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Åben dagsorden

Sag nr. 101

Orientering om likviditet 2008

Journal nr.:

00.01.00.S01/004515-2008

Sag fra:

Analyse- og Udviklingsafdelingen

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse §46, stk. 2

Sagsfremstilling:

Analyse- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likvide beholdninger for 2008.
Oversigten viser udelukkende likviditeten for det skattefinansierede område.
Den samlede gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen
for det skattefinansierede område, udgør ultimo april 241 mio. kr. Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo april på samlet 219 mio. kr.
Til orientering kan det oplyses at den samlede likviditet inkl. forsyningsområdet ultimo april 2008 udgjorde 224 mio. kr. og tilsvarende udgjorde
likviditeten opgjort efter kassekreditreglen samlet 245 mio. kr.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Gennemsnitlig og daglig likviditet januar 2007 - april 2008 for det
skattefinansierede område.
Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. maj 2008, sag nr. 101:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 102

Erhvervsstrategi og handlingsplan

Journal nr.:

24.00.00 sagsnr. 000065-2008

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

På baggrund af drøftelserne på sidste møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, har projektgruppen med medarbejdere fra
FETC og kommunen har arbejdet videre med oplæg til:
1. Erhvervspolitisk strategi.
2. Handlingsplan for der erhvervspolitiske arbejde.
Forslaget til erhvervsstrategi indeholder forslag til kommunens langsigtede mål på erhvervsområdet samt to bilag om henholdsvis processen som har ført frem til strategien og oversigt over mulighederne for at etablere virksomhed i Frederikssund.
Forslaget til Handlingsplan indeholder de konkrete initiativer indenfor
det erhvervspolitiske arbejde med at virkeliggøre strategien.
Materialet vil frem til mødet i udvalget blive omfattet af en sproglig
bearbejdning, og foreslås efter behandling i Økonomiudvalg og Byråd, sendt i høring.
På baggrund af udvalgets tidligere vedtagelser ligger der følgende
tidsplan for færdiggørelse og vedtagelse af den erhvervspolitiske
strategi og handlingsplan:
5. maj
20. maj
27. maj

2. juni25. juli
27. august
8. september
23. september
30. september

Bevilling:

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender
forslag til strategi og handlingsplan.
Økonomiudvalget godkender forslag til strategi og
handlingsplan.
Byrådet godkender forslag til strategi og handlingsplan.
Forslag til strategi og handlingsplan sendes i høring.
Temamøde med indbudte erhvervsledere om erhvervsstrategi og handlingsplan.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtager den
endelige erhvervspolitiske strategi og handlingsplan.
Økonomiudvalget vedtager den endelige erhvervspolitiske strategi og handlingsplan.
Byrådet vedtager den endelige erhvervspolitiske
strategi og handlingsplan.

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Indstilling:

Mødet den 20. maj 2008

1. Udkast til erhvervspolitisk strategi.
2. Udkast til erhvervspolitisk handlingsplan.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:
1. At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at den erhvervspolitiske strategi og handlingsplan sendes i høring.

Beslutninger:

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 26:
Anbefales, idet den sprogligt tilrettede udgave gøres til grundlag for
høringen.
Samtidig anmoder udvalget direktøren om at overveje en fælles layoutlinie for planer og politikker.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 102:
Tekst vedrørende området ved Kocksvej justeres.
Anbefales.
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Sag nr. 103

Specialgrupper i børnehaver

Journal nr.:

16.06.20 P00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Lov om Social Service

Sagsfremstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøftede sagen på sit møde den 4.
juni 2007, og det blev her aftalt, at der skulle tages stilling til det fremtidige behov for specialgrupper i Frederikssund Kommune i foråret 2008
på baggrund af en vurdering af den nye kommunes behov. Sagen blev
endvidere drøftet i Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 7.
april 2008 og besluttet genoptaget i førstkommende møde.
I vedlagte notat er redegjort for de vurderede behov for at arbejde med
forskellige typer af vanskeligheder hos småbørn i dagtilbud som baggrund for de foreslåede ændringer.
De udarbejdede forslag tager udgangspunkt i at de fleste vanskeligheder for småbørn bedst løses med baggrund i, at de opholder sig i deres
egen daginstitution med fornøden specialstøtte. Der er især tre grupper
af problematikker, hvor der bør ske en intensivering af denne faglige
indsats i egen daginstitution:
1. Børn med svære tale- og sprogvanskeligheder – børn der alternativt
vil kunne have behov for at blive undervist på Kommunikationscentret i Hillerød, og som ofte vil skulle starte i taleklasse på Videnscentret på Oppe Sundby Skole.
2. Børn med lettere generelle udviklingsvanskeligheder – børn der typisk starter i specialklasse i skolen.
3. Børn med tilpasningsvanskeligheder – især af udadrettet karakter.
Det er foreslået, at den overskydende personalekapacitet i forbindelse
med eventuel nedlæggelse af specialgrupper anvendes til at styrke støttepædagogindsatsen for disse målgrupper, eller alternativt modsvares
af en tilsvarende budgetreduktion.
Forslag om tilpasning af specialgrupper
Der har i de gamle kommuner været 3 specialgrupper for småbørn med
behov for omfattende specialpædagogisk bistand.
Spiren, der blev oprettet i 2003, er en specialgruppe for småbørn, der
er forsinkede i deres udvikling på forskellige områder. Gruppen er en del
af daginstitutionen Rørskov i St. Rørbæk med plads til 7 børn. For tiden
er der 3 børn, der alle skal i skole til august 2008. Budgettet er
1.526.000 kr. med 157 ugentlige timer. Personaletimerne var tidligere
en del af de samlede støttepædagogressourcer i gl. Frederikssund kommune.
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Regnbuen, der blev oprettet i 2002, er en specialgruppe på børnehuset
Bakkebo i Slangerup. Målgruppen er småbørn med vedvarende og generelle udviklingsvanskeligheder. Der er plads til 7 børn. For tiden er der
7 børn, hvoraf de 3 er fra andre kommuner. 1 barn skal i skole i 2008,
og 5 børn har alder til skole i 2009. Målgruppen svarer overvejende til
den lettere del af målgruppen for Åbjergvejens Specialbørnehave, som
Frederikssund Kommune overtager fra Region Hovedstaden pr. 1. januar 2009. Budgettet er 1.926.470 kr. (brutto) og 781.870 kr. (netto) på
grund af indtægter fra andre kommuner, og der er 164 timer ugentligt.
Stjernen er en specialgruppe, der har hørt under Hoffmeyers Hus i
Slangerup. Den blev oprettet i 2002, og den råder over velindrettede
lokaleforhold for denne målgruppe i Hoffmeyers Hus. Målgruppen er
småbørn med kontaktforstyrrelser – typisk inden for autismeområdet.
Der er plads til 7 børn, og for tiden er der 4 børn. Budgettet er 1.179.390
kr. med 133 timer ugentligt.
Det er fagområdets vurdering, at der fremadrettet vil være behov for
specialgrupper på følgende to områder i Frederikssund Kommune.
1. Børn med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder.
Her vil kommunens behov for specialgruppe være fuldt ud dækket ind
gennem overtagelse af Åbjergvejens Specialbørnehave til 1. januar
2009. Specialbørnehaven har siden sin start i 1974 udviklet en meget
stor specialekspertise i forhold til målgruppen. Frederikssund Kommune
har som værtskommune overtaget en forsyningsforpligtelse for denne
målgruppe for andre kommuner og dermed ansvaret for at sikre faglig
udvikling af den specialekspertise, der er udviklet for disse småbørn
med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder. Det kræver en
børnegruppe af en tilstrækkelig størrelse på 15 – 20 børn.
Der eksisterer ikke i dag planer om oprettelse af lignende tilbud med
samme målgruppe som Åbjergvejens Specialbørnehave, i de kommuner, der traditionelt benytter dette tilbud. Det må derfor forventes, at der
også fremadrettet vil være efterspørgsel herfra til tilbuddet.
Der vil til sommeren 2009 kun være én elev tilbage i specialgruppen i
Regnbuen med skolestart i 2010. Det vil ikke være muligt at forudse
præcist, hvor mange nye småbørn, der måtte komme. Siden 1999 har
antal årligt nyindskrevne børn i Åbjergvejens specialbørnehave fra Frederikssund varieret fra 0 børn til 5 børn med et gennemsnit på 2,1 nyt
barn pr. år. Det samlede antal børn pr. år i Specialbørnehaven har været under 10 børn fra Frederikssund Kommune.
Det medfører, at der ikke vil være et tilstrækkeligt antal børn til, at Frederikssund Kommune kan råde over to specialtilbud til denne gruppe.
To tilbud vil med stor sandsynlighed medføre, at begge tilbud vil blive
fagligt udvandede. Målgruppen omfatter småbørn med meget omfattende udviklingsvanskeligheder – ofte med flere alvorlige handicaps med
behov for behandling af forskellige faggrupper og med anvendelse af de
nødvendige tekniske hjælpemidler. Nærheden til Skolen ved Kæret muliggør tætte relationer til den særlige fagekspertise fra tale-hørelærere
samt fysio- og ergoterapeuter.
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Det skønnes ikke muligt at indbygge disse faglige krav om udvikling af
et tilstrækkeligt fagligt miljø for denne målgruppe i en specialgruppe i en
almindelig daginstitution.
Det vil være muligt at etablere et tæt samarbejde mellem Åbjergvejens
Specialbørnehave og den nærliggende daginstitution Maglehøj for de
småbørn der vil kunne profitere af dette. Derved vil der fortsat kunne
opretholdes nogle af de fordele, som det kendes fra det tætte samarbejde mellem specialgruppen Regnbuen og den øvrige daginstitution i børnehuset Bakkebo.
En fortsættelse med tilbud i såvel specialbørnehaven som i Regnbuen
vil herudover økonomisk medføre svære styringsproblemer. I særlig
grad vil prisen på et barn kunne blive meget høj i specialgruppen Regnbuen, da der altid vil skulle være en basisnormering, der muliggør åbent
hele dagen og på alle åbningsdage. Det vil kunne medføre, at 2 elever
vil kunne komme til at koste næsten det samme som 7 elever (ca.1,9
million kr.).
Der vil således ikke være behov for at bibeholde specialgruppen Regnbuen, og det foreslås, at denne nedlægges pr. 1. august 2009 i forbindelse med at de fleste børn er overgået til skolegang. Det foreslås, at de
involverede personaleressourcer og øvrig økonomi overføres til kommunens støttepædagogkorps, og at personalet anvendes til at kvalificere og intensivere arbejdet for børn i alle daginstitutioner – inkl. SFO inden for de 3 tidligere nævnte målgrupper.
Forældrene orienteres i god tid om planerne, og der optages drøftelser
med BUPL om vilkår for ændringerne på personaleområdet.
2. Børn med svære kontaktforstyrrelser.
Det foreslås, at bibeholde specialgruppen Stjernen med uændret normering som en del af den kommende 0-6 års institution i Hoffmeyers
Hus. Eftersom det er sandsynligt, at der ikke altid vil være behov for at
sende 7 børn i specialtilbuddet, foreslås det, at personalet får mulighed
for en udadgående rådgivende funktion i dagsinstitutionerne i forhold til
arbejdet med andre småbørn med lignende eller lettere vanskeligheder
inden for samme målgruppe. Visitation til udadgående opgaver sker
gennem PPR på samme måde som ved de udadgående funktioner for
heldagsskolen Gyldenstenskolen.
Forslaget indebærer uændret økonomi.
Nedlæggelse af Spiren
Det foreslås, at specialgruppen Spiren nedlægges i forbindelse med, at
de sidste børn overgår til skolegang i sommeren 2008.
Personalet samt den involverede økonomi foreslås overført til kommunens støttepædagogkorps. De involverede personaleressourcer forventes at skulle medvirke til bl.a. at udvikle en mere kvalificeret indsats over
for børn med svære tale-sprogvanskeligheder samt til arbejdet med kvalificeret inklusion af småbørn i daginstitutionerne. Der er ikke tale om en
udvidelse af serviceniveauet, idet der ikke forventes færre børn inden
for denne målgruppe, men forslaget afspejler at denne børnegruppe i
videre omfang fastholdes i normalmiljøet.

10

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Mødet den 20. maj 2008

De samlede forslag er formuleret således, at kun ganske få børn og
forældre bliver berørt af dem – formentligt kun ét barn fra Regnbuen,
der først skal i skole til august 2010. Der vil selvfølgelig blive aftalt den
mest hensigtsmæssige aftale for dette barn sammen med forældrene.
Forslagene har været drøftet på møder med ledelse og personalegrupper alle tre steder, og der har været aftalt en høringsprocedure med
BUPL. Det er ligeledes aftalt med BUPL, hvorledes de involverede ændringer for personalet behandles med respekt for gældende regler for
dette.
Der er vedlagt 4 høringssvar.
Bevilling:

Ingen ny økonomi.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der skal aftales en overflytning af personale til støttepædagogkorpset
med BUPL.
Budgettet til støttepædagogkorpset udgør i 2008 9,85 mio. kr. Med den
foreslåede nedlæggelse af Regnbuen fra 1. august 2009 samt Spiren
fra 1. august 2008 overflyttes ressourcerne til støttepædagogkorpset.
Budget 2008 kan herefter opgøres til 10,487 mio. kr. i 2008, 11,703 mio.
kr. i 2009 og 12,159 mio. kr. i 2010, jf. nedenstående tabel.
Budget 2008
Støttepædagogkorps
Regnbuen foreslås nedlagt 1.9.2009
Spiren foreslås nedlagt 1.9.2008
Nyt budget støttepædagogkopset

Bilag:

Indstilling:

Budget
Budget
2009
2010
9.850.730 9.850.730
9.850.730
325.779
781.870
635.833 1.526.000
1.526.000
10.486.563 11.702.509 12.158.600

1. Notat af 17. april 2008 om forslag til fremtidig organisering af de
eksisterende specialgrupper i Frederikssund Kommune.
2. Høringssvar af 14. marts 2008 fra bestyrelsen i Børnehuset Bakkebo.
3. Høringssvar af 11. marts 2008 fra sikkerhedsgruppen i Børnehuset Regnbuen.
4. Høringssvar fra leder af Spiren.
5. Høringssvar fra BUPL.
6. Virksomhedsplan for Specialbørnehaven på Åbjergvej 2007 (udsendes i papirform).
Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller med baggrund i ovenstående samt vedlagte notat af 17. april 2008, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd:
1. at specialgruppen Regnbuen nedlægges pr. 1. august 2009, og
ressourcerne overgår til støttepædagogkorpset.
Alternativt hjemtages besparelsen på det samlede budget på
781.870 kr. (netto).
2. at specialgruppen Stjernen videreføres uændret og med udadgående funktioner som en del af den integrerede institution i
Hoffmeyers Hus.
3. at specialgruppen Spiren nedlægges i forbindelse med at de sidste børn overgår til SFO og skole i sommeren 2008. Ressourcerne (svarende til 1,526 mio. kr.) overgår til støttepædagogkorpset.
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 34:
Anbefalet, idet Opvækst- og Uddannelsesudvalget ønsker at ressourcerne tildeles støttepædagogkorpset, samt at opvækst- og Uddannelsesudvalget indenfor en 2-årig periode forelægges en evaluering af den
nye ordning.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 103:
Anbefales.
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Sag nr. 104

Sammenlægning af Frederikssund Kommunes beredskab og Halsnæs Kommunens beredskab

Journal nr.:

14.00.00

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I juni 2007 henvendte Halsnæs Kommune sig til Frederikssund Kommune med henblik på i fællesskab at undersøge muligheden for et udvidet
samarbejde mellem beredskaberne i Frederikssund og Halsnæs kommuner. På baggrund af henvendelsen blev der iværksat en fælles udredning, der har resulteret i en rapport, der entydigt anbefaler en sammenlægning af de 2 redningsberedskaber. Rapporten har været drøftet
mellem de 2 kommuner på direktionsniveau og på et møde med deltagelse af de to borgmestre.
De 2 borgmestre har på baggrund af rapporten og en drøftelse d. 14.
april besluttet at anbefale en sammenlægning.
Visionen for det fælles beredskab er:
•

at forbedre servicen og sikkerheden for borgerne

•

at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet

•

at opnå stordriftsfordele især på det administrative niveau

Et kommende fælles redningsberedskab skal samordnes i et fælles
kommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov med en
fælles beredskabskommission.
Rapporten anbefaler en sammenlægning, fordi det er vurderingen, at
dette giver et stærkere fagligt miljø, hvor det vil være lettere også i fremtiden at rekruttere og fastholde fagligt kompetente medarbejdere. Optimal faglighed giver mulighed for at yde den bedste service for borgerne og dermed opnå et bedre redningsberedskab.
Det er forventningen, at de to geografisk udstrakte kommuner vil kunne
profitere meget af et fælles beredskab, idet det automatisk øger samarbejdet over kommunegrænsen. Specielt fællesskabet omkring fjorden og
mulighederne for at udnytte ressourcer og materiel bedre, forventes at
forbedre servicen og sikkerheden til borgerne.
Sammenlægningen vil ikke få betydning for antallet af stationer og medarbejderne garanteres tryghed i ansættelsen i forbindelse med sammenlægningen.
Sammenlægningen er drøftet i redningsberedskabets MED-organisation
den 8. maj. Forelægges i Beredskabskommissionen den 13. maj, på
Økonomiudvalgsmødet den 20. maj og i Byrådet den 27. maj 2008. Der
kører en sideløbende proces i Halsnæs Kommune.
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Under forudsætning af byrådenes principielle godkendelse i maj måned,
vil der blive arbejdet hen mod en sammenlægning af beredskaberne pr.
1. januar 2009. Efter den principielle vedtagelse i byrådene skal medarbejderne varsles om deres ændrede ansættelsesvilkår senest d. 1. juli
2008.
Efter en principiel vedtagelse i byrådene skal der udarbejdes et oplæg
med henblik på endelig politisk vedtagelse i løbet af efteråret 2008.
Dette oplæg vil bl.a. skulle indeholde forslag til vedtægter, budget og
finansieringen af det fælles beredskab, forslag til organisationsstruktur,
forslag til sammensætning af beredskabskommission forslag til den fysiske placering af administration og ledelse mv.
Udgifterne i forbindelse med sammenlægningen vil kunne afholdes indenfor det eksisterende budget. Først på længere sigt vil der kunne forventes budgetbesparelser i forbindelse med stordriftsfordelene ved
sammenlægningen.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

1. Sammenlægningsrapport
2. Høringssvar fra beredskabets personaleorganisation
Beredskabschefen indstiller,
1. at Beredskabskommissionen anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at redningsberedskaberne i Frederikssund Kommune og
Halsnæs kommune sammenlægges i et selskab pr. 1. januar
2009.
2. at Beredskabskommissionen anbefaler økonomiudvalg og Byråd
procesplanen for sammenlægningen jævnfør sammenlægningsnotatets bilag 4.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 13. maj 2008:
Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 13. maj, at anbefale Økonomiudvalg og Byråd:
1. at redningsberedskaberne i Frederikssund Kommune og Halsnæs kommune sammenlægges i et selskab pr. 1. januar 2009.
2. at Beredskabskommissionen anbefaler Økonomiudvalg og Byråd
procesplanen for sammenlægningen jævnfør sammenlægningsnotatets bilag 4.

Økonomiudvalget den 20. maj 2008, sag nr. 104:
Anbefales.
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Sag nr. 105

Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands Politikreds

Journal nr.:

30.10.05P24 – pebos

Sag fra:

Chefen for Juridisk Sekretariat

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. (Ordensbekendtgørelsen), § 14.

Sagsfremstilling:

Nordsjællands Politi har fremsendt reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands Politikreds med anmodning om Frederikssund Kommunes godkendelse.
Efter reglementet må sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands Politikreds i månederne maj til september ikke finde sted indenfor
en afstand af 300 meter fra kysten. Sejlads er dog tilladt, når følgende
betingelser er opfyldt:
•

både sejles med så lav hastighed, at båden ikke planer,

•

sejlretningen skal i vides muligt omfang være vinkelret på kysten, og

•

føreren af motorbåden skal kunne håndtere den på fuldt betryggende måde.

Formålet med reglementet er at beskytte offentligheden mod fare,
ulempe og unødig støj i sommermånederne, og sejlads skal ske under
hensyn hertil.
Reglementet omfatter kysten langs samtlige kommuner i politikredsen.
Nordsjællands Politi opsætter den fornødne skiltning og håndhævelse
af reglementet.
Det anbefales, at reglementet for sejlads med motorbåde ud for kysten
i Nordsjællands politikreds godkendes.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

1. Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands Politikreds.
Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1. at reglementet for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds godkendes.
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Beslutninger:

Mødet den 20. maj 2008

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. maj 2008, sag nr. 63:
Anbefales.

Supplerende
bemærkninger:

Det bemærkes, at Roskilde Fjord er et EF-fuglebeskyttelsesområde,
hvor færdsel er reguleret via særlige bekendtgørelser.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 105:
Anbefales.
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Sag nr. 106

Mødet den 20. maj 2008

Frederikssunds 200-års jubilæum

Journal nr.:
Sag fra:

Ordførende direktør

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Den 12. maj 1809 underskrev Kong Frederik VI et reskript, som etablerede Frederikssund som købstad.
Det er således i år 2009 200 år siden, at forløberen til den nuværende
kommune blev skabt.
For den ny storkommune vil et 200-års jubilæum være en god og næsten enestående lejlighed til at markere kommunen, både som organisation og som fællesskab.
Der skal i denne forbindelse tages stilling til en lang række spørgsmål,
og planlægningen af et sådant jubilæum skal snarest igangsættes.
Endvidere skal der i budgetprocessen for 2009 afsættes midler til formålet.
På en lederdag den 8. maj 2008 blev kommunens ledere anmodet om
at fremsætte ideer til, hvordan et sådant jubilæum kan markeres. Der
vedlægges et bilag med disse forskellige ideer.
Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på en første drøftelse
af
- mulig organisatorisk tilrettelæggelse
- jubilæets ambitionsniveau
- økonomisk ramme

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

1. Ideer til at fejre Frederikssund Kommunes 200 års jubilæum.
Ordførende direktør anbefaler:
1. at Økonomiudvalget drøfter tilrettelæggelse og markering af
200-års jubilæum
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Beslutninger:

Mødet den 20. maj 2008

Økonomiudvalget den 20. maj 2008, sag nr. 106:
Sagen drøftet.
Fokus er købstadens jubilæum, med markeringsmulighed for den samlede kommune.
Jubilæumsprojektet forankres i Økonomiudvalget.
Der nedsættes en jubilæumskomite med byrådsmedlemmer, erhvervsliv, kulturliv og administration. Medlemmer hertil udpeges af borgmesteren.
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Sag nr. 107

Mødet den 20. maj 2008

Direktionen i Frederikssund Kommune

Journal nr.:
Sag fra:

Den Ordførende direktør

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommunes overordnede ledelsesforhold blev fastlagt i
foråret 2006.
Der blev etableret en direktion bestående af 7 medlemmer. En stilling
som kulturchef blev nedlagt, og chefopgaverne blev, sammen med andre, i stedet placeret på direktørniveau.
I forbindelse med afgang af en direktør blev direktionsemnet senest
behandlet på Byrådets møde den 7. december 2006, hvor det blev vedtaget at nedlægge en direktørstilling på organisationsområdet, og opgaverne blev tillagt den Ordførende direktør.
Direktionen i Frederikssund Kommune er herefter fastlagt til 6 medlemmer.
Efter fratræden i sommeren 2007 af Direktør for Sundhed og Administration er der ikke sket genbesættelse, og opgaverne blev fordelt til
Ordførende direktør og direktør for Kultur, Sundhed og IKT.
Efter fratræden af direktør for Velfærdsservice og Kommunikation varetages opgaverne midlertidigt af Ordførende direktør og de tre øvrige
direktører.
I forbindelse med disse stillingsskift er det naturligt at gøre status over
den samlede ledelseskraft, opgaveporteføljen i de kommende år, og
opgavevaretagelsen på de øverste niveauer.
Der er flere mulige synsvinkler på sagen, som blandt andet vedrører
ambitionsniveau og signalgivning i de kommende år.
En del af kommunerne i hovedstadsområdet er struktureret med en
kommunaldirektør, en intern direktør (økonomi, personale, eller vicedirektør) samt tre udførende direktører (uden fagchefopgaver). Der er
afvigelser fra denne model i antal, sagsfordeling samt forskellige modeller for anvendelse af vicedirektører.
Til sammenligning er Frederikssund Kommune struktureret med en
Ordførende direktør med direktionsansvar for de fleste interne funktioner, samt fire udførende direktører, hvoraf den ene også er fagchef.
Ordførende direktør vil på Økonomiudvalgsmødet forelægge sine refleksioner over de aktuelle ledelsesforhold, samt forskellige struktureringsmodeller.
Det vil, på baggrund af økonomiudvalgets overvejelser, være anbefalingen, at der også at tages stilling til tidsplan for direktøransættelse.
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En ansættelsesprocedure kan tilrettelægges således, at der sker stillingsopslag i august, udvælgelse og byrådsbeslutning i løbet af september, og dermed med forventet tiltræden 1. november 2008.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Lønudgifter afholdes indenfor gældende budget.

1. Oversigt over direktører i kommunerne i Region Hovedstaden
Den ordførende direktør anbefaler, at Økonomiudvalget:
1. drøfter redegørelse vedrørende direktionsforhold
2. beslutter sigtelinier og opslagsprocedure

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. maj 2008, sag nr. 107:
1. Ordførende direktør redegjorde for overvejelser vedrørende direktionens sammensætning og antal medlemmer. Redegørelsen blev
drøftet.
2. En direktørstilling opslås efter den skitserede tidsplan.
3. Ordførende direktør forelægger efterfølgende yderligere overvejelser over direktionsopgaver og antal til fornyet drøftelse.
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Sag nr. 108

Mødet den 20. maj 2008

Højagergård

Journal nr.:
Sag fra:

Ordførende direktør

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet har den 26. juni 2007, sag nr. 98, tiltrådt, at stillingtagen til
kommunens overtagelse af bl.a. Højagergård afventer en nærmere
analyse og efterfølgende politisk godkendelse. Som et led i dette arbejde forelægges udkast til fælles forståelse, hvor bl.a. visioner, anvendelsesmuligheder, drift m.v. af Højagergård skitseres.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Eventuelle bemærkninger vil forelægge til Økonomiudvalgets behandling.

1. Udkast til fælles forståelse.
Den Ordførende direktør anbefaler overfor Social- og Ældreudvalget og
Økonomiudvalget:
1. at administrationen arbejder videre efter de opstillede sigtelinier
i udkast til fælles forståelse.

Beslutninger:

Social- og Ældreudvalget den 7. maj 2008, sag nr. 50:
Udvalget godkender de opstillede sigtelinier dog med undtagelse af
styreform efter 2010, som bør afklares i forbindelse med behandlingen
af overtagelsessag.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 108:
Udkast til fælles forståelse som forelagt af administrationen blev godkendt.
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Sag nr. 109

Bemærkninger til den Regionale udviklingsplan

Journal nr.:

01.01.02.P17/018010-2007 - ariis/prybo

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden har den 14. marts 2008 udsendt forslag til Regional Udviklingsplan til høring. Fristen for bemærkninger til forslaget er
den 20. maj 2008.
Den regionale udviklingsplan er introduceret som et nyt begreb i den
fysiske planlægning. Udviklingsplanen indgår i begrænset omfang i det
traditionelle planhierarki, hvor det er henholdsvis kommunerne og staten, som har ansvaret for den konkrete planlægning.
Den regionale udviklingsplan for hovedstaden er udarbejdet af Regionsrådet, men der har i processen været inddragelse af kommunerne, bl.a. i form af konferencer for kommunalpolitikere og en kommunal
administrativ følgegruppe.
KKR har således haft et ønske om, at planen kun i begrænset omfang
har fokus på fysisk planlægning og arealanvendelse, og hvor det indgår
i planen, at dette kun er løst formuleret. KKR har i sine bemærkninger
også givet udtryk for, at den Regionale Udviklingsplan ikke måtte blive
for præcis, konkret og ”regionplanagtig” og dermed lægge for store
bånd på kommuneplanlægningen.
Også på borgmestermødet i Bycirklen i februar blev det pointeret, at
der ikke ønskedes en ny regionplan.
By og Land har gennemlæst forslaget til den Regionale udviklingsplan
og har på denne baggrund følgende bemærkninger som anbefales tilsendt Regionsrådet:
Overordnet set er forslaget - der med sine hele 119 sider først og
fremmest fokuserer på 3 hovedtemaer, 1) Infrastruktur, 2) Uddannelse
og 3) Natur og Miljø - et godt udgangspunkt for udviklingen af Hovedstadsområdet.
Der er i udviklingsplanen angivet konkrete løsningsforslag inden for de
enkelte fokusområder. By og Land finder, at kommunen overfor Regionen må bemærke, at det i udviklingsplanen tydeligt skal fremgå, at løsningsforslagene ikke skal opfattes som ”planretningslinier”, men udelukkende som idéer.
For Frederikssund Kommune har Byrådet flere gange udtalt, at det er
afgørende for kommunens vækst, at infrastrukturen forbedres. Med
hensyn til infrastrukturafsnittet i planforslaget anbefaler By og Land at
forslaget skærpes på følgende punkter:
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”Anlæg af en ny motorvejsforbindelse til Frederikssund” får sin egen
”pind” blandt forslagene på kort sigt på side 38. Der er behov for en
motorvej allerede i dag og ikke ”en videreudbygning af vejen til Frederikssund i takt med den befolknings- og erhvervsmæssige udbygning”.
På kortet side 37 bør der stå ”Videreudbygning af motorvej til Frederikssund” og ikke blot ”Videreudbygning mod Frederikssund”
Med hensyn til uddannelser finder By og Land, at der bør gøres
opmærksom på, at der i Hovedstadsområdet ”inden for hver af byfingrene i Fingerplanen skal placeres både ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser” og ikke blot som angivet på side 63 under
”Ungdomsuddannelser” ”Geografisk bredde i ungdomsuddannelsernes
placering”.
Med hensyn til Natur og Miljø, finder By og Land, at det igen er vigtigt
at påpege, at de i forslaget angivne ”forslag til løsninger” blot skal betragtes som idéer og muligheder som kommunerne overveje i deres
planlægning og ikke som ”regionplanmæssige retningslinier”.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at der overfor Region Hovedstaden gives udtryk for, at forslaget
til udviklingsplanen overordnet set er et godt udgangspunkt for
udviklingen af Hovedstadsområdet.
2. at der overfor Region Hovedstaden gøres bemærkninger om, at
det i udviklingsplanen tydeligt skal fremgå, at de løsningsforslag
der optræder i planen ikke skal opfattes som planretningslinier,
men udelukkende som idéer.
3. at der overfor Region Hovedstaden gøres opmærksom på, at
Anlæg af en ny motorvejsforbindelse til Frederikssund” får sin
egen ”pind” blandt forslagene på kort sigt på side 38 samt at der
på kortet side 37 bør stå ”Videreudbygning af motorvej til Frederikssund” og ikke ”Videreudbygning mod Frederikssund”.
4. at der overfor Region Hovedstaden foreslås, at det af planen
fremgår, at der i Hovedstadsområdet ”inden for hver af byfingrene i Fingerplanen skal placeres både ungdomsuddannelser
og videregående uddannelser”.
5. at der på baggrund af punkterne 1-4 udarbejdes svarskrivelse til
Regionsrådet.
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Beslutninger:

Mødet den 20. maj 2008

Plan- og Udviklingsudvalget den 8. maj 2008, sag nr. 44:
Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 109:
Anbefales.
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Sag nr. 110

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Hoffmeyers Hus

Journal nr.:

82.20.00S05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog med budget 2008, at bygningerne, der tidligere indeholdt Hoffmeyers Hus i Slangerup efter en ombygning skal rumme en
daginstitution til afhjælpning af efterspørgsel af dagtilbud i Slangerup
blandt andet begrundet i nedlæggelse af midlertidige pavilloner ved
daginstitutionen Kroghøj samt lukningen af deltidsbørnehaven Sælen.
I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2008 blev der afsat
2,467 mio. kr. til ombygning af lokalerne til en integreret institution. Efter endt ombygning vil bygningerne kunne rumme 24 vuggestuepladser
og 20 børnehavepladser.
Et arkitektfirma har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. Afdelingen for Kommunale Bygninger
vurderer, at de samlede udgifter i forbindelse med ombygningen ikke
kan gøres for under 3,205 mio. kr., hvorfor ombygningen overskrider
den afsatte anlægsbevilling.
Institutionen vil efter planen kunne stå færdig i sensommeren 2008.
Af budgetvedtagelsen fremgår det, at den nye institution skal fungere
som en afdeling af en af de eksisterende institutioner i Slangerup. Afdelingen for Dagtilbud planlægger derfor, at den nye institution tilknyttes
Børnehuset Bakkebo i Slangerup.

Bevilling:

Udgiften til ombygning af Hoffmeyers Hus er opgjort til 3,205 mio. kr.
Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,467 mio. kr. på investeringsoversigten for år 2008. Resterende 0,738 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2008.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2008 er bl.a. aftalt, at kommunernes anlægsudgifter under ét ikke må overskride de vedtagne budgetter for 2008.
Merudgiften på 0,738 mio. kr. kan finansieres af mindreudgift til udbygning af Nordstjernen, hvor der i budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb
på 8,385 mio. kr. Udgiften er opgjort til 3,0 mio. kr.

Bilag:

1. Overslag over ombygningsudgifter.
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Indstilling:

Mødet den 20. maj 2008

Dagtilbudschefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der frigives 2,467 mio. kr. af anlægsbevillingen til ombygningen af Hoffmeyers Hus. Beløbet finansieres af det i budget
2008 afsatte rådighedsbeløb på 2,467 mio. kr.
2. at der ydes en tillægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i
år 2008 på 0,738 mio. kr.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 35:
Anbefales, idet Opvækst- og Uddannelsesudvalget peger på, at det
resterende beløb på Nordstjernens anlægsbevilling finansierer overskridelsen.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 110:
1. Anbefales.
2. Finansieringsgrundlaget til anlægsprojekterne tilvejebringes ved
budgetopfølgningen.
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Sag nr. 111

Frigivelse af anlægsmidler til udbygning af Nordstjernen

Journal nr.:

82.20.00S05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2008 blev der afsat
8,385 mio. kr. til en udbygning af Vuggestuen Nordstjernen i Landsbyen i Skibby således at den nuværende vuggestuekapacitet på 25 vuggestuepladser udvides med ca. 30 børnehavepladser.
Udbygningen vil inddrage nogle af de ledige huse i den tidligere flygtningelandsby og vi herudover indrette gårdspladsen til ny legeplads for
såvel vuggestue som børnehavebørn.
Et arkitektfirma har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. De samlede udgifter i forbindelse med
ombygning af skolerne er opgjort til ca. 3 mio. kr., hvilket er væsentlig
lavere end det afsatte beløb til formålet. Dette skyldes primært, at der
tidligere har været arbejdet med at etablere en større enhed end efterspørgslen med de nyeste prognosetal foreskriver. Udbygningen er derfor tilpasset behovet. Institutionen vil i øvrigt fortsat kunne udbygges
såfremt der opstår behov herfor.
Den nye børnehaveafdeling vil efter planer kunne stå færdig i sensommeren 2008.

Bevilling:

Udgiftsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløb på
investeringsoversigten for år 2008:
Projektnummer 514508 Ny institution i Skibby udgift 8,385 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Overslag over ombygningsomkostninger.
Dagtilbudschefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der frigives 3 mio. kr. af anlægsbevilling til udbygning af
Nordstjernen.
Beløbet finansieres af det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb
på 8,385 mio. kr.

27

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Beslutninger:
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 36:
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 111:
Anbefales.
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Sag nr. 112

Trafikpolitik for Frederikssund by

Journal nr.:

05.00.00. P22 - 014658-2007 - krasm/prybo

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Planloven
Vejlovgivningen

Sagsfremstilling:

En række byudviklingsprojekter i Frederikssund er planlagt eller under
overvejelse. Projekterne vil skabe mere trafik i bymidten, hvor der i dag
allerede er begyndende problemer med trafikafviklingen. Hvis der ikke
indføres trafikregulerende tiltag, vil trafikafviklingen formentligt blive
forringet.
Plan – og Udviklingsudvalget har på den baggrund siden efteråret 2007
sammen med Cowi arbejdet på at udarbejde en samlet trafikpolitik for
Frederikssund By.
Udvalget har indledningsvis fastlagt en række målsætninger og værdier, man ønskede skulle danne grundlag for udpegning af egentlige løsninger. (se bilag 1).
Plan- og Udviklingsudvalget har efterfølgende peget på en række løsningsforslag (se bilag 1). Løsningsforslagene er alle tiltag, der kan udføres uafhængigt af hinanden, såfremt trafiksituationen måtte kræve
det.
Cowi har i den forbindelse foretaget en række beregninger, således at
der alene er peget på de løsningsmodeller, der har en langsigtet og
effektiv effekt.
Endelig har Plan – og Udviklingsudvalget afholdt 2 arbejdsmøder med
Teknik – og Miljøudvalget for at opnå konsensus udvalgene imellem.
På 2. arbejdsmøde den 26. marts 2008 enedes de to udvalg således
om at anbefale at den udarbejdede trafikpolitik for Frederikssund vedtages af Byrådet.
Sagen behandles af Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 6.
maj 2008.
Trafikpolitik for Frederikssund by fremgår i sin helhed af bilag 1.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag:

1. Trafikpolitik for Frederikssund (Er udsendt med dagsorden for
Plan- og Udviklingsudvalget).
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Mødet den 20. maj 2008

Direktøren for Erhverv og Teknik samt By og Land anbefaler, at Teknikog Miljøudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at Trafikpolitik for Frederikssund by vedtages og således indgår
som retningsgivende i den fremtidige planlægning i og omkring
Frederikssund, idet det forudsættes, at der i kommuneplanlægningen reserveres arealer med videre til de i trafikpolitikken foreslåede anlæg.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2008, sag nr. 62:
Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalget den 8. maj 2008, sag nr. 45:
Indstillingen godkendt, idet Plan- og Udviklingsudvalget ønsker en række tilføjelser, ændringer og præciseringer indarbejdet i planen.
Formanden bemyndiges til at godkende ændringerne.

Supplerende bilag:

Beslutninger:

2. Trafikpolitik med tilføjelser m.v. jævnfør beslutning på Plan- og
Udviklingsudvalgets møde den 8. maj 2008.
Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 112:
Anbefales.
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Sag nr. 113

Vandforsyning: Digitalisering af vandledninger

Journal nr.:

Captia: 016287-2007/mohan

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik / Anlæg og Forsyning

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven

Sagsfremstilling:

I forbindelse med sammenlægning af vandforsyningens ledningsdatabaser, er der behov for opdatering af databasen, idet de sidste års ledningsarbejder endnu ikke er indlagt.
Database danner grundlag for vores kortmateriale. Det er af stor vigtighed, at ledningsdata er opdaterede. Ud over at være et vigtigt arbejdsredskab for vandforsyningen, anvendes de til ledningsoplysninger ved
gravearbejde, til præsentation på nettet og til regnskabsaflæggelse.
Opgavens omfang er endnu ikke fuldt kendt, men der er på nuværende
tidspunkt konstateret behov for digitalisering af ca. 34 km. vandledning.
Omkostningen til digitalisering og opdatering inklusive eventuelle ekstra
behov vurderes til ca. 200.000 kr.

Bevilling:

Udgift 200.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag:
Indstilling:

1. Budget
Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget
indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at projektet igangsættes.
2. at der ydes en anlægsbevilling til nettoudgift på 200.000 kr. til
den kommunale vandforsyning, som finansieres af det på investeringsoversigten 2008 afsatte rådighedsbeløb på 365.000 kr.,
for projektnummer 104053 ”SRO-anlæg” & 104063 ”Forundersøgelser St. Rørbæk”.
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Beslutninger:

Mødet den 20. maj 2008

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2008, sag nr. 53:
Anbefales.
For så vidt angår finansieringen ønsker udvalget en midlertidig finansiering som beskrevet under pkt. 2, men at der efterfølgende oprettes konto til formålet og at pengene tilbageføres til ovenstående projekter.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 113:
1. Anbefales.
2. Projektet bevilliges som tillægsbevilling finansieret af kassen.
3. Finansieringsgrundlaget til anlægsprojekterne tilvejebringes ved
budgetopfølgningen.
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Sag nr. 114

Kloak: Slamcentrifuger Frederikssund Renseanlæg

Journal nr.:

Captia: 006181-2008/mohan

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik / Anlæg og Forsyning

Lovgrundlag:

Stærkstrømsregulativet

Sagsfremstilling:

På Frederikssund Renseanlæg afvandes slam med en sibåndspresse.
Denne er ca. 20 år gammel og total nedslidt, og skal udskiftes hurtigst
muligt.
Det var tidligere planlagt, at sibåndspressen skulle afløses af et slammineraliseringsanlæg. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. januar
2008, blev det besluttet at anbefale, at sætte projektet med et slammineraliseringsanlæg i bero. I stedet skulle Anlæg og Forsyning udarbejde
et konkret forslag til et anlæg til mekaniske afvanding af slam. Nærværende sag er kloakforsyningens forslag til dette.
Kloakforsyningen foreslår, at sibåndspressen erstattes med 2 slamcentrifuger. Der vælges to mindre centrifuger frem for en stor af driftstekniske årsager. Med to centrifuger kan normal drift opretholdes under service og reparationer. Centrifugerne forventes at have en levetid på 10 15 år.
Ud over indkøb af centrifuger, skal der afholdes udgifter til projektering,
ændring af rørføring, ændringer i styresystemet samt nedtagning og
bortskaffelse af den gamle slampresse.
En stor del af el-installationerne på renseanlægget er gamle og kan ikke
leve op til det nye stærkstrømsregulativ, der træder i kraft 1. juli 2008.
Regulativet siger, at ved større ændringer i el-installationerne, skal disse
renoveres efter det nye regulativ. Det betyder, at første gang vi laver et
større projekt på Frederikssund Renseanlæg, skal el-installationen renoveres. Et rådgivende ingeniørfirma er for tiden ved at gennemgå installationerne og vil udarbejde en rapport over hvad der nødvendigvis
skal udskiftes, og hvad der eventuelt kan vente.
Kloakforsyningen har estimeret ovenstående ydelser til 3,8 mio. kr.
Den nuværende presse afvander slammet til et tørstofindhold på 17 - 18
%. Centrifugerne forventes at kunne afvande til 23 %. Den bedre afvanding giver færre transporter af slam. Det forventes at give en årlig besparelse på 300.000 kr. Derudover er der en trafikal og miljømæssig
gevinst.

Bevilling:

Der søges om anlægsbevilling på udgift 3.800.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag:

1. Budget
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Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget
indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at projektet igangsættes.
2. at der ydes en anlægsbevilling til nettoudgift på 3.800.000 kr. til
den kommunale kloakforsyning, som finansieres af det på investeringsoversigten 2008 afsatte rådighedsbeløb på 5.194.000 kr.
for projektnummer 143059 ”Slammineraliseringsanlæg” &
143120 ”Renovering af Vejleby”.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2008, sag nr. 54:
Anbefales idet administration inden afgivelse af bestilling laver en totaløkonomisk vurdering af, om der skal anskaffes en eller to centrifuger.
Udvalget orienteres om den valgte løsning.
For så vidt angår finansieringen ønsker udvalget en midlertidig finansiering som beskrevet under pkt. 2, men at der efterfølgende oprettes konto til formålet og at pengene tilbageføres til ovenstående projekter.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 114:
1. Anbefales.
2. Projektet bevilliges som tillægsbevilling finansieret af kassen.
3. Finansieringsgrundlaget til anlægsprojekterne tilvejebringes ved
budgetopfølgningen.
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Sag nr. 115

Græse Bakkebyskolens 2. etape, bevilling til færdiggørelse af
udearealer

Journal nr.:

13.06.04.G01/006129-2008/016127-2007/HLAUR
Projekt nr. 222055

Sag fra:

Direktøren for Erhverv og Teknik

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

På Byrådsmødet i Gl. Frederikssund Kommune den 11. oktober 2005
besluttede Byrådet at overføre 375.000 kr. til konto i Teknisk Udvalg til
færdigregulering af område vest for skolen til skel mod Roskilde Fjord
og Torstedlund, og at overføre 625.000 kr. til konto i Teknisk Udvalg til
forlængelse af skolesti fra Daginstitutionen Toftelund vest om skolen
på det grønne areal.
Udearealerne, herunder stierne, er besigtiget af ”Skoleinspektøren”,
”Byggeri og Kommunale Ejendomme” og ”Anlæg og Forsyning”.
Det er administrationens og skolens aktuelle vurdering at der ikke er
behov for yderligere stianlæg. Men det er stadig meget aktuelt at foretage en regulering af terrænet ud mod Roskilde Fjord ud for hele skolens etape 2, samt at udføre flisearealer ud for udvendige trapper og
udgange fra branddøre til fast sti. I øjeblikket er der blot jord, hvilket er
uholdbart i forhold til den fodgængertrafik der foregår, med det til følge, at der bliver slæbt jord ind i bygningerne. Disse arbejder skal laves. Det er skønnet at disse arbejder kan udføres for 600.000 kr. Der
ønskes derfor bevilget 600.000 kr. til disse færdiggørelsesarbejder.
Omfanget af arbejderne fremgår af tegningsbilag der ligger i sagen.

Bevilling:

Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 222055. Rådighedsbeløbet på projektet søges således overført fra 2007 til 2008 i denne sag frem for ved
den samlede overførselssag.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Anlægsprojektet er ikke budgetlagt i 2008 og vil således øge kommunens skattefinansierede bruttoanlægsudgifter med 600.000 kr. i forhold til Budget 2008. En overskridelse af Budget 2008 m.h.t. skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og byggeri af
plejeboliger) vil medføre økonomiske sanktioner fra staten, der vil
modregne overskridelsen i kommunens indtægter fra udligning i 2009.

Bilag:

1. Tegningsbilag visende arbejder der skal udføres ved Græsebakkebyskolen ligger i sagen.
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Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der til færdiggørelse af udearealerne ved Græse Bakkebyskolens 2. etape ydes en anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprojekt nr. 222055.
Rådighedsbeløbet på projektet søges således overført fra
2007 til 2008 i denne sag frem for ved den samlede overførselssag.

Beslutninger:

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2008, sag nr. 55:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 20. maj 2007, sag nr. 115:
Anbefales.
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Sag nr. 116

Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Journal nr.:

016554-2007 - ykova

Sag fra:

Chefen for Juridisk Sekretariat

Lovgrundlag:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden kommunen skal træffe en afgørelse overfor en borger. Der fremlægges derfor sag om godkendelse af forslag til sagsbehandlingsfrister.
For borgerne har indholdet i afgørelserne og kvaliteten af ydelserne
afgørende betydning. For den enkelte borger har den måde, som en
myndighed behandler sagen på, også meget stor betydning, herunder
at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt.
Kommunen skal derfor i henhold til retssikkerhedslovens § 3:
•
•
•
•

behandle spørgsmål om hjælp hurtigt,
fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en
afgørelse, fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper,
give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en
konkret sag ikke kan overholdes, og
oplyse om, hvilke frister som gælder i kommunen.

En frist regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde
være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil
borgeren har fået sin afgørelse.
Forslaget til tidsfrister er fastsat efter nærmere analyse af områderne
og ud fra en vurdering af, at 80 til 90 % af sagerne kan afgøres inden
for fristerne.
Der er foretaget en komparativ analyse, hvor forslaget er holdt op imod
sammenlignelige kommuners frister. Analysen viser, at fristerne i Frederikssund Kommune i de fleste tilfælde vil være de samme som eller
kortere end de øvrige kommuners.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Forslag til sagsbehandlingsfrister
2. Komparativ analyse
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Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Social- og Ældreudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at fristerne i bilag 1 skema A, B, C og D godkendes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 32:
Anbefales til Byrådets godkendelse.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 28:
Anbefaler.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 27:
Anbefaler til Byrådets godkendelse.

Social- og Ældreudvalget den 7. maj 2008, sag nr. 46:
Udvalget godkender indstillingen – skema D.

Økonomiudvalget den 20. maj 2008, sag nr. 116
Anbefales.

38

Frederikssund Kommune
Økonomiudvalget

Sag nr. 117
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Orientering om KL’s forhandlinger med Regeringen

Journal nr.:
Sag fra:

Analyse- og Udviklingsafdelingen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der pågår et arbejde mellem KL og kommunerne omkring aftalesystemets fortsatte udvikling. Det sker primært som følge af finanslovsaftalen
som blev indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance i
marts 2008, og som bl.a. indeholder en række sanktionsbestemmelser i
forhold til den kommunale økonomi.
KL’s bestyrelse har besluttet, at der som forberedelse til de økonomiske
forhandlinger for 2009 skal gennemføres en række drøftelser på både
politisk niveau og embedsmandsniveau om de økonomiske forhandlinger og aftalesystemets udvikling. KL og Kommunaldirektørforeningen
har på den baggrund besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal
bidrage til debatten i kommunaldirektørkredsen og kommunernes direktioner om aftalesystemet.
Der har været afholdt møder inden for to debatfora:
1. Borgmestregruppe
2. Embedsgruppe
Der er i begge kredse enighed om at sikre en overholdelse af aftaler
med Regeringen.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget:

1. Notat om nøgletal
2. Rapport om aftalesystemet
3. Nøgletal fra KL

1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. maj 2008, sag nr. 117:
Ordførende direktør orienterede om arbejdet. Taget til efterretning.
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•
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Meddelelser

Hotelprojekt på Kalvøen.
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