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1 Kommunalreformen træder i kraft med 98 nye kommuner og 5 nye regioner. Også landets politi- og retskredse
reformeres i politireformen.
Strukturreformen eller Kommunalreformen er navnet på den aftale i Danmark om sammenlægning af kommuner (fra 271
til 98, heraf forblev 33 uberørt af den geografiske nyinddeling), erstatning af 13 amter med 5 regioner og erstatning af 15
statsamter med 5 statsforvaltninger samt nedlæggelse af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Hovedstadens
Sygehusfællesskab (H:S), som trådte i kraft den 1. januar 2007.
I april 2004 fremlagde regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) sit udspil til en reform af den offentlige sektors
struktur: ”Det nye Danmark – en enkel offentlig sektor tæt på borgeren”. Dette udspil havde sit afsæt i
Strukturkommissionens betænkning (januar 2004). Udspillet dannede efterfølgende grundlag for forhandlinger mellem
regeringen og Folketingets øvrige partier. Forhandlingerne resulterede i juni 2004 i
en aftale om en reform mellem regeringen og Dansk Folkeparti (Strukturaftalen).
Strukturaftalen var tre-strenget og indeholdte dels kriterier for en ny (geografisk)
inddeling af kommuner og regioner, dels en ny fordeling af opgaverne mellem
kommuner, regioner og staten og endelig en finansierings- og udligningsreform.
På baggrund af strukturaftalen blev der i løbet af efteråret 2004 udarbejdet 50
lovforslag. Lovpakken blev sendt i høring den 1.
december 2004.
Lovpakken blev fremsat i Folketinget den 24.
februar 2005 og blev behandlet i Folketinget
henover foråret 2005, hvorefter de endelige
afstemninger fandt sted medio juni. Ved de
endelige afstemninger fik godt halvdelen af
lovforslagene ud over regeringspartierne Venstre
og Det Konservative Folkeparti samt Dansk
Folkeparti tilslutning fra flere af Folketingets
øvrige partier.
Strukturreformen erstattede den struktur med kommuner og amter, der blev indført
med Kommunalreformen i 1970 (se også Kommunalreform om tidligere
kommunalreformer i Danmark).
De sammenlagte kommuner opbygges i 2006 af et sammenlægningsudvalg, der består af den kommunalbestyrelse der
er valgt ved kommunalvalget i november 2005. I disse kommuner er valgperioden for den gamle kommunalbestyrelse
forlænget med et år, så den gamle struktur kan fungere mens den nye bygges op.
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Kommunesammenlægningerne i 1966 og 1970 (og 2007)

1

Nuværende Frederikssund Kommune er angivet ved den blå streg. Med rødt er angivet den kommunale opdeling fra før
kommunesammenlægningerne i 1966 og 1970 som resulterede i oprettelsen af de fire kommuner Frederikssund,
Jægerspris, Skibby og Slangerup.
Frederikssund Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af Frederikssund købstad og sognekommunerne
Græse-Sigerslevvester og Oppe Sundby-Snostrup.
Jægerspris Kommune blev oprettet i 1966 ved at Gerlev-Draaby Sognekommune skiftede navn. Hertil blev lagt KyndbyKrogstrup Kommune i 1970.
Skibby Kommune blev oprettet i 1966 ved sammenlægning af sognekommunerne Ferslev-Vellerup, Skuldelev-Selsø og
Skibby.
Slangerup Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af Slangerup Bykommune, Slangerup Landsogn,
sognekommunen Uvelse*, den nordlige del af Jørlunde Kommune og den vestlige del af Uggeløse Sogn i LyngeUggeløse Sognekommune.
* Uvelse-delen af Slangerup Kommune gik ikke med ind i den ny Frederikssund Kommune, men blev i 2007 en del af
Hillerød Kommune.
Kilde: Den Store Danske Encyklopædi
Frederikssund Kommune
Oprindelige forfattere K-EF og NGB Seneste forfatter Redaktionen.
Frederikssund Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Nordsjælland i Region Hovedstaden. Kommunen udgøres af de
tidligere primærkommuner Jægerspris, Frederikssund, Skibby og størstedelen af Slangerup (med undtagelse af Lystrup
og Uvelse ejerlav i Uvelse Sogn, der lægges til Hillerød Kommune) i Frederiksborg Amtskommune. Kommunen omfatter
halvøen Horns Herred samt størstedelen af de tidligere kommuner øst for Roskilde Fjord. Kommunens administrative
centrum er Frederikssund.
Byrådet i Frederikssund Kommune består af 23 medlemmer (2014). John Schmidt Andersen (f. 20.1.1959) fra partiet
Venstre er borgmester siden 2014.
Frederikssund Kommune (Kommunefakta)
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Areal (km2)
262
Indbyggertal:
1985
36.771
2014
44.401
Byer over 1000 indb. (2014)
Frederikssund
15.725
Slangerup (hele byen)
6794
Jægerspris
4107
Skibby
3146
Græse Bakkeby
2314
Kommuner før reformen:
Frederikssund Kommune
Slangerup Kommune (undtagen Uvelse Valgdistrikt)
Skibby Kommune
Jægerspris Kommune
Naturforhold
Horns Herred er en 30 km lang halvø med et morænelandskab, der er en blanding af dødisprægede partier og små
randmoræner med højder op til 69 m.o.h. (Julianehøj nord for Skibby). Litorinahavet trængte efter istiden ind i vige og
sunde, der senere ved landhævningen blev til flade sletter. I den sydlige del af halvøen findes sådanne litorinaaflejringer i
et bredt tidligere sund, der strækker sig fra Selsø Sø mod nord-øst langs den ca. 5 km lange Skuldelev Ås, fredet i 1951.
Denne Danmarks bedst bevarede ås når 26 m.o.h. og er omgivet af lavtliggende flader. Morænelandskabet vest for
Skibby er præget af mange enkeltliggende bakker og vandhuller dannet af dødis. Det højeste punkt her er Mørkebjerg
med 64 m.o.h. Hammer Bakke, der udgør et forbjerg på kysten mod Østerløb, har lystbådehavn og færgeoverfart til Orø.
Morænelandet er mod nord opdelt i mindre bakker, der står med klinter ud mod den hævede havbund.
Nord for Jægerspris Slot ligger den 16 km2 store Nordskoven med rester af tusindårige ege og vest for skoven et stærkt
kuperet landskab, der anvendes som militært øvelsesterræn. Snoegen døde i 1991 i en alder af ca. 700 år, mens
Kongeegen stadigvæk er i live. Kyststrækningen ud mod Roskilde Fjord udgør med sine 10 km ubrudt løvskovsbræmme
en af landets flotteste fjordlandskaber, der er fredet. Grevinde Danner skænkede i 1873 Jægerspris gods og skove til
Kong Frederik VII’s Stiftelse, hvis indtægter skulle drive et børnehjem for fattige og ulykkeligt stillede piger.
Den nordvestlige spids af halvøen er et ca. 5 km 2 stort sommerhusområde, der er vokset op siden 1960. Her ligger
Christian 4.s udskibningssted for tømmer og trækul, Kulhuse, hvorfra der om sommeren er færgesejlads til Sølager på
Halsnæs.
På østsiden af Roskilde Fjord findes et bælte af strandenge, der ind mod land begrænses af tydelige litorinaklinter, idet
landet også her siden stenalderen har hævet sig godt 4 m. Længere mod øst ligger Slangerup for enden af det system af
tunneldale, der strækker sig østpå til Furesøen. En markant dal løber mod nord gennem Lystrup Skov og har store
højdepartier på begge sider, bl.a. Kongehøj (59 m.o.h.). Den smukke dal med Buresø og ådalen nord herfor fører vestpå
til nogle mosefyldte lavninger. Ved Jørlunde ender en anden tunneldal med en udtørret sø, der er omgivet af stejle
skrænter. Vest for byen ligger Græse Ådal omgivet af et jævnt morænebakkeland med enkeltbakker.
Kulturlandskab
Kommunen er rig på oldtidsminder. Blandt de fredede oldtidsgrave er den meget velbevarede jættestue Møllehøj, der
ligger syd-øst for Lille Rørbæk. Langs Roskilde Fjord er der registreret mange køkkenmøddinger fra stenalderen, og på
Kalvø og ved Havelse Mølle er dele af sådanne skaldynger fredet. Sidstnævnte lokalitet undersøgtes i 1850 og spillede
en vigtig rolle for erkendelsen af, at køkkenmøddinger var menneskeskabte.
Ved østbredden af Selsø Sø er en anløbsplads udgravet med 37 grubehuse fra yngre germansk jernalder og vikingetid. I
Roskilde Fjord ud for Skuldelev er fundet en spærring, der bl.a. bestod af sænkede vikingeskibe; se Skuldelevskibene.
Jørlunde Kirke stammer fra den tidlige romanske periode, er bygget i frådsten og udsmykket med kalkmalerier fra 115075. Skibby Kirke er en meget statelig bygning med tidlig romansk apsis, kor og skib af frådsten. Det brede skib blev ved
overhvælvingen ca. 1350 delt i to. Af en stor romansk kalkmaleriudsmykning fra ca. 1150-75 er bevaret et billede i apsis; i
koret findes unggotiske malerier fra ca. 1325. I korets murværk fandtes 1650 Skibbykrøniken.
I den sydlige del af Horns Herred blev en række landsbyer og enkeltgårde nedlagt i senmiddelalderen, formentlig især for
at give plads for hovedgården Selsøs hovedgårdsmarker og behov for græsningsarealer. På Eskilsø i Roskilde Fjord var
der ca. 1100-75 et augustiner-munkekloster, der derefter flyttede til Æbelholt; se Æbelholt Kloster.
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Landsbyerne i kommunen havde i fællesskabstiden alle trevangsbrug, der var forbundet i komplicerede vangelag.
Udskiftningen fandt sted mellem 1781 og 1800; se også dyrkningssystemer.
I slutningen af 1000-t. opførtes en kirke i Slangerup på kongsgårdens område, og i 1175 anlagde Valdemar 1. den Store
et nonnekloster i byen, Vor Frues og Sankt Nikolajs Kloster, der tilhørte cistercienserordenen. Slangerup var i hvert fald
fra midten af 1200-t. en købstad, men i slutningen af 1500-t. begyndte byen at sygne hen, og i 1809 mistede den sin
købstadsret til Frederikssund, der tidligere havde været Slangerups ladeplads. Slangerup Kirke er opført af Jørgen
Friborg efter udkast af Hans Steenwinkel d.æ. og fuldført 1588. Den store og rigt udstyrede bygning er holdt i en gotisk
stil, der dog brydes af renæssancegavlene. I tårnet indgår et tårn fra en ældre kirke, Sankt Mikaels; i nærheden er der
fundet rester af Erik Ejegods store frådstenskirke fra omkring 1100. Kirken rummer talrige gravminder; en af klokkerne er
fra 1200-t. Thomas Kingo var præst ved kirken 1668-77.
Jægerspris Slot hed indtil 1677 Abrahamstrup og var krongods allerede i begyndelsen af 1300-t. og fortsætte med en
enkelt pause med at være det indtil grevinde Danners gave i 1873. Der er bygget på slottet lige siden middelalderen, men
de nuværende bygninger har deres hovedpræg fra midten af 1700-t. Der er offentlig adgang til skov og park samt til
slotsmuseet ved guidede ture april-oktober.
Industri og service
Jernbanen Hvalsø-Frederikssund blev i 1928 anlagt igennem kommunen med en klapbro over Roskilde Fjord;
strækningen var det tredje afsnit af Den Midtsjællandske Jernbane. Jernbanen blev nedlagt igen allerede i 1936.
Frederikssund fik i 1868 en pontonbro, Kronprins Frederiks Bro, over Roskilde Fjord til Horns Herred. I 1879 kom der
jernbaneforbindelse til København, i 1989 omlagt til S-tog. Vejbroen over fjorden er fra 1935.
I 1906 åbnede jernbanen København-Slangerup. Strækningen Farum-Slangerup blev nedlagt i 1954.
Blandt de største arbejdspladser i kommunen er produktionsvirksomheden for Haldor Topsøe A/S med ca. 500 ansatte;
den kom til byen i 1959.
Selv om landbrug, serviceerhverv og let industri stadigvæk spiller en betydelig rolle i kommunen, så pendler en meget
stor del af befolkningen dagligt til Københavnsområdet. Især de nordlige dele af Horns Herred er blevet til et stort
sommerhusområde, som på grund af den korte rejseafstand til København i stadig stigende grad bebos af faste beboere
hele året rundt; dette kan give den nye kommune alvorlige problemer.
Samarbejdet med ISS om straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere fortsætter
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 8. januar besluttet at indgå en aftale med ISS om henvisning
af kontanthjælpsmodtagere til straksaktivering. I 2006 har Skibby, Jægerspris og Frederikssund kommuner haft sådanne
aftaler med ISS, og aftalerne er udløbet med årets udgang.
Den ny aftale med ISS betyder at firmaet forpligter sig til inden for 48 timer at tilbyde henviste arbejdsløse enten ordinær
ansættelse med eller uden løntilskud, vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik/sidemandsoplæring .
Tilbuddene gives dels i ISS´s egne virksomheder eller i et virksomhedsnetværk som ISS har etableret.
Tilbuddet om straksaktivering er målrettet ikke-arbejdsløshedsforsikrede borgere som ikke har væsentlige problemer ud
over ledighed, men som ikke forventes selv at kunne skaffe sig arbejde.
Tilbuddet gives selvfølgelig for at sikre at de arbejdsløse mulighed for hurtigt at komme i arbejde, og mange at de
henviste er da også kommet i ordinært arbejde via de tidligere aftaler med ISS. Men straksaktiveringen betyder også at
der ikke udbetales kontanthjælp hvis der er tvivl om at den arbejdsløse står til rådighed for arbejdsmarkedet. Således er
der en del borgere der har frasagt sig kontanthjælpen når de har fået et tilbud om straksaktivering.
Aftalen med ISS løber året ud og omfatter individuelle forløb for 35 deltagere til en samlet basispris af godt 600.000
kroner. Der kan købes yderligere forløb for 12.000 kroner per deltager. Udgiften kan afholdes inden for de driftsmidler
Jobcentret har til køb af vejledning og opkvalificering.
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11 Sundhedsaftale med regionen på vej
Der er i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden i december sidste år lavet en basis-sundhedsaftale som
alle kommuner i regionen er forpligtet af.
Der har efterfølgende (også i december) været en særskilt forhandling med regionen hvor Frederikssund Kommune har
været i forhandlingspulje med nabokommunerne Frederiksværk/Hundested, Hillerød og Egedal. Emnerne for disse lokale
forhandlinger er især kommunens forhold til det lokale sygehus – Nordsjællands Hospital – som er det gamle
Frederiksborg Amts sygehuse i Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Esbønderup og Hørsholm.
Den lokale aftale mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden bliver udarbejdet som en allonge eller et
tillæg til basisaftalen. Det er meningen at alle sundhedsaftalerne er færdige her i løbet af januar måned, så de kan
forelægges Sundhedskoordinationsudvalget den 31. januar. Den sidste forhandling mellem regionen og Frederikssund og
de tre andre samforhandlende kommuner foregår den 14. januar.
Frederikssund Kommunes sundheds- og forebyggelsesudvalg behandlede arbejdet med sundhedsaftalen den 9. januar,
herunder de udeståender man mener der er i forhold til Nordsjællands Hospital. Det handler blandt andet om hvor tidligt
kommunen kan blive varslet om udskrivelse af patienter der ved hjemkomsten har brug for kommunal hjælp eller pleje.
Den endelige sundhedsaftale med Region Hovedstaden skal til endelig godkendelse på Sundheds- og
Forebyggelsesudvalgets møde den 6. februar og på Byrådets møde den 27. februar.
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11 Ældrerådet får tilskud til blad
Social- og Ældreudvalget har den 10. januar givet et tilskud på 60.000 kroner til det ny ældreråd i den ny storkommune til
udgivelse af blad. Tilskuddet gives fra en udviklingspulje på 200.000 kroner som kommunen har afsat på ældreområdet.
Det blad Ældrerådet vil udgive, udformes som et indlæg på fire sider i Frederikssund Avis. Det skal udgives to gange
årligt og indeholde stof af interesse for kommunens ældre, for eksempel orientering fra ældreklubber og -foreninger og
om frivilligt socialt arbejde.
Ved at bringe bladet i ugeavisen vil også andre kunne læse med om hvad der foregår blandt kommunens ældre borgere.
Ældrerådet skal selv stå for redaktionen af bladet, og formand for Ældrerådet, Jørgen Christensen, fortæller at der er
nedsat en redaktion som er parat til at gå i gang. Efter planen skal bladet udkomme i marts og september.
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16 Ny direktør for erhverv og turisme
Kommunen og områdets erhvervsliv satser på en offensiv linje i arbejdet med erhverv og turisme. Der er her ved
årsskiftet nedsat en bestyrelse med flertal af erhvervsrepræsentanter og med erhvervsmanden André Wilhelmsen som
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formand.
Til at lede dette arbejde er samtidig ansat direktør Peter Bo Andersen som kommer fra en af de tungeste af dansk
erhvervslivs organisationer, nemlig Dansk Industri. I betragtning af den ny direktørs stærke kompetencer og store
netværk anser bestyrelsen ansættelsen af Peter Bo Andersen som noget af et scoop.
Peter Bo Andersen skal være en drivende kraft i udviklingen af Frederikssund-områdets erhverv, handel og turisme.
Direktøren skal i dialog med bestyrelsen udvikle erhvervs- og turistcentrets struktur og udforme en strategisk
handlingsplan for udvikling af erhvervsliv og turisme. Der skal skabes et samarbejdsmiljø hvor erhvervsliv,
virksomhedsledere, kommunale institutioner, kulturinstitutioner og andre involveres i arrangementer og udviklings- og
samarbejdsprojekter.
Peter Bo Andersen, 46 år, kommer fra en stilling som international markeds- og
udviklingschef i Dansk Industri. Han er uddannet økonom og har løbende suppleret
med international efter-uddannelse.
Peter Bo Andersen har de sidste 20 år arbejdet med erhvervsudvikling. Han har
arbejdet i Dansk Industri siden 1993 og virket som markedschef siden 2000. Både i
tiden i Dansk Industri og før har Peter Bo Andersen været meget udenlands –
sammenlagt i adskillige år.
Peter Bo Andersen har gennem sin karriere opbygget et stærkt nationalt og
internationalt netværk i både privat og offentligt regi.
Peter Bo Andersen tiltræder stillingen som direktør for Frederikssunds Erhvervs- og
TuristCenter den 1. februar.
Offensiv linje for erhverv og turisme
De fire gamle kommuner beskrev sidste år en vision for at give ny Frederikssund
Kommune en central placering i hovedstadens erhvervsudvikling. Frederikssund ligger
centralt i den nordvestlige del af hovedstadsområdet hvor der er nogle meget store
udviklingsmuligheder, måske et af de største potentialer i landet.
Ved Store Rørbæk ligger hovedstadens største byudviklingsområde – et område større end Ørestaden med plads til en
helt ny by med tusindvis af boliger og arbejdspladser.
Den ny organisering af erhvervs- og turismearbejdet i Frederikssund Kommune skal etableres som en videreudvikling af
det hidtidige arbejde i Erhvervs- og Turistcentret i Havnegade i Frederikssund.
Kommunen har i 2007 og 2008 stillet sig flere store udviklingsopgaver hvor erhvervs- og turismeorganisationen bliver en
vigtig samspilspartner. Det handler blandt andet om:

En ny erhvervspolitik for kommunen

Deltage i planlægningen og udviklingen af den ny by ved Store Rørbæk

Specifik planlægning af erhvervsområder hvor den nordlige del af den ny by støder op til eksisterende
erhvervsområder i Frederikssund – og færdiggørelse af planer for 14 ha erhvervsjord ved Slangerup

Sikre udlæg af andre erhvervsarealer ud over den ny by – et område på godt 20 ha i Frederikssund er næsten
færdigt udbygget på mindre end tre år, et mindre område på 4,5 ha i Jægerspris er næsten blevet udsolgt på et år…

Skabe mulighed for yderligere handelsvolumen i Frederikssund
Centret skal i det hele taget gennem sine aktiviteter bidrage til at udvikle og synliggøre områdets erhvervsmæssige,
udviklingsmæssige og oplevelsesmæssige kvaliteter.
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17 Folkeoplysningsudvalgets medlemmer valgt
Omkring 60 personer fra kultur- og fritidslivet mødte torsdag den 11. januar op på Åbjergskolen til det første valg til
Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg.
Alle hovedområder fik valgt såvel medlemmer som suppleanter til udvalget. Når Byrådet har godkendt sammensætningen
kan udvalget påbegynde arbejdet.
Følgende personer blev valgt:
Idrætten
Anne Lise Hansen, Jørlunde Skytteforening
Søren Højlyng, Skibby Tennis- og Badminton Klub.
Aftenskolerne
Ruth Rasmussen, Jægerspris Husflid
Hans Nordskov, AOF.
Det almene kulturområde
Verner Larsen, Historisk Forening i Frederikssund
Per Gottlieb, Jægerspris Amatør Scene.
Spejderne
Alice Linning, Svaneungerne Frederikssund.
Handicaporganisationerne
Tommy Fritzen, LEV.
Byrådet har på sit konstituerende møde i december udpeget følgende politikere til udvalget: Jens Brogaard Jensen (V),
Hanne Kyvsgaard (C) og Kenneth Jensen (A).
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19 Modeller for fremtidens brand- og redningsberedskab
Både kommunesammenlægningen og nye nationale bestemmelser vil komme til at betyde ændringer i opbygningen af
Frederikssund Kommunes samlede brand- og redningsberedskab.
Før var der fire selvstændige beredskaber, nu er der ét samlet beredskab. Hvor man før havde reserver hver for sig, er
man nu så at sige hinandens reserver, og det betyder at der kan laves en mere hensigtsmæssig opbygning med færre
brandbiler m.m. - også kaldet slukningstog. Der bliver fremover færre biler på de enkelte brandstationer.
For det andet følger de nationale retningslinjer for de kommunale beredskaber ikke længere bare befolkningstallet så at
sige efter en tabel, nu skal der nu laves en meget konkret og lokal vurdering af hvilken risiko der er for brande og ulykker
m.v. som grundlag for dimensioneringen.
For et års tid siden fik den ny storkommune ny beredskabschef - Kim Lintrup - og han og beredskabsstaben har siden
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arbejdet på at skabe grundlaget for at dimensionere brand- og redningsberedskabet. Først har man minutiøst kortlagt
hvilke brande og andre ulykker der faktisk sker, i form af en statistik for de seneste fire år der fortæller hvor, hvornår, hvor
tit og frem for alt hvad der ’plejer’ at ske.
Derefter har beredskabschefen og de stedkendte og erfarne brandfolk kortlagt kommunens bolig- og erhvervsområder,
institutioner, kulturelle værdier, trafikforhold og meget mere. Det hele er samlet i en meget udførlig beskrivelse af i alt 80
'hændelser' der omfatter alt fra container- til slotsbrande, ulykker på fjordene, kemikalieudslip, assistance ved
trafikulykker osv. Der er både tale om ulykker der faktisk er sket, og om andre som man rent fagligt er nødt til at forestille
sig kan ske.
Der er beskrevet fire modeller for det ny beredskab. En model beskriver beredskabet som det var før
kommunesammenlægningen - baseret på de gamle tabelopslag. De tre andre modeller er udarbejdet ud fra et mål om
inden for rimelig tid at kunne komme frem til et hvilket som helst sted i kommunen med både en passende første indsats
og anden indsats. Det har vist sig at det kan lade sig gøre selv om man samlet foretager en slankning på udstyrssiden,
ikke mindst i form af færre slukningstog.
Det betyder at der kommer til at stå færre biler på de enkelte brandstationer - fordi man som sagt kan være hinandens
reserve på en anden måde end før. Mandskabsmæssigt betyder det også at der i mange situationer vil kunne rykkes ud
med en mindre styrke til mindre hændelser. Tilpasningerne giver mulighed for opgradering af materiellet og for at bruge
flere kræfter på forebyggende arbejde, tilsyn m.v.
Der lægges også op til at det frivillige beredskab - de der arbejder under den blå trekant – forsat indgår som en vigtig del
af det samlede beredskab.Der vil stadig være brug for de frivillige som støtte ved større opgaver eller fx når der skal
holdes liv kvægbesætninger efter et større strømsvigt, således som det skete sidste år.
De fire modeller er i beredskabsteknisk sprog beskrevet således:
- Model 1 der beskriver det afpassede beredskab
- Model 2 der beskriver det absolut minimale afhjælpende beredskab
- Model 3 der beskriver det minimale tilpassede afhjælpende beredskab
- Model 4 der beskriver det nuværende afhjælpende beredskab
Model 1 og model 4 bibeholdes de fire eksisterende beredskabsstationer i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og
Slangerup. Model 4 er den der kommet nærmest de hidtidige forhold. I modellerne 2 og 3 nedlægges stationerne i
Frederikssund og Slangerup mod at der bygges en helt ny station et sted øst for Roskilde Fjord. Det samme kan ikke
lade sig gøre i Hornsherred fordi det dér vil give for lange afstande og dermed også for lange responstider i de fjernest
liggende områder. En eventuel ny østlig beredskabsstation vil formentlig skulle etableres i eller ved en af byerne for at
gøre det muligt for de deltidsansatte brandmænd at nå frem til stationen og rykke ud inden for de maksimale fem
minutter.
De fire modeller vil kunne mikses, eller der kan planlægges et forløb, således at man i nogle år følger én model for
senere at gå over til en anden. Det er op til Beredskabskommissionen og Byrådet at beslutte. Beredskabschefen står
fagligt inde for de opstillede modeller.
Beredskabskommissionen mødtes onsdag den 18. januar og besluttede at der inden der træffer endelig beslutning om
hvilken model der skal indstilles til Byrådet, skal ske en høring hos personaleorganisationerne. Herefter kommer
Beredskabskommissionen så med en indstilling, og Byrådet træffer en foreløbig beslutning. Derefter er det
Beredskabsstyrelsens tur til at blive hørt - hvorefter processen starter delvis forfra. Først en gang til efteråret ventes
Byrådet at kunne træffe endelig beslutning.
Beredskabschefen giver i øvrigt udtryk for at han synes at han i samarbejdet med brandfolkene og deres repræsentanter
har mødt et imponerende flot sagligt med- og modspil hvor der overvejende kigges på sagerne med de
beredskabsfaglige briller på. Målet er fælles, nemlig at kunne sætte den rigtige styrke og indsats ind på det rigtige
tidspunkt.
2007 1

22 Grundejer beder kommune udpege prøvesteder
Der har i et stykke tid gået rygter om deponering af forurenet jord ved opfyldning af en gammel grusgrav på Skibbyvej 6 i
Krogstrup. Nu ønsker entreprenøren, der samtidig er ejer af grusgraven, at gøre en aktiv indsats for at mane disse rygter
i jorden.
Han har derfor bedt Frederikssund Kommunes miljøafdeling være uvildig instans og pege på en række steder hvor der
kan tages prøver. Så vil han for egen regning lade prøverne udtage og få dem analyseret.
Ejeren af grusgraven oplyser at han har dokumentation for alt den tilførte jord, og han ønsker med prøverne at
sandsynliggøre at der kun er tilført ren jord til grusgraven.
Kommunen har naturligvis påtaget sig opgaven med at udpege prøvestederne for dermed at give ejeren mulighed for at
sandsynliggøre at det drejer sig om ren jord.
Opfyldningen af grusgraven er sket i henhold til en landzonetilladelse, og opfyldninger er meddelt afsluttet, men der
mangler en efterregulering af terrænet som skal udføres når det igen er muligt at køre på jorden. Ejeren har i den
forbindelse oplyst at det bygningsaffald som har været anvendt som midlertidigt køreunderlag, bliver samlet sammen for
at blive brugt til anlæg af en vejkasse for en ny indkørsel han er ved at søge tilladelse til.
Mange har i forbindelse med den offentlige interesse for sagen givet udtryk for forundring over at kommunen ikke fører
kontrol med hvad der tilføres ved sådan en opfyldning. Det er imidlertid sådan at man frit kan flytte og transportere ren
jord, mens der er nøje kontrol med jord som føres væk fra grunde der er registreret som forurenede eller muligt
forurenede.
Det er således dels styringen af den forurenede jord, dels den interesse som ejerne af ejendomme har for ikke at påføre
sig et problem, der sikrer mod tilfældig deponering af forurenet jord.
Morten Skovgaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, udtaler at hverken han eller kommunen på noget tidspunkt har
haft nogen grund til mistanke om at kravet om kun at måtte fylde op med ren jord, skulle være overtrådt. Derfor har man
heller ikke kunnet eller villet stille krav om prøveudtagning eller lignende.
Morten Skovgaard tilkendegiver dog samtidig at han er utrolig glad for det initiativ som ejeren har taget, og at han håber
at initiativet vil kunne mane rygterne og usikkerheden i jorden.
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23 Connie Wilhjelm leder af den nye Frederikssund Musikskole
Musikskoleleder Connie Wilhjelm er udpeget som leder af den nye Frederikssund Musikskole.
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Connie Wilhjelm, der er cand.mag. i musik og økonomi, har siden september 2000 været leder af FrederikssundJægerspris Musikskole.
De tre 'gamle' musikskoler i Skibby, Slangerup og Frederikssund-Jægerspris fortsætter den planlagte undervisning frem
til sæsonafslutningen.
2007 1

25 Aftale om samarbejde om sundhedsopgaver
Det samlede offentlige sundhedsvæsen i Danmark involverer flere forskellige parter - nemlig kommunen og regionen og
herunder de praktiserende læger. Ifølge Sundhedsloven skal der i hver valgperiode laves en sundhedsaftale der
beskriver hvordan samarbejdet mellem parterne skal foregå.
Med sundhedsaftalerne skal parterne søge at sikre sammenhæng og koordination af den indsats der ydes over for
patienterne og borgerne på hospitalerne, hos de praktiserende læger og i kommunerne. Målet er at patienterne
undersøges, behandles og plejes i sammenhængende forløb af høj kvalitet.
I Region Hovedstadens område er man i gang med at etablere den første af disse sundhedsaftaler. Den består dels af en
generel aftale mellem regionen og alle regionens 29 kommuner og dels af en allonge (tilføjelse) som fastlægger konkrete
aftaler mellem regionen og den enkelte kommune. Arbejdet med at lave den basis-sundhedsaftale som alle kommuner i
regionen er forpligtet af, foregår i et stort sundhedskoordinationsudvalg.
Forhandlingerne mellem regionen og de enkelte kommuner har handlet om kommunens forhold til det eller de sygehuse
kommunen er knyttet til via et optageområde – i Frederikssund Kommunes tilfælde Nordsjællands Hospital som er det
gamle Frederiksborg Amts sygehuse i Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Esbønderup og Hørsholm.
Alle de lokale sundhedsaftaler (allongerne) er nu forhandlet færdige og parat til endelig behandling i
Sundhedskoordinationsudvalget. Den samlede sundhedsaftale skal her i kommunen godkendes endeligt i Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget den 6. februar og i Byrådet den 27. februar. Sundhedsaftalen og den lokale allonge er for tiden i
høring hos Ældrerådet og Handikaprådet i Frederikssund Kommune.
Obligatoriske emner i aftalerne
Ifølge Sundhedsloven er der seks obligatoriske områder der skal indgå i sundhedsaftalerne:
Udskrivning
Et af de kritiske punkter i det sammenhængende patientforløb en udskrivelsen fra sygehuset. Udskrivelser af patienter
med behov for kommunal hjælp eller pleje skal varsles over for kommunen så tidligt som muligt, og her er der fortsat et
uafklaret forhold mellem det lokale hospital – Nordsjællands Hospital – og Frederikssund Kommune m.fl. om hvor sent
udskrivningen kan varsles.
Der er enighed om at overvåge området, herunder også hvordan det fungerer med at sygehuset over for kommunen skal
beskrive hvordan patientens funktionsniveau kan have ændret sig i forhold til før indlæggelsen – altså om patienten
eventuelt har brug for (mere) hjælp eller pleje.
I aftalen mellem kommunen og Nordsjællands Hospital er det fastlagt at man indtil videre fortsætter den hidtil gældende
praksis om at patienterne ved udskrivelsen får medicin med hjem til fire dages forbrug – hvis sygehuset under
indlæggelsen har ændret i medicinordinationen.
Indlæggelser
Her er formålet at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser, og indtil videre er det aftalt at der skal laves evalueringer af
alle indlæggelser der varer under et døgn, og alle genindlæggelser der sker inden for en måned efter seneste
indlæggelse. Evalueringerne (eller audits som det kaldes i fagsproget) omfatter i første omgang nogle særlige grupper,
nemlig diabetes-patienter og patienter med KOL (rygerlunger).
Genoptræning
Her er formålet at skabe sammenhængende genoptræningsforløb. Regionen (Nordsjællands Hospital) er ifølge
Sundhedsloven forpligtet til at udarbejde genoptræningsplan ved udskrivelse, og ifølge loven er det regionen/sygehuset
der har ansvaret for den specialiserede genoptræning, mens det er kommunerne der har ansvaret for den efterfølgende
almene genoptræning. Det er kommunen der betaler for al genoptræning uanset hvor den foregår.
Regionen (Nordsjællands Hospital) og kommunen er her enige om at der skal arbejdes med overgangene mellem
specialiseret og almen genoptræning gennem konkrete beskrivelser af genoptræningsforløb, og derfor er det også
bestemt at kommunen skal have alle genoptræningsplaner tilsendt for bedre at kunne følge udviklingen og
resurseforbruget.
Hjælpemidler
Dette område reguleres primært af Serviceloven, men trods er nyt statsligt cirkulære er der fortsat en række uafklarede
forhold. Det er derfor aftalt at de hidtidige aftaler videreføres indtil parterne i fællesskab har udredt forholdene og indgået
ny aftale.
Forebyggelse og sundhedsfremme
Regionen skal arbejde med patientrettet forebyggelse når patienterne er i kontakt med hospitalsvæsenet og
praksissektoren. Kommunen har også opgaver inden for den patientrettede forebyggelse, og derudover har den et stort
ansvar for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i bred forstand.
Der er mulighed for at sygehusene og kommunerne arbejder med fælles projekter, og regionen ønsker her at der
arbejdes med nogle bestemte temaer over for alle kommuner. I år ønsker regionen at arbejde med type 2 diabetes og
kronisk obstruktiv lungelidelse, KOL – også kaldet ’rygerlunger’. Om Frederikssund Kommune vil gå ind i sådanne
projekter er endnu uafklaret.
Frederikssund Kommune har med Nordsjællands Hospital konkret aftalt at der skal udvikles fælles forløbsprogrammer og
skabes en klar arbejdsdeling mellem parterne. Det handler i første omgang om emner inden for det såkaldte KRAMområde (kost, rygning, alkohol, motion), folkesygdommene diabetes og KOL, samt børn i misbrugsfamilier.
Psykiatri
Det er aftalt at den aktuelle arbejdsdeling mellem kommuner, region og praktiserende læger skal kortlægges i løbet af
året. Aftalen omfatter almindelige diagnosegrupper, samt patienter med ikke-psykotiske lidelser, herunder særligt
patienter med spiseforstyrrelser og depression og børn med udviklingshæmning og sindslidelse.
Også på psykiatriområdet arrangeres evalueringer hvor kvaliteten af patientforløbene drøftes mellem region og
kommuner.

7

2007 1

26 Rotter ved børneinstitution - børnene hurtigt flyttet
Personalet ved den integrerede institution Vandkunsten i Jægerspris opdagede fredag den 26. januar et rotteangreb ved
institutionens kloak. Lederen rettede straks henvendelse til børneforvaltning som hurtigt inspicerede børnehaven med
eksperter fra teknisk forvaltning og sundhedsmyndighederne.
På anbefaling af kommunelæge Vibeke Manniche var der ingen tøven i børneforvaltningen, og institutionen blev rømmet
for ikke at udsætte børn og personale for unødig risiko.
Mens kloakforholdene udbedres, og der gøres hovedrent i institutionen, kan børnehavebørnene og de store
vuggestuebørn glæde sig til at tilbringe den kommende uge på Fasangården ved Jægerspris Slot.
De mindre børn vil blive passet i egnede lokaler i legestuen i Frederikssund. Det forventes at børnene er tilbage i deres
vante omgivelser i Vandkunsten mandag den 5. februar.
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29 Fyringer undgået på børneområdet
Frederikssund Kommune har helt undgået fyringer i forbindelse med den personalereduktion der var en konsekvens af en
samordning af normeringerne i børn- og ungeinstitutionerne i forbindelse med kommunesammenlægningen.
2007-budgettet, som Sammenlægningsudvalget vedtog i efteråret, betød at der samlet set skulle ske en reduktion af
normeringerne på områderne dagtilbud (daginstiturioner), skolefritidsordninger (SFO) og klubber svarende til i alt cirka 80
stillinger. Det var især på SFO- og klubområdet der skulle ske personalereduktioner.
Der har omkring årsskiftet været ansættelsesstop på området, men allerede efter få uger betød den løbende
personaleomsætning blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere at peronalereduktionen var lykkedes uden fyringer.
Der har dels været en naturlig afgang af medarbejdere der er gået på pension, og af medarbejdere der har søgt andet
arbejde. Undervejs er der så fundet nye job til overtalligt personale gennem interne jobrotationer.
- Det er meget glædeligt at det på den måde har været muligt at tilbyde nogle af vore medarbejdere interne
omplaceringer, siger Anne-Mette Worch, formand for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, og roser institutionslederne for
stor ansvarlighed i den vanskelige situation. - Der er al mulig grund til at fremhæve deres indsats i løsningen af opgaven,
siger Anne-Mette Worch.
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29 Frederikssund Kommune søger to fuldtids kommunallæger
Frederikssund Kommune opruster på sundhedsområdet og søger to fuldtids kommunallæger som – sammen med gamle
Frederikssund Kommunes mangeårige kommunallæge Vibeke Manniche – skal varetage kommunens opgaver inden for
sundhedsfremme og forebyggelse.
Området er delt i tre hovedområder. Der er dels et generelt arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse som
fastlægges nærmere i sammenhæng med udviklingen af en egentlig sundhedspolitik for kommunen. Arbejdet med
undersøgelser og projekter inden for forebyggelse og sundhedsfremme i bred forstand anslås at beslaglægge cirka en
femtedel af lægeteamets arbejde.
De tre læger skal også fungere som børne- og ungelæger (’skolelæger’) og som konsulenter i arbejdsmarkedssager og
sociale sager. Her antages det at resurserne kan fordeles nogenlunde ligeligt med cirka 40 procent til hvert område.
Hvordan de tre læger helt konkret fordeler opgaverne mellem sig, vil afhænge af hvilke kompetencer og interesser de
hver for sig går til opgaverne med.
Når kommunen kan opruste området med yderligere to kommunallæger, skyldes det dels selve sammenlægningen af de
fire gamle kommuner. Men det er også en konsekvens af strukturreformen hvor en stor del af ansvaret for
sundhedsfremme og forebyggelse er flyttet fra det nedlagte amt til kommunen.
De tre kommunallæger skal danne et lægeligt team og indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med øvrige medarbejdere i
Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen, Socialforvaltningen, Jobcentret og i øvrigt bredt i kommunens forvaltning og på
dens institutioner. Da arbejdsområdet i mange henseender er nyt, bliver der store muligheder for at lægerne selv kan
komme til at præge udviklingen.
De kvalifikationer der i øvrigt efterspørges, er bred lægeerfaring og specialuddannelse i almen medicin, pædiatri
(børneområdet), socialmedicin eller samfundsmedicin.
De tre hovedarbejdsområder for kommunallægerne
Sundhedsfremme og forebyggelse
Fra årsskiftet har kommunen fået det fulde ansvar for den borgerrettede forebyggelse, og fordelingen af ansvaret for den
patientrettede forebyggelse skal kommunen indgå aftale med regionen om. Opgaverne bliver blandt andet indsamling af
viden og dokumentation i forbindelse med projekter, vurdering af sundhedsforhold i kommunen (helbredsprofil),
dokumentation af sammenhæng mellem fysisk miljø og sundhed/sygdom, forebyggelse af livsstilssygdomme og
undervisning af institutionspersonale i at forebygge smitsomme sygdomme og arbejde med sundhedsfremme.
Børne- og ungelægefunktioner
Arbejdsområdet består i følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om ”Forebyggende sundhedsordninger for børn og
unge” af opgaver som undersøgelser af skolebørn (ind– og udskolingsundersøgelser), overvågning af børn og unges
sundhed, undersøgelse, opsporing og vejledning i forhold til børn med særlige behov og rådgivning og vejledning af
andre faggrupper og kommunale myndigheder der arbejder med børn og unge.
Arbejdsmarkedsopgaver og sociale opgaver
I sager med helbredsmæssige aspekter medvirker kommunallægerne ved fremskaffelsen og vurderingen af relevante
helbredsmæssige oplysninger. Lægen fungerer som lægelig konsulent på opgaven idet myndigheden og dermed
afgørelsen stadig ligger hos sagsbehandleren. Det kan typisk handle om arbejdsmarkedssager som sygedagpenge,
førtidspension, revalidering, arbejdsevnevurdering, fleksjob og kontanthjælp, om ansøgninger om økonomisk støtte efter
Serviceloven til merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste til fx hjemmeboende børn med nedsat funktionsevne og om
vurdering af ansøgninger om hjælpemidler, boligindretning og lån til bil.
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30 En helbredsprofil som grundlag for en sundhedsplan
Frederikssund Kommune har med strukturreformen som noget nyt fået til opgave at tilbyde borgerne sundhedsfremme.
Der blev sidste år lavet en undersøgelse af borgernes helbred - en helbredsprofil - med borgernes egen vurdering af
deres helbred, livskvalitet, sygelighed, brug af sundhedsvæsenet, sundhedsadfærd, arbejdsforhold og sociale relationer.
Kommunen kan med helbredsprofilen målrette indsatsen for sundhedsfremme.
Helbredsprofilen blev forelagt Byrådet den 30. januar hvor rapporten blev drøftet som optakt til udformningen af en
egentlig sundhedsplan der skal prioritere den kommunale indsats. Planen udarbejdes på kommende møder i Sundheds-
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og Forebyggelsesudvalget og Byrådet.
Undersøgelsen er foretaget blandt (ny) Frederikssund Kommunes omkring 45.000 indbyggere i oktober og november
2006 i samarbejde med konsulentfirmaet Type2dialog ApS. Spørgeskemaet, der er lavet efter den model som Statens
Institut fra Folkesundhed anbefaler, blev sendt til 2000 tilfældigt udvalgte borgere over 15 år. Der indkom i alt 1016 svar,
og det er nok til at give analysen et repræsentativt grundlag.
Resultaterne
Helbredsprofilen viser at de fleste borgere er sunde og raske, men også at der er en vis sygelighed og risikofaktorer i
borgernes sundhedsadfærd. Der er pæne variationer i borgernes vurdering af deres helbredstilstand. Således er andelen
med godt eller virkelig godt selvvurderet helbred lavere blandt kvinder end blandt mænd, lavere blandt ældre end blandt
yngre, lavere blandt arbejdsløse end blandt erhvervsaktive og lavere blandt borgere med kort uddannelse end blandt
borgere med længere uddannelse.
På samme måde viser helbredsprofilen at der blandt ældre er større sygelighed, fx diabetes og forhøjet blodtryk, og øget
brug af sundhedsvæsenet. Det er dog ikke entydigt de ældre der har ringe helbred – også blandt de andre aldersgrupper
er der forekomst af sygelighed og risikofaktorer.
Ser man på kønsforskelle, har kvinder i forhold til mænd et større forbrug af medicin og lægehjælp og har samtidig i
højere grad stress, forhøjet blodtryk, hovedpine, smerter, træthed og kronisk sygdom. Derimod har kvinder færre
livsstilsrelaterede risikofaktorer end mænd. Kvinder er i mindre grad storrygere, færre har et overforbrug af alkohol, de
spiser i højere grad grønt og frugt, og der er færre overvægtige.
I forhold til resten af landet er der i Frederikssund en noget højere forekomst af sygdom og symptomer, men ikke af
kronisk sygdom. I Frederikssund er der også et højere forbrug af sundhedsvæsen og medicin, flere overvægtige, flere
med svage sociale relationer og færre med et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred.
Til gengæld er der flere frederikssundere der spiser frugt, færre storrygere og en højere andel af borgere der dyrke hård
eller mellemhård motion.
Overordnet set har to tredjedele af Frederikssunds borgere et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, mere end fire
ud af fem er næsten aldrig eller blot af og til stressede, og de fleste af de ældre over 60 år har gode fysiske og
kommunikative funktionsevner. Fire ud af fem har ikke været besværet af sygdom inden for de sidste to uger. Dog
har mellem en tredjedel og op til halvdelen af borgerne inden for de sidste to uger haft symptomer som smerter eller
ubehag i nakke, skuldre, ryg eller andre dele af kroppen eller andre hyppige symptomer som træthed og hovedpine.
Der er imidlertid en del borgere der kan fortælle om egentlig sygelighed. En tredjedel lever med en kronisk lidelse (mere
end et halvt års sygdom), et handikap eller en eftervirkning af en lidelse. De otte folkesygdomme og andre særlige
sygdomme forekommer meget forskelligt – svingende fra under en procent og op til tyve procent.
Sygdomme som fx hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes har meget med livsstil at gøre - altså forbundet med et miks
af dårlig kost, rygning, stort alkoholforbrug og manglende motionsvaner. Der er grupper af kommunens borgerne hvis
livsstil er præget af risikofaktorer som dårlig kost, overvægt, daglig rygning, fysisk inaktivitet og overforbrug af alkohol.
Anbefalingerne
Det positive er at næsten ni af ti borgere mener det er vigtigt selv at gøre en indsats for at bevare et godt helbred. Det
mener konsulentfirmaet er et godt udgangspunkt for en sundhedsfremmende indsats. Kommunen kan styrke de enkelte
borgere i at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme og give de kronisk syge resurser til at mestre livet med sygdommen.
Konsulentfirmaet anbefaler at Frederikssund Kommune gør en overordnet, borgerrettet indsats for at støtte den største
part af kommunens indbyggere til at blive ved med at have et godt helbred og en mindre sundhedsmæssig risikoadfærd.
Frem for at behandle risikofaktorerne hver for sig råder konsulenterne til at man ser på borgerens samlede adfærd.
Rygere er fx ofte fysisk inaktive, og på den måde sker der en ophobning af risikofaktorer som bidrager til at svække det
enkelte menneske og øge sårbarheden over for sygdom.
Som primært indsatsområde anbefales derfor de fire udvalgte risikofaktorer kost, rygning, alkohol og motion - de såkaldte
KRAM-faktorer - med indsatser med fokus på borgere der spiser under 600 gram grønt og frugt, er overvægtige og
særligt svært overvægtige, ryger dagligt, især storrygere, indtager mere end fem genstande på en gang og er fysisk
inaktive og rører sig mindre end en halv time om dagen.
Som et andet indsatsområde over for borgerne bredt anbefales forebyggelse af sundhedsbelastende arbejdsmiljøer. Her
skal indsatsen særligt rettes mod forebyggelse af sygdomme i muskler og skelet samt stress og dermed forbundne
sygdomme. Indsatsen skal som udgangspunkt gælde de kommunale arbejdspladser, og om muligt skal også private
arbejdspladser inddrages.
Som det tredje borgerrettede område anbefales en indsats over for svage sociale netværk, og her tænkes særligt på den
ufrivillige ensomhed og på den støtte der er brug for for at mindske ensommes sårbarhed over for udvikling og forværring
af sygdomme. Og det er ikke kun ældre borgere der kan være ufrivilligt alene, det forekommer også blandt yngre
borgere.
Som patientrettet indsatsområde anbefales forebyggelse af senkomplikationer og eftervirkninger af kronisk sygdom. Det
gælder særligt de otte folkesygdomme: type 2 diabetes, forebyggelige kræftformer, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed,
muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom eller
’rygerlunger’).
Det anbefales at opspore borgere med kronisk sygdom og fremme de kronisk syges egenomsorg gennem uddannelses
og rehabilitering – fx patientskoler. Patienternes evne til at mestre et liv med sygdom skal styrkes, og patienter skal have
kompetencer og færdigheder til at reducere følgekomplikationer og øge livskvaliteten.
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Besparelser, ansættelsesstop og nyrekruttering
Sparekniven var i brug på det administrative område da man lagde den ny samlede Frederikssund Kommunes budget for
i år. Allerede i foråret sidste år blev der indført ansættelsesstop i administrationen. Ingen ledig stilling kunne genbesættes
før efter en helt konkret vurdering på allerhøjeste plan i kommunens ledelse.
Den skarpe personalestyring har allerede her kort efter årsskiftet resulteret i en samlet reduktion af den administrative
stab med 25 stillinger. De er så at sige rationaliseret bort over det seneste trekvarte år, og der er ikke sket afskedigelser.
Kommunalreformen har mange steder medført en stor omsætning af medarbejdere, men i de fire Frederikssundfusionskommuner har afgangen af medarbejdere dog ikke været væsentlig anderledes end årene forud.
Personalereduktionen har sammen med en række andre besparelser på administrationsbudgettet betydet at sparemålet
er nået. Besparelserne beløber sig til i alt 13-14 mio. kroner, og dermed er der blevet plads til puljer på omkring fire mio.
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kroner der skal bruges til omstilling og udvikling i forbindelse med fusionen af de fire gamle kommuner.
Der fusioneres nemlig ikke bare, der skal også ske en udvikling under opbygningen af den ny kommune. Derfor er det
nødvendigt at opprioritere medarbejder- og lederudvikling, økonomistyring, kommunikation, planlægning og flere andre
områder. Den kommunale ’maskine’ skal opkvalificeres, specialiseres og have stærkere strategiske kompetencer.
- Vi er nu i en situation hvor der er et vist rum for nyrekruttering, siger ordførende direktør Karsten Ole Knudsen. - Der er
skabt plads til en glidende ændring og udvikling af medarbejderkompetencerne i kommunen. I øjeblikket er der især brug
for at styrke ledelse og administration med højtuddannede og faglige specialister.
Ifølge den ordførende direktør fastholdes ansættelsesstoppet, men samtidig vil der også foregå en nyrekruttering. I den
kommende tid vil der derfor komme en række stillingsopslag fra Frederikssund Kommune. I disse dage opslås der
således nogle chefstillinger til genbesættelse. Det drejer sig om en chef for dagpasningen, en chef for HR-området, en
budgetchef og en IKT-chef.
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Hjemmehjælpen indfører ny indkøbsordning
Frederikssund Kommune har indgået aftale med det internetbaserede supermarked Intervare A/S om at være leverandør
til den kommunale hjemmehjælps indkøbsordning.
Den ny ordning gælder fra 1. marts og betyder at det ikke længere er hjemmehjælperen der køber ind. Borgere der er
visiteret til indkøb via den kommunale hjemmehjælp, får i stedet leveret varerne direkte fra supermarkedet Intervare A/S.
Hjemmehjælpen kan hjælpe med at udfylde bestillingsseddel for de borgere der har behov for hjælp.
Grundene til at kommunen har valgt at indgå kontrakt med Intervare er blandt andet at borgerne selv kan bestemme
hvilken dag de ønsker varerne leveret, og at firmaet ikke har nogen nedre eller øvre grænser for hvor meget man kan
bestille per gang.
Intervare har to store varekataloger, et til kvalitetssupermarkedet og et til discountsupermarkedet, begge med
farvebilleder af og priser på alle varerne. Man kan frit vælge varer fra begge kataloger. Firmaet sender ugentlige
tilbudsaviser ud.
Endnu en fordel er at varerne betales en gang om måneden via Betalings Service. Det at brugerne af indkøbsordningen
ikke skal ligge inde med kontanter til betaling af varerne, er med til at mindske risikoen for tricktyverier og lignende.
Formanden for Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning mener at kommunen ved at kombinere harmoniseringen
med nytænkning på indkøbsområdet har opnået en god gevinst for kommunens ældre.
- Den enkelte ældre får nu et stort og varieret varetilbud til rimelige priser. Kataloget er indbydende, og varerne er nemme
at bestille, og ikke mindst leveres de lige til døren den dag man ønsker. Jeg tror der bliver stor tilfredshed med denne
mulighed for at handle, siger Tina Tving Stauning
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Færgegården nu kommunal
Fra årsskiftet er Museet Færgegården* en kommunal institution. Bagud ligger en 23-årig periode som 'selvejer', men med
flere kommunale 'sponsorer'. Nu er der kun en og samme ejer og sponsor, nemlig (ny) Frederikssund Kommune. Den 24.
januar samledes den nyudpegede bestyrelse bestående af fire byrådspolitikere - Hanne Kyvsgaard, Jess Ross Andersen,
Knud B. Christoffersen og Michael Harder - hvoraf sidstnævnte blev valgt som formand.
I bestyrelsen sidder også to repræsentanter for de fire historiske foreninger i kommunen. De to repræsentanter udpeges
af de historiske foreninger i Frederikssund og Skibby. De var også repræsenteret på det konstituerende møde, men de
endelige repræsentanter udpeges først på foreningernes generalforsamlinger i løbet af den næste måneds tid.
I forbindelse med konstitueringen besluttede bestyrelsen at invitere de to andre foreninger fra Slangerup og Jægerspris til
at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det bliver formelt kun med taleret, men det får måske ikke den store praktiske betydning.
Man forventer nemlig at kunne tale sig frem til beslutningerne.
Der er ifølge museumsinspektør Hans-Henrik Landert solid tradition for et rigtig godt samarbejde mellem museet og
foreningerne, og der er ingen grund til at forvente andet i fremtiden. Han har selv været med til at foreslå at erstatte
selvejet med en tilværelse som ægte kommunal institution og forventer sig meget af den ny ledelsesform med en
bestyrelse med direkte kontakt til den bevilgende myndighed.
Hans-Henrik Landert mener at befolkningen har taget deres museum til sig. Sidste år var der 11.500 besøgende, og det
synes han er flot taget i betragtning at Færgegården er et meget lille museum uden mange faciliteter. - Vi kan ikke
engang byde på en kop kaffe, som han siger, og vi er oppe mod stærk konkurrence fra alle de andre, nære og fjerne
seværdigheder og oplevelser der trækker i moderne mennesker og familier.
Men mange har altså alligevel øje for det lokale fjordlandsmuseum hvor man kan blive klogere på egnens historie som jo
strækker sig helt tilbage til de første bosættelser, og hvor fjorden har været omdrejningspunkt for udviklingen fra
køkkenmøddinger til sommerhuse.
Museumsinspektøren fremhæver to af museets stærke sider. Dels skoletjenesten som både fungerer i huset på
Færgelundsvej og til søs med museumsskibet Skarven. Og så er der de arkæologiske aktiviteter som for tiden drives
frem af en hurtig byudvikling hvor bygherrer efter loven skal betale for arkæologiske undersøgelser. Museet har to
dygtige arkæologer, hvoraf den ene, Søren Sørensen, har været ved Færgegården siden 1988 og kender området til
vands og til lands som sin egen bukselomme. Han har ikke blot et lokalt og nationalt, men også et stærkt europæisk
renommé.
Men museet har også et rigtig gedigent problem. Et opbevaringsproblem. Der er ikke råd til ordentlig opbevaring af de
dele af samlingerne der består af naturmaterialer som fx træ, skind og uld. De kan ikke tåle at være i de kolde og fugtige
landbrugsbygninger museet har råd til at leje sig ind i. - Vi har Kulturarvsstyrelsen efter os i denne sag, siger Hans-Henrik
Landert, og skal snart om ikke andet så præstere en plan for hvordan museet vil sikre samlingernes bevarelse.
* Det officielle navn er nu "Museet Færgegården"
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Handicaprådet i Frederikssund Kommune
Handicaprådet, som er et lovbestemt udvalg, skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter
mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål der vedrører borgere med handicap. Handicappede betragtes i
denne sammenhæng som borgere som på grund af fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse er forhindret eller
begrænset i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer med betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke
behandle enkeltpersoners forhold, og det er heller ikke et klageorgang.
Handicrådet vælges for fire år ad gangen og består af fem byrådspolitikere og fem repræsentanter for organisationer for
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handicappede, heraf fire valgt af DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer. Det nuværende handicapråd er
konstitueret i januar i år.
Formand for Handicaprådet er byrådsmedlem, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Allan Madsen,
næstformand er Astrid Schøbel der repræsenterer Landsforeningen LEV. Rådets øvrige medlemmer er
byrådsmedlemmerne Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning og Anne Mette Worch samt Heidi Demant, Ordblinde- og
Dysleksiforeningen, Knud Knudsen, Dansk Handicapforbund, Jimmy Larsen, Dansk Blindesamfund, og Ninette Hartwich,
Børn- og Ungeområdet (indstillet af LEV).
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Tilbage til Vandkunsten på onsdag
Børn og pædagogerne vender på onsdag den 7. februar tilbage til den integrerede institution Vandkunsten i Jægerspris.
Rottefængeren kunne torsdag den 1. februar, en lille uge efter evakueringen, melde institutionen fri for skadedyr.
Kloaksystemet er gennemgået og ordnet, så dyrene ikke kan trænge ind i institutionen.
Herefter er der sat en større hovedrengøring i gang. Alt inventar og ikke mindst materialer bliver gjort rent og desinficeret.
Møbler og andet der ikke kan gøres rent, bliver kasseret. Fødevarestyrelsen skal endelig godkende institutionen inden
den tages i brug.
Pædagogisk konsulent Ulrik Moll fortæller at institutionens ledelse og medarbejdere i hele forløbet har handlet med stor
konduite og sørget for at den midlertidige udstationering har været en god oplevelse for børnene og deres forældre.
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Skolerne overholder minimumskrav om timetal
Undervisningsministeriet offentliggjorde i december de seneste opgørelser for timetal i de forskellige fag på alle landets
skoler. Tallene, der stammer fra perioden 2003-2005, viste at der på fire af Frederikssund Kommunes skoler ikke blev
undervist i det lovpligtige antal timer i en række fag. Undervisningsministeriet skrev også til kommunen for at gøre
opmærksom på problemet og udbad sig en forklaring. Offentliggørelsen af timetallene på ministeriets hjemmeside fandt
også vej til den lokale presse.
I Undervisningsministeriets statistik figurerede fire af Frederikssund Kommunes skoler - Græse Bakke By Skolen,
Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Åbjergskolen. Henvendelsen fra Undervisningsministeriet fik naturligvis
kommunen til at undersøge forholdene. Konklusionen er at skolerne dengang levede op til og fortsat lever op til
minimumskravene. På Marienlystskolen startede et enkelt klassetrin i skoleåret 2005-06 på et lidt for lavt timetal i
naturfag, men skolen etablerede ekstra undervisning så timetallet samlet set blev overholdt for skoleåret. Kommunen har
skrevet til Undervisningsministeriet og berigtiget oplysningerne.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om sagen den 29. januar, og udvalgsformand Anne-Mette Worch
finder det ”både beroligende og tilfredsstillende at forvaltningens undersøgelse har vist at vi ikke har nogen skoler der
ikke mindst leverer lovens minimumstimetal.”
Om de politiske ønsker for fremtiden siger Anne Mette Worch: ”Vi ønsker en stærk folkeskole – og i forhold til timetallet er
det min opfattelse at vi bestræber os på at have et niveau der svarer til Undervisningsministeriets vejledende timetal.”
I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om timetal i folkeskolen er fastsat hvor mange undervisningstimer der skal
være i de enkelte fag på de enkelte klassetrin. Der sker både som minimumstal og som vejledende tal, og inden for disse
rammer kan den enkelte kommune udforme egne læseplaner. Det er kommunen der fastsætter serviceniveauet for
undervisningen i folkeskolen, og det almindeligste vil ifølge bekendtgørelsen være et niveau omkring det vejledende
timetal.
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Digitale kort på hjemmesiden
Digitale kort over kommunen - en ny mulighed på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Oven i kortene kan der lægges
en række temaer og signaturer der fortæller om matrikler, lokalplaner, institutioner og andre forhold bundet til steder og
områder. Det er lige til at gå på opdagelse i.
Gå ind på www.frederikssund.dk og find de digitale kort under By og Bolig - og gør som alle andre: Zoom ind og se først
det sted du selv bor. Længst oppefra er der et oversigtskort, tættere på skifter kortene efterhånden karakter, og tættest
på bliver de til luftfotos. Jo tættere på man er, jo mere detaljerede oplysninger kan man få at se, fx matrikler.
Og har man matriklerne fremme på kortet, kan man vælge temaet ejendom, og herunder enten ejendomsvurdering eller
ejendomsoplysninger - som så hentes frem ved dobbeltklik på matriklen. De fleste ejendomsoplysninger er dog
forbeholdt ejerne som kan få adgang til dem med digital signatur.
Et særligt korttema handler om kommunens institutioner, skoler m.v. Her kan man finde ud af hvad institutionerne hedder,
og hvor de ligger. Og har institutionen en hjemmeside, kan man klikke sig frem til den.
Når man åbner siden med digitale kort første gang, skal man installere et viewer-program. Det sker ved hjælp af en
dialogboks. Når man er lukket ind, er der seks-syv værktøjer til zoom m.m. som man skal lægge mærke til. De ligger
øverst i kortkanten. Man kan også åbne en spalte hvor man kan tænde og slukke for de forskellige signaturer og
korttemaer. Herudover er der endnu flere, langt mere avancerede funktioner (se vejledningen), og der kommer flere til
efterhånden.
Siden med de digitale kort er stadig under udvikling. Teknikerne og planlæggerne på kommunens teknik- og
planlægningskontorer i Slangerup er først lige begyndt at fodre WebGIS som systemet kaldes. GIS står for Geografisk
InformationsSystem.
På hjemmesiden findes der - også under By og Bolig - desuden et opslag der hedder Arealinformation. Det er de digitale
kort som Frederiksborg Amt tidligere havde, og som mange har været vant til at bruge på amtets nu lukkede hjemmeside.
Dette store kort-opslagsværk er gemt og kan nu findes via kommunens hjemmeside
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13 Aftale om specialundervisning med lokal aftenskole
Frederikssund Kommune har indgået aftale med en lokal aftenskole om specialundervisning for voksne. Aftalen er et
supplement til to større undervisnings- og træningsinstitutioner i Hillerød som kommunens handikappede voksne kan
henvises til.
I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne fra amterne overtaget opgaven med at skaffe voksne borgere
med fysiske eller psykiske funktionsproblemer den nødvendige kompenserende specialundervisning. Tilbuddet er til
borgere med behov for en særlig tilrettelagt undervisning, træning og rådgivning der skal afhjælpe eller begrænse
virkningerne af nedsatte funktionsevner. Tilbuddet gælder i de tilfælde hvor der ikke er andre relevante tilbud efter andre
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ordninger.
En stor del af undervisningen varetages af institutionerne Egedammen, som er et center for specialundervisning som
ligger i Hillerød, og Kommunikationscentret, som er et center for syns-, høre-, tale- og læsehandkappede også
beliggende i Hillerød. Begge centre er tidligere drevet af Frederiksborg Amt, men drives nu af Hillerød Kommune og med
mange af de nordsjællandske kommuners deltagelse.
Som supplement til disse uddannelsessteder har Frederikssund Kommune valgt at bibeholde en anden amtslig ordning,
og indgået en aftale med en lokal aftenskole, Specialundervisningen (DOF) i Hundested, om undervisning i
handikapridning og handikapsvømning samt bevægelseslære i vand og på gulv. Aftenskolen bruger forskellige faciliteter
på Slangerup-Lynge Rideskole, Skolen ved Kæret og Frederikssund Sygehus.
Rideundervisning gives fx til personer med bevægelsesvanskeligheder som følge af knogle- og muskellidelser,
hjerneskader, ulykker, sygdomme eller medfødte misdannelser. Svømmeundervisning gives fx til brystopererede som
skal lære at kompensere for følgerne af operationen for at undgå skæv holdning og slitage på kroppens led.
Der er årligt cirka 150 borgere der bruger den særlige specialundervisning under DOF-aftenskolen. Fra Frederikssund
Kommune er der cirka 150 borgere der deltager i undervisning på Egedammen. De forskellige undervisnings- og
støtteordninger på Kommunikationscentret bruges i større eller mindre omfang af cirka 850 voksne borgere.
Kommunikationscentret bruges også af en del kommunikationshandikappede børn og unge.
For at blive visiteret til kompenserende specialundervisning skal der være udsigt til en afhjælpning eller begrænsning af
virkningerne af de fysisk eller psykisk betingede funktionsnedsættelser. Der lægges en undervisningsplan for hver enkelt
deltager, og udviklingen evalueres løbende. Efterfølgende kan der blive tale om at gå over til en mindre intensiv træning
for at vedligeholde de opnåede færdigheder.

Mere om de tre undervisningsinstitutioner på deres respektive hjemmesider:
Egedammen (ikke helt opdateret)
Kommunikationscentret
Specialundervisningen (DOF) i Hundested
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21 Præsentation af Byrådet
Alle 27 byrådsmedlemmer er nu præsenteret her på hjemmesiden med personlige profiler.
Profilerne indeholder - ud over navn og adresse - portræt-foto, profession, telefonnummer, emailadresse, politisk
tilhørsforhold samt hverv i udvalg og andre tillidsposter.
Der er også links til de hjemmesider som enkelte politikere har.
Der er adgang til profilerne fra en samlet oversigt med klikbare fotos.
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21 Den nordlige og østlige del af Danmark blev fra natten til den
21. februar 2007 og helt frem til den 24. februar ramt af en
kraftig snestorm.
Et lavtryk passerede fra nordvest ned gennem landet og delte
Danmark i to. I hele den nordlige og østlige del af landet fik
man i lidt over et døgn kraftigt snefald og fygning.
Snestormen startede natten til onsdag den 21. februar i
Vendsyssel og bredte sig hurtigt til hele den nordlige og østlige
del af af landet, hvor den kulminerede i løbet af den 21.
februar og natten til den 22. februar med op til 40-50 cm sne
og meterhøje snedriver forårsaget af kraftig snefygning, der
gav store trafikale problemer.
Blæsende vejr i de efterfølgende dage gav kraftig fygning og
først den 24. februar var der bedring i vejret.
Snestormen overgik i den nordlige del af landet både
snestormen i 78/79 og 1996 - og var i denne del af landet en af de kraftigste gennem tiderne.
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22 Is og sne forsinker skraldeafhentningen
Sneen giver problemer for skraldebilerne og det betyder at vi er forsinkede med at tømme skraldespande og hente
skraldesække.
Vi beder om at du viser tålmodighed og sørger for at skraldemanden kan komme til at hente din spand eller skraldesæk.
Det kan du gøre ved at sætte spanden frem og fjerne sne og gruse på adgangsvejen.
Hvis forsinkelsen betyder at du har mere dagrenovation end der kan være i spanden/skraldesækken, kan du sætte en
sæk med det overskydende ved siden af. Den vil blive taget med når der tømmes.
Skraldemændene vurderer løbende føret og kører også i weekenden hvis det bliver nødvendigt.
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2 25 Borgmester Ole Find Jensen 60 år
Borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune, fylder 60
den 26. februar. Her følger den fødselsdagsomtale der har været
tilsendt de nationale og lokale aviser.
Ole Find Jensen er læreruddannet, og hans 26-årige lærerkarriere
forløb ved Holbæk Kommunes skolevæsen. Skolegerningen
sluttede da Ole Find Jensen i 1998 blev borgmester i Jægerspris
Kommune.
Medlem af Jægerspris Byråd blev han i 1990, og i perioden op til
borgmestervalget var han formand for kommunens Børne- og
Kulturudvalg.
Ved dannelsen af den ny Frederikssund Kommune - som samlede
gamle Frederikssund kommune og kommunerne Jægerspris,
Skibby og det meste af Slangerup - vandt Ole Find Jensen posten
som Socialdemokraternes borgmesterkandidat. Og siden vandt han med over 5000 personlige stemmer også
borgmesterposten. Det valgforbund Socialdemokraterne indgik i, fik absolut flertal, og det lykkedes allerede på valgnatten
i november 2005 Ole Find Jensen at skabe enighed om konstitueringen blandt samtlige partier og medlemmer af det
nyvalgte byråd - eller sammenlægningsudvalg som det hed i 2006.
Siden har den samarbejdsånd som også kendtes fra Ole Find Jensens ledelse af Jægerspris Byråd, præget
kommunestyret fra rådhuset i Frederikssund. Ole Find Jensen er den åbne dørs mand, han forsøger at tage sig tid til alle
- han siger aldrig nej til at medvirke ved aktiviteter i kommunen. Han kan holde en tale bare han ser en flagstang, som en
partifælle udtrykker det. Der er mange der gerne vil vies af Ole Find Jensen, og privat stiller han gerne med en
lejlighedssang.
Blandt politiske tillidshverv kan nævnes: medlem af bestyrelsen for Vestforbrændingen, medlem af den forberedende
bestyrelse for Trafikselskabet Movia samt formand for bestyrelsen på Dannerseminariet i Jægerspris.
Ellers har Ole Find Jensen’s hjerte igennem mange år banket for idrætten. Han har gennem snart 30 år boet i Dalby
sammen med sin kone Rikke og datteren Signe og har her været aktiv i den lokale idrætsforening som både træner, leder
og bestyrelsesmedlem.
På dagen holder han reception fra kl. 15 – 17 på Gerlev Kro, Bygaden 4, Jægerspris.
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28 Et døgn i Skibby
Fredag den 17. november 2006 var en mørk og regnfuld dag, og det var dagen hvor en stor gruppe borgere havde sat sig
for at skildre dagligdagen i Skibby. Cirka 100 frivillige fotografer med hvert sit engangskamera havde et døgn til at skildre
det de så som deres dagligdag.
Resultatet er blevet små fotografiske historier om hverdag, skolegang, arbejdsliv og fest, om naturen, byerne, vejene
og landskaberne, om byliv og landmandsliv og så videre. Alle billeder er ikke lige gode teknisk set, og det skyldes især
vejret og kameraerne, alligevel havde arrangørerne svært ved at vælge blandt de mange billeder.
Der er blevet udvalgt cirka 140 billeder der er blevet forstørret, og som udgør udstillingen. De resterende billeder er
fremlagt på udstillingen i fotomapper.
Udstillingen "Et døgn i Skibby” kan ses fra den 1. marts frem til den 14. april i gangen ved biblioteket i Skibby Biblioteks
åbningstid. Torsdag den 1. marts er der fernisering kl 16 hvor Skibby Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv byder på en lille
forfriskning og håber at se mange af de frivillige fotografer.
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Eco Nøgletal
Frederikssund Kommune er tilsluttet ECO Nøgletal fra Eco analyse A/S.
I ECO Nøgletal indgår fra 2007 i alt 18 udgiftsområder:

børnepasning

folkeskolen

tilbud til ældre

kontanthjælp og beskæftigelse af arbejdsløse

sygedagpenge

førtidspensioner

personlige tillæg

boligsikring

børn og unge med særlige behov

voksne med særlige behov

tilbud til udlændinge

fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

vejvæsen

redningsberedskab

administration

natur- og miljøbeskyttelse

sundhedspleje og tandpleje

sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
Det er muligt at udtrække specifikke nøgletal fra Frederikssund Kommune, og foretage sammenligninger med en række
udvalgte sammenligningskommuner, Region hovedstaden eller landet som helhed.
Klik HER for adgang til ECO Nøgletallene.
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Ny samlet heldagsskole
Byrådet har den 27. februar vedtaget en ny organisation af heldagsskolen i Frederikssund Kommune. De
fire eksisterende enheder fra de gamle kommuner samles i ét samlet skoletilbud for børn og unge der har brug for et
andet skoletilbud end folkeskolen. Med samlingen af tilbuddene skabes der en bæredygtig og fagligt mere robust enhed.
Det bliver Gyldenstenskolen i Frederikssund der fra 1. august skal lede det samlede tilbud, og heldagsskolen bliver
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placeret tre steder med afdelinger på Jægerspris Slot, i Frederikssund og i Skibby. Afdelingerne på Bakketoppen i
Frederikssund og på Svinget/Annekset i Jægerspris får til sammen plads til 50 børn fra børnehaveklasse til 7.klasse. På
Hanghøj i Skibby bliver der plads til 15–20 unge fra 8.klasse til 10.klasse. Foruden skoleundervisninger får afdelingerne
mulighed for socialpædagogiske aktiviteter og et udvidet forældresamarbejde.
De tidligere tilbud til denne gruppe elever har været personalemæssigt små, men den samlede heldagsskole får en
lærergruppe på mindst 35 lærere med muligheder for at yde velkvalificeret undervisning i alle fag på alle klassetrin.
- Vi har lavet et tilbud med udgangspunkt i de rammer vi har, samtidig med at vi får skabt et stærkere fagligt tilbud end
dem vi havde. Herudover har vi lagt vægt på at skabe et tilbud med visioner og udviklingsmuligheder, fortæller
udvalgsformand Anne-Mette Worch fra Opvækst- og Uddannelsesudvalget.
Efter kommunalreformen og flytningen af opgaver fra amt til kommuner er der kommet fokus på kommunernes indsats
over for sårbare børn og unge. Kommunerne skal løse langt flere opgaver lokalt, og regeringen vil følge kommunerne tæt
for at se om de leverer de nødvendige lokale løsninger.
- Vi vil naturligvis også forsat bruge tilbud uden for kommunens grænser hvis vi ikke selv kan løse opgaven, siger AnneMette Worch. - Men jeg forventer at vi med den nye struktur på området kan skabe nogle bedre og mere lokale tilbud end
dem vi ind i mellem må benytte os af i dag.
Gyldenstenskolen bliver kommunens største skole hvad angår personale. Ud over de nævnte afdelinger består skolen
også af en afdeling for børn med de særlige ADHD-vanskeligheder (tidligere kaldet DAMP), nemlig Kølholmskolen som
har elever fra hele det tidligere Frederiksborg Amt.
Byrådet har ikke taget stilling til den fremtidige brug af Hoffmeyers Hus i Slangerup som ikke skal bruges af den ny
heldagsskole.
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Høring om lokalplan for 3. etape af Sydbyen (Frederikssund)
Sydbyen - en ny Frederikssund-bydel - skyder nu hastigt op på markerne ud mod Roskilde Fjord lige syd for den
eksisterende by. Aksen i bydelen bliver Marbækvej. Bydelen grænser mod nord og øst til den eksisterende by, mod syd
fortsætter markerne, og mod vest ligger Roskilde Fjord og en stor park med strand, eng, skov og ’bjerge’.
Sydbyen har længe figureret i gamle Frederikssunds kommuneplaner, men for bare to år siden blev det hele meget
konkret med vedtagelsen af en helhedsplan i tre etaper. Lokalplanerne for de to første etaper er tidligere godkendt i
gamle Frederikssund Kommunes regi, og byggemodning og byggeri er allerede godt i gang. Faktisk er de første pionerbeboere allerede flyttet ind i deres nye huse på Gyldenstensvænge øst for Marbækvej.
Sydbyen kommer fuldt udbygget til at rumme op mod 300 boliger fordelt på en variation af række- og parcelhuse samt
dobbelthuse i 1 og 2 plan. Variationen af hustyper skal sikre en bred sammensætning af beboerne. Bydelen bliver en
grøn haveby med beplantninger langs veje og landskabskiler mellem boligområderne som skaber forbindelse til det åbne
land.
Etape 3 omfatter området vest for Marbækvej. Byrådet vedtog den 30. januar at fremlægge forslaget til lokalplanen til
offentlig høring. Teknisk set hedder det lokalplan nr. 1 fordi det bliver ny Frederikssund Kommunes første lokalplan.
Området rummer et boligområde med parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse samt et område til offentlig service – det er
det hjørne hvor der allerede ligger en daginstitution og en klub.
Lokalplanforslaget er fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 7. marts. Se forslaget på kommunens hjemmeside, i
administrationscentret i Slangerup eller på bibliotekerne. Bemærkninger til forslaget sendes til Frederikssund Kommune,
By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund inden den 2. maj.
Lokalplan 1 for Sydbyens 3. etape

2007 3

7

Orientering om affaldsgebyrer
Byrådet har vedtaget nye affaldsgebyrer med virkning fra den 1. januar 2007.
Formålet er at skabe ensartede gebyrer i hele den nye storkommune samt at skabe en større retfærdighed i fordelingen
af omkostningerne mellem på den ene side erhvervsvirksomheder/institutioner og på den anden side husstandene.
En ejendom/husstand opkræves gebyr for:
1. afhentning af dagrenovation
2. genbrugsplads
3. farligt affald
Erhvervsejendomme opkræves tillige et grundgebyr som dækker administration og planlægning generelt samt særlige
ordninger og tiltag vedr. erhvervsaffald.
Læs nærmere her om hvad ordningerne koster

2007 3

7

Opkrævning på forbrugsafgifter til borgere i tidligere Slangerup Kommune er på vej.
De fleste borgere har nu modtaget deres ejendomsskattebillet og opkrævning for forbrugsafgifterne i 2007.
Af tekniske årsager har borgerne i tidligere Slangerup kommune endnu ikke modtaget opkrævningen på
forbrugsafgifterne.
Opkrævningerne udsendes fra midten af marts måned.
Der vil blive opkrævet for følgende ordninger:
Renovation
Vandafledningsbidrag
Tømningsordning
Tidspunktet for betaling er den 1. april 2007 med sidste rettidig indbetalingsdag den 10. april 2007.
Bemærk at forbrugsafgifterne skal tilmeldes som en ny aftale med et Pengeinstitut, hvis betalingen fremover skal ske via
PBS. Husk at betale regningen som du plejer, indtil den konkrete betaling med beløb står på betalingsoversigten.
Da borgerne i tidligere Slangerup Kommune ikke tidligere er blevet opkrævet via forbrugsafgiftssystemet, kan det
medføre at mange har spørgsmål til deres opkrævning. Det kan igen betyde at vores telefonomstilling vil få meget travlt,
og at der vil være en del ventetid på at komme igennem til Ejendomsskat og Forbrug.
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12 Fjordland i 10.000 år på Færgegården
Med en ny basisudstilling fortæller Museet Færgegården nu systematisk fjordlandets historie fra jægerstenalderen til
1900-årenes industrier.
Søndag den 18. marts slår Museet Færgegården dørene op til en ny sæson. Og dermed også til en fornyet basisudstilling
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om lokalområdets historie. Museet har så at sige vendt hele udstillingen om. Gæsterne møder først sporene efter de
ældste mennesker ved fjordene. I de følgende udstillingsrum viser museet karakteristiske lokale fund fra bronzealder,
jernalder, vikingetid og middelalder.
I udstillingen indgår en arkæologisk simulator der giver et indtryk af udgravningerne af våbenofferfund fra jernalderen. Det
computerbaserede system er udviklet af Ditte Kilsgaard Møller fra Designskolen i Kolding. Færgegården låner
simulatoren frem til den 15. maj hvorefter den flyttes til
Moesgaard Museum, Århus.
Ny og skabt til udstillingen er også en model af købstaden
Slangerup som byen så ud cirka år 1530 før kloster og
klosterkirke blev revet ned. Modellen er i forholdet 1:50 og giver
et overraskende indtryk af den dominerende stilling det store
klosterkompleks havde i bybilledet.
De følgende rum belyser livsvilkårene i 17-1800 årene i
landbruget og blandt fiskerfamilier ved fjordene. Et særligt afsnit
viser Færgegårdens og overfartens historie i samme periode.
De to sidste udstillingsrum handler om købstaden
Frederikssunds udvikling i de sidste to århundreder. Det ene
rum fokuserer på byen i 1800 årene som centrum for handel og
håndværk. Her vises også det ældste kendte billede af
Frederikssund fra 1857. I det sidste udstillingsrum handler
om 1900-årenes mange industrier og befolkningens nye
arbejds- og fritidsliv.
Planlægningen af den ny basisudstilling begyndte for halvandet år siden, men den egentlige nyopstilling startede for bare
tre måneder siden. – Det er museets egne medarbejdere der har stået for meste, fortæller museumsinspektør HansHenrik Landert. – De har selv skuret og malet, skrevet og monteret.
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14 Forslag til lokalplan nr. 4 for et område mellem A.C. Hansensvej og Lærkevej i Frederikssund samt forslag til
tillæg nr. 2 til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009
Byrådet vedtog den 27. februar 2007 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 4 for et område mellem A.C. Hansensvej og
Lærkevej i Frederikssund samt forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring.
Forslag til lokalplan nr. 4 omfatter samme område som hidtil har været omfattet af lokalplan nr. 98. Lokalplanen har til
formål at ændre Lærkevejs fremtidige tracé samt give mulighed for opførelsen af yderligere en bygning til butiks- og
erhvervsformål langs A.C. Hansensvej. Samtidigt justeres bestemmelserne for bebyggelsen ved hjørnet af A.C.
Hansensvej og Bruhnsvej hvad angår bebyggelsens udseende.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 omfatter kommuneplanens rammeområde C1.13 og C1.14. Kommuneplantillægget
er udarbejdet samtidigt med forslag til lokalplan 4 og har til formål at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med
lokalplanen. Kommuneplantillægget justerer principperne for placering af vejtilslutninger til A.C. Hansensvej samt
muligheden for placering af randbebyggelse til bl.a. butiksformål langs A.C. Hansensvej.
Planforslagene er offentligt fremlagt i otte uger fra den 14. marts 2007 og kan ses på Bibliotekerne, Administrationscenter
Slangerup samt her på hjemmesiden. Ved offentliggørelsen får lokalplanforslaget midlertidig retsvirkning. Det betyder at
området der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan
inden den er endelig vedtaget. Retsvirkningerne fremgår af planforslaget.
Har De bemærkninger til planforslaget, skal de sendes til By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund inden den 9. maj
2007.
På baggrund af en miljøscreening har byrådet besluttet at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslagene.
Beslutningen kan påklages til Naturklagenævnet op til fire uger efter offentliggørelsen, dvs. indtil den 11. april 2007.
Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger
og organisationer. Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af en klagesag. Hvis De får helt eller
delvist medhold i deres klage, får De gebyret tilbage.
Lokalplan nr. 4
Kommuneplantillæg nr. 2
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14 200 meter af Fjordstien og en bro over Vejlemølle Å
Der mangler endnu 200 meter sti og en bro over Vejlemølle Å før hele Fjordstien gennem Frederikssund Kommune er
komplet. Teknik- og Miljøudvalget har på sit seneste møde indstillet til Byrådet at arbejdet nu gøres færdigt, og at der
bevilges de nødvendige 95.000 kroner.
Fjordstien forløber som navnet antyder langs fjordene – både Roskilde Fjord og Isefjorden. Stierne løber ”gennem det
grønne – langs det blå” som sloganet lyder. De i alt over 250 kilometer sti løber på østsiden af Roskilde Fjord fra
Hundested i nord til Roskilde i syd og derfra østpå til Holbæk og nordpå til Rørvig på vestsiden af Isefjorden. Andre dele
af fjordstisystemet løber på både øst- og vestsiden af Hornsherred. Og hvis det hele skal med, er der også en stump sti
over Orø fra færge til færge.
Fjordstien er ikke altid en selvstændig sti, men løber mange steder ad veje gennem byerne og ad andre eksisterende
veje, markveje eller lokale stier, men en del steder er der også banet vej for ny sti og dermed skabt nye forbindelser for
folk der færdes til fods eller på cykel. Det er det der nu sker på de sidste 200 meter af Fjordstien i Frederikssund
Kommune.
I den sydvestlige ende af Frederikssund-delen af Hornsherred på grænsen til Lejre Kommune mangler det stykke der
forbinder Vellerup-området med Kyndeløse Nordmark. Her har vandrere og cyklister hidtil været henvist til et ikke særlig
trafiksikkert stykke landevej for at komme over Vejlemølle Å som dér udgør grænsen mellem de to kommuner.
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Bag anlægget af Fjordstien har stået de tre gamle amter – Frederiksborg, Roskilde og Vestsjælland. Vedligeholdelsen og
de allersidste anlægsarbejder er overladt til de ny kommuner rundt om fjordene. Det er en flot arv amterne dér har
efterladt sig. Det gælder også med hensyn til de manglende 200 meter og broen ved Vellerup. Inden ’lukketid’ sørgede
Frederiksborg Amt for ekspropriation af den jord der skal bruges til stien, og amtet har også betalt materialerne til at
bygge broen af.
Den cirka 200 meter lange sti anlægges i tre meters bredde med grusbelægning. Mulden afrømmes til et ridespor ved
siden af. Delene til broen liger og venter på et savværk i Ølstykke. Knap halvdelen af kommunens udgifter går til 200
kubikmeter grus og resten til maskinleje m.v. Arbejdet udføres af kommunens driftspersonale, og udgifterne afholdes af
driftsmidlerne til naturpleje.
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15 Frivilligprisen 2006 til Frederikssunds frivillige beredskab
Det frivillige beredskab ved Frederikssund Brand- og Redningsberedskab bliver den 20. marts tildelt Frivilligprisen 2006.
Det sker ved en sammenkomst i Forsvarsministeriet hvor en delegation fra beredskabet får følgeskab af borgmester Ole
Find Jensen.
Det er beredskabschef Kim Lintrup der har indstillet det lokale, frivillige beredskab til prisen. Han mener at det frivillige
beredskab udmærker sig som et godt supplement til det daglige beredskab, og nævner i sin indstilling hvordan de
frivillige har assisteret det daglige beredskab på flere måder som har haft stor betydning for indsatsen. Der har fx været to
større indsatser sidste år hvor det frivillige beredskab sørgede for at det daglige beredskab fik mad og drikke undervejs.
Et andet eksempel på det frivillige beredskabs indsatser er den selvstændige assistance man sidste år ydede efter at
vandforsyningen til dyreholdet på en gård var brudt ned. En opgave som ikke var af akut karakter, men hvor det frivillige
beredskab trådte til og aflastede akutberedskabet. I en anden situation med en større brand på en landejendom sørgede
det frivillige beredskab både for forplejning til indsatsstyrkerne og belysning på skadestedet.
Det frivillige beredskab ved Frederikssund Brand- & Redningsberedskab deltager også aktivt med samaritervagt både i
og uden for kommunen, fx ved arrangementer i Ballerup Superarena. Det frivillige beredskab vandt sidste års
konkurrencer i brandtjeneste og håndtering af tilskadekomne ved stævnet for redningsberedskab i Odense. Beredskabet
råder over meget dygtige redningshunde som er brugt og anerkendt i ind- og udland, fx ved jordskælvskatastrofer i
Tyrkiet og Iran.
Beredskabschef Kim Lintrup mener at et samarbejde mellem det daglige og det frivillige beredskab er vigtigt for de
opgaveløsninger samfundet kræver af beredskabet i dag. Han mener at det frivillige beredskab ved Frederikssund Brandog Redningsberedskab viser hvordan frivillige kan bidrage til en optimal løsning af større opgaver. Beredskabschefen
karakteriserer samlet set det frivillige beredskab som et fremtidsorienteret beredskab der til stadighed tilpasser sig de
opgaver der byder sig.
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19 Tilskudsordning for foreningslivet
Frederikssund Byråd har den 27. februar endeligt godkendt den tilskudsordning der efter kommunesammenlægningen
skal gælde for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Det har været en vanskelig proces at harmonisere fire vidt
forskellige tilskudsordninger, og der har da også været flere høringsrunder.
Tilskuddet til foreningerne er nu sammensat af et grundbeløb (medlemstilskud) på 115 kroner per medlem og et
aktivitetsbaseret tilskud inden for områder som træner- og instruktørudgift, stævneaktivitet, uddannelse af instruktører,
materialer m.v. På alle disse områder har foreningerne allerede tidligere meldt budgetter ind og på det grundlag fået
udbetalt acontobeløb.
Foreningerne har efter byrådets godkendelse af tilskudsordningen fået udbetalt deres fulde tilskudsbeløb for 2007. De
kan således nu se hvor stort et beløb de har til rådighed til årets frivillige foreningsarbejde, og for nogle foreninger har det
resulteret i større tilskud end hidtil, mens andre foreninger må leve med mindre tilskud end man tidligere har fået. En
væsentlig del af støttemodtagerne har dog oplevet et uændret tilskud.
Det giver naturligvis udfordringer for de foreninger der har fået et større eller især mindre tilskud end tidligere. I begge
tilfælde må foreningerne tilpasse aktivitetsniveauet til den ny økonomi. Når året er omme, skal foreningerne aflægge
regnskab for deres brug af det offentlige tilskud.
Den endeligt vedtagne tilskudsordning mangler endnu at blive renskrevet. Det sker hurtigst muligt, hvorefter den bliver
tilgængelig på hjemmesiden.
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19 Initiativer til kortere ventetider på byggesager
Ligesom andre nordsjællandske kommuner med stor byggeaktivitet har Frederikssund Kommune desværre lang ventetid
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for at få behandlet byggesager.
I forvejen var der lang ventetid på byggesagsbehandling i de gamle kommuner
– med undtagelse af Skibby. Sammenlægningen med flytning af medarbejdere, omlægning af systemer, problemer med
samkøring af arkiver og databaser og udvikling af en ny, fælles praksis har som ved alle andre fusioner givet et
produktionstab. Som i de sidste par måneder har gjort ventetiden endnu længere.
Det betyder at der i øjeblikket er 12-15 ugers ventetid på at få behandlet en byggesag – beregnet fra det tidspunkt hvor
kommunen har modtaget alle nødvendige oplysninger og bilag i byggesagen.
– Det er utilfredsstillende for de berørte borgere og for medarbejderne som gerne vil kunne give ansøgerne en hurtig
betjening, siger direktør for erhverv og teknik, Ejvind Mortensen. – Vi har derfor gang i flere initiativer der skal ændre
situationen.
Det er for det første besluttet at opnormere med yderligere en sagsbehandler så der fremover vil være ni medarbejdere til
den direkte byggesagsbehandling.
Ved siden af satses der på at forbedre vejledningen til borgerne for på den måde at hjælpe dem til selv at nedbringe den
samlede sagsbehandlingstid på deres byggesag. Erfaringen er nemlig at der i mange byggeansøgninger mangler
oplysninger, og at sagsbehandleren skal have fat i sagen flere gange og efterlyse manglende bilag. På den måde går der
yderligere tid før borgerens sag bliver behandlet.
Derudover arbejder afdelingen løbende med at forbedre interne systemer og arbejdsgange, blandt andet sker der en
løbende delegering af kompetence fra de politiske udvalg til administrationen. Det betyder at visse vurderinger og
dispensationer kan foregå på sagsbehandlerniveau uden tidkrævende forelæggelse for udvalget.
– Med den besluttede opnormering og de andre initiativer er det vores forventning at vi i løbet at året kan nå en mærkbar
reduktion af ventetiden, siger direktør Ejvind Mortensen.
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20 Direktør Lisbeth Lemmich fratræder
Direktør for organisation og medlem af Frederikssund Kommunes direktion fratræder ved udgangen af marts 2007.
Lisbeth Lemmich holder afskedsreception på administrationscentret i Skibby (Skibby gamle rådhus) den 30. marts kl. 1315. Følgende tekst har været tilsendt aviser og fagblade.
Efter 36 år i chefstole og en samlet karriere i det offentlige på 45 år glæder direktør Lisbeth Lemmich sig til en tilværelse
uden for arbejdslivet. Men hun skulle lige have løst den sidste opgave. Nemlig at føre Skibby over i det store fællesskab
med tre andre kommuner i ny Frederikssund Kommune.
I 1962 blev Lisbeth Lemmich kun 16 år gammel elev på et rodekontor i Københavns Kommunes skattevæsen. Som
udlært giftede hun sig og flyttede til Albertslund. Efter brylluppet som foregik på rådhuset, spurgte hun giftefogeden - som
tilfældigvis også var chefen for det albertslundske skattevæsen - om der mon muligvis var arbejde at få for en
nyuddannet skattemedarbejder. Det var der, og Lisbeth Lemmich blev næsten tyve år i Albertslund Kommune. Efter fem
år avancerede hun til sekretariatschef på borgmesterkontoret og blev senere også chef for løn- og personaleområdet.
Undervejs dygtiggjorde Lisbeth Lemmich sig på flere måder og tog i 1982 juridisk embedseksamen på aftenhold.
I 1985 søgte Lisbeth Lemmich efter nyt giftermål stillingen som
kommunaldirektør i Skibby Kommune. Skibby blev også den nye
bopælskommune - og det er stadig hjembyen. Skibby Kommune var ikke en
af de store, så der var ikke så mange at delegere tingene ud til, og de godt og
vel tyve år som øverste embedsperson har givet Lisbeth Lemmich en bred og
dyb indsigt i såvel kommunale som lokale forhold. De sidste par års
hovedopgave har været at forberede kommunen på sammenlægningen med
de tre andre kommuner i ny Frederikssund Kommune. Efter fusionen har
Lisbeth Lemmich været en del af Frederikssunds ny direktion med ansvar for
organisatoriske forhold.
Som kommunaldirektør har Lisbeth Lemmich haft en stor foredrags- og
undervisningsvirksomhed for Den Kommunale Højskole, Kommunernes
Landsforening og forskellige kommuneforeninger, faglige organisationer m.m.
Hun har også deltaget i organisatorisk arbejde i sin faglige organisation
(DJØF) og i de lokale og landsdækkende kommunaldirektørforeninger. Fra
2002 og til for nylig hvor organisationen nedlagde sig selv, var Lisbeth
Lemmich formand for Kommunaldirektørforeningen i Frederiksborg Amt.
Hendes engagement i den kommunale verdens ve og vel fik hende allerede i
1986 til at tale for kommunesammenlægninger. Dengang var det de tre hornsherredkommuner, men det blev som
bekendt ikke til noget. Tiden var ikke moden.
Et hovedtema i Lisbeth Lemmichs chefvirke har været fænomenet ledelse. Hun trives med ledelse, som hun selv siger,
men har hele tiden været ydmyg og optaget af hvad ledere skal kunne som ledere af personale og som ledere af ledere.
Et helt særligt aspekt har gennem alle årene knyttet sig til Lisbeth Lemmichs køn. Som landets første kvindelige
kommunaldirektør personificerede hun så at sige det særlige fænomen 'kvindelig ledelse', og en betragtelig del at hendes
indsats både i chefjobbet og foredragsvirksomheden har handlet om at fremme kvinders placering i ledelse på alle
niveauer. Det har ligget mig meget på sinde - som hun siger på sin egen stilfærdige facon.
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20 Klubber og ungdomsskoler i ny struktur og med ny ledelse
Fra og med næste skoleår bliver der en ny struktur og nye ledelser for dels fritidsklubberne for 4.-7.-klasserne og dels
ungdomsskolerne med tilhørende ungdomsklubber m.m. Beslutningen om de ny måder at organisere de to områder på
blev truffet af Byrådet på dets januarmøde. Siden har Opvækst- og Uddannelses-forvaltningen arbejdet på at det
organisatoriske kan være på plads til august.
Det er netop besluttet hvem der fremover skal lede de to områder, og det er begge interne folk fra henholdsvis klubberne
og ungdomsskolerne der er udvalgt til de ny lederposter.
Klubber
På klubområdet er udpeget Rasmus Nielsen, 34 år, som fællesklubleder for alle den store
kommunes fritids- og juniorklubber for aldersgruppen 4.-7.-klasse. Rasmus Nielsen er
pædagog og har uddannet sig til ledelse med en forvaltningsdiplomuddannelse. Han kom i
2004 fra Herlev Kommune til gamle Frederikssund Kommune hvor han blev fællesleder for det
der kaldes Klub Frederikssund.
Klubområdet er i dag organiseret meget forskelligt. Slangerup har en enkelt klub, i Skibby og
Frederikssund er der forskellige klubber med en fælles klubleder.
I Jægerspris ligger klubberne i aldersintegrerede institutioner med områdeledelse. Den ny
struktur bliver sådan at der er én fællesklubleder for det samlede klub-område.
Fællesklublederen refererer til skolechefen. Der udpeges daglige ledere for hver af de
eksisterende klubber.
Ungdomsskole
Som leder af den samlede ungdomsskolevirksomhed er udpeget Carsten Rasmussen, 50 år.
Den ny ungdoms-skoleinspektør kommer fra stillingen som leder af ungdomsskolen i Skibby.
Carsten Rasmussen, der er folkeskolelærer, har en fortid først som lærer på Marbæk-skolen i
Skibby, siden som kursusleder ved kommunens beskæftigelsessekretariat og under otte års
orlov som borgmester i Bramsnæs.
Ungdomsskolerne er organiseret forskelligt i de gamle kommuner, men med fælles træk.
Ungdomsskolerne er organiseret efter ungdomsskoleloven, og alle er suppleret med en
ungdomsklub. SSP-arbejdet (Skole, Socialforvaltning og Politi) er tilknyttet ungdomsskolerne.
Fremover skal alle ungdomsskolerne, ungdomsklubberne og SSP samles i én ungdomsskole
under ledelse af ungdomsskoleinspektøren som refererer til skolechefen. Ungdomsskolen har
fire afdelinger beliggende i henholdsvis Slangerup, Skibby, Jægerspris og Frederikssund. Hver
af disse afdelinger ledes af en afdelingsleder, og hver afdeling har såvel ungdomsskole som
ungdomsklub. Ungdomsklubberne ledes af en ungdomsklubleder der referer til den stedlige
afdelingsleder.
SSP-arbejdet skal organiseres fleksibelt. Det skal på den ene side sikres at medarbejderne har eller oparbejder det
fornødne kendskab til målgruppen lokalt, på den anden side skal organisationen også være smidig og i stand til at flytte
resurserne netop derhen hvor behovet er.
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21 Indvielse af Jobcenter Frederikssund
Efter tre måneders virke foretages der torsdag den 29. marts kl. 15.30 en officiel indvielse af det ny Jobcenter på
Lundevej i Frederikssund.
Jobcenteret inviterer samarbejdspartnere, virksomheder og borgere til at kikke forbi og deltage i den festlige begivenhed.
Ved receptionen er der mulighed for at se centrets lokaler og møde personale, ledelse og politikere. Der bydes også på
lidt at spise og drikke, og her har Jobcentret allieret sig med en af de lokale medspillere i beskæftigelsesindsatsen,
nemlig Café Danner fra Jægerspris.

Én indgang for alle
Jobcentret er resultatet af en fusion mellem den tidligere Arbejdsformidling i Frederikssund og
arbejdsmarkedsafdelingerne i de fire kommuner der nu udgør Frederikssund Kommune. Jobcentret er for alle borgere der
søger arbejde eller har brug for rådgivning om ledighed og sygdom, og for alle virksomheder der søger nye
medarbejdere. Jobcentret er den fælles indgang for alle om alle typer spørgsmål om beskæftigelse.
Jobcentret forventer at betjene cirka 7000 borgere om året. Det er jo en stor del af befolkningen i kommunen, men det
høje tal skyldes ikke ledigheden – som er rekord lav – men at der hvert år er mange personer der skifter job, har korte
ledighedsperioder, eller måske er sygemeldt i en lidt længere periode.
Formand tror på bedre service
Kim Rockhill, formand for Frederikssund Kommunens Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og Det Lokale
Beskæftigelsesråd siger at der er store forventninger til det ny jobcenter fra politisk side. – Vi håber at de forenede
kræfter vil resultere i endnu bedre service for borgere og virksomheder, og at Jobcentret på sigt vil bidrage til en endnu
lavere ledighed blandt borgerne i Frederikssund Kommune, siger Kim Rockhill og pointerer at Jobcenteret også skal
fungere som virksomhedsservice og dermed være en vigtig medspiller i erhvervsudviklingen i kommunen.
Ledelsen af Jobcentret
Jobcentret har to ledere – en kommunal og en statslig leder – som tilsammen har ansvaret for den daglige drift. Den
kommunale leder er Merete Kølln der ved årsskiftet er kommet fra en stilling som leder inden for beskæftigelsesområdet i
Allerød Kommune. Den statslige leder er Kirsten Enevold der gennem mange år har været leder af AF-Frederikssund.
Politisk hører Jobcentret under kommunens Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, men også Det Lokale
Beskæftigelsesråd med repræsentanter for arbejdsmarkedets organisationer følger Jobcentrets indsats.
Jobcenter Frederikssund befinder sig bag Frederikssund Rådhus på adressen Lundevej 9A.
Der er åbent mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-18 og fredag kl. 9-14. Telefonnummeret er 47 35 15 00, mailadressen
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jobcenter@frederikssund.dk
I forbindelse med indvielsen torsdag den 29. marts holder Jobcenteret lukket for almindelig ekspedition fra kl. 15.30.
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22 0-årsfødselsdagen
Frederikssund Bibliotekerne holdt tors-dag den 22. marts fødselsdag, altså 0-årsfødselsdag i anledning af fusionen af
Slangerup-Frederikssund-Jægerspris-Skibby-bibliotekerne til ét biblioteks-væsen.
Bibliotekerne havde mange besøgende på dagen hvis gennemgående
tema var fødselsdagskage (her i Slangerup).
Derudover havde hver enkelt bibliotek sine særlige programpunkter.
Her det fx Skibby Bibliotek med et til denne lejlighed samlet et ungdomsband.
Nedenfor er det gøgleren Kaj Gummisko som optrådte i Slangerup,
Frederikssund og (her)
Jægerspris.
Se endnu flere af
bibliotekarernes
fotografier fra dagen på
Frederikssund
Bibliotekernes nye
hjemmeside.
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22 Rationalisering og digitalisering
af den kommunale tandpleje
Den kommunale tandpleje tager nu fat på en større rationaliseringsplan. Samtidig er tandplejen i gang med at digitalisere
journaler og røntgenbilleder. Det samlede resultat skal give Frederikssund Kommunes skolebørn og andre brugere en
meget moderne og effektiv tandpleje.
Ind i kommunesammenlægningen har de fire gamle kommuner bragt i alt ti tand-klinikker – som er meget forskellige i
både størrelse og standard. Nogle klinikker har meget moderne udstyr, medens andre klinikker har meget gammelt
udstyr. De behandlinger klinikkerne kan lave, er også meget forskellige. Nogle kan kun undersøge, men eventuel
behandling skal foregå på en anden klinik. Der er med andre ord muligheder for rationaliseringer, og tandplejen er da
også blevet pålagt en besparelse på godt en million kroner fra 2008.
Allerede i 2004 begyndte de fire gamle kommuner forberedelserne til et fælles digitalt journalsystem i tandplejen.
Systemet er i disse dage ved at blive installeret på klinikkerne. Når hele tandplejen har digital journalisering, kan man
rigtig høste fordelen af at også røntgenbillederne er digitaliserede. Slangerup og Skibby har været pionerer og har for
flere år siden indført digital røntgen. I forbindelse med sammenlægningen går den samlede storkommunes tandpleje over
til digital røntgenfotografering.
Foruden selve digitaliseringen er der en anden stor fordel ved digital røntgen. Digital røntgenoptagelse bruger betydeligt
mindre strålingsdoser per billede, og samtidig er de digitale apparater lettere at indstille præcist, og derfor er der færre
billeder der skal tages om.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har indstillet til Byrådet at der gennemføres en helt ny struktur med fem
tandklinikker i steder for de nuværende ti. Tre af de klinikker der nedlægges, er rene undersøgelseskliniker, de to andre
er helt små énstolsklinikker.
– Vi får fem store klinikker med moderne udstyr, fortæller leder af tandplejen, overtandlæge Christian Lund, og det
betyder at vores personale samles i solide faglige miljøer hvor de kan udveksle erfaringer og dække hinanden ind ved
fravær.
Overtandlæge Christian Lund fremhæver også digitaliseringen som et stort løft.
– Lige meget på hvilken klinik patienterne henvender sig, er det muligt at se deres journal samt røntgenbilleder. Det er en
stor fordel ved tandskader. Alt i alt tror vi at Frederikssund Kommune er på vej til at have en meget moderne tandpleje
som både personale og brugere kan være tilfredse med, siger Christian Lund.
Den kommunale tandpleje behandler foruden børn og unge også fysisk og psykisk handikappede borgere. De
kommunale klinikker tager sig af alle former for behandling fra almindelig undersøgelse og cariesbehandling til kirurgi,
implantat-behandling og behandling i narkose. Desuden får klinikkerne henvist patienter fra andre kommuner til nogle af
de specielle behandlinger som indebærer narkose og kirurgi.
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23 Dialogmøde om frivilligt socialt arbejde
Omkring 60 repræsentanter for forskellige foreninger og grupper mødte op da Social- og Ældreudvalget torsdag den 22.
marts havde inviteret til dialogmøde i byrådssalen på rådhuset i Frederikssund. Den store forsamling blev orienteret om
hvordan udvalget havde valgt at organisere uddelingen af kommunale tilskud til det frivillige
sociale arbejde.
Udvalgsformand Tina Tving Stauning bød velkommen og sagde at hun og de øvrige
udvalgsmedlemmer var meget interesserede i at høre de synspunkter de fremmødte havde.
Socialchef Peer Huniche og Helle Olsen, som er de frivilliges faste kontaktperson i Social
Service, gennemgik de formelle og praktiske forhold omkring støtte til frivilligt socialt arbejde.
Herefter satte Tina Tving Stauning er slags dagsorden.
Dels kunne man drøfte den afsatte ramme på 550.000 kroner, men den blev ikke større af det.
Dels ville hun gerne høre synspunkter der kunne pege fremad mod en egentlig
frivillighedspolitik for kommunen, en politik som udvalget og byrådet ikke havde kunnet nå at
udarbejde uden at forsinke den forestående støttetildeling. Og endelig nævnte
udvalgsformanden som et væsentligt debatemne de kriterier og målgrupper som udvalget
havde valgt at sætte fokus på.
Rammen for den kommunale støtte var selvfølgelig interessant for mange, og den dækker
formodentlig heller ikke de samlede behov eller ønsker om støtte, men der blev dog skabt
klarhed om at rammen dækker hvad de fire gamle kommuner og amtet tidligere har givet – og
måske lidt til.
Et punkt der gav anledning til mange spørgsmål og
kommentarer, var den ’treårs-regel’ udvalget har formuleret
som normal tidshorisont for støtte til samme aktivitet. Der var
flere der gav udtryk for at det ville være en lukningstrussel
for aktiviteter såsom besøgstjenester, lydaviser og drift af
væresteder. Nogle patientforeninger og lignende følte sig lidt
i klemme med hensyn til de målgrupper udvalget havde
tænkt sig at prioritere. Spørgsmålene affødte en diskussion
om muligheden for at visse aktiviteter fik mere varig støtte –
eventuelt fra andre ’kasser’ – samtidig med at der også var
midler til at støtte det fornyende.
Også de fysiske rammer for det frivillige arbejde blev drøftet,
herunder behovet for et eller flere ’huse’ til en række
aktiviteter. Der blev også stillet forslag om at
organisationerne søgte sammen om nogle aktiviteterne for at skabe fornyelse og måske finde supplerende støtte andre
steder fra.
Der er ansøgningsfrist den 1.april til første halvårlige uddeling fra den kommunale pulje. Hvem der skal støttes, besluttes
af Social- og Ældreudvalget den 9. maj, og støtten kan udbetales inden udgangen af maj. Et notat fra dialogmødet bliver
tilgængeligt på hjemmesiden når det er færdigt.
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26 Ny leder på Kingoskolen
Skoleforvaltningen har for en toårig periode udnævnt Geert Büttcher som leder af Kingoskolen i Slangerup. Geert
Büttcher har de sidste par år fungeret som ungdomsskoleinspektør på Frederikssund Ungdomsskole.
Kingoskolen er en overbygningsskole med elever fra 7. til 10. klasse beliggende i Slangerup. Efter en brand i 1998 er
skolen genopført i 2001 i en meget moderne form og med et stærkt arkitektonisk særpræg.
Den hidtidige skoleleder forlod pludseligt skolen for halvanden måned siden. – Der har i den forbindelse været uro om
skolen, udtaler skolechef Anders Ramsing, og der er brug for en person der kan forene alle skolens parter, så
Kingoskolens store potentiale kan udfolde sig. Vi er sikre på at vi i Geert Büttcher har den person der på en meget
konstruktiv måde kan gribe ledelsesopgaven på skolen.
Skolechef Anders Ramsing fortæller at Geert Büttcher kan tiltræde som skoleleder på Kingoskolen allerede den 1. maj.
Geert Büttcher, der er 59 år, var i nogle år tilbage i 1980erne lærer på Oppe Sundby Skole.
For seks år siden var han i en periode konstitueret skoleinspektør på Marienlystskolen. I 1984
begyndte Geert Büttcher i Frederiksværk Kommune som viceskoleinspektør, og her
avancerede han gennem en periode på godt 18 år til skoledirektør og forvaltningschef og
endelig i en seksårig åremålsansættelse til børne- og kulturdirektør. Herefter havde Geert
Büttcher nogle års chefstillinger i et par private virksomheder indtil han i 2005 vendte tilbage
til skoleverdenen som ungdomsskoleinspektør i gamle Frederikssund Kommune.
Selv siger Geert Büttcher i anledning af sin udnævnelse til leder af Kingoskolen at det er med
stort vemod han forlader de engagerede medarbejdere på Frederikssund Ungdomsskole. –
Men jeg ser det som en stor og spændende udfordring at starte et nyt sted, siger Geert
Büttcher, og jeg glæder mig meget til et frugtbart samarbejde med alle på Kingoskolen –
lærerne og de øvrige medarbejdere, eleverne og forældrene – så vi sammen kan
videreudvikle de store kvaliteter skolen rummer.
Formanden for skolebestyrelsen ved Kingoskolen, Merete Larsen, fortæller at bestyrelsen har tilsluttet sig løsningen med
at udnævne en skoleleder for en toårig periode. Som formand har Merete Larsen haft lejlighed til at møde Geert Büttcher.
Hun tror det er et godt valg og glæder sig til han starter.
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26 Columbus sejler fra 1. april til 30. september
Motorfærgen Columbus mellem Kulhuse på nordspidsen af Hornsherred og Sølager på sydsiden af Halsnæs begynder
sin sejlsæson søndag den 1. april. Sæsonen slutter den 30. september.
Columbus-overfarten er meget populær blandt de lokale. Overfartstiden er bare otte minutter, og så sparer man en ret
stor omvej. Overfarten er også populær blandt turfolk og turister. Folk kommer langvejs fra for at opleve turen – og
skippers papegøje!
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Overfarten indgår i den særlige fire-færge-rundtur som også cyklister kan klare på en dag. De tre andre overfarter er
Hundested-Rørvig, Holbæk-Orø og Orø-Hammer Bakke (Hornsherred).
Billetterne til færgerne købes særskilt.
M/F Columbus er en kommunal færge. Den blev for et par år siden
erhvervet af Jægerspris Kommune og genindsat på Kulhuse-Sølagerruten efter nogle år hvor færgefarten var indstillet. Skipper er Jan
Kjeldsen – og papegøjen hedder Pusser.
Columbus sejler hver morgen på hverdage ud fra Sølager kl. 7.30.
Lørdage, søndage og helligdage er den første tur fra Sølager kl. 9.00.
Herefter sejler færgen resten af dagen efter behov.
Hvis Columbus ligger i modsatte havn - eller er på vej derover – skal man
bruge signalet, så skipper kan se man ønsker overfart.
I månederne april og maj og igen fra 20. august til udgangen af september
er færgens sidste tur kl. 18.50 fra Sølager og kl. 19.00 fra Kulhuse.
I sommermånederne juni, juli og frem til og med 19. august er den sidste
overfart fra Sølager kl. 20.50 og fra Kulhuse kl. 21.00. Med en enkelt
undtagelse: Fredag den 6. juli sejles sidste ture allerede henholdsvis kl. 17.50 og 18.00.
Overfartspriserne for enkeltture for voksne er 25 kroner og for børn til og med 12 år 15 kroner. En cykel koster 10 kroner
og en personbil m/fører 70 kroner. Der kan også købes 10-turskort, men for priserne på disse og for øvrige priser
henvises til www.mfcolumbus.dk.
Færgens historie
M/F Columbus blev bygget i 1947 på Frederiksstad Mekaniske Værft som nummer 334. Dengang blev færgen søsat
under navnet Vakre Maren, og frem til 1961 sejlede hun på Glommen i Norge.
I 1962 blev Vakre Maren omflaget og ombygget til sejlads mellem Kulhuse og Sølager på Nordhavnsværftet i
København. Omdøbningen til M/F Columbus skete i Hundested. Færgen er opkaldt efter skibsbygger Molich's gamle
gravhund af samme navn.
Herefter sejlede M/F Columbus i 40 år mellem Sølager og Kulhuse – indtil Flemming Skovbo, Fænø, købte færgen til
sejlads mellem Fyn og Fænø.
I 2005 blev M/F Columbus købt af Jægerspris Kommune. Og i dag er det Frederikssund der står som ejer og reder af
færgen.
M/F Columbus har to Volvo maskiner og fremdrives af vandjet.
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27 Kvalitetsstandarder for genoptræning m.m.
Frederikssund Kommune har foruden tilbud om genoptræning og tilbud om vedligeholdende træning også et tilbud om
selvtræning under organiserede former. Træningstilbuddene er omfattet at Lov om Social Service. Byrådet har den 27.
marts besluttet hvordan standarden skal være på de forskellige tilbud. Der er tale om en harmonisering af de tilbud der
har været i de fire gamle kommuner.
Genoptræning
Et genoptræningstilbud gives normalt for en periode på tre-fire måneder. Træningen foregår efter en individuel plan og
med en målsætning der gør det muligt at teste om de ønskede resultater er nået. Har en borger behov for forlænget
genoptræning, skal der gennemføres en ny visitation.
Harmoniseringen omfatter især de test der bruges til vurdering af en borgers færdigheder og genoptræningsmuligheder
før og efter et træningsforløb. Den ny kvalitetsstandard ligner i øvrigt meget de der tidligere har været i Frederikssund,
Jægerspris og Skibby. I Slangerup var tilbuddet tidligere af længere varighed.
Vedligeholdende træning
Vedligeholdelsestræningen skal ses i sammenhæng med den hjælp der gives efter servicelovens plejebestemmelser om
personlig og praktisk hjælp. Også her er der tale om et særligt, målrettet tilbud af tre-fire måneders varighed.
Vedligeholdende træning derudover skal kunne varetages af plejepersonalet som en del af den pleje borgeren ellers får.
Kommunens terapeuter kan vejlede medarbejderne i hvordan den enkelte borgers funktionsniveau vedligeholdes i
forbindelse med plejen.
Der har været forskellige måder at tilbyde vedligeholdelsestræning på i de gamle kommuner, blandt andet afhængigt af
om der tillige har været tilbud om såkaldt selvtræning. Derfor skønnes det forsvarligt at ændre på tilstanden de steder
hvor der traditionelt har været længere varende tilbud om vedligeholdelsestræning, som fx i Slangerup.
Selvtræning
Til gengæld for harmoniseringen af de mere intensive tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning er der nu hele
vejen rundt i den ny kommune et tilbud om organiseret selvtræning. Ordningen kan uden de store økonomiske udgifter
for kommunen hjælpe mange borgere til at vedligeholde deres funktionsniveau. Tidligere tilbud om selvtræning
harmoniseres, og det betyder flere steder en højere kvalitet.
Ved selvtræning er det borgerne selv der træner i grupper efter programmer lagt af kommunens terapeuter. Det foregår i
træningslokalerne på de kommunale plejecentre hvor man får tildelt tider. Også her gælder tilbuddet for en periode. Der
er dog muligheder for forlængelse så længe det er muligt at finde ledig plads ved træningsredskaberne.
På selvtræningsholdene skaber samværet et vist sammenhold som også er med til at støtte den enkelte i at holde fast i
træningen. Det hedder selvtræning, men man er ikke helt alene med sig selv. Kommunens ledende terapeut Connie
Bendt fortæller at der faktisk kan opstå noget der ligner konkurrence mellem deltagerne om at øge styrke, kondition og
udholdenhed.
Sagsbehandlingstid
Standarden for sagsbehandlingstiden er også harmoniseret og strammet op. Der må maksimalt gå en uge før borgeren
kontaktes efter en henvendelse til kommunen, og fra visitationsbesøget hjemme hos borgeren må der også højst gå en
uge før afgørelsen foreligger.
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28 Forpagtning af Frederikssund-Hallens cafeteria
Forpagtningen af Frederikssund-Hallens cafeteria er ledig til overtagelse snarest muligt. Opslaget herom har været bragt i
den kommunale informationsannonce i uge 12.
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Cafeteriet servicerer primært de daglige brugere af hallerne, men der er ifølge
opslaget også muligheder for at kombinere cafeteriadriften med cateringvirksomhed
og servicering af private selskaber, foreningsfester, koncerter m.v.
Frederikssund Kommune er åben over for nye ideer til drift af cafeteriet, uden af det
dog fjerner fokus fra kernebrugerne som jo er hallernes tusindtallige medlemmer af
kommunens mange idrætsforeninger. Det er derfor en forudsætning at forpagteren har
'idræt under huden' og forståelse for det frivillige foreningslivs særlige vilkår.
Nærmere oplysninger om forpagtningsaftalens forventede indhold, cafeteriets og
hallernes faciliteter, omsætningsmuligheder kan fås hos halinspektør Kaare Jakobsen
på telefon 47 31 28 00 eller 20 22 30 60. Sidste frist for ansøgning om forpagtningen
er den 10. april.
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29 Lokalcenter i Sydbyen i Frederikssund
- forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Forslag til lokalplan nr. 5 for et lokalcenter i Sydbyen i Frederikssund
Byrådet vedtog den 27. februar 2007 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 5 for et lokalcenter i Sydbyen i Frederikssund
til offentlig høring. Det skal bemærkes at et mindretal på syv af Byrådets medlemmer: Pia Adelsteen, Hanne Kyvsgaard,
Ole Søbæk, Mads Bondo Dydensborg, Carsten Cederholm, Kenneth Jensen og Tina Tving Stauning stemte imod
forslaget med den fælles begrundelse at forslaget er udtryk for en uhensigtsmæssig byudvikling, og at det ej heller
beskytter områdets særlige kvaliteter.
Forslag til lokalplan nr. 5 udlægger en parcel i den nordlige del af Sydbyen til et lokalcenter for dagligvarebutikker
på i alt 1200 m2, hvoraf ingen butiksenhed må være større end 1000 m2.
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanområdet. På baggrund af screeningen vurderes det at der ikke
skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet der ikke er forhold i lokalplanområdet der ikke kan varetages via
lokalplanens bestemmelser.
Se Forslag til lokalplan 5
Forslag til kommuneplantillæg nr. 4
til Gammel Frederikssund Kommuneplan 1997 – 2009
Byrådet vedtog den 27. februar 2007 at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for et område i den nordlige del af
Sydbyen i Frederikssund til dagligvarehandel. Det skal bemærkes at et mindretal på syv af Byrådets medlemmer: Pia
Adelsteen, Hanne Kyvsgaard, Ole Søbæk, Mads Bondo Dydensborg, Carsten Cederholm, Kenneth Jensen og Tina Tving
Stauning stemte imod forslaget med den fælles begrundelse at forslaget er udtryk for en uhensigtsmæssig byudvikling,
og at det ej heller beskytter områdets særlige kvaliteter.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 fastlægger rammerne for den fremtidige anvendelse af området til butiksformål for
dagligvarehandel. Der må etableres 1 butik på maksimalt 1000 m2 og 2 butikker a maksimalt 100 m2 i alt maksimalt 1200
m2. Området defineres som rammeområde C 4.1.
Der er gennemført en mijløscreening af rammeområdet. Screeningen har ikke kortlagt forhold der giver anledning til at
iværksætte en miljøvurdering.
Se Forslag til kommuneplantillæg 4
Retsvirkning, høring og bemærkninger
Ved offentliggørelsen får planforslagene midlertidig retsvirkning, som betyder at området der er omfattet af forslagene,
ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan eller kommuneplantillæg inden disse
er endeligt vedtaget. Retsvirkningerne fremgår af planforslagene.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger fra den 2. april 2007 og kan ses på Biblioteket, Frederikssund Rådhus
og Administrationscenter Slangerup samt på kommunens hjemmeside. Lokalplanforslaget kan ligeledes hentes på
Administrationscenter Slangerup.
Har De bemærkninger til planforslagene, skal de sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600
Frederikssund inden den 30. maj 2007.
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29 Efter tre måneders virke var der torsdag den 29. marts officiel indvielse af det ny
Jobcenter på Lundevej bag rådhuset i Frederikssund. Borgere, samarbejdspartnere,
kolleger på rådhuset og politikere kiggede indenfor og nød først de nyrenoverede lokaler
og dernæst den lækre buffet som Café Danner fra Jægerspris stod for.
Jobcentret er resultatet af en fusion mellem Arbejdsformidlingen og de fire gamle
kommuners arbejdsmarkedsafdelinger. Jobcentret er for alle borgere der søger arbejde
eller har brug for rådgivning om ledighed og sygdom, og for virksomheder der søger nye
medarbejdere.
Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd (og formand for Frederikssund Kommunens
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg), Kim Rockhill, kaldte i sin indvielsestale Jobcentret
en butik – en særlig slags butik hvor man ikke skal have penge med for at gøre en god
forretning. Faktisk kan man gå derfra med mulighed for udsigt til at tjene penge.
– Det er en butik hvor man er velkommen til at ose mellem alle tilbuddene på hylderne,
sagde formanden, og det gælder alle kunderne, de der ønsker at skifte job, de der gerne
vil hjælpes til et arbejde, og virksomheder der har ledige jobs.
Jobcentrets ledelse
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Jobcentret har to ledere – en kommunal og en statslig leder – som
tilsammen har ansvaret for den daglige drift.
Kommunal leder er Merete Kølln der kom til ved årsskiftet, og statslig leder
er Kirsten Enevold der har været leder af AF-Frederikssund.
Her ses fra venstre Kim Rockhill, Merete Kølln og Kirsten Enevold.
Foto: Lasse Mortensen
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30 Lille Rørbæk – natur- og kulturvandring samt borgermøde
Byrådet har vedtaget at fremlægge et forslag til en bevarende lokalplan for Lille Rørbæk i offentlig høring. Den officielle
bekendtgørelse udsendes om kort tid.

I den forbindelse indbyder kommunen alle interesserede til en natur- og kulturvandring og et borgermøde der begge dele
foregår torsdag den 26. april.
Vandringen
Under vandringen studeres de stedlige natur- og kulturværdier som danner baggrund for udarbejdelsen af den bevarende
lokalplan. Vandringen ledes af kommunale medarbejdere der til daglig arbejder med kulturlandskabet, arkæologien,
historien og arkitekturen. Turen går rundt i og rundt om landsbyen, og der orineteres om det fredede område og nogle af
de interessante fortidsminder
– og om bevaringsinteresserne.
Vandringen starter kl. 17 fra hjørnet af Lille Rørbækvej og Bygaden. Turen varer cirka en time og foregår i roligt tempo.
Kraftigt fodtøj påkrævet.
Borgermødet
På det efterfølgende borgermøde bliver der anledning til at drøfte lokalplanforslaget med politikere og embedsmænd fra
kommunen.
Borgermødet foregår kl. 19-21 i Store Rørbæk Forsamlingshus, Snostrupvej 2.
Den bevarende lokalplan
By & Land har i samarbejde med NIRAS-konsulenterne udarbejdet forslaget til den bevarende lokalplan som vurderes at
få positiv effekt for landsbyens kulturmiljø. Lokalplanen skal sikre bevarelse det eksisterende landsbymiljø, herunder især
den velbevarede struktur fra udskiftningens tid – de fire-længede gårde og de smalle, lange 'jordløse' huse langs vej og
gadekær, men også bevaringsværdige enkeltelementer som bygninger, hegn, søbredder og beplantning.
I sammenhæng med lokalplanen kommer der også et kommuneplantillæg der skal justere landsbyens afgrænsning, så
den i højere grad end tidligere følger eksisterende matrikelskel og synlige hegn, markskel m.v.
Kommuneplantillægget ændrer også rammebestemmelserne, så der ikke længere er tale om et rent boligområde, men et
bolig- og erhvervsområde. Det skal sikre landbrugserhvervet i området og med udgangspunkt i Planloven åbne
muligheder for etablering af andre typer erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger og udvidelser heraf.
By & Land og Plan- og Udviklingsudvalget har på sin arbejdsliste for de kommende år en lang række andre lokalplaner
for bevaringsværdige landsbyer. Her fungerer lokalplanen for Lille Rørbæk som 'prøveballon' for hvordan de kommende
lokalplaner kan gribes an.
Kortet
Det gengivne kort med Lille Rørbæk i centrum er et af Generalstabens kort fra slutningen af 1800tallet – et af de såkaldte
”høje målebordsblade”.
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