sikre at evt.
problemer og bekymringer hos personale, forældrebestyrelser og forældregrupper tages i opløbet således at sammenlægningerne forløber på
en hensigtsmæssig måde og bliver til en succes.
Det forventes, at de nødvendige forhandlinger med fagorganisationerne
vedr. struktur jf. overenskomsten og stillingsbeskrivelser og aflønning
afsluttes i februar og marts.
Det fremgår af ansøgningen at man ønsker en sammenlægning pr. 1.
april 2008.
Bevilling:

Fremtidig ressourcetildeling som i dag.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:
Indstilling:

1. Projektbeskrivelse
Dagtilbudschefen indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at daginstitutionerne Lærkereden, Naturbørnehaven og Stenhøjgaard sammenlægges pr. 1. april 2008.
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 15:
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 31:
Anbefales.
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Sag nr: 32

Orientering om midtvejsstatus på Bycirklens samarbejde med
Wuxi, Kina

Journal nr.:

Captia journalnr. 001132-2008

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

På Sammenlægningsudvalgets møde den 7. december 2006, sag nr.
214, blev det godkendt, at der skulle indgås en samarbejdsaftale med
byen Wuxi i Kina. Samarbejdet skulle etableres i Bycirkel regi, dvs. i
samarbejde med Egedal og Ballerup kommuner.
På Byrådets møde den 26. juni 2007, sag nr. 109, blev der givet en
orientering om projektets status, og idet projektet som udgangspunkt
har en 2-årig horisont, fremlægges hermed en midtvejsevaluering.
Formålet med aftalen med Wuxi er gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau at fremme kontakter samt opbygge og udveksle erfaringer inden for især de kommunale opgaveområder.
Gennem projektet skabes endvidere mulighed for at etablere en platform for et nyt tværgående samarbejde mellem Bycirklens borgere,
skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, virksomheder og
øvrige offentlige tilbud.
Projektet vil også kunne anvendes som led i en markedsføring af Bycirklen og dermed Frederikssund Kommune, som et nytænkende og
proaktivt område, hvor det er attraktivt at slå sig ned som borger, virksomhed eller ansat.
Konklusionen på projektets første år er, at de opstillede milepæle og
succeskriterier er realiseret stort set som forventet, hvilket skaber god
basis for arbejdet med de opstillede mål i 2008.
Der er etableret samarbejde vedr. erhverv, folkeskole, ungdoms- og
videregående uddannelser, og samarbejde på kulturområdet er undervejs. Frederikssund Kommune har været ledende i samarbejdet på
folkeskoleområdet.
Samarbejdet på folkeskoleområdet vil i første omgang bestå i lærerudveksling og udveksling mellem elever via e-mail. På sigt vil samarbejdet
mellem skolerne også rumme mulighed for fælles elevprojekter, elevudvekslinger og udveksling inden for ledelses- og forvaltningsområdet.
I 2008 vil skolerne arbejde videre med at planlægge de konkrete samarbejdsmuligheder og samarbejdsprojekter med Wuxi. Dog er flere af
skolerne allerede nået langt i disse forberedelser, således at de første
lærerudvekslinger er aftalt i 2008.
På gymnasieområdet har der allerede været lærerudveksling i 2007, og
ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Bycirklen vil
i 2008 udbygge arbejdet med lærerudvekslinger med uddannelsesinstitutioner i Wuxi.
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Disse første samarbejdsprojekter er dels i overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav om bred inddragelse af emnet ”Internationalisering og globalisering” i undervisningen. Dels kan projekterne være med til, over tid, at uddanne børn og unge i Bycirklen til at begå sig
som fremtidige borgere i vores globaliserede verden.
Udover perspektiverne i aftalerne på uddannelsesområdet har hensigtserklæringen på kultur og fritidsområdet åbnet op for konkrete samarbejder. Wuxis Kulturdepartement har vist stor interesse for at lære
mere omkring, hvordan kulturen bruges i Bycirklen til at fremme regionen og viser en stor interesse for at udveksle kunst og kunstnere fra
hinandens områder. Samtidig er der indledt en dialog omkring udveksling indenfor børnekulturen. Konkrete samarbejdsprojekter inden for
disse områder ventes at kunne igangsættes i begyndelsen af 2008.
I 2008 vil der blive sat fokus på samarbejdsmuligheder på erhvervsområdet med udgangspunkt i bl.a. de virksomheder, som deltog i erhvervskonferencen i oktober 2007.
Det samlede Kina-projekt evalueres ultimo 2008, og evalueringen forelægges Byrådet.
Bevilling:

Projektet finansieres for størstedelen af de afsatte midler til Bycirklens
arbejde. Udgifter i forbindelse med deltagelse i de enkelte delprojekter
og – aktiviteter skal dog afholdes af den enkelte kommune. Disse udgifter er afholdt inden for det eksisterende budget.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen yderligere bemærkninger, idet udgifterne
afholdes indenfor eksisterende bevilling.

Bilag:

Indstilling:

1. Bycirklen og Wuxi, midtvejsevaluering, februar 2008
2. Rapport fra folkeskolenetværkets besøg i Wuxi, november 2007
3. Rapport fra uddannelsesnetværkets besøg i Wuxi, november
2007
4. Tids- og udgiftsregnskab for Frederikssund Kommune
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd,
1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 32:
Orienteringen drøftet.
Videresendes til Byrådets orientering.
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Sag nr. 33

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 016 for et parcelhusområde
ved Marbækvej, Skibby

Journal nr.:

01.02.05. P16-003534-2007/krasm

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 18. september 2007 besluttede man at sende
forslag til Lokalplan nr. 016 for et parcelhusområde ved Marbækvej i
Skibby i offentlig høring.
Lokalplanforslag nr. 016 fastlægger rammerne for en parcelhusbebyggelse på maksimalt 15 parceller samt eksisterende enfamiliehus og
erhverv.
Lokalplanforslag nr. 016 har været fremlagt i offentlig høring i perioden
17. oktober 2007 til og med 12. december 2007.
Der er indkommet to bemærkninger fra Foreningen for Bygnings- og
Landskabskultur i Frederikssund.
Det anføres i bemærkningerne, at der i bilag nr. 2 er vist at der kan opføres 15 nye huse, hvorimod det af § 4.2 er anført at der kan opføres
16 nye huse. Der kan som kortbilaget viser opføres 15 nye huse, hvorfor § 4. 2 er rettet.
Der spørges desuden, om tagrender og nedløbsrør også kan udføres i
zink. Lokalplanteksten foreskriver alene galvaniseret stål.
By og Land har ønsket at fastholde en kvalitet i de byggematerialer,
bebyggelsen kan opføres i. Materialet zink er ikke i modstrid med dette
forhold, hvorfor det er medtaget i § 9.5.
I forbindelse med færdiggørelsen af lokalplanen, er der foretaget enkelte sproglige præciseringer og tekniske korrektioner, med det formål at
gøre lokalplanens bestemmelser mere tilgængelige.

Bevilling:

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Endeligt forslag til lokalplan nr. 016 ( 8 sider)
By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at Lokalplan nr. 016 vedtages endeligt med de ændringer der er
anført i sagsfremstillingen.
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Plan- og Udviklingsudvalget den 7. februar 2008, sag nr. 12:
Indstillingen tiltrådt, idet de miljømæssige forhold med hensyn til zinktagrender og zinknedløbsrør ønskes belyst.

Økonomiudvalget den 19. februar 2008, sag nr. 33:
Notat vedrørende zinktagrender mv. var modtaget.
Indstillingen anbefales.
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•
•
•
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Meddelelser

Movia og energiafgifter
Vejdirektoratets forventede udmelding vedrørende motorvejsforbindelsen
HTX-planer i Frederikssund
Gældsafvikling i Vestforbrænding
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Lukket dagsorden
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