Generel tidslinje, over forhold / begivenheder – Frederikssund Kommune – 1. kvartal 2008.
Revideret 25.02.2016
2008 1

3

Kommunen nu med eget flag
Nytårskuren på Rådhuset torsdag den 3. januar kl. 9 sluttede med en tur ud i det kolde, blæsende nytårsvejr for at hejse
og indvie kommunens nye heraldiske flag.
Der var nytårsparole på Rådhuset med borgmester Ole Find Jensen og ordførende direktør Karsten Ole Knudsen som
senere fortsatte på turné til kommunens øvrige administrationscentre i Jægerspris, Skibby og Slangerup og på
Heimdalsvej.
I forlængelse nytårsparolen på Rådhuset blev
kommunens ny våbenflag indviet ved en
flaghejsning ude foran på torvet. Det kommunale
flag skal herefter vaje i Rådhusets åbningstid
fra to flagstænger der flankerer hovedindgangen
fra torvet.
Her ses borgmester Ole Find Jensen i færd med
som den første at hejse det ny kommunale flag.
Se også tv-indslag fra FjordTV-Frederikssund.
Det er heraldikeren Ronny Andersen, som også
stod for udformningen af kommunens våben
med vikingeskibet henover den stiliserede fjord,
som har hjulpet med udformningen af flaget.
Ronny Andersen har i den forbindelse bemærket
at han ikke er vidende om at andre kommuner
har fået lavet tilsvarende flag, altså egentlige
våbenflag hvor våbenmærket fylder hele flaget
ud.
Mange andre kommuner har derimod flag hvor
kommunevåbnet er anbragt på en oftest hvid
baggrund.
Nedenfor et udpluk af tilskuerne på torvet.
Flagstangen på dette billede er Rådhusets, kommunens, torvets og byens store flagstang
hvorfra Dannebrog vajer på flagdage
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Endelig delingsaftale vedrørende Lystrup-Uvelse-området
Men en revisionsberetning om aftalen mellem Hillerød og Frederikssund kommuner sættes der nu endeligt punktum
vedrørende de økonomiske konsekvenser af udskillelsen af Uvelse og Lystrup.
Frederikssund Byråd behandlede den 18. december revisionens beretning om den endelige delingsaftale med Hillerød
Kommune. Og det forventes at Hillerød Kommunes byråd i januar ligeledes kan tage revisionens beretning til efterretning.
Efter aftalen skal Hillerød Kommune kompenseres med 3.479.478 kroner fra Frederikssund Kommune. Beløbet afregnes
over en ti-årig periode med lige store afdrag tillagt forrentning (diskontoen plus én procent). Det svarer til cirka 365.000
kroner om året, og Frederikssund skal dermed de næste ti år betale Hillerød rundt regnet 1000 kroner om dagen til
Hillerød Kommune.
Revisionen har haft denne konklusion på delingsaftalen:
"Det er vor opfattelse at alle efterreguleringsoversigtens aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte der skal
overføres, er blevet identificeret, samt at værdiansættelsen af aktiver og passiver og opgørelsen af nettoformuen i al
væsentlighed er sket i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om fordeling
af aktiver, passiver, rettigheder og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med
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kommunalreformen."
Den udførte revision har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger.
Opgørelsen af delingen af Slangerup mellem Frederikssund og Hillerød har taget godt to år. Det første udkast til en
delingsaftale betød at Hillerød Kommune skulle kompenseres med cirka 9,5 mio kroner, men det ´var tilbage i 2005 og kun
et foreløbigt skøn. Først hen ad foråret 2007 kendtes de endelige regnskabstal for året 2006.
Forhandlingerne mellem Frederikssund og Hillerød om opgørelsen af delingen er ifølge regnskabschef Jess Thorsen
forløbet fuldstændig udramatisk. – Der har været en konstruktiv holdning fra Hillerøds side, og vi har haft et godt
samarbejde med deres specialkonsulent Søren Jensen, siger Jess Thorsen.
2008 1

3

Danmarks bedste
Frederikssunds Frivillige Brand- og Redningsberedskab bærer for tiden titlen "Årets bedte frivillige beredskab". Det var for
2006, men der er endnu ikke udpeget en indehaver af 2007-titlen.
Det mindede kredsleder Jesper Marcussen om på Brand- og
Redningsberedskabets nytårsparole nytårsaftensdag. Her kunne
han også konstatere at beredskabet står stærkt med ikke mindre
en 63 frivillige, en forøgelse i løbet at året på syv medlemmer.
På hundesiden står det også rigtig godt til. Det frivillige beredskab i
Frederikssund er blandt
Danmarks 18
'redningshunde-byer' det
beredskab med flest
registrerede
redningshunde. Antallet af
hunde svinger, det var for
kortere tid siden helt oppe
på ti, og ligger nu på seks
hunde.
De frederikssundske hunde henter løbende flotte præstationer hjem fra opgaver og
stævner. Ved det seneste danmarksmesterskab blev det til en dansk mester i spor,
fire andenpladser, en tredjeplads samt guld i den udvidede konkurrence.
Øverst: Beredskabsleder Jesper B. Marcussen, Civilforsvarsforbundet, ved brandog redningsberedskabets nytårsparole.
Foto: Ole Lindblad.
Til højre: Hundefører og både stedlig leder og formand for foreningen
Redningshunden Danmark, Søren Schou ved DM 2007. Foto fra
foreningenshjemmeside.
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Vand-temaer fra Frederikssund
Som led i et stort EU-projekt til sikring af kvaliteten i alt det vand som vi og andet liv skal leve af, har Frederikssund
Kommune nu spillet ind med forslag og idéer til hvad der kan gøres for det vand der strømmer gennem kommunen.
Byrådet godkendte i december er høringssvar som er sendt til Miljøministeriet og det statslige miljøcenter i Roskilde som
kommunen hører til.
EU's direktiv for rammer for vandkvalitet
Vandrammedirektivet skal skabe fælles administration af vandløb, søer,
kystvand og grundvand i hele EU. Direktivets mål er 'god økologisk tilstand' i
vandløb, kystvande, søer og grundvand, og de opsatte mål skal være opfyldt i
2015.
God økologisk tilstand er minimumskrav som kun undtagelsesvis kan fraviges.
De konkrete, stedlige mål skal beskrives i en vandplan som alle lande skal
have klar i 2009. Planen skal indeholde en beskrivelse af alle de
foranstaltninger der skal til for at nå den gode tilstand. Den nationale plan skal
følges op af en kommunal handleplan i 2010 – som til den tid sendes i
offentlig høring.
Hvad 'god økologisk tilstand' er, er ikke på forhånd fastlagt, men det forventes
at det vil blive meget lig med de – i øvrigt uopfyldte – målsætninger for
vandkvalitet der findes i de regionplaner som staten og kommunerne har arvet fra de hedengangne amter og HUR.
Det er Miljøministeriet og dets lokale miljøcentre der laver vandplanerne, og her er processen indledt med en idéfase som
løb frem til den 22. december. Her var alle myndigheder, organisationer og private opfordret til at komme med idéer til
hvordan vandområder og naturområder kan opnå god økologisk tilstand inden 2015.

Det lokale vanddistrikt
Frederikssund Kommune ligger i et vanddistrikt der omfatter flere andre kommuner (sammenhængende
afvandingssystemer) samt Roskilde Fjord og Isefjord. Der er ingen af fjordene der overholder kravet om god økologisk
tilstand.
Frederikssund Kommune har derfor sammen med kommunerne i oplandet til fjordene udarbejdet en fælles indmelding til
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idéfasen.
Kommunerne omkring Roskilde Fjord er Herlev, Ballerup, Frederikssund, Høje Taastrup, Allerød,
Frederiksværk- Hundested (nu Halsnæs), Egedal, Roskilde, Lejre, Furesø og Gribskov. Hillerød har været observatør.
Kommunerne omkring Isefjord er Lejre, Odsherred, Holbæk og Frederikssund.
I begge sammenhænge har man fået Dansk Hydrologisk Institut til at bearbejde allerede tilgængelige oplysinger i form af
de gamle amters basisanalyser og andre undersøgelser og forskningsrapporter. Derudfra er der lavet en statusrapport om
mulighederne for at reducere belastningen af fjordene med næringsstoffer. Det er det der har været grundlag for
kommunernes fælles udtalelser for Isefjord og Roskilde Fjord til idéfasen.
Derudover har kommunens egen Teknik og Miljø-forvaltning blandt andet gennem interne workshops samlet og bearbejdet
al den lokale viden om vandmiljøet til et materiale som har været grundlaget for at udarbejde kommunens helt egne forslag
og idéer til den kommende vandplan.
Både de fælleskommunale indmeldinger og de lokale input er indeholdt i et 14 sider langt høringssvar fra Frederikssund
Kommune.

Fællesindmeldinger for Roskilde og Isefjord (blandt andet)
Behov for statslig (med)finansiering
Lovgivning der forhindrer yderligere belastning med næringsstoffer
Fristforlængelse for god økologisk kvalitet for fjordene *
Tilskud til ekstensivering af landbruget
Undersøgelse af muslingefiskeri i forhold til omsætning af næringsstoffer

Helhedstænkning af det rekreative, miljøet og naturen ('mest miljø og natur for
pengene') **
* Vandkvalitet i fjordene
Dette punkt er et eksempel på de meget komplekse forhold der gælder for vandmiljøet. Selv
om der både kan bades og fiskes i fjordene, er de stadig for belastede af tilførsel af
næringsstoffer, specielt kvælstof, til at kunne opfylde de kommende mål. Men derudover har
fjordene en stor 'intern' belastning i form af udveksling af stoffer mellem vand og
bundaflejringer (sediment). Mængden af næringsstoffer i sedimentet er resultatet af mange
års for stor tilførsel af næringsstoffer (og miljøfarlige stoffer).
Mindre afledning af næringsstoffer fra oplandet giver kun langsomt bonus. På grund af
vandets lange opholdstid i fjordene og den store pulje af
næringsstoffer i sedimentet er der en stor træghed i systemet, og
fjordene reagerer kun langsomt på reduktioner i tilførslen.
Derfor mener man ikke at det er realistisk i den kommende vandplan at
kræve at fjordene opfylder den 'gode økologiske tilstand' allerede i
2015.
** Mest for pengene
Et andet komplekst område er netop den yderligere begrænsning af
udledningen af næringsstoffer. Her vurderes det ikke at der er særligt
brug for virkemidler der generelt nedsætter landbrugsudbyttet. Der
sker nemlig i det fleste dele af fjordenes oplande en stor
tilbageholdelse og omsætning af nitratkvælstof i grundvandssystemet.
I stedet bør man målrette indsatsen mod områder med lav
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tilbageholdelse fordi man dér opnår den største effekt. Det handler om ekstensivering af dyrkningen af vådområder og
områder langs vandløb og søer. I visse områder kan der blive tale om overgang til dyrkning af flerårige energiafgrøder på
hidtidige omdriftsarealer eller udtagning af arealer til skovrejsning.
Gennem de seneste tyve år har kommunerne gennemført betydelige reduktioner i udledningen af næringsstoffer fra deres
renseanlæg, mens udledningen fra det åbne land ikke er reduceret tilsvarende. Det er så her kommunerne mener der skal
sættes ind, men således at det bliver muligt at målrette indsatsen mod områder med lav tilbageholdelse af kvælstof.














Forslag fra Frederikssund Kommune (blandt andet)
Vandløb: etablering af vådområder, slyngninger, frilægninger og ophør med grødeskæring
Skovrejsninger mellem Frederikssund og Slangerup og i Horns Herred
Undersøgelser af tilførsel af miljøfremmede stoffer til fjorden via vandløb og kloak
Sikring af grundvandet i Horns Herred og kommunens fremtidige vandforsyning
Undersøgelser til reduktion af næringsstoffer fra spildevand og regnvandstilledninger
Samarbejde med landbrugsorganisationerne om ekstensivering af landbruget.
Kommunens høringssvar indeholder et par generelle bemærkninger om miljøvenligt
landbrug og regulering af sårbare områder.
Ellers er svaret opdelt i afsnit med problemstillinger for opfyldelsen af miljømålene for
henholdsvis Roskilde Fjord og Isefjord.
Endelig er der bemærkninger om vandløb og søer i kommunen, herunder også om de
enkelte vandløb og søer:
Vandløb: Havelse Å, Slangerup Rende, Græse Å, Sillebro Å
(Ålebæksrenden), Jørlunde Å, Værebro Å, Jægerspris Kanal, Dybemosen, OnsvedStokkebo-rende, Vejlemølle Å, Skarndalsgrøften og Orebjerggrøften
Søer: Selsø Sø, Hellesø og grusgravsøen ved Skuldelev Ås
Grundvand
Der er ikke for nuværende kvalitetsmæssige problemer med grundvandet i
kalkmagasinerne under Frederikssund Kommune. Der er dog problemer med kvantiteten øst for Roskilde Fjord på grund
af stor lokal og regional vandindvinding.
Den væsentligste kilde til belastning af åerne med næringsstoffer er grundvand der strømmer i de øverste jordlag. Det
forventes at det øvre grundvand på tilsvarende måde er belastet af næringsstoffer, og det anses derfor for meget tvivlsomt
om det kan leve op til kvalitetskravene. Der er fundet advarende spor i prøver fra vandværker på begge sider af fjorden, og
grundvandsmagasinerne betragtes derfor som sårbare. Kommunen mener det er vigtigt at truslerne løbende vurderes,og
at det er nødvendigt med tiltag i følsomme områder.
Den nuværende grundvandsbeskyttelse koncentrerer sig om områderne i umiddelbar nærhed af vandværkernes
indvindingsboringer (kildepladszonerne), men kommunen mener at det stærkt bør overvejes om man i fremtiden på
samme måde skal beskytte de grundvandsdannende områder som typisk ligger langt væk fra boringerne. Vandet er
mange år om at nå frem til boringerne, og vi drikker faktisk vand med en 'alder' på
30-60 år.
Der er tre store vandindvindinger i kommunen, Københavns Energi med to
kildepladser i Hørup og Havelse i den nordøstlige ende af kommunen samt
Marbækværket syd for Frederikssund. Disse indvindinger giver lokalt væsentlige
sænkninger af grundvandsspejlet. Kommunen mener at der fremover skal tages
hensyn til grundvandssystemernes 'naturlige robusthed', og at udgangspunktet skal
være at indvindinger der overstiger 30 procet af den løbende grundvandsdannelse,
ikke er bæredygtige.
Fotos oppefra:

Buresø ved Slangerup

Roskilde Fjord med Kronprins Frederiks Bro (Erik V. Jensen)

Den kommunale færge Columbus ud for Kulhuse hvor Roskilde Fjord og
Isefjord mødes (Lasse Kjeldsen)

Friluftsrådets logo for det Blå Flag der gennem flere år er tildelt Kulhuse
Strand
Skovplantning 2007 i den ny Hørup Skov ved Slangerup oven på Københavns Energis kildeplads (Keld Jepsen)
Selsø Sø
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Græse Å
Nordmandsmosen ved Skibby
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Formelt omfatter vedtagelsen et kommuneplantillæg (nr. 007) for et område ved Nygade, A.C. Hansensvej og Baneledet
med tilhørende miljøvurdering (VVM-redegørelse) og en lokalplan (nr. 007) for samme område. Læs den officielle
bekendtgørelsen i denne infoannonce for uge 1, 2008.
Kommuneplantillægget
Den 18. december vedtog Frederikssund Byråd Kommuneplantillæg nr. 007 med tilhørende VVM-redegørelse. Begge dele
har været offentlig fremlagt i en periode i september-november. Kommuneplantillægget fastlægger rammerne for fremtidig
anvendelse af området til centerformål herunder boliger, erhverv i klasse 1-2, detailhandel og offentlig service samt
parkering.
VVM-redegørelsen behandler og vurderer forhold relevante for en miljøvurdering af kommuneplantillægget, og der er ikke
fundet behov for en særskilt miljøvurdering af kommuneplantillægget. Der er imidlertid udpeget to miljøområder som anses
at være væsentlige, og som kommunen ønsker at overvåge. Det drejer sig dels om trafikforholdene omkring centret og
dels om byggeriets visuelle påvirkninger. Det sidste forhold indgår i den efterfølgende byggesagsbehandling.
Med hensyn til de trafikale forhold vedtog Byrådet at etableringen af butikscentret skal fremmes selv om der endnu ikke er
lavet en plan for trafikken i det centrale Frederikssund. Målet er dog at der inden butikscentret åbner, er gennemført de
umiddelbart nødvendige trafikforbedringer i området.
Der er i høringen indkommet nogle indsigelser og bemærkninger som har givet anledning til en teknisk korrektion i
kommuneplantillægget.
Lokalplanen
Den 18. december vedtog Frederikssund Byråd desuden endeligt Lokalplan nr. 007 for et nyt butikscenter i Frederikssund
ved Nygade, A.C. Hansensvej og Baneledet. Lokalplanforslaget havde ligeledes været i høring i perioden septembernovember. Lokalplanen bestemmer at der inden for området kan opføres et butikscenter for udvalgs- og dagligvarehandel
med tilhørende parkeringshus på i alt 49.000 kvadratmeter.
Der er indkommet nogle indsigelser og bemærkninger i forbindelse med høringen som har givet anledning til tekniske
korrektioner i den endelige lokalplan.
En oversigt over indkomne indsigelser og bemærkninger til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og lokalplan kan
rekvireres hos By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller byogland@frederikssund.dk.
Planerne kan ses her på hjemmesiden:
Kommuneplantillæg 007 inkl. VVM-redegørelse
Lokalplan 007
Pumpestation flyttes
I forbindelse med etableringen af butikscentret er en kloakpumpestation på Varehusvej kommet i vejen. Uanset det
konkrete byggeprojekt ville pumpestationen ligge uhensigtsmæssigt (lugtgener m.v.), og selv om den for så vidt fungerer
udemærket, kan en flytning kombineres med flere fornuftige moderniseringer fx i form af sandfang, olieudskiller,
fremtidssikret kapacitet og andre forbedringer.
Det er aftalt at kommunen bidrager med fire af de op mod seks mio. kroner projektet koster, medens butikscentrets
bygherre TK-Development bærer de resterende etableringsomkostninger. Projektet er godkendt af Byrådet i november
2007.
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Planer for center ved Frederikssund Station vedtaget
Byrådet vedtog i december endeligt den lokalplan og det kommuneplantillæg der muliggør opførelsen af et indkøbscenter
m.v. ved Frederikssund Station.
Som man kan bemærke er nedrivningen af den eksisterende bebyggelse (det gamle betonstøberi m.m.) godt i gang. Se
tidligere omtale af centerprojektet.
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Planer om planer 2007 og 2008
By og Land-forvaltningen har i 2007 arbejdet efter en plan for planlægningsarbejdet som Plan- og Udviklingsudvalget
vedtog i februar 2007.
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Udvalget fik i begyndelsen af december en status for 2007-planarbejdet, herunder i første omgng det planarbejde der
ligger ud over lokalplanarbejdet og arbejdet med kommuneplantillæg:
Plan- og Agenda 21-strategi for Frederikssund Kommune (afsluttet)
Kommuneplan for Frederikssund Kommune (i gang)
Retningslinjer for landzoneadministration (i gang)
Planlægning af den kollektive trafik (i gang)
Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet (afsluttet)
Boligudbygningsplan og befolkningsprognose (i gang)
Kvalitetsstyring på miljøområdet (nedat arbejdsgruppe om VVM-redegørelser)
Støjkortlægning og støjhandlingsplan (afventer)
Strategier for realisering af den nye by ved St. Rørbæk (i gang)
Byudvikling og spildevand (i gang)
Køreplan for bevarende lokalplaner (i gang)
Registrering af sommerhuslokalplaner (i gang)
Sommerhuslovgivningen (administrationsgrundlag er udarbejdet)
I forbindelse med etablering af nyt butikscenter ved Frederikssund Station er der indgået endnu en opgave i form af
en VVM-redegørelse. Opgaven er afsluttet i forbindelse med Byrådets vedtagelse i december af kommueplantillæg og
sammenhørende lokalplan for butikscentret.
Der er desuden i 2007 sat gang i udarbejdelsen af en trafikpolitik for Frederikssund bymidte, et arbejde der fortsætter i
2008.
Med hensyn til lokalplanopgaver kan der gives følgende status for 2007:
Lokalplan for Sydbyen 3.-4. etape (endeligt vedtaget)
Lokalplan for Lundebjergvej (bortfaldet)
Lokalplan og kommuneplantillæg for butikscenter ved stationen (endeligt vedtaget)
Lokalplan og kommuneplantillæg for bolig- og erhversvsområde ved A.C. Hansensvej 7 (endeligt vedtaget)
Lokalplan for Frederikssund Private Realskole og Kocksvej (i gang)
Bevarende lokalplan for Lille Rørbæk (afventer afklaring af veto fra Fødevareministeren)
Lokalplan og kommuneplantillæg for bevaringsværdige bygninger i Frederikssund (ventes igangsat i 2008)
Lokalplan for Strandparken i Sydbyen (i gang)
Lokalplan og kommuneplantillæg for lokalcenter i Sydbyen (endeligt vedtaget)
Lokalplan og kommuneplantillæg for LIDL-butik ved A.C. Hansensvej/Lærkevej (endeligt vedtaget)
Lokalplan for Græse Strandvej 6 (endeligt vedtaget)
Lokalplan og kommuneplantillæg for Kignæsgrunden (afventer afgørelser fra Naturklagenævnet)
Lokalplan 76 (med kommuneplantillæg) for Gl. Jægerspris Kommune (afsluttet)
Lokalplan 72A for Gl. Jægerspris Kommune (afsluttet)
Lokalplan for Skuldelev Syd (udsat til 2008)
Lokalplan for Røgerup Landsby (endeligt vedtaget)
Lokalplan for Skibby Øst (afventer udspil fra bygherre)
Lokalplan for 10-12 parceller i Skibby (i offentlig høring)
Lokalplan for Skibby by (afventer prioritering af bevarende lokalplaner)
Lokalplan for Sønderby (afventer prioritering af bevarende lokalplaner)
Lokalplan og kommuneplantillæg for renserigrunden i Slangerup (i gang)
Lokalplan for erhvervsområde Vest i Slangerup (endeligt vedtaget)
Ud over de dengang planlagte lokalplanopgaver har By og Land og Plan- og Udviklingsudvalget i 2007 arbejdet med:
Lokalplan for nyt ældrecenter ved Pedersholm (endeligt vedtaget)
Revision af gældende lokalplaner for bymidten i Frederikssund by i forbindelse med etablering af nyt
butikscenter ved stationen (i gang)
2008-arbejdsplanen
Plan- og Udviklingsudvalget har i begyndelsen af december godkendt følgende overordnede 2008-planopgaver m.v. for By
og Land-forvaltningen:
Kommuneplan
Retningslinjer for landzoneadministration
Planlægning af kollektiv trafik
Boligudbygningsplan og befolkningsprognose
Strategier for realisering af den ny by ved Store Rørbæk
Byudvikling og spildevand
Køreplan for bevarende lokalplaner
Registrering af sommerhuslokalplaner
Trafikpolitik for Frederikssund bymidte
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Støjkortlægning
Overordnet stiplanlægning
Varmeforsyningsplan
De prioriterede lokalplanopgaver for 2008 er:
Lokalplan for 10-12 parceller i Skibby
Bevarende lokalplan for Lille Rørbæk
Lokalplan for plejecenter ved Pedersholm
Lokalplan for Frederikssund Private Realskole og Kocksvej
Lokalplan for bymidten i Frederikssund
Lokalplan for Strandparken i Sydbyen
Lokalplan og kommuneplantillæg for Kignæsgrunden
Lokalplan for Kocksvej (kraftvarmeværk m.m.)
Lokalplan for Lille Blødevej i Frederikssund
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Ny ugentlig lydavis for hele kommunen
Så er der afgørende nyt til alle lydavis-abonnenter i Frederikssund Kommune. Her fra årsskiftet udkommer der en fælles
lydavis for hele kommunen til afløsning for de tre lydaviser der hidtil har været. I Frederikssund-Jægerspris har der været
en fælles kommunal lydavis, og i Skibby og Slangerup har aktive frivillige fra Ældre Sagen stået for lydaviserne.
Her fra årsskiftet udsendes altså en fælles lydavis for Frederikssund Kommune. Stoffet til lydavisen udvælges og redigeres
af Frederikssund Bibliotekerne, og lydavisen indtales og produceres af firmaet Birkum Lydavis.
Den ny lydavis betyder en særlig afsked med de to lydaviser som frivillige fra Ældresagen i Skibby og Slangerup har
produceret. Kommunikationsansvarlige Kartsen Lolck fra Frederikssund Bibliotkerne sender i den ny lydavis' første udgave
en særlig tak til disse aktive mennesker som i næsten ti år har redigeret og indlæst og sågar bragt lydavisen ud til
brugerne.
– I har ydet en kæmpe indsats, og vi ved at den har været værdsat i lokalområdet og hos jeres brugere, siger Karsten
Lolck. – Og vi håber naturligvis at den ny lydavis kan leve op til brugernes forventninger.
Første lydavis-udgivelse har været en særudgave oplæsning af artiklerne i Jul i Frederikssund som nu dækker alle fire
lokalområder – Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby. Første rigtige lydavis udkom fredag den 4. januar. Den
ny lydavis vil være opdelt i en fælles del og fire lokaldele.
Med udgivelsen af den ny lydavis er det blevet muligt både at få lydavisen på
kassettebånd og på cd. Alle gamle lydavis-abonnenter skulle automatisk få den ny
lydavis.
Abonnement tegnes ved henvendelse til biblioteksassistent Lisbeth Mortensen på
telefon 47 31 25 25.
Abonnementet er gratis.
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Inklusionsprojekt på daginstitutionsområdet
Frederikssund Kommune har i det sidste års tid arbejdet med et inklusionsprojekt i daginstitutionerne på 0-6 års området.
Projektets mål er at opkvalificere ca. 12 daginstitutioner til bedre at kunne inkludere børn med særlige behov i dagligdagen
samt at udvikle nye arbejdsmetoder på området. Inklusionsprojektet er støttet med midler fra Familiestyrelsens pulje
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"Bedre kvalitet i dagtilbud" og afsluttes i efteråret 2008.
Projektet udspringer af et pilotprojekt som blev gennemført i foråret 2006 i gamle Frederikssund Kommune i samarbejde
med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Her oplevede vi, at ved at bibringe pædagogerne metoder til at arbejde
inkluderende samt tildeling af ekstra resurser, kunne flere børn trives i institutionen uden ønske om ekstern støtte.
Grundtanken i projektet er at institutionen arbejder inkluderende, hvilket betyder at den enkelte skal kunne opleve sig som
en del af fællesskabet. I institutionerne findes børn der enten permanent eller i en periode har særlige behov, som skal
tilgodeses og det er nogle af disse børn, der er projektets udgangspunkt.
Institutionerne melder sig til at deltage i projektet i 4-6 måneder. I den periode vil hele institutionen blive introduceret til
forskellige pædagogiske arbejdsmetoder og 2-3 pædagoger vil arbejde mere intensivt og løbende modtage vejledning af
projektlederen. Projektet frikøber den enkelte pædagog i et antal timer om ugen til at hellige sig projektet.
Projektet er nu nået halvvejs igennem sin levetid og en midtvejsrapport er færdiggjort. Indtil nu har 7 institutioner deltaget i
projektet og her tegner der sig så småt nogle tendenser.
Vi kan se, at de børn som får størst udbytte af projektets indsats i institutionerne, er børn som befinder sig i udkanten er
fællesskabet. Det er ikke nødvendigvis børn, som man typisk ville betegne som børn med særlige behov, men de har
alligevel nogle vanskeligheder, der gør det svært for dem at indgå og trives i fællesskabet. Når pædagogerne bliver
opmærksomme på problematikken, skal der nogle gange kun forholdsvis få pædagogiske ændringer til, for at barnet atter
kommer med i fællesskabet og oplever sig som værende en del af dette.
Projektet ser derfor ud til at have en forebyggende effekt, hvilket både er glædeligt og bekræftende.
Pædagogerne fortæller, at de har stor glæde af projektet og at de nye metoder har været med til at højne deres faglighed
på området samt se på børnene med andre forventninger.
Som en af pædagogerne sagde, efter at have afsluttet projektet i hendes institution:
"Når jeg ser et barn med særlige behov, tænker jeg ikke mere hvad barnet skal ændre for at være med i fællesskabet men
tænker i stedet, hvad jeg kan ændre, for at få barnet ind i fællesskabet".
Leder af projektet er Anja Kjær Sørensen, Kvalitet og Særopgaver under Opvækst og Uddannelse.
2008 1
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Få tjek på olietanken
Ejere og brugere af fyringsolietanke på under 6000 liter får nu hjælp til de vigtigste miljøregler i
en ny pjece fra Miljøstyrelsen og oliebranchen.
Måske er der brug for en oliefyrstekniker for at tjekke om olietanken lever op til reglerne. Ejers
og brugers ansvar kan nemlig koste dyrt.
I tilfælde af olieudslip er man ansvarlig for oprensningen. For villatanke er det lovpligtigt at have
en ansvarsforsikring. Som man i øvrigt får automatisk hvis man får fyringsolie fra et olieselskab
der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, og det gælder stort set alle.
Men hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til reglerne, kan olieselskabet afvise at dække
skaden. Og så må man selv betale.
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Messe om lokale beskæftigelsesmuligheder
– pendlere er særligt velkomne
Men den stigende lokale efterspørgsel efter arbejdskraft målretter
FETC og Jobcentret nu en jobmesse særligt den store
'arbejdskraftreserve' der findes i kommunerne i de ydre del af det
storkøbenhavnske område. Det er pendlerne der her tænkes på.
For Frederikssunds vedkommende er der tale om 12.000 mennersker
der pendler ud af kommunen for at få et job i nabokommunerne og
ikke mindst tættere på København.
Chefkonsulent i Frederikssund Erhverv og Turistcenter, FETC, Rikke
Danielsen siger om den store, lokale arbejdskraftsmangel at det er et
problem man venter bliver endnu større i fremtiden. Rikke Danielsen
nævner også at der er flere arbejdskraftkrævende projekter
undervejs. fx butikscenteret ved stationen og et nyt plejecenter.
– Det er et problem vi har besluttet at gøre noget ved, og vi vil derfor
sætte fokus på alle de spændende arbejdspladser og gode
jobmuligheder der er i Frederikssund Kommune, siger Rikke
Danielsen om en særlig jobmesse som Elværket lægger rammer til
eftermiddag og aften tirsdag den 29. januar. – Vi vil åbne pendlernes
øjne for de jobmuligheder der er i Frederikssund.
– Vi forsøger med denne messe at tiltrække borgere der ikke har et
nyt job øverst på ønskesedlen, men blot har det som en mulighed,
siger Rikke Danielsen. – Og messen holdes derfor netop i tidsrummet
kl. 15-21 for at give borgere i job en mulighed for at deltage.
Rikke Danielsen fortæller videre at de virksomheder der deltager, ikke
behøver at have ledige jobs lige her og nu, men at de kan deltage for
at være synlige og få en dialog med eventuelt kommende
medarbejdere.
Messen består af to dele. For det første af en traditionel messe hvor
de deltagende virksomheder med stande præsenterer sig over for de
besøgende. For det andet afholdes der to foredrag over temaet det
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gode liv med det gode arbejde.
Den ene foredragsholder er med stressekspert Henrik Krogh, og den anden er komiker Anders Lund Madsen.
Foredragene begynder henholdsvis kl. 18 og kl. 19.15.
Det skulle gerne være med at lokke nogen med som ikke allerede er på udkig efter job, siger Rikke Danielsen. – Og de
kan så lade sig inspirere og forhåbentligt komme til den konklusion at det ikke er nødvendigt at bruge al den tid på
transport når der er så mange spændende virksomheder i Frederikssund.
2008 1
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Infrastrukturkommission peger både
på motorvej og fjordforbindelse
Regeringens infrastrukturkommission fremlagde torsdag den 10. januar sin betænkning for
udviklingen af den danske transport-infrastruktur* frem til år 2030.
* Infrastruktur betegner systemer der binder ting
sammen og muliggør flytning af noget fra et sted
til et andet – i dette tilfælde handler det om trafik
og transport af mennesker og gods og dermed
om veje, jernbaner og broer eller tunneller.
I den 314 sider store betænkning** udpeger
kommissionen seks fokusområder på vej til hvad
der kaldes et transportsystem i verdensklasse. To
af fokuspunkterne går på henholdsvis Hovedstadsområdet og den
såkaldte byregion Østjylland (fra Århus til Kolding).
Ringforbindelserne skal sluttes
Om Hovedstadsområdet hedder det at ringforbindelserne skal sluttes på
både bane og vej. Det skal de fordi
den stigende trafik indebærer et behov for at forbedre
trafikafviklingen ved en række konkrete flaskehalse og udvikle et trafikalt
netværk der øger transportsystemets fleksibilitet – også på tværs af de eksisterende veje og baner
pendlingen ind, ud og på tværs af regionen fortsat er stigende. Grundlaget for den kollektive transport som alternativ
til vejtrafikken skal styrkes
København som international metropol er afhængig af en effektiv og pålidelig infrastruktur for at kunne tiltrække
virksomheder og arbejdskraft
På vejområdet nævner kommissionen Frederikssundmotorvejen blandt fire store projekter til bygning og udbygning af
motorveje i Hovedstadsområdet: "Infrastrukturkommissionen anbefaler at der snarest muligt træffes beslutning om ...
etablering af motorvej i den nordvestlige indfaldskorridor mod Frederikssund..."
Fjordforbindelsen indgår i betænkningen på en noget anden måde, nemlig i et afsnit om 'tværgående indsatser' der blandt
andet handler om finansieringsformer. Her behandler kommissionen spørgsmålet om inddragelse af private investorer i
større trafikanlæg. Det er det såkaldte 'offentligt-private partnerskab, OPP, som allerede i flere år har været diskuteret i
forbindelse med etableringen af en ny forbindelse over Roskilde Fjord.
Kommissionen anbefaler at der laves en systematisk vurdering af konkrete projekters egnethed i forhold til OPPfinansiering, og nævner i den forbindelse en ny forbindelse over Roskilde Fjord sammen med et letbanesystem i Århus og
en østlig forbindelsesvej i København i form af fx en lang havnetunnel.
Med hensyn til den kollektive trafik betænker kommissionen ikke Frederikssund-området på nogen særlig måde, bortset
fra de generelle indstillinger om at den kollektive trafik skal løfte en større del af pendlingstrafikken. Kommissionen
anbefaler at regeringen fremlægger konkrete forslag til at styrke den kollektive trafik især i Hovedstadsområdet.
Lokale reaktioner
Frederikssund Kommunes borgmester Ole Find Jensen var blandt de lokale folk der ivrigt skimmede betænkningen for at
finde ud af hvordan kommissionen havde behandlet de to store lokale projekter. Og han fandt til sin glæde den begge
nævnt blandt andre store og påtrængende projekter.
– Det kan kun være med til at fremme vores lokale interesser at projekterne konkret er nævnt i betænkningen, siger Ole
Find Jensen. – Og det er på samme måde interessant at fjordforbindelsen nævnes som en mulighed for at prøve alternativ
finansiering i form af et offentligt-privat partnerskab. Det har vi længe talt for, ikke mindst fordi det kan være med til at
fremme projektet tidsmæssigt, siger borgmesteren.
Fra Frederikssund Erhverv og Turistcenter, FETC, siger formand Andre Wilhelmsen i en pressemeddelelse at det er helt
afgørende for erhvervslivet at der etableres en forbindelse over Roskilde Fjord så hurtigt som muligt.
– Samtidig er det vigtigt at vi tager bestik af den nationale politiske og økonomiske situation og gør os klart at det ikke nok
at tale om antallet af biler i vores område, skriver formanden.
– Vi skal vise at vi er klar til at gå andre veje. OPP er en realistisk løsningsmodel fordi den ikke vil belaste de statslige
finanser i samme grad som en forbindelse udelukkende finansieret af statens budget, siger Andre Wilhelmsen.
PRESSEMEDDELELSE:
OPP kan sikre en ny fast forbindelse over Roskilde Fjord
En ny fast forbindelse over Roskilde Fjord er afgørende for dynamik og udvikling i Nordsjælland. Dette mål kan
nås hurtigst muligt, hvis fjordforbindelsen etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP). Sådan lyder det
fra erhvervslivet i Frederikssund som kommentar til Infrastrukturkommissionens rapport, der netop er fremlagt.
Der er behov for massive investeringer i infrastrukuren i Danmark. Det gælder ikke mindst i Frederikssund Kommune, hvor
den overbelastede Kronprins Frederiks Bro tydeligt viser et behov for en tidssvarende fjordforbindelse.
”Det er helt afgørende for erhvervslivet, at der etableres en forbindelse over Roskilde Fjord så hurtigt som muligt.
Samtidigt er det også vigtigt, at vi i Frederikssund tager bestik af den nationale politiske og økonomiske situation og gør os
klart, at det ikke nok at tale om antallet af biler i vores område. Vi skal i også vise, at vi er klar til at gå andre veje. OPP er
en realistisk løsningsmodel, fordi den ikke vil belaste de statslige finanser i samme grad som en forbindelse udelukkende
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finansieret af statens budget, siger Andre Wilhelmsen, formand for FETC.
Han påpeger, at det er vigtigt at komme først i køen, da en fast forbindelse er i skarp konkurrence med en lang række
andre infrastrukturprojekter, f.eks. en havnetunnel under Københavns Havn. Projekter der alle kan begrundes med høje
trafiktal.
Infrastrukturkommissionens rapport understreger nødvendigheden af, at fremtidige trafikinvesteringer foretages på
baggrund af trafiktal. Samtidig påpeger den, at behovet for trafikinvesteringer er betragteligt større, end de offentlige
finanser kan understøtte. Derfor er det nødvendigt at tage alternative finansieringsløsninger i brug, herunder såkaldte
offentlige private partnerskaber (OPP). Den holdning støtter FETC.
”Set med erhvervslivets øjne er der mange fornuftige takter i rapporten. Særligt er det positivt, at fremtidige
trafikinvesteringer bør foretages på baggrund af trafiktal. I Frederikssund mærker erhvervslivet hver eneste dag de
manglende investeringer i infrastruktur, der i dag er den væsentligste hindring for en fortsat dynamisk udvikling både i
Frederikssund og i hele Nordsjælland. Derfor ser vi nu frem til politiske initiativer, der kan gavne både erhvervslivet og det
øvrige samfund,” siger Ándre Wilhelmsen.
For yderligere information:
Kontakt formand for FETC, Andre Wilhelmsen på tlf. 4010 7920
Om FETC:
FETC er en organisation for erhvervs- og turistlivet i Frederikssund Kommune. FETC yder erhvervsservice, rådgivning og
arrangerer konferencer samt seminarer for erhvervs- og turistlivet. Samtidig er FETC erhvervslivets talerør overfor de
beslutningstagere, der har indflydelse på erhvervslivets rammevilkår.
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10 Kommunen tilbyder medarbejderne rygestopkurser
Kommunens tilbud om gratis rygestopkursus er til alle rygende ansatte. Der er mulighed på forhånd – uden at tilmelde sig
først – at høre om kurserne. Og man må gerne tage hele 'rygeklubben' med!
Der er introduktionsmøde mandag den 14. januar kl. 14.30-15.30 og igen torsdag den 24. januar kl. 9-10. Møderne foregår
i Byrådssalen på Rådhuset.
Dynamisk rygestop
Det er det anerkendte firma Stopcentret i Kokkedal med Pernille og Christian Olsen – selv er tidligere storrygere – der står
for kurserne. Undervisningen bygger blandt andet på metoder som Kræftens Bekæmpelse anbefaler, og som er brugt
landet over med gode resultater.
Rygestop er ikke magi, men at blive røgfri kan kræve støtte til at træde ud af rollen som rygere. Kurset er velegnet til at
bryde afhængighed af nikotin – altså også hvis man er blevet afhængig af tyggegummiet i stedet for tobakken.
Ægtefæller, samlevere og børn er velkomne til at deltage på informationsmøderne, men hvis de ønsker at deltage i selve
rygestopkurserne, er det for egen regning.
Kontakt eventuelt organisationskonsulent Tonny Hulvej Jensen, telefon 47 35 11 88 eller thuje@frederikssund.dk for
yderligere information.
Rygestopkurserne afvikles i januar-februar-marts i fem forløb af fem plus to timers varighed (anden del i parentes):

mandag den 28. januar (mandag den 4. februar)

tirsdag den 29. januar (mandag den 4. februar)

tirsdag den 26. februar (tirsdag den 4. marts)

onsdag den 27. februar (tirsdag den 4. marts)

torsdag den 28. februar (tirsdag den 4. marts)
Kurserne foregår i dagtimerne, og medarbejderne må gerne deltage i arbejdstiden.
Bliv rygestopinstruktør
Kommunen søger samtidig medarbejdere der som eksrygere og med en uddannelse som hjælpeinstruktør har lyst til at
hjælpe kolleger væk fra røgen og ind i varmen.
Hjælpeinstruktøruddannelsen foregår torsdag den 31. januar kl. 9-16.
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10 Kulhuse Kultur- og Medborgerhus er åbnet
Det ny Kulhuse Kultur- og Medborgerhus åbnede onsdag den 9. januar sit nye, af frivillige drevne 'bibliotek' - BogCaféen.
Det skete ved en godt besøgt reception i den første af den faste ugentlige åbningsdag som er hver onsdag kl. 15-19.
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Kulhuse Kultur- og Medborgerhus ligger på Gammel Kulhusvej 149 i Skoven nord for Jægerspris. Huset har indtil
udgangen af 2006 været kommunalt bibliotek, og endnu tidligere har det huset en skole. Biblioteket har ligget i den ene
halvdel (de høje vinduer) – som nu rummer bogcaféen – og den anden halvdel var indtil for nogle år siden lejet ud til
beboelse. Her er der nu samlet forskellige andre frivillige aktiviteter som lokale foreninger og klubber står for.
Frederikssund Kommune besluttede i 2006 at nedlægge Skoven Bibliotek som filial. Biblioteket havde dengang åbent to
dage ugentlig. Efterfølgende har en medborgerhus-forening søgt om og fået stillet huset til rådighed.
Bogcafé med egne bøger og udlånsordning
Bogcaféen åbner nu med en bogbestand som man har fået foræret fra Frederikssund Bibliotekerne og fra private, og man
regner med løbende at udvide bestanden. Caféen rummer tillige en pc-café. Man tilbyder udlån af bogcaféens egne bøger,
og der er truffet aftale med Frederikssund Bibliotekerne om at man i caféen kan afhente og aflevere bøger fra de offentlige
biblioteker. Det er dog et tilbud der er forbeholdt lånere der ikke selv har mulighed for at hente og aflevere deres bøger.
Bogcaféen driver desuden en byttecentral for bøger, tegneserier, plader, cd'er, dvd'er og videobånd. Og så det muligt at
købe kaffe, te og kage som kan nydes ved cafébordene i de hyggelige omgivelser.

Et årligt medlemskort til bogcaféen koster 75 kroner for voksne og 25 kroner for børn under 12 år. På indvielsesdagen var
der cirka 50 medlemmer af bogcaféen.
Kontakt bogcaféen i åbningstiden onsdag kl. 15-19, på telefon 47 53 69 87 eller bogcafe@hotmail.com.
Bogcafé-gruppen består af Edith Andersen, Gitte Harslev, Bo Harslev, Gurli Johnsen, Bente Nielsen, Karin Ottesen og
Maia Petterson.
"Kom og drik en kop kaffe i åbningstiden og få en snak med andre. Har du nogle idéer, eller har du lyst til at være med i
det frivillige arbejde, så kom og snak med os om det. Måske har du nogle spændende rejseoplevelser du vil vise billeder
fra og fortælle om. Det kan fx være søndag eftermiddag en gang om måneden."
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Andre aktiviteter i Kultur- og Medborgerhuset
Foruden bogcaféen er der i det ny medborgerhus mulighed for andre aktiviteter som oplysningsforbund eller andre, fx den
lokale husflidsforening, står for. Der er også blevet plads til de foreninger og klubber der tidligere havde til huse i et
kommunalt lejemål (rettet) på Rosenbakken / Enghavegård, fx billard, madlavning og kortspil.
Frivilligt arbejde
Frivillige fra medborgerhusforeningen har inden indvielsen været i gang med
oprydning, istandsættelse og maling inde og ude. Det er også frivillige fra
foreningen der på skift bemander bogcaféen. Frederikssund Kommune yder
et årligt driftstilskud på 100.000 kroner.
Har man lyst til at være med i aktiviteterne og arbejdet omkring huset, eller
har man idéer, er man velkommen til at henvende sig til foreningen. Kontakt
formand Jan Hanelius, telefon 47 53 50 50, eller næstformand Maia
Petterson, telefon 47 53 62 80.
Den øvrige bestyrelse består af Karin Ottesen, sekretær, og Flemming
Johnsen, kasserer, samt medlemmerne Ivan Jørgensen og Michael
Jørgensen. 'Polle' Bentsen og Allan Offersen er suppleanter. Der er nydelige
portrætter af de otte forgangsfolk på hjemmesiden.
Billederne
Fotograf er bibliotekar Ole Petersen, Jægerspris Bibliotek – tidligere ansat
ved filialen Skoven Bibliotek.
For oven medborgerhuset på Gammel Kulhusvej udefra – og indefra på
indvielsesdagen set fra udlånsskranken med udsigt til vejen.
Dernæst er det borgmester Ole Find Jensen der taler ved indvielsen, og på
det lille foto belægger borgmesteren sine ord henvendt til
medborgerhusforeningens næstformand Maia Petterson og formand Jan
Hanelius.
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10 Frederikssund testkommune for it-system
Kommunen har i efteråret indgået en aftale med it-firmaet KMD om sammen med kommunerne Århus og Greve at teste et
nyt it-system til kapacitetsstyring til dagtilbudsområdet (daginstitutioner, klubber m.v.). Styringssystemet er taget i brug i ti
daginstitutioner og et par klubber, og der meldes allerede om overordentlig tilfredsstillende resultater.
– Vi er glade for at KMD har ladet Frederikssund Kommune blive testkommune for det ny system. Det er efter vores
opfattelse en stor gevinst for institutionslederne og den kommunale pladsanvisning i deres daglige arbejde, siger siger
direktør Ole Jacobsen fra Opvækst og Uddannelse. – Jeg har selvfølgelig sammen med Afdelingen for Dagtilbud drøftet
de usikkerheder der måtte være ved test af et nyt it-program, men KMD har forsikret os at systemet vil være driftssikkert
fra første dag. De foreløbige tilbagemeldinger tyder på at KMD har holdt deres løfte, siger Ole Jacobsen.
Pengene følger barnet
Det ny system til kapacitetsstyring passer særlig godt for Frederikssund Kommune som ved kommunesammenlægningen
gik over til at tildele institutionerne resurser efter princippet om at 'pengene følger barnet'.
– Siden vi gik over til at styre økonomien efter hvor mange børn vi har i institutionen per den første i hver måned, har vi
manglet et værktøj til at følge udviklingen i den økonomi vi skal ansætte medarbejdere efter, fortæller institutionsleder Lars
Moses fra daginstitutionen Toftelund.
Den ny it-baserede kapacitetsstyring giver institutionslederne et opdateret overblik over institutionens børn og deres alder
og dermed den økonomi der følger med. Med systemet kan institutionslederen samtidig følge udviklingen i ventelisten til
institutionen og bruge oplysningerne til at tilpasse personalekapaciteten.
Lars Moses fortæller at systemet er nemt og overskueligt og giver et godt overblik over den aktuelle udvikling. – Før måtte
vi hver gang vi ønskede at kende vores venteliste, kontakte Pladsanvisningen som så skulle sende os listen med posten,
siger Toftelund-lederen om den besværlige, men ikke så fjerne fortid uden it-systemet.
Planlægningsværktøj
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Med det ny it-system får forvaltning og byrådspolitikere en grundig og pålidelig information om de aktuelle børnetal i
institutionerne hver for sig, samlet i hele kommunen eller opgjort på distrikter. Systemet kan også sammenholde det
aktuelle udbud af pladser på dagtilbudsområdet med kommunens prognose for befolkningsudviklingen.
Dagtilbudschef Paw Holze Nielsen gør i den forbindelse opmærksom på at man i store kommuner som Frederikssund i
perioder vil kunne opleve at børnetallet går ned i den ene ende af kommunen, mens der i den anden ende skal udvides
eller bygges institutioner. – Borgerne ønsker pasningstilbud i nærmiljøet, og det giver os store udfordringer i styringen af
området. Derfor har vi i forvaltningen set frem til at få et system som kan hjælpe os til det nødvendige overblik, siger Paw
Holze Nielsen.
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11 Høring om råstofplan 2007 for Region Hovedstaden
Regionen har ansvaret for planlægningen af indvindingen af og forsyning med råstoffer på landjorden. Råstofplanen skal
gælde en periode på mindst 12 år, og Regionsrådet skal hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale
udviklingsplan vurdere om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.
Et af de vigtige formål med råstofplanen er at sikre at der er udpeget tilstrækkelige graveområder, så der kan indvindes
råstoffer svarende til det forventede behov i det dobbelte af planperioden, det vil sige i alt mindst 24 år.
Region Hovedstaden har fået foretaget en gennemgang af de tilbageværende resurser i de nuværende råstofgrave, og det
er beregnet at der i alt er cirka tre gange så meget til rådighed – heraf en tredjedel over grundvandsspejlet og to tredjedele
under.
Råstofferne i Hovedstadsregionen er ikke alle af bedste kvalitet, og derfor kan der fortsat forventes en stor nettoimport af
råstoffer til regionen. Det betyder så at man kan forvente en lang levetid på regionens eksisterende råstofgrave.
Første og anden høring
I en første offentlighedsfase i efteråret blev der efterspurgt idéer og forslag til råstofplanen. Der er indkommet i alt 19
forslag og bemærkninger fra henholdsvis kommuner, grundejere, råstof indvindere, vandværker og statslige
institutioner (Kulturarvsstyrelsen og Vejdirektoratet). De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til væsentlige
ændringer.
Den regionale administration har vurderet at de små justeringer af Råstofplanen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet,
og Regionsrådet har godkendt at Råstofplanen derfor ikke skal miljøvurderes.
Regionsrådet besluttede den 18. december at sende Forslag til Råstofplan 2007 (inkl. beslutning om at der ikke
udarbejdes miljøvurdering) i høring med en frist på otte uger fra årsskiftet til at fremkomme med bemærkninger. Herefter
forelægges Råstofplan 2007 for Regionsrådet til maj til endelig vedtagelse.
Indtil der er vedtaget en endelig råstofplan, gælder retningslinjerne for råstofindvinding i HUR's Regionplan 2005-2016
som nu indgår i Landsplandirektivet.
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11 To sammenhængende tiendeklasser 2008-2009
Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at der i skoleåret 2008-2009 udbydes
tiendeklasser på Marbækskolen (Skibby) og Falkenborgskolen (Frederikssund). Og at hele Frederikssund Kommune
fungerer som et sammenhængende skoledistrikt for begge skolers tiendeklasser.
Ordningen med to tiendeklasser skal betragtes som en overgangsordning til et samlet tiendeklassecenter i kommunen.
Forslaget om en overgangsordning med tiende klasse på to skoler i stedet for de nuværende tre skyldes blandt andet et
ønske fra de berørte skoler. Skolerne vil gerne allerede fra i år at tilbyde de unge et fagligt set stærkere produkt.
Det hænger også sammen med ændringer i Folkeskoleloven som fra august i år bestemmer at tiende klasse i højere grad
end tidligere skal tilpasses den enkelte elevs uddannelsesplan. Der er derfor brug for at differentiere undervisningen og
etablere flere forskellige hold i obligatoriske fag. Det kræver resurser og kan bedst gennemføres med flere elever samlet i
ét tiendeklasse-tilbud.
Kravene til valgfag er også øget, så eleverne minimum skal tilbydes tre valgfag. Ved at etablere valgfag på tværs af de to
skoler får eleverne flere fag at vælge imellem, og der er større sandsynlighed for at eleverne får opfyldt deres ønsker.
Eleverne fra hele kommunen skal frit kunne vælge tiende klasse på de to skoler, men samtidig sikres der en fælles
planlægning, så klasserne kommer til at fungere som ét sammenhængende tilbud med mulighed for at have fag på tværs
af stamklasserne på de to skoler.
Under overgangsordningen udpeges en lærer som koordinator for det samlede tilbud, og vedkommende skal også være
med til at udvikle planerne om ét samlet tiendeklassecenter i kommunen. Arbejdet hermed indgår i den kommende
analyse af skolestrukturen i Frederikssund-området.
Overgangsordningen er udgiftsneutral i forhold til hvad der i dette skoleår bruges til tiende klasse – bortset fra udgifter til
transport . Eleverne er berettigede til transport hvis de har over ni kilometer til skole. Udgifterne hertil anslås at ligge i
omegnen af 50.000 kroner årligt.
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11 Renovering af kloakker i den gamle del af Slangerup
Teknikere gik sidste år i gang med en omfattende tv-inspektion af kloakledningerne forskellige steder i Frederikssund
Kommune. Inspektionen begyndte i Slangerup, og her står det nu klart at størstedelen af kloakledningerne i den gamle
bydel har det så dårligt at de hurtigst muligt skal renoveres. En del af rørledninger er i så dårlig stand at den eneste
rimelige løsning er en udskiftning af rørene.
En utæt kloakledning kan skabe problemer på flere måder. Hvis den ligger over grundvandsspejlet, vil der ske udsivning af
kloakvand til jorden og måske videre til grundvandet, og hvis den ligger under grundvandsspejlet, vil der trænge
grundvand ind i rørledningen og belaste renseanlæggets kapacitet unødigt.
Hvis ledningen falder helt sammen, skaber det alvorlige og akutte problemer i området hvor man pludselig ikke længere
kan aflede spildevandet. Der kan tilmed ske det at jorden omkring rørledningen eroderes bort af det udstrømmende
spildevand – som i værste fald betyder at vejen ovenover bryder sammen.
Ifølge den gældende spildevandsplan for tidligere Slangerup Kommune skal der ske en adskillelse af spildevand og
regnvand så snart det er muligt at kombinere det med andre anlægsarbejder. De to typer spildevand skal separeres i hvert
sit rørsystem, så det 'rigtige' spildevand fra husholdninger m.v. går gennem renseanlægget, mens regnvandet fra gader
m.v. sendes mere direkte ud i å og fjord.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller derfor over for Økonomiudvalget og Byrådet at alle useparerede spildevandledninger i
området erstattes med nye separate systemer. Der skal bevilges i alt 16-17 mio. kroner. Heraf går en fjerdedel til
genetablering af gadebelægninger og trafikomlægninger, og ikke mindre end 15 procent af beløbet er afsat til
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uforudsigelige udgifter.
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13 Frederikssund Sangforening 150 år
Frederikssund Sangforening passerede den 10. januar 150-året. Det blev fejret både ved en jubilæumskoncert og ved
udgivelsen af en jubilæumsbog.

Koncerten fandt sted lørdag den 12. januar på Frederikssund Gymnasium med deltagelse af flere end 300 tilhørere –
heriblandt borgmester Ole Find Jensen og kulturminister Brian Mikkelsen.

Foreningens tæller cirka 65 medlemmer, heraf er dog kun cirka 40 aktive i koret, resten er såkaldte 'bøfsangere'. Samtidig
med jubilæumsbogen er udkommet en cd med korets snapsesange.
Se mere om kor, bestyrelse, bøfsangere, repertoire, program og sommerudflugter m.m. på foreningens hjemmeside
frederikssundsang.dk. Her oplyses også forhandlere af jubilæumsbog og cd med snapsesange.
Korets repertoire
Gammelt øl - Tre skåler - Frederikssunds Pris - Marken er mejet - I Østen stiger solen op - Morgenlied - I skovens dybe,
stille ro - Joshua Fit The Battle Ob Jerico - Deep River - Be my life's compagnion - Klingom bröder - Kom, brødre lad os
tømme - O Isis und Osiris - Der Jägerabschied - Nu grønnes skoven atter - Kom lieber Mai - O, den skønne, skønne maj Summertime - Hist hvor vejen slår en bugt - I Danmark er jeg født (kilde: hjemmesiden)
Fotos:
Ovenfor et fuldtalligt kor ved jubilæumskoncerten og en del af forsamlingen hvor man yderst til venstre kan skimte
borgmesteren og kulturministeren (nr. tre) - foto: Jette Olofsen
Nedenfor:Foreningens officielle hjemmeside-pressekor-foto

2008 1

13 Undersøgelse af forældretilfredshed med ungdomsskolen
Forældre med børn og unge der bruger Ungdomsskolen i Frederukssund Kommune, opfordres til at deltage i en
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spørgeskemaundersøgelse om deres tilfredshed med skolen og dens tilbud.
Det er første gang der gennemføres en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Ungdomsskolen. Med
undersøgelsen får forældrene mulighed for at udtrykke hvor tilfredse de er med kommunens ungdomsskoletilbud. Alle
opfordres til at deltage – jo flere der deltager, jo mere repræsentativ bliver undersøgelsen.
Besvarelserne behandles anonymt, og resultaterne vil kun blive brugt i samlede fremstillinger gældende for de enkelte
lokale afdelinger af ungdomsskolen.
Der foregår flere undersøgelser til vurdering af børnenes situation i skoler og institutioner. Skolerne har deres vurderinger
af undervisningsmiljøet hvor skoleleverne udfylder spørgeskemaer, og i daginstitutionerne foregår det ved samtaleark. Der
foregår også andre tilfredshedsundersøgelser blandt forældre inden for skoler, klubber, SFO'er og dagtilbud. Resultaterne
af undersøgelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside.
I sammenhæng med Byrådets børne- og ungepolitik ønskes der fra politisk hold viden om forældrenes tilfredshed med
børneinstitutioner og skoler. Det betragtes som en forudsætning for virkeliggørelsen af politikkens visioner.
Undersøgelserne af forældrenes tilfredshed skal gennemføres en gang om året.
Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til enheden for Dokumentation, Evaluering og Udvikling under Opvækst
og Uddannelse ved projektleder Line Buchholt på lbuch@frederikssund.dk.
Find spørgeskemaet her – undersøgelsen slutter den 25, januar.
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13 Undervisningsmiljøvurderinger
– alle er lavet, men nogle mangler offentliggørelse
To af tre af landets kommuner halter mere eller mindre bagefter med at få lavet og offentliggjort deres vurderlinger af
undervisningsmiljøet. Før jul offentliggjorde Undervisningsministeriet en undersøgelse fra sidste sommer der viste at der
kun var 35 kommuner hvor alle skoler opfyldte krav om ikke bare at lave undersøgelsen, men også offentliggøre den på
skolens hjemmeside.
Blandt de resterende kommuner var der syv der havde lavet undersøgelserne, men manglede at offentlliggøre nogle af
dem. Heriblandt Frederikssund. De skoler der mangler at offentliggøre miljøvurderingen, er Marienlystskolen, Oppe
Sundby Skole, Græse Bakkebyskolen, Sogneskolen og specialskolen Gyldenstenskolen.
Da Undervisningsministeriet i sommer lavede sit rundspørge, var Frederikssunds svar at alle 16 skoler havde gennemført
undersøgelsen af undervisningsmiljøet. Skolerne havde fortsat det arbejde der begyndte da loven om undervisningsmiljøet
kom i 2001 – og efter de retningslinjer der gjaldt i de respektive gamle kommuner. Men der var altså fem skoler der ikke
havde fået offentliggjort vurderingerne på deres hjemmesider.
De fem skoler arbejder på at få vurderingerne offentliggjort, og det vil ske i forbindelse med dette skoleårs undersøgelse.
Skoleforvaltningen forventer at skolerne får lagt materialet på deres hjemmesider i løbet af få måneder.
Vurderingen af undervisningsmiljøet
Undervisningsmiljøloven fastslår at alle elever har ret til et godt fysisk og psykisk undervisningsmiljø. En vurdering af
undervisningsmiljøet skal indeholde en kortlægning af forholdene på skolen og herunder eventuelle problemer samt en
prioriteret plan for hvad skolen vil gøre. Vurderingen skal være tilgængelig for elever, forældre og offentligheden (via
internettet).
Vurderingerne af undervisningsmiljøet på skolerne er et af de områder ny Frederikssund Kommune tidligt lavede fælles
retningslinjer for. Fra og med dette skoleår skal skolerne bruge en bestemt undersøgelsesmetode, Termometeret,
udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Miljøvurderingerne skal gennemføres mindst hvert tredje
skoleår, og i Frederikssund er det bestemt at det skal foregå hvert år i klasserne på 2., 5. og 8. klassetrin.
Ud over hvad loven foreskriver om selve undersøgelsen og offentliggørelsen af den, er der i Frederikssund lavet
retningslinjer for hvordan vurderingerne skal foregå på den enkelte skole i forhold til de klasser der indgår i
undersøgelserne, og i forhold til skolen som helhed, og om hvordan miljøvurderingerne opsamles for hele skolevæsenet.
Resultaterne af undersøgelserne indgår blandt andet som en del af den årlige, samlede kvalitetsrapport om kommunens
skolevæsen.
Termometeret
I undersøgelsen med metoden Termometeret skal 2., 5. og 8. klasserne hvert år før jul svare på et spørgeskema med
miljøspørgsmål om klasse, kammerater og klasselærer, timerne og undervisningen, fysiske rammer og
aktivitetsmuligheder, mobning og stress, kost og rygning samt helbred og velbefindende.
Det anbefales at elevernes besvarelser af spørgeskemaet klasse for klasse behandles på en konference med deltagelse
af klasselæreren og lærerteamet omkring klassen, skoleledelsen, SFO-leder/pædagog (for 2. klasserne) samt relevante
eksterne fagfolk – fx PPR.
På baggrund af konferencen gennemfører klasselæreren en dialog med klassen om børnenes trivsel og klassens
undervisningsmiljø, og klassens forældre får tilsendt en konklusion på undersøgelsen som kvittering for at deres børn har
deltaget. Den kan handle om hvad klassens børn – set under ét – er glade for, og om hvad de mener der skal arbejdes
med for at højne niveauet. Og om der er lavet – eller skal der laves – handleplan for en indsats i klassen.
De årlige vurderinger indgår i skolernes løbende arbejde med undervisningsmiljøet og skal bruges til skolernes prioritering
af aktiviteter til styrkelse af elevernes trivsel. En samlet konklusionen på årets undersøgelse af undervisningsmiljøet skal
forelægges for skolebestyrelsen.
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14 To år mere til ældreprojektetet:
Livskvalitet og sundhed – vejen til en bedre ældrepleje
Frederikssund Kommunes projekt Livskvalitet og sundhed – vejen til en bedre ældrepleje har fået endnu to års statslig
støtte. Det er Velfærdsministeriet (tidligere Socialministeriet) der har fundet det igangværende ældreprojektet så
værdifuldt, at man har valgt at støtte det i de næste to år også.
Kommunen søgte om tilskud for årene 2008 og 2009 i størrelsesordenen 1,7 mio. kroner, og ministeriet har nu givet
tilsagn om et tilskud på cirka det halve fordelt med 550.000 i år og 300.000 kroner næste år.
– Selv om det ikke er det søgte beløb der er bevilliget, er det rigtig mange penge, og det sikrer projektets anden fase, men
dog med nogen 'slankning', fortæller projektleder Jette Scheel
Status efter første fase
Før jul sluttede ældreområdets 15 områdeledere og de 30 medarbejdere der er udnævnt som projekt-ambassadører, de
første dele af deres kompetenceudvikling.
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Undervisningen af de to grupper har taget afsæt i det Idékatalog der er skabt i projektets første fase. Idéerne til kataloget
er hentet fra gruppeinterview med medarbejdere, brugere og pårørende m.fl. og nogle Open Space-arrangementer som de
fleste af medarbejderne har deltaget i.
Efterfølgende har områdelederne og 'ambassadørerne' på temamøder konkretiseret de idéer der skal arbejdes videre med
hen mod et sundere arbejdsmiljø og en bedre ældrepleje.
Nogle af idékatalogets temaer er rekruttering og fastholdelse, faglig udvikling, kommunikation, aktiviteter for ældre, mere
tid til omsorg, indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og nærvær-fravær.
Den 10. januar blev der som afslutning på projektets første fase gennemført evaluerende interview med repræsentanter
for medarbejderne, beboere, brugere og Ældreråd. Resultatet heraf indgår i det videre arbejde.
Nu skal idéerne konkretiseres
– Planen er nu at der skal nedsættes nogle arbejdsgrupper som skal komme med forslag til hvordan de mange gode idéer
kan omsættes til dagligdagen, fortæller Jette Scheel.
Projektlederen kan også fortælle at noget af det anden fase kommer til at handle om, er inddragelse af frivillige både i form
af organisationer og som enkeltpersoner. – Det er vigtigt at knytte de frivillige til arbejdet og lytte til deres store erfaring og
viden som kan hjælpe med at skabe god livskvalitet hos de ældre, siger Jette Scheel.
Desuden fortsætter områdeledere og 'ambassadører' deres kompetenceudvikling med en række temadage som afholdes
både gruppevis og fælles.
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15 Kommunale opkrævninger
– vær sikker på betaling til tiden,
bliv tilmeldt Betalingsservice
Der er nu mulighed for at få tilmeldt sine indbetalingskort (opkrævninger) fra kommunen til Betalingsservice direkte her på
kommunens hjemmeside.
Eller man kan udskrive tilmeldingsformularen og aflevere den i pengeinstituttet.
Med Betalingsservice bliver de tilmeldte regninger automatisk trukket fra ens konto på forfaldsdagen
– uden risiko for renter, rykkergebyrer og andet besvær ved for sen betaling.
Man skal dog betale ved hjælp af girokortet indtil tilmeldingen fremgår af betalingsoversigten fra Betalingsservice.
Her findes siden med tilmelding til betalingsservice. På siden er der en vejledning om hvilke oplysninger fra girokortet der
skal bruges til tilmeldingen.
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15 Miljøgodkendelse af kvægbedrift
på Apholm 15 i Frederikssund
Frederikssund Kommune har den 8. januar 2008 givet miljøgodkendelse til ejendommen Apholm 15, 3600 Frederikssund
vedrørende en bestående malkekvægbesætning og til genopførsel af en brændt kviestald, opførsel af ny gyllebeholder
samt etablering af to plansiloer.
Der kan klages over kommunens afgørelse som beskrevet i bekendtgørelsen i denne infoannonce for uge 3.
Læs miljøgodkendelsen.
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21 Mogens Laybourn slutter sin mangeårige karriere
Tidligere økonomichef Mogens Laybourn, Frederikssund Kommune, har efter lang og tro tjeneste valgt at gå på pension
med udgangen af januar.
Mogens Laybourns karriere begyndte efter realeksamen i 1961 med en elevplads i Herlev Kommune. Her fik Mogens
Laybourn sin kommunale uddannelse, og efter militærtjeneste vendte han tilbage til forstadskommunen i en stilling i
bogholderiet.
Herlev-tiden sluttede i 1972 hvor Mogens Laybourn kom til Frederikssund Kommune som souschef i Økonomisk
Forvaltning. Her var han i 1976 ansvarlig for en stor budget- og regnskabsreform og senere for overgangen fra manuel til
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elektronisk bogføring.
I 1981 blev Mogens Laybourn udnævnt til sekretariatschef med
ansvar for økonomisk planlægning, og ti-året efter blev titlen ændret
til økonomichef med det overordnede ansvar for kommunens
økonomi.
Umiddelbart forud for kommunesammenlægningen overgik Mogens
Laybourn til en stilling som specialkonsulent med særlige opgaver i
netop den forbindelse. Nu hvor Mogens Laybourn afslutter sin
erhvervskarriere, kan han se tilbage på cirka 35 års virke i
Frederikssund – og cirka ti år mere i kommunalt regi i alt.
Mogens Laybourn har gennem sin karriere gennemført flere
uddannelser startende med den udvidede regnskabslære over den
forvaltningsfaglige afgangseksamen fra Forvaltningshøjskolen
(svarende til en HD) til for bare få år siden et etårigt kursus i offentlig
ledelse på samme højskole.
Mogens Laybourn har valgt at gå på pension for at nyde sit otium
med familien
– dels hjemme i hus og have, dels på rejser og dels i sommerhuset
på Bornholm. Og motionsløbet fortsætter Mogens Laybourn også
med. På det område har han en karriere der er næsten lige så lang
som den faglige. Han deltog for første gang i Eremitageløbet i 1969
og har gjort det hvert år siden – altså indtil nu 39 gange.
På sidstedagen torsdag den 31. januar holdes en reception kl. 16-18
for familie, venner, nuværende og tidligere arbejdskolleger og samarbejdspartnere. Den foregår i Byrådssalen på
Rådhuset.
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21 Dinosaurusskole i Frederikssund

Fire støttepædagoger i Frederikssund Kommune arbejder for tiden med at udvikle en dansk version af et
undervisningsprogram til børn med behov for støtte til udvikling af deres sociale færdigheder. Programmet udvikles i
samarbejde med Servicestyrelsen og syv andre udvalgte kommuner.
Gennem samtaler styret af støttepædagoger hjælper dinosaurusdukker fire-otte-årige børn med at forbedre deres sociale
kompetencer. Børnene øves i at genkende og forstå følelser hos sig selv og andre, se andres perspektiv, udvikle bedre
færdigheder i forhold til problemløsning og konflikthåndtering samt udvikle selvkontrol.
Børnene øver sociale færdigheder som at lytte og vente på tur, blive enige, stille spørgsmål, dele ting med andre, hjælpe
og samarbejde.
Programmet består af forløb med små grupper på fire-seks børn. Der er 18-22 samlinger a to timer i et forløb. Børnene
henvises til projektet gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR.
Dinosaurusskolen er børnedelen af et meget vellykket amerikansk program, De Utrolige År, som har fået flere
videnskabelige priser for høj kvalitet og solidt forskningsgrundlag.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til teamleder for støttepædagogkorpset, Jytte Joensen, i
Kvalitet og Særopgaver under Opvækst og Uddannelse.
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22 Den kommunale genoptræning
I vore dage foregår den kommunale genoptræning efter to forskellige lovgivninger. Der er genoptræningen efter
Serviceloven som kommunerne gennem mange år har haft ansvar for, og der er genoptræningen efter Sundhedsloven –
en opgave som før amternes nedlæggelse hørte hjemme på sygehusene.
Har en patient brug for genoptræning efter indlæggelse eller ambulant behandling, sender sygehuset en
genoptræningsplan til Træningsenheden i Frederikssund Kommune. Træningsenheden indkalder patienten og udfærdiger
et program for genoptræningen. Træning efter Sundhedsloven foregår primært på Ældrecentret Tolleruphøj i
Frederikssund.
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Træningen efter Serviceloven foregår efter Træningsenhedens vurdering af borgerens behov. Terapeuterne vurderer om
træningen mest hensigtsmæssigt foregår på et af kommunens seks træningscentre eller som hjemmetræning. Al
genoptræning varetages af kommunens ergo - og fysioterapeuter.
Fokus på genoptræningen
Sidste år fik cirka 1500 borgere genoptræning i kommunalt regi. Af dem fik de 466 patienter genoptræning efter
Sundhedsloven. Knap 1000 borgere fik genoptræning efter Serviceloven. Længden af træningsforløbene var meget
forskellig afhængig af borgerens behov.
Efter kommunalreformen og overtagelsen af et stort antal genoptræningsopgaver fra sygehusene har Frederikssund
Kommune ifølge ledende terapeut Connie Bendt haft særlig fokus på genoptræningsindsatsen. Her et år efter reformen
kan hun derfor også konstatere at der ikke er ventetid på genoptræning i Frederikssund – hverken efter Sundhedsloven
eller Serviceloven.
Borgere med hjerneskade
Et særligt område er genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade efter hjerneblødning eller blodprop eller efter
ulykker. Hjerneskadede borgere tilbydes genoptræning i deres eget nære miljø, og indsatsen foregår i et tæt samarbejde
mellem de forskellige involverede kommunale afdelinger.
Hvis borgeren derudover har nogle behov der kræver yderligere ekspertise, foregår det ligesom tidligere med hjælp der
hentes udefra. Der er således ikke ændret på kommunens serviceniveau over for de hjerneskadede borgere.
Træningsenheden styrker i år indsatsen over for de hjerneskadede. Ledende terapeut Connie Bendt fortæller at der i løbet
af året bliver uddannet terapeuter specielt til genoptræningen af de hjerneskadede.
Kommunen og den lokale afdeling af Hjerneskadeforeningen har en løbende dialog om forbedring af indsatsen. Både
forening og kommune er opmærksomme på forløbet af den enkelte hjerneskadede borgers møde med kommunen. –
Målet er, siger Connie Bendt, at patienter og pårørende møder en serviceorienteret organisation med dem selv i centrum
for indsatsen.
Der er medarbejdere fra ældre- og socialområdet og genoptræningsområdet involveret i hver enkelt borgers
sygdomsforløb. Er der mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er Jobcentret også med. – Der er derfor brug for
koordination mellem fagområderne hvis indsatsen skal lykkes, siger den ledende terapeut.
Der skal i år udarbejdes en model for god praksis for det interne samarbejde i kommunen i forhold til borgere med
erhvervet hjerneskade.
Kvalitetsstandard for træningen
Kommunen skal hvert år fastlægge en standard for kvaliteten af den kommunale genoptræning og
vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarden for 2008 blev behandlet på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget møde her
i januar og er nu sendt i høring i ældre- og handikaprådene.
Den nye kvalitetsstandard præciserer bedre end tidligere hvordan borgerne er sikret den træning de har ret til. Man kan nu
også se hvilken sagsbehandlingstid der kan forventes. Og borgerne er sikret ved hjælp af skriftlige aftaler.
Der er ikke ændret i serviceniveauet for træning, bortset fra selvtræningstilbudene. Det har hidtil været sådan at en borger
kunne fortsætte med selvtræning ud over den tilkendte tid, blot der ikke var venteliste. Det har imidlertid vist sig vanskeligt
at administrere, så nu er reglen at man efter afslutning af alle slags træningstilbud selv skal fortsætte sin træning på anden
vis.
Og med hensyn til genoptræningens længde er det nu præciseret at den fortsætter, så længe der er fremgang i borgerens
funktionsniveau.
Foto: En træningssituation – illustrationenindgår i en kommende pjece fra Træningsenheden.
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23 Flere boliger til udviklingshæmmede gennem dialog
Landsforeningen LEV, som varetager de udviklingshæmmedes interesser, og Frederikssund Kommune mødtes den 17.
januar til en vellykket dialog med 25 forældre og pårørende til udviklingshæmmede. Mødet handlede om planerne og
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mulighederne for at bygge særlige boliger for denne gruppe borgere.
Baggrunden for mødet var blandt andet en lokla forespørgsel fra LEV om behov og ønsker om boliger i Frederikssund.
Undersøgelsen viste at der i øjeblikket er 19 udviklingshæmmede borgere der ønsker at flytte hjemmefra og få deres egen
bolig.
Formanden for LEV's lokale kreds Astrid Schøbel åbnede debatten med at understrege vigtigheden af dialog med
kommunen. LEV-formanden beskrev i sit indlæg den følsomme frigørelsesproces forældrene til de udviklingshæmmede
skal igennem når de skal 'give slip' på en voksen datter eller søn.
Lytter til forældrekredsen
Formanden for kommunens Social- og Ældreudvalg Tina Tving Stauning var i sit indlæg enig i at det vigtigt med dialog
mellem kommunen og Landsforeningen LEV. – Vi har samme interesse, nemlig at give de udviklingshæmmede et så
normalt liv som overhovedet muligt ud fra den enkeltes handikap, sagde udvalgsformanden.
Tina Tving Stauning slog samtidig fast at kommunen er sit ansvar bevist i denne sag, og at der er politisk forståelse for
borgernes ønsker. – Derfor lytter jeg til jer forældre til de unge, sagde udvalgsformanden.
Formanden for Social- og Ældreudvalget beklagede at et byggeprojekt til et nyt bofællesskab i Frederikssund som
kommunen har planlagt i samarbejde med LEV, var trukket i langdrag. – Men det ser ud til der snart kommer en løsning,
sagde Tina Tving Stauning.
Omstillinger og overtagelse af regionale institutioner
Kommunens socialchef Peer Huniche og afdelingsleder Mogens Damgaard kom i deres indlæg ind på at
sammenlægningen af kommunerne havde givet både udfordringer og muligheder. Der er vedtaget nogle ændringer af
strukturen på de kommunale botilbud, og omstillingen er i gang.
Kommunen planlægger desuden at overtage de gamle amtslige institutioner som Region Hovedstaden stadig driver i
Frederikssund Kommune. Det bliver i første omgang institutionerne Lunden og Gnisten i det centrale Frederikssund og
Rosenfeldthusene med bo- og aktivitetstilbud i Oppe Sundby.
– Jeg har set frem til denne aften med forældrekredsen, sagde socialchef Peer Huniche. – Vi har det klare mål at de unge
udviklingshæmmede og deres familie og omgivelser skal opleve kommunen som en professionel serviceorganisation, og
at vi er til for at støtte de pårørende i forhold til deres søns eller datters udvikling.
Socialchefen understregede at det er vigtigt at kommunen bliver involveret så tidligt som muligt, og at der bliver etableret
et samarbejde mellem forældrene og det sociale system om den nødvendige og tidskrævende frigørelsesproces mellem
forældrene og den unge udviklingshæmmede.
Fælles om ansvaret
Formanden for LEV's Frederikssundkreds Astrid Schøbel sagde i sit afsluttende indlæg at LEV meget gerne samarbejder
med kommunen om at løfte kommunens ansvar for en planlægning og udbygning af boliger. - I Landsforeningen LEV har
vi stået for over 200 byggerier af bofællesskaber landet over, og vi har derfor en meget stor ekspertise som vi gerne deler
med kommunen, sagde kredsformanden.
– Vi i LEV føler et fælles ansvar sammen med kommunen om både den faglige og etiske hjælp til den
udviklingshæmmede og deres familier på vej til en ny tilværelse.
Socialchefen fik de sidste ord, og de handlede om økonomi. – Økonomien er vigtig, sagde Peer Huniche, planlægningen
og udbygningen af ny tilbud om boliger til udviklingshæmmede skal foregå i et nødvendigt samspil med Landsforeningen
LEV, men også i et forsvarligt tempo. Både landsforeningen og kommunen skal agere troværdigt og ansvarligt i forhold til
den samfundsmæssige økonomi.
Rettelse: Enkelte justeringer i udvalgsformand Tina Tving Staunings formuleringer. (24.1.08)
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23 Ny leder af Museet Færgegården
"Landets museer udvikler sig i disse år til levende formidlingsinstitutioner med en central betydning i det lokale kulturliv."
Vi tillader os et citat fra den ny museumsleders stillingsansøgning. Ordene – både en konstatering og en
programerklæring – tilhører Mette Kia Krabbe Meyer som netop er blevet ansat som ny
leder af Museet Færgegården.
Mette Kia Krabbe Meyer, 37 år, kommer fra en stilling som museumsinspektør ved Steno
Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, i Århus. Her har hun været i tre år og
gjort sig bemærket som projektleder for et større udvidelsesprojekt og med særudstillinger
og arrangementer om 'forplantning og teknologi' – med formidling af emnet både til de
yngste klassetrin og til de unge 14-20-årige.
Se CV for Mette Kia Krabbe Meyer på Steno Museets hjemmeside.
Mette Kia Krabbe Meyer har trods sin intense beskæftigelse med nutidshistorien også en
historisk interesse der rækker helt tilbage til det arkæologiske. Hun interesserer sig for
livsformer og anskuelser gennem tiderne og er stærkt engageret i den faglige udvikling af
historieskrivningen og museernes formidling.
I 1999 blev Mette Kia Krabbe Meyer cand.mag. i moderne kulturformidling med et
speciale om det moderne fotografis gennembrud. I 2005 færdiggjorde hun en ph.d. også
på det kunst- og kulturvidenskabelige institut på Københavns Universitet med en
afhandling om fotografiets udvikling gennem reklame, kunst og okkultisme i første halvdel
af forrige århundrede.
Mette Kia Krabbe Meyer er københavner. I bestyrelsen for sin andelsboligforening i
Gothersgade. Aktiv roer i Amager Ro- og Kajakklub. Og nu på vej til Horns Herreds røde
Færgegård.
Tilføjelse: Mette Kia Krabbe Meyer tiltræder stillingen som leder af Færgegården den 1. februar. (24-1-08)
FjordTV interview med Mette Kia Krabbe Meyer.
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23 Glæde i Bycirklen over kommissions indstilling
om løsning af trafikproblemer
Bedre trafikforhold i Frederikssundfingeren har altid været drivkraften bag
Ballerup, Egedal og Frederikssund kommunernes samarbejde i Bycirklen. De
tre Bycirkel-borgmestre har i dag i fællesskab udsendt en pressemeddelelse
hvor de udtrykker deres store glæde over betænkningen Danmarks
transportinfrastuktur 2030 der for nylig er kommet fra
Infrastrukturkommissionen.
Trafikken på langs i Frederikssundfingeren...
– Infrastrukturkommissionen anbefaler at der snarest muligt træffes beslutning
om etablering af motorvej mod Frederikssund. Det er efter min mening den
allerbedste anbefaling på løsningen af trafikproblemerne i
Frederikssundfingeren, siger borgmester Svend Kjærgaard Jensen fra Egedal Kommune.
– Jeg regner med at Vejdirektoratets indstilling om selve linjeføringen kommer en af de nærmeste dage. Så vil jeg
sammen med borgmester Ove E. Dalsgaard fra Ballerup og borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommune
bede om foretræde for Transportministeren, så vi i indeværende folketingssamling kan få beslutningen om at nu skal
motorvejen bygges så hurtigt som overhovedet muligt, siger Egedals borgmester.
...og på tværs
– Jeg glæder mig også over kommissionens anbefaling af at undersøge etableringen af en højklasset vej i Ring 5korridoren fra Køge til Helsingør, siger borgmester Ove E. Dalsgaard fra Ballerup Kommune. – En sådan vejforbindelse
der forbinder Måløv-knudepunktet med Holbækmotorvejen mod syd og Helsingørmotorvejen mod nord, vil både være til
stor gavn for hele Hovedstadsområdet og for den fortsatte udvikling i Bycirklen, siger Ballerups borgmester.
– Jeg hæfter mig også ved Infrastrukturkommissionens anbefalinger af i højere grad at arbejde med Offentligt og Privat
Partnerskab omkring større projekter, siger borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommune. – Et OPP-projekt
vedrørende den ny fjordforbindelse bør så absolut overvejes, også for at fremskynde anlægstidspunktet så meget som
muligt, siger Ole Find Jensen.
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27 Hvordan er tilfredsheden med daginstitution og dagpleje?
Det spørges forældrene nu om i et brev som skulle være ude i alle hjem cirka mandag den 28. januar.
Det er første gang Frederikssund Kommune laver en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud.
Undersøgelsen gentages fremover hver vinter, således at resultatet af årets undersøgelse kan forelægges Byrådet til
politisk behandling i april måned.
Resultatet af undersøgelsen skal bruges i udviklingen af de kommunale dagtilbud. De samme undersøgelser gennemføres
for skoler, sfo'er og Ungdomsskolen. Ungdomsskole-undersøgelsen er netop afsluttet.
Alle forældre med børn i nul-seks-års daginstitutioner eller dagpleje opfordres til at deltage i undersøgelsen. Jo flere svar,
jo bedre undersøgelse. Der er adgang til det elektroniske spørgeskema her fra kommunens hjemmeside i perioden 28.
januar til 8. februar.
Forældre uden adgang til computer / internet kan bede institutionens leder om at få spørgeskemaet på papir. Det udfyldte
spørgeskema sendes til Frederikssund Kommune.
Svarene på spørgeskemaet behandles anonymt, og eventuelle bemærkninger bliver kun brugt i samlede fremstillinger.
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29 Mange medarbejdere vil kvitte smøgerne
Det går nærmest forrygende med tilmeldingen til de rygestopkurser kommunen tilbyder rygerne blandt medarbejderne.
Efter to introduktionsmøder i januar har flere end 90 medarbejdere meldt sig til at deltage i et rygestop-kursus. Oprindelig
var der planlagt fem hold, men det blev hurtigt ændret til syv hold. Et ottende hold er stadig åbent for tilmeldinger. Det
første kursus er netop begyndt, og resten afholdes i de kommende måneder. Hold syv og otte begynder henholdsvis 1. og
8. april.
Der er cirka ti af de rygende medarbejdre der også har tilmeldt sig et særligt kursus der skal gøre dem til interne
hjælpeinstruktører som på kollegial vis kan hjælpe andre til rygestop.
Se tidligere artikel om rygestopkurser.
Også brandfolk er klar til at slukke
Den kommunale organisationsafdeling er parat med mere kursuskapacitet hvis der er flere der vil følge i de første 90
kollegers forhåbentlig røgfrie fodspor. De skal bare kontakte organisationskonsulent Tonny Hulvej Jensen. Der forberedes
endnu et introduktionsmøde i marts.
Der er ingen der ved hvor mange rygere der er blandt det kommunale personale. Men Tonny Hulvej Jensen er overrasket
over den store tilstrømning. Glædeligt selvfølgelig. Han kan fortælle at der er flere der har meldt sig samlet, således at de i
fællesskab forsøger at komme ind i ikke-rygernes forjættede land.
Tonny Hulvej Jensen fortæller at der er god bredde i tilslutningen til kurserne. Deltagerne kommer ikke bare fra
administrationen, men så sandelig også fra institutionerne – skolerne, bibliotekerne, ældrecentrene og plejehjemmene,
børneinstitutionerne, sfo'erne...
– De kommer alle steder fra, fra Ungdomsskolen til Brandvæsenet, siger Tonny Hulvej Jensen.
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Ungdomsrådet klar med kampagnen Get Organized
Frederikssund Ungdomsråd har holdt nogle måneders pause oven på efterårets store kampagne Nul Mobning (Se 1, 2 og
3).
Nu er Ungdomsrådet klar igen. Nul mobning-kampagnen gav rådet 'vokseværk' – som det selv skriver i en
pressemeddelelse – og rådet er nu med forøgede kræfter klar
med en ny kampagne rettet mod kommunens 14-20-årige unge.
På Ungdomsrådets netop afholdte introduktionsweekend (25.-27.
januar) for nye medlemmer vedtog man grundlag og målsætninger
for den ny kampagne som har fået titlen Get Organized.
– Vi ønsker at unge skal begynde at tage stilling til deres hverdag
og samtidig få øjnene op for hvad Ungdomsrådet kan gøre for
dem, udtaler Ungdomsrådets formand, Rebecca Hoffmann.
Ud over generelt at gøre opmærksom på sig selv arrangerer
Ungdomsrådet som led i kampagnen en fotokonkurrence. Her er
det meningen at de unge skal fotografere det de synes mangler i
dere
s
hver
dag.
Bille
dern
e
indg
år i
en konkurrence om nogle 'fede' præmierer som
Ungdomsrådet vil belønne de bedste billeder eller idéer med.
Get Organized kampagnen begynder i uge 8 og løber en
måned frem. Forløbet afsluttes med en café-aften i Elværket i
Frederikssund med afsløring af vinderne af fotokonkurrencen
og mulighed for at møde det siddende ungdomsråd og høre
en masse god musik.
– Vi håber at vi for alvor kan få åbnet de unges øjne for
Ungdomsrådet, og at vi er der for dem, siger Rebecca
Hoffmann, og så håber vi selvfølgelig at det vi bære nogle
flere medlemmer med sig. For det er virkeligt sjovt at være
med til at bestemme!
Mere information: Kontakt Rebecca Hoffmann, formand Frederikssund Ungdomsråd, på telefon 61 26 23 09 eller
rebecca@frsund-ungdomsraad.dk.
Fotos fra januars introduktionsweekend.
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En sammenhængende børn- og ungepolitik
– fra ord til virkelighed
Siden januar 2007 har Frederikssund Kommune haft en sammenhængende børn- og ungepolitik. Politikken indeholder
kommunens visioner og værdigrundlag på børn- og ungeområdet og de overordnede mål for de kommende års arbejde.
Det sammenhængende i politikken består i at der skal være et godt samspil mellem det arbejde der i almindelighed
udføres i kommunernes skoler og daginstitutioner, og den indsats der ydes til de børn og familier der af en eller anden
grund har behov for særlig hjælp og støtte.
For at gøre arbejdet med børn- og ungepolitikken både visionært og seriøst er syv projektgrupper nu gået i gang med at
udvikle de former og metoder for samarbejde der skal til for at opfylde målene.
Projektgrupperne arbejde med følgende delmål:
Den særlige indsats i forhold til de 0-3-årige i risikoområdet
Alle skal efter folkeskolen fortsætte i en ungdomsuddannelse
Fald i antallet af elever til specialklasser og -skoler
Fald i antal af anbringelser for 15-17-årige
Fald i kriminaliteten for de 15-17-årige
Mindst 90 procent af børnenes og de unges forældre skal være tilfredse med kommunens tilbud til børn og unge
Mindst 80 procent af alle børn og unge i kommunen skal benytte et eller flere kultur- og fritidstilbud
Sygdom og ulykker blandt børn skal nedbringes
Projektgrupperne skal i løbet af det første halvår analysere problemstillingerne omkring deres delmål og beskrive et eller
flere projekter som de vil stå for at gennemføre i de kommende år.
De forskellige projekter sættes i gang efter sommerferien, og året efter får Opvækst- og Uddannelsesudvalget en første
evaluering. Derefter fortsætter projekterne i de perioder der gælder for de enkelte projekter. Til sidst evalueres projekterne,
og de indhøstede erfaringer indarbejdes i kommunens praksis.
Projektgrupperne skal inddrage relevante faggrupper i den kommunale organisation og relevante eksterne
samarbejdspartnere direkte i gennemførelsen af projekterne.
Chefgruppen for Opvækst og Uddannelse (skolechef, dagtilbudschef, familiechef og kvalitetschef) er styregruppe for
projektarbejdet. Enheden for Dokumentation, Evaluering og Udvikling (DEU) – under Kvalitet og Særopgaver – er
tovholder for projektgruppernes arbejde. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konsulent Per BørstingAndersen.
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Kulturpas: Aften i smedjen i Slangerup
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I Slangerup i Kongensgade 23 ligger Den gamle Smedje med tilhørende bolig som
nu er indrettet til museum.
Museet tilhører kommunen og drives af Lokalhistorisk Forening for
Slangerupegnen.
I underetagen af boligen er der tre rum. De to rum bruges til vekslende
udstillinger, det tredje er indrettet som en stue fra 1920-1930rne.
På den anden side af porten ligger den gamle smedje.
Kulturpas-arrangement
Hver den første torsdag i måneden holder museet et særligt arrangement for
kulturpas-eleverne i kommunens 4.klasser. Det foregår normalt i dagtiden, men
arrangementet er i februar flyttet til sen eftermiddag og aften.
Torsdag den 7. februar fra kl. 17.30 til cirka kl. 20 er der åbent i smedjen og tændt
op i essen, og turistchef og smed Stig Colbjørn Nielsen demonstrerer kunsten at
smede. De fremmødte børn får selv lejlighed til at prøve kræfter med hamre,
tænger og gloende jern. Tag bare hele familie med, lyder smedens opfordring.
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Idræts- og lederpriser 2007
Folkeoplysningsudvalget har besluttet at honorere udvalgte udøvere, trænere og ledere fra kommunens mange,
godkendte folkeoplysende foreninger, og udvalget har derfor indstiftet en idrætspris, en lederpris og en fritidspris samt
anerkendelser for idrætspræstationer. Priserne uddeles årligt.
Priserne gives for indsatsen i et kalenderår og overrækkes i begyndelse af det efterfølgende år. I år vil priserne for 2007
blive overrakt i april, og der efterlyses nu indstillinger til de forskellige priser – senest 17. marts.
Idrætsprisen
Modtageren af idrætsprisen skal være en udøver, et hold eller en forening der har ydet en bemærkelsesværdig præstation
i løbet af 2007. En bemærkelsesværdig præstation kan være
Et mesterskab
En oprykning
En særlig holdindsats
En indsats der har skabt nytænkning og udvikling i foreningens arbejde
En indsats der fremmer kommunens idrætspolitiske målsætninger
En indsats der er kendt uden for kommunen
Lederprisen
Modtageren af lederprisen skal være et medlem af en klub eller forening der udøver (eller i løbet af 2007 have udøvet) et
ulønnet leder- eller trænerhverv og i en årrække har virket som leder eller træner – og som har ydet en
bemærkelsesværdig indsats til gavn for foreningen og eventuelt det øvrige foreningsliv.
Fritidsprisen
Modtageren af fritidsprisen skal være en person, et hold, en gruppe eller forening som i årets løb har iværksat et
bemærkelsesværdigt, folkeoplysende initiativ. Initiativet skal leve op til et eller flere af følgende krav:
Det har skabt nytænkning og udvikling i foreningsarbejdet
Det kan være til inspiration for andre
Det understøtter kommunens fritids- og idrætspolitik
Det medvirker til at fremme folkeoplysningen
Det medvirker til at fremme udbuddet af fritidsaktiviteter for børn og unge
Det er et tværgående initiativ
Det virker integrationsfremmende
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Det virker sundhedsfremmende
Prisbeløbene for de tre priser er de samme. Gives prisen til en enkeltperson, honoreres den med 5000 kroner, gives den til
et hold eller en forening, honoreres den med 15.000 kroner.
Anerkendelse for idrætspræstationer
Modtagere af anerkendelse for idrætspræstationer kan være personer eller hold der er blevet sjællandsmester,
regionsmester, danmarksmester, nordisk mester, europamester eller verdensmester, eller som har ydet en
bemærkelsesværdig præstation. Anerkendelser honoreres med en kommunal erkendtlighed.
Indstillinger
Alle (klubber, foreninger og enkeltpersoner) kan indstille kandidater til de tre priser og anerkendelserne. Indstillingerne skal
indeholde en begrundelse og forskellige andre oplysninger som det fremgår af bekendtgørelsen i denne inforannonce.
Indstillingerne sendes til Folkeoplysningsudvalget, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller per mail til
kulturogfritid@frederikssund.dk senest den 17. marts.
Prismodtagerne udpeges af Folkeoplysningsudvalget på et ekstraordinært møde den 2. april 2008.
Eventuelle spørgsmål rettes til Kultur- og Fritidssekretariatet på telefon 47 35 10 00 eller kulturogfritid@frederikssund.dk.
6

Hygiejnen i daginstitutionerne
Sidste år besøgte de kommunale læger daginstitutionerne for at føre tilsyn med hygiejnen. Der blev ud over hygiejne også
set på forhold som rengøring, fysiske forhold, udearealer, sikkerhed og bespisning.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på sit møde her i februar drøftet kommunallægernes tilsynsrapport og godkendt en
plan for nogle af de forhold lægernes rapport har gjort opmærksom på.
Hygiejne m.m.
Med hensyn til hygiejnen kiggede kommunallægerne på procedurer ved fx bleskift og næsepudsning på børnene samt
håndhygiejne generelt. Man så også på hygiejnen i rum som garderober, badeværelser, toiletter og opholdsrum.
Kommunallægerne mener at der er basis for generel forbedring af den personlige hygiejne blandt de der færdes i
institutionerne. I betragtning af at der løbende foregår en udskiftning af personale, børn og forældre, skal det sikres at alle
hele tiden er bekendt med reglerne for fx håndhygiejne.
Besøgene gav læger og institutionspersonale mulighed for at drøfte hvilke forhold der skaber smittekæder, og hvordan
man bryder dem og nedsætter sygeligheden blandt børn og personale. Der er et forholdsvis højt sygefravær blandt
kommunalt ansatte, herunder også blandt institutionspersonale. Personalets sygefravær registreres, og lægerne foreslår
at der også føres statistik over børnenes sygefravær.
Rengøring
Generelt er der i daginstitutionerne stor opmærksomhed på rengøringen, og den er da også gennemgående
tilfredsstillende. Der er for de enkelte institutioner gjort anmærkning om eventuelle praktiske forhold der vanskeliggør
rengøringen.
Nogle institutioner var i tvivl om hvorvidt de fik den rengøring der var aftalt (og som de betalte for), og der blev efterspurgt
både en fælles standard for rengøring og et tilsyn med overholdelsen af den. På dette område skal der nu laves en
tværgående analyse for at sikre et ensartet rengøringsniveau – så der kommer styr på både økonomi og kvalitet.
Fysiske forhold
Enkelte pavilloninstitutioner havde problemer med kulde og træk. Nogle steder var der problemer med udluftning i forhold
til mekanisk ventilation og med drift af ventilatiionsanlæg, og der var uklarhed om hvilken ansvarlig teknisk instans man
skulle henvende sig til
Der var en del steder usikkerhed om hvorvidt institutionen opfyldte normeringen for fri gulvplads per barn. For
børnehavebørn skal der være et frit gulvareal på mindst to kvadratmeter per barn og for vuggestuebørn mindst tre
kvadratmeter. Der er sat en opmåling af børneinstitutionerne i gang for at få styr på de faktiske forhold og for at at få et
grundlag for en politisk beslutning om hvilken servicestandard der skal være for plads per barn i kommunens institutioner.
Udearealer
Indretningen og vedligeholdelsen af institutionernes legepladser gav flere steder anledning til kommentarer, og
kommunallægerne anbefaler en årlig teknisk og sikkerhedsmæssig gennemgang af legepladserne, herunder også eftersyn
af cykler.
Lægerne gør opmærksom på at barkflis ikke bør bruges som faldunderlag fordi det ophober organisk støv og er voksested
for skimmelsvampe. Lægerne måtte nogle steder gøre opmærksom på reglerne for tildækning af sandkasser. Lægerne
stiller i øvrigt spørgsmåltegn ved om vuggestuebørn bør lege i sandkasser, og om der kan findes andre pædagogiske
redskaber der egner sig til udendørs leg for denne aldersgruppe.
Der bliver i løbet af foråret lavet en gennemgang af vedligeholdelsesstandarden for alle institutionernes udendørsarealer
til leg og ophold. Opvækst- og Uddanelsesudvalget får i den forbindelse forelagt et forslag til organiseringen af et
kommunalt legepladstilsyn.
Bespisning m.m.
Lægerne fik et indtryk af institutionsmad af svingende kvalitet og anbefaler at der laves en egentlig kostpolitik. Den skal
sikre at maden sammensættes efter gældende retningslinjer og afpasses børnenes alder, og den skal gælde hvad enten
institutionerne selv tilbereder maden eller får den leveret udefra. Lægerne kan ikke anbefale frit valg for specialkost, men
kun efter egentlig lægelig anbefaling.
Med hensyn til bespisningen satte Opvækst- og Uddannelsesudvalget på samme møde et større analysearbejde i gang.
Analysen af bespisningsforholdene var en del af det politiske forlig om Budget 2008. Se særskilt artikel herom.
Lægerne efterlyser i øvrigt også en bevægelsespolitik som sikrer at alle institutionsbørn dagligt får motion og frisk luft. I
den forbindelse efterlyses en dress-code for både personale og børn med tøj og fodtøj der passer til bevægelse og udeliv.
Og så ønsker lægerne at al indtagelse af alkohol og rygning fuldstændig forvises fra institutionernes matrikler.
Dagplejens legestuer
Kommunallægerne besøgte også de kommunale legestuer og gennemgik de hygiejniske forhold og de fysiske rammer
både indendørs og udendørs. Legestuerne er af varierende standard med hensyn til bygningers og udearealers indretning,
tilstand og vedligeholdelse. Det giver meget forskellige vilkår for overholdelse af hygiejniske procedurer og forskellige
pædagogiske og sundhedsmæssige muligheder for leg og bevægelse, bespisning og adgang til udearealer og frisk luft.
Enkelte legestuer fungerer heldags, således at børnene afleveres og hentes i legestuen, blot skifter børn og personale fra
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dag til dag. Det stiller store krav rengøringen og til at skiftende brugere er bekendt med de hygiejniske procedurer.
Ikke alle legestuernes køkkener er godkendt til daglig tilberedning af frokost. På baggrund af en meget varierende
standard konkluderer lægerne at der i flere tilfælde er "plads til forbedringer". For heldagslegestuerne efterlyses en
standard for areal per barn.
Om dagplejens legestuer har Opvækst- og Uddanelsesudvalget derfor besluttet at man vil se på muligheden for en
opkvalificering i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2009.
Modeller for bespisning i daginstitutioner undersøges
Det politiske forlig om Budget 2008 indeholdt en aftale om at undersøge hvordan man kan organisere bespisningen af
daginstitutionernes børn. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har her den 4. februar besluttet at nedsætte en hurtigt
arbejdende analysegruppe som i løbet af foråret skal se på mulighederne.
Arbejdsgruppen skal fremstille et eller flere forslag til hvordan bespisningen kan organiseres fra 1. januar 2009, og en eller
flere modeller til finansiering af ordningen. Gruppen skal herunder se på hvordan man kan bruge reglerne om at tage
forældrebetaling for maden, og på muligheden for at udvide madtilbudet til også at omfatte ikke bare vuggestuebørnene,
men også de tre-seksårige børnehavebørn.
Arbejdsgruppen kommer til at bestå af en køkkenmedarbejder og en leder fra en institution med egen produktion af mad,
en leder og en medarbejder fra en institution med ekstern levering af mad, en konsulent fra Afdelingen for Dagtilbud og en
budgetmedarbejder og en proceskonsulent fra den centrale forvaltning. Over arbejdsgruppen svæver en styregruppe
bestående af dagtilbudschefen, direktøren for Opvækst og Uddannelse, en daginstitutionsleder og en økonomichef.
Kommissoriet for arbejdsgruppen er

at kortlægge og beskrive de eksisterende madtilbud på institutionsområdet

at beskrive tilbuddenes kvalitet og økonomi

at fremsætte forslag til fremtidig organisering af madområdet, herunder

at udarbejde kravspecifikation for såvel egenproduktion som levering udefra

at komme med forslag til en eller flere fremtidige finansieringsmodeller
– det er et politisk ønske at få forældrebetaling med i overvejelserne

at overveje hvordan madtilbud kan udvides til også at omfatte tre-seksårige
Arbejdsgruppen skal aflevere sit arbejde senest den 1. maj.
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14 Tilsyn med fortidsminder
Tilsynet med Danmarks cirka 30.000 fredede fortidsminder lå tidligere i amterne, men er nu forankret i
Kulturarvsstyrelsen. Selve tilsynet er uddelegeret til ti museer der inden for deres område skal tilse alle fredede
fortidsminder mindst en gang i løbet af en femårig periode.
Museerne meddeler fortidsmindernes tilstand til Kulturarvsstyrelsen, og det er så herfra der foretages den nødvendige
opfølgning. Kulturarvsstyrelsen har udviklet en database der skal skabe overblik over fortidsminderne. Basen, der også
indeholder angivelser af 100 meter-beskyttelseszonerne omkring fortidsminderne.
De ti udvalgte museer er: Kroppedal;
Museerne.dk; Roskilde Museum; Odense Bys
Museer; Museum Sønderjylland; Esbjerg Museum;
Holstebro Museum; Moesgård Museum; Museet
for Thy og Vester Hanherred; Nordjyllands
Historiske Museum.
Frederikssund Kommune hører til Roskilde
Museums distrikt.
Har du en gravhøj i baghaven ?
Kulturarvsstyrelsen har samtidig udgivet to pjecer
om fortidsminder. Tilsyn med fortidsminder er
henvendt til kommunerne, og Har du en gravhøj i
baghaven? er henvendt til ejere.
Kulturarvsstyrelsen udsender i nærmeste fremtid
en række yderligere vejledninger til hvordan
kommunerne bedst muligt passer på kulturarven.

Vejledning om pleje af fredede
fortidsminder

Vejledning om beskyttede sten- og
jorddiger

Vejledning om tilsynet med fortidsminder
og sten- og jorddiger
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17 Tilfredshedsundersøgelse for skoler, sfo'er og klubber
Turen er nu kommet til skolerne, sfo'erne og klubberne hvor forældrene inviteres til at beskrive tilfredsheden med deres
børns skoler og fritidsinstitutioner. Forældrene har fået brev om undersøgelsen, og her er det link der skal bruges:
Find spørgeskemaet her. Der er adgang til det fra den 18. til den 29. februar.
Undersøgelsen af forældrenes tilfredshed bliver fremover gennemført en gang om året. Byrådet ønsker en beskrivelse af
forældrenes tilfredshed med skolerne og sfo'erne til brug for den årlige kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten
bliver hvert år i oktober forelagt Byrådet og offentliggjort her på hjemmesiden.
Tilfredshedsundersøgelsen med klubberne bliver brugt i arbejdet med at vurdere opfyldelsen af målene i kommunens
sammenhængende børn- og ungepolitik.
På de enkelte folkeskoler og institutioner bliver undersøgelsens konklusioner behandlet i Pædagogisk Råd, i MED-udvalg
og forældrebestyrelse.
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Tegning: Caroline Terreni
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17 Mange overvintrende fugle i Roskilde Fjord
Ynglefuglene er gået tilbage i antal i Roskilde Fjord-området. Det fremgik af de seneste forårs-fugletællinger som blev
offentliggjort her efter årsskiftet.
Til gengæld går det den anden vej med vinterfuglene. På grund af de milde vintre bliver flere fugle 'hjemme', og flere fugle
nordfra standser i fx Roskilde Fjord og trækker ikke så langt syd på som de plejer.
Rutinerede fugletællere fra Dansk Ornitologisk Forening har i december/januar været ude på de samme fugletæller-ruter
som foreningen også har brugt de sidste 32 år. Det gælder også for området Roskilde Fjord.
Foreningen har endnu ikke offentliggjort resultatet af denne vinters tælling. Men en at veteranerne, ornitolog Pelle
Andersen-Harild, beskriver i den seneste af sine tilbagevendende naturartikler i ugeavisen Fjordbyerne hvordan det er
gået. Man har denne vinter kunnet registrere et meget stort antal trækkende vandfugle der har taget chancen i Roskilde
Fjord i stedet for at flyve længere ned i Europa som de plejer.
For eksempel optræder pibeænder nu tusindtalligt i fjorden. Fra
Nordskandinavien og Nordrusland er de tidligere trukket ned i Vesteuropa om
vinteren. Nu standser mange af dem op i Roskilde Fjord og forsøger at klare
sig med fjordens ålegræs og planter på strandengene, skriver Pelle AndersenHarild. Han mener at vandfuglene reagerer på klimaændringer.
Læs Pelle Andersen-Harilds artikel i Fjordbyerne.
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18 Stadig fremgang i kommunens indbyggertal
Efter et sommerhalvår 2007 med pæn fremgang i befolkningstallet – 177 personer – er vi nu nået ind i vinterhalvåret hvor
der traditionelt er stagnation eller endog tilbagegang. Sidste vinterhalvår 2006-2007 faldt befolkningstallet således med 49
personer. Halvvejs i dette vinterhalvår (oktober kvartal 2007) har der imidlertid været en befolkningstilvækst på 36
personer.
I løbet af det seneste kalenderår er befolkningstallet steget med små 200 personer.
Grundet de store sommerhusområder i kommunen er der normalt en bølgende bevægelse i befolkningstallet med flere
tilmeldt folkeregistret i sommerhalvåret end i vinterhalvåret.
Tabelforklaring
Tabellen viser kolonne for kolonne øverst befolkningstallet ved kvartalets start. Dernæst vises tre regnskaber for
henholdvis fødselsoverskud, tilflytning og indvandring – som godt kan være negative. Resultatet er en befolkningstilvækst
– som også kan være negativ. Efter visse korrektioner fås så befolkningstallet ved kvartalets udgang.
Befolkningstallet ved et kvartals slutning og næste kvartals begyndelse skulle logisk set være det samme. Det er det dog
ikke i denne statistik, fordi der ud over de anførte korrektioner sker andre justeringer mellem opgørelserne.
4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007
Befolkning
kvartal-start

43 927

43 910

43 871

43 963

44 066

Fødte

109

104

120

137

118

25

Døde

103

116

90

90

97

Fødselsoverskud

6

-12

30

47

21

Tilflyttede

505

426

523

661

475

Fraflyttede

508

463

478

661

482

Nettotilflyttede

-3

-37

45

0

-7

Indvandrede

38

56

48

92

59

Udvandrede

56

41

38

47

37

Netooindvandrede -18

15

10

45

22

Befolkningstilvækst -15

-34

85

92

36

Korrektioner

-2

3

0

1

0

Befolkning
kvartal-slut

43 910

43 879

43 956

44 056

44 102

Kilde:
Danmarks Statistik - Statistikbanken (BEV22) (vælg kategorien 'Befolkning og valg')
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19 I Frederikssund Kommune skal særlige dage kunne mærkes
Frederikssund Kommune engagerer sig i medarbejdernes liv og levned – også i forbindelse med de særlige begivenheder
som normalt er anledning til mennesker sætter hinanden i centrum:
De runde dage, både de personlige og jubilæerne, og andre mærkedage der kan have med arbejde, uddannelse eller
andet at gøre.
– Arbejdspladsen er en væsentlig del af de ansattes liv, og arbejdspladsen lever ved de ansatte. Der er et gensidigt
engagement der knytter medarbejdere og arbejdsplads sammen, siger ordførende direktør Karsten Ole Knudsen.
– Vi har dygtige, engagerede og samarbejdende ansatte, og de fortjener at blive fejret på de særlige dage livet og arbejdet
byder på.
Administrativ retningslinje
For at alle kan være klar over at det er alvorligt ment, er der udformet en særlig administrativ retningslinje for fejringen af
de særlige dage. Så er der samtidig lagt en standard for måden tingene fejres på.
Lokalt må man så 'oversætte' retningslinjerne i tråd med stedlige eller faglige traditioner. Festligheder holdes altid efter
aftale med hovedpersonen – som inden for rammerne kan være med til at præge arrangementet. Det skal være en positiv
oplevelse for alle.
Det er den nærmeste leder der har ansvaret for at de særlige dage bliver husket og planlagt.
De runde dage
Jubilæer fejres ved 10, 25, 30 og 40 år, og der er forskellige gaver og lykønskninger knyttet til arrangementerne.
Lykønskningerne er underskrevet af borgmester og ordførende direktør.
Ved runde fødselsdage – 30, 40, 50, 60 og 70 år – får fødselaren blomster med lykønskning fra borgmester og ordførende
direktør. Foruden det løse hører der en ekstra fridag med – som gerne ses afholdt så det er muligt at fødselsdagen kan
fejres på arbejdspladsen på selve dagen.
Andre personlige forhold
Afslutning af længerevarende uddannelser som master- og diplomuddannelser, afslutning af elev- og læretid og faglige
anerkendelser og priser fejres med en vingave eller lignende, blomster og en ekstra fridag. Man kan lokalt beslutte at
holde et arrangement.
Ved fratrædelser i forbindelse med pensionering holder arbejdspladsen et arrangement som tak for indsatsen, og der
følger blomster og kort med som ved runde fødselsdage.
Ved tiltrædelser mødes den nyansatte af en buket blomster den første arbejdsdag og i øvrigt en velkomst afstemt efter
situationen.
Selv om der populært tales om et 'humørcirkulære', er der også tænkt på de mørke sider af tilværelsen.
Det kan fx være alvorlig og længerevarende sygdom, og her foreskriver den administrative retningslinje at nærmeste leder
bør sørge for at der på kommunens og arbejdspladsens vegne sendes blomster og hilsner.
Og ved død og begravelse af en ansat skal nærmeste leder sørge for en krans fra kommunen, og kolleger opfordres til at
deltage ved begravelse/bisættelse på passende vis.
Ekstern fejring
Frederikssund Kommune har som arbejdsplads behov for at kunne markere sig eksternt – også gennem festlige
arrangementer der kan være med til at pleje og skabe også mere uformelle relationer og netværk.
Ved runde fødselsdage, fratrædelser og andre markante begivenheder for ledere der har betydelige eksterne relationer,
kan man vælge at afholde en åben reception som kan bruges til at pleje kommunens eksterne relationer ud over det at
fejre hovedpersonen og anledningen. Indbydelsen til disse arrangementer sker ved at annoncere og skaffe omtale af
personen og begivenheden i lokale medier, fagblade og ad andre relevante kanaler.
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19 Kommunens kommunikationsafdeling udvider
1. marts ansætter kommunen en ny medarbejder i Kommunikationsafdelingen. Den
ny medarbejder er Sarah Bruun, 33 år, som er kommunikationsuddannet
(cand.comm.) fra RUC.
Sarah Bruun har erfaringer med blandt andet redaktionelt arbejde og
pressearbejde. Hun kommer fra en stilling som redaktør af
Kommunikationshåndbogen hos Forlaget Andersen og har tidligere arbejdet med
kommunikation i Finansministeriet (Den Digitale Taskforce) og i Lyngby-Taarbæk
Kommune og som pr-ansvarlig for Børsens Ledelseshåndbøger.
Sarah Bruun skal arbejde bredt med opgaverne i Kommunikationsafdelingen,
herunder blandt andet nye udviklingsopgaver. Sarah Bruun indgår som en del af
Kommunikationsafdelingens team hvor hun også skal supplere Dennie Grauballe
og Morten Ledet på deres respektive opgaver med udviklingen af kommunens
interne og eksterne web-platforme og den eksterne formidling af nyheder på
hjemmesiden og til pressen.
Fra marts består Kommunikationsafdelingen således af

Kommunikationskonsulent Sarah Bruun

Webmaster Dennie Grauballe

Nyhedsredaktør Morten Ledet
Fagchef er budget- og kommunikationschef Morten Egeskov Jensen med reference til direktionsmedlem Peter Frost,
direktør for velfærdsservice og kommunikation.
Stor kommune med mange kommunikationsopgaver
– Frederikssund Kommune får nu en 'rigtig' kommunikationsafdeling, siger direktør Peter Frost, en afdeling der kan
professionalisere kommunens arbejde med formidling og kommunikation. Kommunen har med sine mange
ansvarsområder og størrelse en stor kontaktflade med borgere, ansatte og samarbejdspartnere, og det stiller store krav til
kommunen på kommunikationsområdet, siger Peter Frost.
– Med den seneste kommunikationsmedarbejder på holdet bliver vi godt rustet til at komme videre med de
kommunikationsopgaver der er så store forventninger til, siger Peter Frost. – Fx endnu mere borgerinformation, herunder
en endnu bedre hjemmeside, markedsføring af kommunen, nyhedsformidling m.m.

2008 2

19 TV2Lorry om Humørcirkulæret
TV2Lorry bragte tirsdag den 19. februar i stationens 19.30-udsendelse en reportage fra Frederikssund om kommunens
ordning – kaldet Humørcirkulæret – med at give medarbejderne blomster og andre erkendtligheder i anledning af særlige
dage, jubilæer og runde fødselsdage.
Indslaget indholdt korte interview med ordførende direktør Karsten Ole Knudsen og en reportage fra et plejecenter hvor en
fødselar fik overrakt en buket blomster.
Se tv-indslaget – og læs artikel om hvordan kommunen fejrer medarbejdernes særlige dage.
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20 Lille Rørbæk:
Lokalplan og kommuneplantillæg endelig vedtaget
Byrådet vedtog den 29. januar endeligt følgende planer:

Lokalplan nr. 2 for Lille Rørbæk

Kommuneplantillæg nr. 1 for Lille Rørbæk
Lokalplanen omfatter landsbyen Lille Rørbæk og skal primært sikre at det eksisterende landsbymiljø bevares.
Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplanen og dækker samme område. Med tillægget til
kommuneplanen justeres afgrænsningen af landsbyen, og bestemmelserne om anvendelse ændres fra rent boligområde
til blandet bolig- og erhvervsområde.
På baggrund af de bemærkninger der er indkommet under den offentlige høring, er der foretaget justeringer af
lokalplanen, herunder blandt andet:

Afgrænsningen og betegnelsen for jordbrugsområdet (delområde C) er justeret.

Omkring eksisterende pelsdyrfarme er der udlagt et konsekvensområde hvor der ikke må etableres noget
miljøfølsomt.

De maksimale husdybder i boligområderne er øget.

Der er åbnet mulighed for tegl i andre farver end rød.

Områder der skal fastholdes med havepræg, er reduceret.

Bestemmelser om håndtering af miljøfarlige stoffer samt krav om støjberegning ved etablering af boliger er udgået.

Regionplanens forbud mod vindmøller er indarbejdet i planen.
Se om retlige forhold og mulighed for at klage over vedtagelsen i bekendtgørelsen i infoannonce uge 8.
Se lokalplanen og kommuneplantillægget.
Se nyhedsartikel fra fremsættelsen af lokalplanforslaget, og se reportage fra rundtur og borgermøde i forbindels med
starten af høringen.
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21 Forretningslejemål på Torvet i Frederikssund
(tidligere Rådhuskonditoriet)
Frederikssund Kommune udbyder nu lokalerne Torvet 1 / Østergade 3 i Frederikssund til udlejning til cafédrift,
detailhandel, udstilling eller lignende. Lejemålet har tidligere huset Rådhuskonditoriet.
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Der ønskes en virksomhed af høj kvalitet som kan integreres i handelslivet i byens centrum og bidrage til en levende
bykerne. Lokalerne ønskes fortrinsvis udlejet til en virksomhed med god publikumssøgning og også gerne med behov for
at bruge fortovsarealerne på Østergade og Torvet til udstilling eller servering.
Lejemålet omfatter cirka 170 kvadratmeter i stueetagen og cirka 140 i en høj kælder. Minimumshuslejen skal årligt være
240.000 kroner plus eventuel betaling til Cityfonden for brug af fortovsarealerne.
Ved valg af den fremtidige lejer vil kommunen lægge vægt på den tilbudte leje, kvaliteten af projektet og forventet
publikumssøgning. Kommunen kan vælge frit mellem tilbudene eller forkaste dem alle.
Ansøgning inden 7. marts, men senere indkomne tilbud kan tages i betragtning. Se nærmere i denne annonce.
Lejemålet blev sidste år udbudt til udlejning til et snævrere formål (bageri, konditori, café og lignende). Men det lykkedes
ikke at få etableret et lejemål på de betingelser. Anvendelsesmulighederne er ved dette nye udbud gjort bredere.
Foto viser Frederikssund Torv en sommer-torve-lørdag. Lejemålet er bag de høje vinduer i den hvide bygning.
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25 30 år er ingen alder – jo, for olietanke
Overjordiske olietanke af stål – mindre end 6000 liter – fra før år 2000 skal tages ud af brug
senest 30 år efter fabrikationsåret. En overjordisk olietank er en tank som ikke er nedgravet.
Tanken kan være placeret udendørs eller indendørs.
Er tanken 30 år gammel, ældre eller af ukendt alder, skal den tages ud af brug og sløjfes senest
31. august i år. Efter den dato er tanken ulovlig. Man skal skriftligt meddele kommunen at man
har sløjfet tanken, og hvordan det er sket.
Tankens alder ses på et mærkeskilt på tanken. Er der ikke noget mærkeskilt på tanken, eller kan
tankens alder ikke dokumenteres på anden måde, skal tanken sløjfes senest 31. august.
Det kan blive dyrt hvis tanken er ulovlig. Forsikringen dækker nemlig ikke udgifter i forbindelse
med en olieforurening fra ulovlige tanke.
Reglerne er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside.
Her findes også Miljøstyrelsens pjece Tjek din olietank med regler og gode råd.
Hjemmesiden og pjecen oplyser om forskellige typer olietanke samt om hvordan og hvornår de
skal sløjfes.
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26 Kommunens idrætsfaciliteter er Ikke så ringe endda
Kommunen bestilte sidste år en stor analyse af de kommunale idrætsfaciliteter fra et forskningscenter under Syddansk
Universitet. Forskerne har netop afleveret deres analyse som viser at der er en god forsyning med kommunale faciliteter til
sport og idræt i Frederikssund Kommune.
Men kommunen har som de fleste andre kommuner både et stort behov og et
stort potentiale for udvikling.
Resultatet er altså på den ene side at det står ret godt til med forsyningen af
idrætsanlæg, og at der er en rimelig god geografisk fordeling af dem i
kommunen. Kommunen står på nogle områder stærkere, på andre områder
svagere, men står samlet set mindst lige så godt som landet i snit.
På den anden side står Frederikssund med helt de samme udfordringer som
resten af landet har. Hovedparten af idrætsanlæggene er tilpasset de
idrætsgrene som var fremherskende i 1960erne – de store boldspil og
gymnastikken.
Disse gode, gamle idrætsgrene har stadig godt tag især i skoleungdommen –
fodbold er fx stadig en uhyre populær drengesport. Der er også stadig en del
voksne der dyrker dem, men i de sidste 20-30 år er der en hel vifte af andre og
nye sportsgrene der har vundet stadig
stigende udbredelse.
Fra stangspring til stavgang
Især voksne og ikke mindst ældre har
taget mange nye og meget forskellige
idrætter til sig – fra fitness over kampsport til både rolig og vild udendørssport.
Mange af dem er karakteriseret ved at de er uorganiserede eller løsere
organiseret end fx god gammeldags foreningsgymnastik. En anden forskel er at
mange af dem ikke kan bruge det eksisterende udbud af haller og andre
faciliteter. De efterspørger nogle andre typer faciliteter.
En anden bemærkelsesværdig udvikling er at der er flere og ikke mindst mange
flere voksne og ældre der dyrker en eller anden form for idræt. Og denne vækst
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er i meget høj grad foregået inden for de nye og uorganiserede sportsgrene. Faldet i antallet af stangspringere er
mangefold opvejet af en eksplosiv udbredelse af stavgang – for at tage nogle af idrættens yderpunkter.
Den stigende idrætsudøvelse er stort set sket trods manglende faciliteter. Der kan jo i princippet dyrkes kitesurfing (et bræt
under fødderne, en drage/faldskærm i hænderne og så ud over bølgerne) fra en hvilken som helst strand, og stavgang kan
dyrkes med udgangspunkt i ens egen hoveddør. Hvad mere skal der til?
Folkesundheden
Her er forskernes pointe at der i mange af de selvgroede idrætsgrene er et endnu større potentiale. Med de rigtige
faciliteter og støttepunkter kan de forskellige idrætter vinde endnu større udbredelse. Og dermed er man også ved kernen
af formålet med en kommunal idrætspolitik. Idrætslivet skal jo ikke mindst fremmes på grund af dets helt entydige positive
virkning på folkesundheden.
– Det er rigtig godt det forskerne fra Syddansk Universitet er kommet med, siger formand for Kulturudvalget, Grethe Olsen.
– Vi har fået et godt skudsmål og grundigt fået manet en opfattelse af at det står skidt til, i jorden. Vi har samtidig fået
meget interessant viden om hvad moderne børn og voksne og ikke mindst
moderne ældre foretrækker og har brug for.
– Det er godt nok et mangfoldigt billede der tegner sig, og der er mange
muligheder en moderne kommune skal tage stilling og prioritere imellem i
udviklingen af det lokale idrætsliv, fortsætter Grethe Olsen. – Vi har fået et godt
indtryk af situationen og udviklingstendenserne. Og forskerne har også givet os
et katalog over vores muligheder for at udvikle de faciliteter vi har, og føje nye
til og ikke mindst skabe nogen nye sportslige og sociale sammenhænge der
fremmer et sjovt og sundt liv, siger udvalgsformanden.
– Rapporten har givet os en meget klarere fornemmelse for de muligheder der
er for at imødekomme moderne menneskers og familiers behov. For
folkesundhedens skyld, og for at gøre Frederikssund til en endnu sjovere og
attraktiv kommune at leve i, siger Grethe Olsen.
Fakta om analysen
Idrætsfacilitetsanalysen er gennemført af Syddansk Universitets Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund,
CISC, v/ forskningsassistent Jens Høyer-Kruse (under ledelse af lektor, centerleder Bjarne Ibsen).
Analysen af idrætsfaciliteterne i Frederikssund Kommune er den første og største af sin art i mange år – kan
sammenlignes med den berømte idrætsundersøgelse for Ringsted Kommune som CISC's forløber, forskningscentret
Idrætsforsk ved Gerlev Idrætshøjskole lavede i begyndelsen af 1980erne.
Analysen omfatter på den ene side idrætsfaciliteterne og brugerne af dem i Frederikssund Kommune, men den er med sin
opbygning, form og gennemførelse også et stykke grundforskning som Syddansk Universitet kan bruge erfaringerne fra
ved fremtidige forskningsprojekter.
Der har medvirket 174 interessenter (foreningsledere, bestyrelsesmedlemmer og
menige sportsudøvere) ved den spørgeskemaundersøgelse som er et væsentligt
grundlag for analysen.
Analysearbejdet har været fulgt af en følgegruppe med repræsentanter fra
idrætslivet, halinspektørerne og den kommunale forvaltning.
Flere andre kommuner på Sjælland har allerede vist interesse for en tilsvarende
undersøgelse.
Analysen har kostet Frederikssund Kommune 175.000 kroner.
Idrætsanalysen skal ikke betragtes som en facitliste, men som et udgangspunkt
for en administrativ og politisk proces frem mod formuleringen af en politik på
området. Analysens afsluttende kapital beskriver hvordan man vil kunne udbygge
de eksisterende og etablere nye idrætsfaciliteter på baggrund af den nuværende
sportslige og geografiske fordeling af dem, befolkningsprognosen, brugernes
formulerede ønsker og ikke mindst forskernes pejling af aktuelle og fremtidige
idrætsmønstre i befolkningen.
Læs analysen
Analyse af idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune, Jens Høyer-Kruse (red.),
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
Hent hele analysen (8 MB) – eller hent den i dele:
Indledning med læsevejledning
Del 1 Analyse af faciliteternes organisation og drift
Del 2 Kortlægning af eksisterende faciliteter
Del 3 Analyse af behov og ønsker
Del 4 Forslag til fremtidige idrætsfaciliteter
2008 2

27 Velkommen i Grønlien Skov
Øst for og umiddelbart op til Frederikssund By ligger den ni år gamle Grønlien Skov. Området var år tilbage udlagt som
byudviklingsområdet Østbyen i kommuneplanen for gamle Frederikssund, men det blev udtaget af planen for at sikre det
grundvand der ligger i undergrunden og forsyner Frederikssund med drikkevand.
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I 1999 plantede Tisvilde Skovdistrikt en 50 hektar stor skov i området. Skov er en god beskytter af grundvandet, og i tilgift
har frederikssunderne nu fået en skov til rekreativt brug. Skoven har navn efter en gammel gård (Grønlien) i området
hvortil nogle af jordene hørte.
De gamle skovdistrikter er siden blevet omstrukturet, og Grønlien Skov hører nu til Skov- og Naturstyrelsens
østsjællandske afdeling. Og selv om skoven endnu er ung, mener man her at tiden nu er inde til rigtig at inviterer
befolkningen indenfor.
Det gælder hvad enten man er til fods, til hest eller på cykel. For
at forhindre uvedkommende bilkørsel er der opsat en bom ved
indkørslen fra Ågade i det sydøstlige hjørne af skoven. Her er en
grusparkering som skovens gæster kan benytte.
Der er adgang to andre steder for gående, ridende og cyklende,
begge fra vest fra den nord-syd-gående sti mellem Ågade og
Willumsensvej. Det ene sted ud for Haveforeningen Lærkehøjen
og det andet sted ad en grussti nogle hundrede meter
nordligere.
Skovfoged Jens Nielsen fra Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland
fortæller at man netop er blevet færdige med at indrette nogle
områder i skoven til
brug for publikum.
Der er stillet to sæt
bænkeborde og
anlagt en bålplads
ved indgangen fra
Ågade. I et bøgestykke inde midt i skoven er der også etableret en bålplads
med en kreds af bænke. Man skal selv tage brænde med, det er skoven indtil
videre ikke leveringsdygtig i.
Tre andre steder i skoven er der sat en bænk op. Man kan vandre rundt i
skoven ad stier som bliver slået af
Skov- og Naturstyrelsen.
Ved bålpladsen i det centrale
område må man gerne overnatte i
telt. Det er en såkaldt primitiv overnatningsplads beregnet for for mindre
grupper i få dage. Teltpladsen kan ikke reserveres, og man skal heller ikke
søge om tilladelse først.
– De ældste plantninger er kun knap ti år gamle, men de har vokset rigtig godt,
fortæller skovfoged Jens Nielsen. – Så allerede næste år begynder vi at tynde
ud. Det bliver et stort indgreb med brug af skovningsmaskiner som skovens
gæster ikke kan undgå at bemærke. Men udtyndingen er nødvendig for at
skoven skal udvikle store, stærke og sunde træer, fortæller skovfogeden.
De fleste af de træer der fældes, er de såkaldte ammetræer af arten rødel.
Ellers består skoven mest af de i Danmark hjemmehørende træarter bøg, eg
og ask, men der er også blandet lærk, douglasgran og kirsebær med i beplantningerne. I den østlige ende af skoven i
nærheden af gården Karenslyst er der plantet cirka to hektar med ægtekastanje. Når de er blevet ydtyndet, regner
skovfoged Jens Nielsen med at der kun går få år før de bærer frugt.
Kort og fotos fra Skov- og Naturstyrelsen.
2008 2

27 Kommunen bakker op om regional råstofplan
Region Hovedstaden har haft et udkast til en råstofplan til høring – først i en idéfase og senest en formel høring. De
ønsker kommunen formulerede til Råstofplanen i forbindelse med idéfasen, er indarbejdet i Råstofplanen. Råstofplanen
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indeholder to grusgravningsområder, ét øst for Frederikssund og ét i Horns Herred.
Når Region Hovedstaden har gjort Råstofplanen færdig, og den er godkendt i Regionsrådet, skal den indarbejdes i
kommuneplanen, og arealerne der er udlagt til råstofindvinding, må ikke udlægges til andet formål før end råstofferne er
indvundet. Det er kommunen der giver tilladelserne til råstofindvinding, og det er kommunen der bestemmer hvordan
råstofgravene skal efterbehandles, og hvad områderne efterfølgende skal bruges til.
Det er muligt at efterbehandle de færdiggravede råstofområder til natur, rekreative arealer, skov eller ekstensivt landbrug.
En plan for efterbehandling af arealerne kan blive et tema i debatten i forbindelse med den kommende kommuneplan. Her
skal der nemlig tages stilling til alle de forhold i det åbne land som hidtil har været bestemt gennem regionplanerne.
Byrådet godkendte den 26. februar det endelige høringssvar der udtrykte tilfredshed med råstofplanen. På mødet blev
sagen fremlagt af formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Morten Skovgaard, som pointerede at den forventede kraftige
byudvikling i Frederikssund Kommune kommer til at efterspørge en stor del af det grus der kan hentes op af de lokale
graveområder.
Læs tidligere artikler om Råstofplanen – idéfase og høring – som indeholder link til plandokumenterne hos Region
Hovedstaden.
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28 Børnene fra institutionen Ørnesten er flyttet 'hjemmefra' (R)
Børneinstitutionen Ørnesten på Østersvej i det sydlige Frederikssund (Sydbyen) bliver nu tømt for børn og voksne for at
håndværkere kan komme til at udbedre skader efter oversvømmelse og angreb af skimmelsvamp.
Sidste sommer sprang der en brandslange i institutionen, og det gav en større vandskade. Gulvene i dele af institutionen
blev taget op, og der blev gennemført en udtørring af bygningen. Det har nu cirka et halvt år efter vist ikke at være
tilstrækkeligt. Der har været fugt tilbage i nogle dele af bygningen, og det har medført et angreb at skimmelsvamp.
Opdagelsen heraf betød straks at en del af institutionen blev lukket, og at børnehavebørnene flyttede ud i to pavilloner på
grunden. For en uge siden flyttede vuggestuebørnene til dagplejens værested i Fioma-bygningen i det centrale
Frederikssund. Børnene bliver kørt frem og tilbage i busser, og Ørnesten fungerer opsamlingssted.
Rettelse: Vuggestuebørnene er tidligere blev kørt frem og tilbage i bus, men afleveres og afhentes nu direkte i Fioma af
forældrene. (29.2.)
Yderligere undersøgelser og prøver har nu vist at det er nødvendigt helt at tømme institutionen. Reparationsarbejdet kan
ikke foregå samtidig med at der færdes nogen i bygningen. Der bliver derfor en af de nærmeste dage opstillet endnu en
pavillon til kontor og ophold for personalet.
Det vides ikke præcis hvor længe reparationsarbejdet vil stå på, men et par måneder skal man nok regne med.
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Kommunen overtager de regionale tilbud
Lunden, Gnisten og Rosenfeldthusene
Det er kommunens ansvar at borgere med behov herfor får de nødvendige sociale tilbud. Der kan være tale om mange
forskellige tilbud, herunder specialiserede tilbud til borgere med fysiske og psykiske handikap hvor der er brug for
egentlige institutioner for at sikre den nødvendige pleje, omsorg og behandling.
De specialiserede tilbud blev tidligere drevet af amtet. Efter kommunalreformen er nogle af institutionerne automatisk
overført til kommunerne. Andre institutioner kunne kommunerne vælge at overtage, eller de overgik til Region
Hovedstaden.
Frederikssund Kommune valgte fra starten en forsigtig linje og overtog ikke umiddelbart flere sociale institutioner.
Serviceloven giver dog fortsat kommunerne mulighed for at overtage de regionale tilbud der er placeret i kommunen.
Efter nøje overvejelser, undersøgelser og forhandlinger har Byrådet nu besluttet at indgå en aftale med regionen om at
overtage driften af yderligere tre institutioner per 1. januar 2009. Det drejer sig om institutionerne Rosenfeldthusene,
Lunden og Gnisten.
De tre institutioner
Rosenfeldthusene og Lunden er botilbud beregnet til længevarende ophold til borgere der på grund af betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje,
omsorg og behandling.
Rosenfeldthusene ligger i Oppe Sundby i det sydlige Frederikssund og har en kapacitet på 17 pladser, heraf er de fire
pladser for tiden besat med Frederikssund-borgere. Beboerne er i aldersgruppen fra 37-68 år. Målgruppen er svært
udviklingshæmmede borgere og borgere med dobbeltdiagnoser af psykiske lidelser.
Lunden ligger i Lundebjergvej-kvarteret det centrale Frederikssund og har en kapacitet på 14 pladser, heraf er 11 pladser
for tiden besat med Frederikssund-borgere. Målgruppen er svært udviklingshæmmede, men selvhjulpne, og
aldersgruppen er 30-55 år.
Gnisten ligger som nabo til Lunden og er et dagtilbud med aktiviteter og samvær for personer med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller med særlige problemer. Dagtilbuddet kan bruges til at bevare eller forbedre brugernes
personlige færdigheder og livsvilkår. Gnisten har en kapacitet på18 pladser, og heraf er seks pladser for tiden besat med
Frederikssund-borgere.
Med aftalen overtager kommunen aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ikke mindst de medarbejdere der er
knyttet til tilbuddene. Rosentfeldts bygninger ejes af landsforeningen LEV, og her er det således en institution og et lejemål
der overtages. Med de to andre institutioner følger bygningerne med. De bygninger der huser botilbuddet Lunden, er
vurderet som utidssvarende på sigt, men der er ikke noget skøn over hvad en ombygning/udbygning kan koste.
Stadig åbne for borgere fra andre kommuner
Efter kommunens overtagelse indgår de tre institutioner stadig i rammeaftalen mellem kommunerne og regionen om
driften af de specialiserede, sociale institutioner. Det vil sige at der stadig skal være pladser til rådighed for de øvrige
kommuner i et nærmere aftalt omfang. Frederikssund Kommune overtager regionens opgave med at koordinere
fordelingen af kapaciteten.
En stor faglig gevinst
I de kommunale fagkredse i Social Service betragtes overtagelsen af de tre institutioner som en stor faglig gevinst for
kommunens sociale arbejde. De tre institutionerne øger både bredden og dybden.
– Vi får med overtagelsen af de tre institutioner en bredere og mere attraktiv vifte af dag- og døgntilbud til de
udviklingshæmmede, siger socialchef Peer Huniche. – Vi får tilført noget specialisering på området og noget faglig
knowhow, fx bringer en af institutionerne en særlig pædagogisk tilgang med ind i vores faglige rækker.
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– Og efter at vi har brugt den første tid som stor kommune på at få struktur på vores 'eget', er vi nu klar til en ny
udviklingsæra blandt andet med afsæt i udvidelsen af det faglige felt, siger socialchefen.
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Kvalitetsstandard for træning 2008
Kommunen skal hvert år fastlægge en standard for kvaliteten af den kommunale genoptræning og
vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarden for 2008 har været til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og
i høring i ældre- og handikaprådene. Byrådet vedtog den 26. fenruar den gældende standard for træning i komunalt regi.
Den nye kvalitetsstandard præciserer bedre end tidligere hvordan borgerne er sikret den træning de har ret til. Man kan nu
også se hvilken sagsbehandlingstid der kan forventes. Og borgerne er sikret ved hjælp af skriftlige aftaler.
Der er ikke ændret i serviceniveauet for træning, bortset fra selvtræningstilbudene. Det har hidtil været sådan at en borger
kunne fortsætte med selvtræning ud over den tilkendte tid, blot der ikke var venteliste. Det har imidlertid vist sig vanskeligt
at administrere, så nu er reglen at man efter afslutning af alle slags træningstilbud selv skal fortsætte sin træning på anden
vis.
Og med hensyn til genoptræningens længde er det nu præciseret at den fortsætter, så længe der er fremgang i borgerens
funktionsniveau.
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Kommunen rammes kun begrænset
af en eventuel faglig konflikt
Dansk sygeplejeråd varslede den 3. marts strejke og blokade over for de kommunale arbejdsgivere. I Frederikssund drejer
det sig om cirka 90 sygeplejersker og sundhedsplejersker. Der er en forventning om at der bliver indgået en aftale om et
nødberedskab.
Den resterende del af Sundhedskartellet samt FOA og BUPL har varslet en konflikt der omfatter cirka to tredjedele af
landets kommuner. Frederikssund Kommune er her blandt de cirka 30 kommuner som organisationerne har valgt at
undtage fra konflikt.
Det kan ikke udelukkes at Kommunernes Landsforening (KL) svarer igen med en lockout der omfatter alle landets
kommuner.
Konflikterne er varslet til at træde i kraft den 1. april, men forligsmanden (forligsorganisationen) kan udsætte dem til senere
ikrafttræden, eventuelt helt til den 5. maj.
På de øvrige overenskomstområder hvor der er indgået forlig mellem de faglige organisationer og KL, skal der foretages
urafstemning blandt medlemmerne med henblik på godkendelse af det opnåede forhandlingsresultat.
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11 Patientskole: Lær at leve med kronisk sygdom
At lære at leve med sin kroniske sygdom – et tilbud fra Frederikssund Kommune til alle borgere med kronisk sygdom.
Tilbuddet gælder alle slags kronisk syge, også kronisk syge uden egentlig diagnose.
De der kan have glæde af kurset, er alle der har besværligheder i hverdagen, har en følelse af at være gået i stå – eller
måske ligefrem er triste og nedtrykte, har svært ved at få struktur på hverdagen og gerne vil have inspiration til en aktiv
hverdag.
Praktiske oplysninger
Kurset starter den 1. april og foregår seks tirsdag eftermiddage 15.30-18 til og med den 6. maj.
Vi mødes i Glassalen på Tolleruphøj Ældrecenter, Roskildevej 160A i Frederikssund
Deltagerbetaling er 200 kroner som også dækker kursusmateriale.
Yderligere oplysninger hos Nils Vinderslev på telefon 47 35 22 53 eller på nvind@frederikssund.dk.
Tilmelding senest den 28. marts hos Else Eiming 47 35 10 00 eller på eeimi@frederikssund.dk
Det patientskolen ikke er – og det den er
Der er ingen sundhedsfaglige undervisere, man lærer ikke noget om ens egen sygdom, der er ikke
gymnastikundervisning, man får ikke lagt et træningsprogram, der er ingen vejledning om medicin, og det er ikke et
afspændingskursus.
Formålet med kurset er derimod at give inspiration til at takle de bekymringer og problemer som følger med kronisk
sygdom. Ofte vil de løsninger og teknikker man finder frem til på kurset, være noget alle eller mange kan bruge – fordi
problemerne er fælles. Med kurset får man chancen for et nyt syn på livet som kronisk syg.
Man kan lære at blive bedre til at planlægge sin hverdag selv om kræfterne ikke længere strækker så langt. Blive bedre til
at slappe af og få kræfterne til at række længere. Man kan få inspiration og hjælp fra andre med samme problemer.
Deltagerne kan sammen arbejde på at sygdommen ikke er det der fylder mest.
Der er ingen talepligt, og man bliver ikke presset til at fortælle mere om sig selv end man vil. Man kan nøjes med at
lytte. Til gengæld skal det man hører fra andre, behandles fortroligt. Det man får at vide om andres forhold, fortælles
ikke videre.
Undervisningen veksler mellem foredrag, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde. Man skal ikke præstere
noget bestemt, og der er ingen prøver eller eksamen. Alle hjælper alle, og svar og løsninger findes i fællesskab.
Men kurset handler alligevel om at sætte mål, og i den forbindelse er der faktisk 'hjemmearbejde': Man skal lave sin egen
handlingsplan.
At lære at leve med kronisk sygdom
Stadig flere mennesker rammes af kronisk sygdom som de skal leve med resten af livet. Det er fx sukkersyge, slidgigt,
rygproblemer og sklerose. Sygdomme som man får konstateret et stykke henne i livet, og som der ingen reel kur er for.
Man kan få det godt med sygdommen, få lindrende behandling og forebygge komplikationer
– men rask igen bliver man ikke.
Så gælder det om at lære at leve med sygdommen. Og hvem kan være bedre til at hjælpe med det end andre der ved
hvad det handler om? Altså andre med kroniske sygdomme.
Derfor skal instruktørerne og deltagerne være ligestillede. Det er et afgørende princip for patientskolen at det er
mennesker med kronisk sygdom, der underviser andre med kronisk sygdom. Instruktørerne ved på egen krop, hvordan det
er at være kronisk syg.
Men ud over at kende problemerne 'indefra' har instruktørerne fået en systematisk uddannelse, som gør dem i stand til at
lede kurser for mennesker med kronisk sygdom.
Stanford-modellen
Frederikssund Kommune tilbyder kurset "Lær at leve med kronisk sygdom" efter den såkaldte Stanford-model. Det sker i
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samarbejde med Sundhedsstyrelsen som har en licensaftale med det amerikanske Stanford University om en særlig
model for en patientskole for mennesker med kronisk sygdom. Princippet er at patienter underviser medpatienter efter et
struktureret uddannelsesprogram.
Sundhedsstyrelsen er som licenshaver den myndighed, der godkender lokale brugere af programmet (fx kommuner).
Uddannelsen af instruktører foregår gennem Komiteen for Sundhedsoplysning. Frederikssund Kommune har indtil nu haft
to personer gennem den to gange to dage lange instruktøruddannelse. Her af er den ene en kroniker fundet via det
kommunale sundhedsvæsens løbende kontakt til de lokale patientforeninger.
Det er mere information om patientskoler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Søg fx på ordene 'patientskole', 'stanford'
og 'egenomsorg'.
R = Tilbuddet om patientskole er et fornyet tilbud, og nyhedsartiklen er en genopfriskning af en tidligere nyhedsartikel.
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11 Paragraf 19 tilladelse til etablering af nedsænket tank
Frederikssund Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens paragraf 19 givet tilladelse til nedsænkning af tank hos
Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2 i Frederikssund.
Tilladelsen kan ses her.
Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen er klageberettiget. Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men
sendes til Frederikssund Kommune senest den 15. april 2008.
Se bekendtgørelse.
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11 Trivselserklæring underskrevet på Marbækskolen
Tirsdag den 11. marts har Marbækskolen i Skibby underskrevet en trivselserklæring der forpligter skolen sig til aktivt at
fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning.

Trivselserklæringen rummer nogle punkter eller spørgsmål som skolen forpligter sig til at komme med svar på i form af en
antimobbe-strategi og handlingsplan. De fleste spørgsmål har skolen allerede svaret på i en antimobbepolitik som skolen
udarbejdede sidste år.
Skolen mangler blandt andet at definere hvordan begrebet trivsel skal forstås. Et andet spørgsmål der endnu ikke er
svaret på, er hvordan eleverne bliver inddraget for at fremme trivslen på skolen. Det er et spørgsmål skolens elevråd har
fået til opgave at komme med idéer til.
Underskriverne af trivselserklæringen er skolens leder, formanden for skolebestyrelsen, lærernes sikkerhedsrepræsentant,
formanden for pædagogisk råd, formanden for elevrådet og en undervisningsmiljørepræsentant. Den sidste underskriver
er en elev der får en særlig opgave med at koordinere og fremlægge elevernes idéer.
Svarene på alle spørgsmålene i trivselserklæringen skal være udarbejdet senest den 1. oktober. Når trivselserklæringens
mål er helt opfyldt og offentliggjort på skolens hjemmeside, får skolen ret til at skilte med et antimobbestrategi-mærke fra
Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Centret (DCUM) er en landsdækkende og uafhængig statslig institution der arbejder for at sikre et godt børne- og
undervisningsmiljø i dagtilbud, på skoler og uddannelsessteder. Centret står for mobbebekæmpelse gennem blandt andet
trivselserklæringerne.
Marbækskolen er i øvrigt med i endnu et landsdækkende projekt – Vi knækker mobbekurven – der også går ud på at
fremme elevernes sociale trivsel.

33

Foto
Af praktiske grunde blev underskriftceremonien omkring trivselserklæringen afholdt af to omgange – en for indskolingen og
en for resten af skolens elever. Øverste foto fra den første del viser fra venstre formanden for skolebestyrelsen, Liselotte
Madsen, formanden for skolens pædagogiske råd, lærer Birgit Esmark Petersen, og skoleleder Jørgen Slotsgaard.
Erklæringen blev desuden underskrevet af skolens sikkerhedsrepræsentant, lærer Leif Schaadt-Pedersen,
næstformanden for skolens elevråd, Maria Schøler Pedersen (9 A) samt elevernes undervisningsmiljørepræsentant.
På nederste foto er det viceskoleleder Lars Kristensen der i forlængelse af underskriftceremonien spørger børnene i
indskolingen om de kan genkende Mobbe Holger som var på besøg under den temauge de havde sidste år. For en ordens
skyld: Mobbe Holger går ind for at ingen bliver mobbet. Som det ses på billedet, var der rigtig mange elever der kunne
huske mødet med Mobbe Holger.
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11 SUND FrederiksSUND
Selv om kommunerne i vore dage skal spille en aktiv rolle med hensyn til borgernes sundhed, er der ikke nogen lovgivning
der præcis bestemmer hvad kommunen skal gøre. Frederikssund Byråd har imidlertid vedtaget sin egen sundhedspolitik,
og der er nu udgivet en pjece der kort beskriver visioner og mål for den patient- og borgerrettede forebyggelse og
rehabilitering.
Den samlede sundhedspolitik revideres én gang i hver byrådsperiode og kan fås hos Sundheds- og
Forebyggelsesafdelingen.
Pjecen fås på bibliotekerne og i borgerservicecentrene.

Forord af borgmester Ole Find Jensen
Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde i, og vi vil samarbejde med borgere,
interesseorganisationer, virksomheder samt fritids- og foreningslivet om at styrke sundheden.
Borgerne skal have mulighed for at vælge det som for dem er et sundt og godt liv. Frederikssund Kommune ønsker at
være med til at skabe de rette rammer for det sunde liv, men det er op til borgerne selv at vurdere hvordan disse rammer
udfyldes; vi har alle ansvar for vores eget liv.
Sundhedspolitikken er et vigtigt led i disse bestræbelser. Den giver kommunen mulighed for at planlægge og prioritere
vores indsatser på sundhedsområdet. Dermed er vi nået et skridt nærmere "Frederikssund Kommune – den sunde
kommune".
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12 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
for centerområde i Frederikssund – Realskoleområdet
Byrådet vedtog den 26. februar at fremlægge et sammenhængende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig
høring for et centerområde Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund bymidte. Den største del af området rummer
Frederikssund Private Realskole samt daginstitutionen Nørresvinget.
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Lokalplanen omfatter et område omkring den private realskole, og formålet er at muliggøre en udbygning af skolen som
tager hensyn til det omgivende bymiljø. Lokalplanen muliggør tilbygning til den eksisterende skolebebyggelse centralt på
grunden og etablering af ny bebyggelse (eventuelt en hal) på del af den nuværende boldbane.
Planen muliggør desuden nedrivning af dele af den eksisterende bebyggelse langs Kocksvej og opførelse af ny
sammenhængende bebyggelse. Den ny randbebyggelse skal i omfang og karakter tilpasses den eksisterende
bebyggelse.
Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Området er i den gældende kommuneplan delt
mellem tre forskellige rammeområder, men bliver med kommuneplantillægget samlet i et nyt rammeområde – C1.3.
Området udlægges til centerformål, herunder offentligt formål, boliger og erhverv, men ikke detailhandel.
Se forslag til lokalplan nr. 009
Se forslag til tillæg nr. 009 til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009
Den offentlige høring om planforslagene løber frem til den 8. maj 2008.
Se bekendtgørelsen herom i denne infoannonce
Kommunplantillægget
I forbindelse med den ny lokalplan er det hensigtsmæssigt samtidig at udarbejde et kommuneplantillæg for det samme
område. I den gældende Frederikssund-kommuneplan dækker lokalplanens område dele af tre forskellige rammeområder:
Det største område med realskolen og daginstitutionen ligger i rammeområde C1.1 (bymidten)
Området langs Kocksvej ligger i rammeområde C 1.2 (Kocksvej og Lundevej)
Nogle ret små områder ligger i rammeområde B1.13 (Nørreparken og Nørresvinget)
Lokalplanen ville være i strid med rammebestemmelserne i delområde C1.1 og C1.2 på en række punkter især med
hensyn til bebyggelsesprocent og -højde.
I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen er det hensigten at få lavet en oprydning af matrikelskellene mellem de
grunde der tilhører realskolen, daginstitutionen og Andelsboligforeningen Nørreparken. Meningen er at skellene skal følge
de faktiske brugsgrænser. Kommuneplanens rammeafgrænsninger skal efterfølgende justeres efter de ny matrikelskel.
For det ny rammeområde (C1.3) kommer til at gælde disse bestemmelser:
Anvendelsen skal være til centerformål, herunder erhverv, boliger samt offentligt formål, men ingen butikker
Der må udelukkende etableres erhverv i miljøklasse 1-2
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 65
Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 meter
Ny bebyggelse langs Kocksvej skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelsesstruktur langs gaden
Lokalplanens forhistorie
Frederikssund Private Realskole ansøgte i 2005 om tilladelse til at rive en del af den eksisterende randbebyggelse langs
Kocksvej ned og i stedet opføre ny bebyggelse ud mod gaden. Skolen havde behov for udvidelser og forbedringer som
følge af nye lovkrav til undervisningslokaler, men ingen ønsker om at udvide elevtallet.
Ansøgningen udløste en længere dialog med skolen om udbygningsmuligheder forskellige steder på grunden og
muligheder for tilkøb af tilstødende ejendomme.
For et år siden traf Plan- og Udviklingsudvalget principbeslutning om en lokalplan på grundlag af et skitseforslag til ny
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randbebyggelse langs Kocksvej udarbejdet af Mangor og Nagel Arkitekter og et skitseforslag til en hal på den nordlige del
af de nuværende boldbaner.
Udvalget besluttede at bebyggelsen langs Kocksvej skal udformes med maksimal facadehøjde på seks meter og
maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, dog med mulighed for at mindre dele af bebyggelsen kan opføres i en højde på op
til 9,5 meter. Længden af bebyggelsens facade langs Kocksvej måtte ikke overstige ti meter, dog således at bygninger af
'villakarakter' kan sammenbygges med lavere, tilbagetrukne partier.
Mulighederne i den ny lokalplan
By og Land (den kommunale planforvaltning) har nu på denne baggrund og efter dialog med Frederikssund Private
Realskole udarbejdet et forslag til en lokalplan for et område som dækker skolen og nogle af de tilstødende arealer.
Lokalplanen åbner flere muligheder for udvidelser af skolen.
Det bliver muligt at bygge til den eksisterende skolebebyggelse midt på grunden, det bliver muligt at udskifte en del af
randbebyggelsen langs Kocksvej, og endelig bliver det muligt at bygge en hal eller lignende på den nordlige del af skolens
boldbaner. Lokalplanen gør det muligt at inddrage en større del af den nuværende randbebyggelse langs Kocksvej til
skoleformål og at tilkøbe et stykke haveareal på en nabogrund til skolegård.
Lokalplanen gør det samtidig muligt at bygge en etage til daginstitutionen Nørresvinget og udvide institutionens
grundareal.
Lokalplanen afløser byplanvedtægt nr. 8 som i dag omfatter skolens område, samt dele af lokalplanerne nr. 50, 30 og 60.
Gænserne for området lægges mod øst og nord således at den offentlige sti der løber i udkanten af området, i sin helhed
kommer med i lokalplanen.
Bymiljøet
Der er foretaget en miljøscreening, men vurderingen er at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering af
planforslagene.
I forbindelse med miljøscreeningen har Museet Færgegården bemærket at randbebyggelsen langs Kocksvej er udpeget
som del af et større bevaringsværdigt miljø (villabebyggelser langs Kocksvej, Lundevej og Solvej). Bebyggelsen på
Kocksvej 14, som det er planen at rive ned, har en bevaringsværdi på 4 (høj middel).
By og Land vurderer at det kun er en mindre del af det bevaringsværdige miljø der rives ned, og at der andre steder i byen
findes flere lignende bebyggelser som bevares. Der henvises også til at lokalplanen sikrer at ny bebyggelse langs
Kocksvej tilpasses den resterende randbebyggelse i dimensioner og karakter.
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13 Ny retningslinjer for Kulturpuljen
Kultur- og Fritidsudvalget har netop vedtaget et nyt sæt retningslinjer for den kommunale Kulturpulje.
Meningen med Kulturpuljen er at yde tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle arrangementer i kommunen. Alle borgere,
institutioner og foreninger i kommunen kan søge Kulturpuljen.
Arrangementet skal foregå i kommunen og være alment tilgængeligt for alle. De der får støtten eller underskudsgarantien,
skal selv 'markedsføre' deres arrangement, og man er i den sammenhæng forpligtet til at lægge arrangementet ind på
kulturportalen www.KultuNaut.dk.
Hvis man søger inden den 15. i en måned, kan man normalt forvente ansøgningen behandlet på Kultur- og
Fritidsudvalgets møde i begyndelse af den efterfølgende måned.
Læs nærmere om hvad der støttes og ikke støttes, hvordan der søges m.m. her på hjemmesiden. Her er også en
anvisning på hvad den 'gode' ansøgning som minimum skal indeholde.
2007 og 2008
Retningslinjerne bygger på erfaringer fra de fire gamle kommuner samt erfaringer fra sidste års administration af puljen. I
2007 fik Kultur- og Fritidsudvalget 34 ansøgninger til Kulturpuljen.
Der blev givet 17 tilskud og 14 underskudsgarantier hvoraf er de tre kommet til udbetaling, og der er bare en enkelt tilbage
der endnu ikke er afregnet.
For 2008 er der 659.430 kroner i puljen til kulturelle formål. Herfra skal trækkes nogle allerede disponerede poster med
100.000 kroner til arrangementskalenderen i Frederikssund Avis, 100.000 kroner til Kulturpasset og 12.000 kroner
til indkøb af kunst. Desuden er der på linje med sidste år bevilget Kulturhuset Rejsestalden et aktivitetstilskud på 75.000
kroner.
Derudover er der på Kultur- og Fritidsudvalgets første tre møder i år givet tilskud og underskudsgarantier til arrangementer
i Foreningen Musik i Jægerspris, Græse-Sigerslevvester Foredragsforening, Slangerup Jazzklub, Frederikssund Skakklub,
Hornstock Musikfestival, Foreningen Musik over Broen (finalekoncerterne i juni), Selsø Slot (sommerkoncerter) og
Frederikssund Bibliotekerne (Bibliotekernes Dag).
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18 Styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen
En styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen er grundlaget for skolebestyrelsernes arbejde. Vedtægten indeholder
blandt andet bestemmelser om:

Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen

Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen

Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen
Vedtægten indeholder desuden en beskrivelse af beføjelser der eventuelt er delegeret til skolebestyrelsen.
Styrelsesvedtægten ajourføres sædvanligvis hvert fjerde år i forbindelse med valg til ny skolebestyrelse, og sendes i den
forbindelse i høring i skolebestyrelserne.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget behandlede i november sidste år et forslag til styrelsesvedtægt udarbejdet af
Skoleafdelingen. Siden har udkastet været i høring hos skolebestyrelserne. Den 3. marts vedtog Opvækst- og
Uddannelsesudvalget den endelige styrelsesvedtægt.
Blandt de indkomne høringssvar skal nævnes et fra Kingoskolen. Skolen har fået opfyldt et ønske om at holde forskudte
valg så halvdelen af skolebestyrelsen vælges hvert andet år. Skolen er en overbygningsskole, og med valg som normalt
hver fjerde år ville bestyrelsen blive helt tømt for medlemmer i løbet af valgperioden.
Skolen ved Kæret har også fået opbakning til et forslag om at der vælges fem forældrerepræsentanter i stedet for syv på
grund af skolens forholdsvis lille antal elever.
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Læs den gældende styrelsesvedtægt og bilag med bestemmelser om:

skolestruktur med skoledistrikter, klassetrin og antal klasser, specialundervisning og socialpædagogisk bistand,
undervisning af tosprogede og skolefritidsordninger

rammer for undervisningens ordning med timetildeling og lektionstal, klassedannelse, valgfag og tilbudsfag, 10.
klasse og lejrskoler

og andre bestemmelser om indskrivning, befordring, ferieplan og læseplaner
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18 Linda August er ny ledende sundhedsplejerske
Kommunen har per 1. marts fået en ny leder af sundhedsplejen. Det er Linda August, 51 år, som kommer fra en stilling i
Københavns Kommune, og som med sig har mange års erfaring som
sundhedsplejerske, sygeplejerske og underviser.
Linda August blev uddannet sundhedsplejerske i 1996. Herefter har hun arbejdet I
Københavns Kommune (Ydre Nørrebro), i Farum Kommune og som konstitueret leder
igen i Københavns Kommune (Indre By).
Tidligere har Linda August som sygeplejerske været konstitueret leder af en barselgang.
Linda August arbejder ved siden af sit øvrige arbejde som uddannelseskonsulent i
forhold til indvandrere. Hun har gennemført en merconom-uddannelse i innovation og
projektledelse. I sit seneste job har hun netop afsluttet et stort projekt om "Værdier i
skolesundhedsplejen".
Sundhedsplejen i Frederikssund har 17 medarbejdere og arbejder med rådgivning og
vejledning over for familier med børn for at fremme børnenes sundhed og trivsel.
Sundhedsplejen er rettet mod gravide, spædbørn, småbørn og skolebørn, og alle familier
med børn i alderen 0 år til udgangen af 9. klasse kan benytte sig af dens tilbud.
– Vi er, synes vi selv, kommet godt gennem sammenlægningsperioden, siger
sundhedschef Jette Søe. – Vores sundhedspleje arbejder på et meget højt fagligt
niveau, og nu glæder vi os til sammen med Linda August at fortsætte udviklingen
af sundhedsplejen til gavn for borgerne.
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18 Den bedste til dato...
Ungdomsskole-musicalen Husker Du? – som spillede fem gang i dagene 13.-16. marts – blev en succes. Der var i alt godt
500 publikummer, og de var begejstrede.

Det fortæller ungdomsskoleleder i Frederikssund Kenneth Jensen. – Der er jo en del der har set tidligere års forestillinger,
og vi fik igen og igen at vide at årets musical var den hidtil bedste.
Det var også en kæmpeoplevelse for de cirka 40 medvirkende medlemmer af ungdomsskolen og for eleverne fra
produktionsskolen Over Broen der havde hjulpet med scene, regi og kostumer.
– De unge mennesker var ikke til at drive hjem og på påskeferie efter den sidste forestilling søndag, fortæller Kenneth
Jensen. – Der var gribende afskedsscener.
Fotos
Kenneth Jensen har fotograferet fra de sidste prøver, og her er et udsnit som samtidig er en del af den historiske
kavalkade som musicalen var bygget over.

Øverst en kaffekomsammen anno 1926, i midten er det Camilla Toft Hansen, Emilie Landbo og Partybandet Flamingo
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Dingo med Jailhouse Rock fra 1956, og nederst Camilla Toft Hansen som Natascha med sangen "Danmark" fra sidste år.
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19 Innovativt arbejde med unges kriminalitet
Frederikssund Kommunens arbejde med at forebygge ungdomskriminalitet har skabt opmærksomhed på landsplan. Det er
Børnerådet der har interesseret sig for hvordan Frederikssund Kommune har skabt en sammenhængende børne- og
ungepolitik.
Børnerådet er et selvstændigt statsligt råd der arbejder med børns rettigheder. Rådet har studeret alle landets kommunale
børnepolitikker og fundet særlig interesse for Frederikssund Kommunes børne- og ungepolitik.
Det Børnerådet især har bemærket, er de konkrete og målbare mål der er sat op for området ungdomskriminalitet, og den
konkrete anvisning der er for udviklingen af børne- og ungepolitikken i praksis.
Der er blot otte andre kommuner der har lignende velbeskrevne visioner, politiske mål og handleplaner for indsatsen mod
ungdomskriminalitet i deres børne- og ungepolitikker.
Læs Frederikssund Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.
På besøg i Børnerådet
Repræsentanter fra den projektgruppe der arbejder med ungdomskriminalitet i Frederikssund Kommune, var inviteret med
da Børnerådet den 13. marts offentliggjorde deres undersøgelse af kommunale børnepolitikker.
Det skete samtidig med lanceringen af en ny dokumentarfilm med titlen 'For ung til at være kriminel' og et tilhørende spil til
unge. I filmen skildrer fire unge deres liv. Både film og spil kan hentes gratis på Børnerådets særlige din-ungdom-på-spilhjemmeside.
Ved arrangementet hos Børnerådet havde projektgruppens leder Tine Buchholt, AC-medarbejder i Kvalitet og Særopgaver
under Opvækst og Uddannelse, lejlighed til at fremlægge Frederikssund Kommunes arbejde med ungdomskriminaliteten.
I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen af de kommunale indsatser mod ungdomskriminalitet, har
Børnerådet i en henvendelse til velfærdsministeren og justitsministeren anbefalet at der oprettes en vidensbank for lokale
indsatser og et nationalt sekretariat for SSP-arbejdet, og at det i Serviceloven bliver præciseret at kommunerne skal
beskrive deres arbejde med ungdomskriminalitet i deres børne- og ungepolitikker.
Tværfaglig projektgruppe
Gruppen der arbejder med ungdomskriminalitet, er sammensat på tværs af fag og organisationer. Der er medarbejdere
med fra Politiet, Familieafdelingen, PPR - Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, SSP - Skole-Social-Politi-samarbejdet,
samt skolerne, klubberne og ungdomsskolen.
Projektgruppen er i gang med at analysere problemerne og formulere forslag til konkrete indsatser. – Den tværfaglige
dialog vi har i arbejdsgruppen, er meget værdifuld, fortæller Line Buchholt. – Vi er i gang med et innovativt arbejde der skal
resultere i forslag til indsatser baseret på konkret viden.
Line Buchholt håber at der hurtigt kan skabes fuld opbakning om forslagene, og fremhæver at der er brug for en konstant
dialog mellem beslutningstagerne og de unge for at sikre hurtige initiativer.
– Vores grundtanke er at der om de unge skal være et fintmasket net så ingen falder igennem, men får den rette støtte på
det rette tidspunkt, siger Line Buchholt.
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19 Inspektion af kloakker i sydlige del af Skibby
Der skal i de kommende måneder laves en omfattende undersøgelse af kloaksystemerne i den sydlige del af Skibby By
syd for Saltsøvej og Selsøvej.
Inspektionenen foregår i perioden april, maj og juni, og inden der kan sendes tv-kamerarer gennem rørene, skal de spules
med højtryk. Denne højtryksspuling kan skabe mindre gener i de ejendomme der er tilsluttet rørledningerne. Der kan både
ske det at der stiger vand op i stikledningerne, og der kan også opstå undertryk der tømmer vandlåse for vand. Begge dele
kan sende kloaklugt ind i husene.
Der vil blive spulet i to omgange fordi der både er et regnvandssystem og et spildevandssystem der skal undersøges. De
berørte borgere bliver to-tre dage før en spuling informeret skriftligt herom af inspektionsfirmaet Leif M. Jensen.
For at forebygge nogle af de nævnte gener kan man gøre følgende:

Dæk gulvafløb til med fx aviser med en tung genstand ovenpå

Luk toiletsæder (læg eventuelt et klæde mellem bræt og kumme) og læg en tung genstand ovenpå

Sørg for en åben dør i alle lokaler med et afløb
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19 Skolen i Jægerspris skal hedde Jægerspris Skole
Som led i vedtagelsen af en ny skolestruktur besluttede Byrådet i november sidste år at Sogneskolen og Møllegårdsskolen
i Jægerspris sammenlægges til én skole fra skoleåret 2008-2009.
Nu har Opvækst- og Uddannelsesudvalget på forslag fra de to skolers bestyrelser vedtaget at den ny skole skal hedde
Jægerspris Skole.
I forbindelse med sammenlægningen skal de to naboskoler ombygges således at den ene skole indrettes til en samlet
indskolingsafdeling og en skolefritidsordning som samler områdets seks sfo'er til én.
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19 Marbækskolen i Skibby på vej med Vision 2010
– På Marbækskolen er vi godt på vej med gennemførelsen af vores Vision 2010, fortæller forældrerepræsentant i skolens
bestyrelsen, Jette Christensen. – Og derfor var vi da også en stolt bestyrelse der i slutningen af februar kunne holde
forældremøde om hvordan det gik med Vision 2010 på vej fra teori til praksis.
På forældremødet fremlagde bestyrelsesformand Liselotte Mathiesen først bestyrelsens beretning for skoleåret 20062007, og derefter var det viceinspektør Lars Kristensen der præsenterede skolens visionsgruppe – som foruden ham selv
består af tre andre lærere – og redegjorde for baggrunden for visionen og gennemførelsen af den.
Vision 2010 blev besluttet for godt et år siden. Første skridt i gennemførelsen af visionen var udarbejdelsen af skolens
handlingsplan for skoleåret 2007-2008. Næste skridt handlede om planens fokusområder som er teamsamarbejde og
læringsgrundlag. Her blev der ved skoleårets begyndelse etableret fire team til at gå i spidsen for afprøvningen af den ny
samarbejdsform.
Samtidig skulle alle skolens ansatte arbejdede med det læringsgrundlag skolens undervisning skal bygge på.
Læringsgrundlaget blev færdigt i begyndelsen af februar i år, og så gælder det om at få det ind i det daglige arbejde.
Dorthe Junge
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Skolen har lavet aftale med udviklingskonsulent Dorthe Junge om at få supervision på arbejdet med visionen. Dorthe
Junge er uddannet lærer, tidligere viceskoleleder på Hellerup Skole og forfatter og arbejder nu som udviklingskonsulent for
skolerne i Gentofte Kommune. Dorthe June er i øvrigt tidligere elev på
Marbækskolen.
Dorthe Junge deltog også i forældremødet i februar og fortalte om udviklingen og
de forandringer gennemførelsen af Vision 2010 ville føre med sig, og om hendes
egen rolle i dette forløb. Hun mener at skolens vision er ambitiøs, og at det er
sådan det skal være.
– Man skal sætte kurs mod stjernerne, og så må tiden vise om man når længere
end månen.
Dorthe Junge roste den positive ånd og forandringsvilje hun mødte blandt
skolens medarbejdere. Hun fremhævede det gode i at deltage aktivt i
udviklingen.
– Så får man selv indflydelse på udviklingen, for uanset om man vil eller ej, kan
man ikke stoppe udviklingen. Man kan enten vælge at deltage aktivt og være
med til at præge udviklingen eller stå og se på udefra, sagde Dorthe Junge ifølge
bestyrelsesmedlem Jette Christensen.
Det ny læringsgrundlag fik også bemærkninger med fra Dorte Junge som
beskrev forskellige måder børn lærer på. – Nogen skal have musik i ørerne,
andre skal sidde i et hjørne med et tæppe over hovedet, og nogen lærer bedst
hvis de får det tegnet og fortalt.
Dorthe Junge mente i øvrigt ikke at lærerne kun skal undervise og gøre andre klogere, de skal også selv udviklede sig og
blive klogere.
Forældreopbakning
– Det var et godt og positivt forældremøde, som skolebestyrelsen tager som et tegn på forældrenes opbakning til det
fortsatte arbejde med Vision 2010, siger Jette Christensen.
– Der var ros fra de fremmødte, og der var flere der havde bemærket en positiv forandring, og her var det specielt
børnehaveklasserne der blev fremhævet.
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23 Wuxi-delegation besøger Bycirklen
for at lære om miljøbeskyttelse og uddannelse
Affaldshåndtering og undervisning er de vigtigste emner på programmet når de tre Bycirkel-kommuner Ballerup, Egedal og
Frederikssund 25.-28. marts besøges af politikere, embedsmænd og skoleledere fra den kinesiske samarbejdskommune
Wuxi.
Besøget foregår efter den samarbejdsaftale Bycirklen i maj sidste år indgik med den store kinesiske kommune. Aftalen
handler dels om udveksling af viden og erfaringer inden for offentlig service, uddannelse, kultur og miljø og dels om at
sikre erhvervslivet en bedre og mere direkte vej til samarbejde og eventuel etablering i Kina. Aftalen blev i november fulgt
at en mere detaljeret samarbejdsaftale mellem skoler og uddannelsesinstitutioner her og i den kinesiske kommune.
Under besøget vil de kinesiske skoleledere overvære undervisning og lære om brug af elektroniske tavler, om
elevrådsarbejde, om specialklasseundervisning, om skolefritidsordninger og om hvordan danske børn og unge bliver
aktiveret efter endt skoleundervisning.
På ungdomsuddannelserne skal de overvære forskellige undervisningsmetoder, og der vil være mulighed for at diskutere
med eleverne og udveksle erfaringer med danske skoleledere om ledelses- og beslutningsprocesser.
Uddannelsesdelen af besøget slutter fredag den 28. marts i Frederikssund med besøg på blandt andet Møllegårdskolen
og Falkenborgskolen.
Den miljømæssige del af besøget gælder Vestforbrænding og den lokale sortering af affald sådan som den blandt andet
foregår på Genbrugspladsen i Ballerup.
Herudover vil Wuxi-delegationen drøfte en videreudvikling af samarbejdet med de danske Bycirkel-værter.
Den kinesiske kommune Wuxi ligger 100 km nordvest for Shanghai og har 4,5 mio. indbyggere. Byen ligger i et af Kinas
hurtigst voksende områder og har en årlig vækst på over 10 procent som især skyldes udenlandske investeringer. I
Shanghai-regionen er der registreret godt 250 danske virksomheder, heraf fem i Wuxi.
Bycirkel-kommunerne repræsenterer med sine cirka 130.000 indbyggere et noget mindre område.
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23 Oppe Sundby Skole med i tv-serie på DR2
Med en serie på tolv tv-programmer beskæftiger Danmarks Radio sig i disse uger med danskernes arbejdsmiljø.
I programmerne medvirker mennesker der har oplevet problemer som stress, nedslidning og ulykker på jobbet. Men der
sættes i udsendelserne også fokus på de gode eksempler og måder at opnå et godt arbejdsmiljø på.
Ledelse og medarbejdere fra Oppe Sundby Skole i Frederikssund deltager søndag den 30. marts kl. 19 med en beretning
om arbejdet med arbejdsmiljø og stress.
Udsendelsen søndag den 30. marts
Hver dag er omkring 35.000 danskere sygemeldt på grund af stress. Mange af dem arbejder i det offentlige. På Oppe
Sundby Skole i Frederikssund har man særlig fokus på arbejdsmiljø og stress. Gennem forskellige 'lavpraktiske' tiltag
prøver ledelse og personale at gøre skolen til et bedre sted at arbejde.
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25 Svømmeundervisning til alle skoler fra næste skoleår
Efter indstilling fra Økonomiudvalget besluttede Byrådet den 25. marts enstemmigt at indføre svømmeundervisning til alle
skolernes 3. og 4. klasser allerede fra skoleåret 2008-2009.
Det så det ellers ikke ud til efter seneste møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts. Man kunne ikke finde de
nødvendige midler inden for udvalgets eget budget, og udvalget måtte henvise indførelsen af svømmeundervisning til
alle til skoleåret 2009-2010. Udvalgsmedlem Mads Bondo Dydensborg foreslog dog ordningen indført allerede til sommer
med en tillægsbevilling for indeværende år.
Op til Økonomiudvalgets møde den 18. marts havde kommunens administration imidlertid på en leasingpulje på
undervisningsområdet fundet nogle midler som man ikke forventer brugt i år. På den baggrund kunne Økonomiudvalget
over for Byrådet anbefale en harmonisering af svømmeundervisningen allerede fra og med det kommende skoleår.

39

1.

2.

Under skolefaget idræt kan man beskæftige sig med 'vandaktiviteter' herunder svømning, men det er ikke et krav at
eleverne tilbydes svømmeundervisning. Der har traditionelt være svømning på skemaet for eleverne i 3. og 4. klasse på de
kommunale skoler i Slangerup og Frederikssund hvor svømmehallerne ligger, men Skibby og Jægerspris gik ikke ind i
kommunesammenlægningen med tilsvarende ordninger.
Flere skolebestyrelser har stillet forslag om svømmeundervisning til alle, og der har været generel opbakningen hertil. Ikke
mindst skoleeleverne i en fjordkommune som Frederikssund skal selvfølgelig undervises i svømning.
En embedsmandsgruppe har arbejdet med to forslag:
Elever i 3. og 4. klasse tilbydes undervisning af 50 minutters varighed i svømmehallerne i Frederikssund og
Slangerup. Elever og lærere køres i bus – undtagen fra Marienlystskolen og Byvangskolen der ligger i gangafstand fra en
svømmehal. På skolerne afsættes to lektioner til hver klasse der skal til svømmeundervisning.
Det skal bemærkes at svømmeundervisning for 3. og 4. klasse fra alle kommunens skoler kan gennemføres inden for den
tid der er planlagt til skolesvømning. Der er således ikke andre brugere af svømmehallerne der får færre haltimer.
En alternativ harmonisering af svømmeundervisningen hvor kun elever i 4. klasse får tilbuddet.
At udvide svømmeundervisningen til alle kommunens skoler ville medføre ekstra udgifter til buskørsel på 423.000 og
260.000 kroner for henholdsvis forslag 1 og 2
– med under halv virkning for første halvdel af skoleåret 2008-2009.
Forslag 1 – som er det Byrådet har vedtaget – kræver desuden en bevilling på 30.000 kroner til ekstra materiel i
svømmehallerne.
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26 Vandforsyning og spildevand skal skilles fra kommunal drift
– Arne Kirt Hansen skal stå i spidsen for de nye selskaber
Vandforsyningen og spildevandsområdet skal senest den 1. januar 2010 udskilles fra den kommunale drift og organiseres
i selvstændige selskaber.
Byrådet vedtog den 25. marts de overordnede principper for hvordan de ny selskaber skal organiseres, og samtidig har
direktionen udpeget en chef for området, en chef der går med over i det ny selskab som direktør. Chefen bliver nuværende
plan- og analysechef Arne Kirt Hansen
De ny forsyningsselskaber
Et bredt forlig i Folketinget står bag loven om at de kommunale vandforsyninger og spildevandsområder skal udskilles i
selvstændige selskaber. I Frederikssund Kommune bliver det organiseret i fire aktieselskaber i en struktur med et
overliggende holdingselskab og tre underliggende selskaber:
Et spildevandsselskab og et vandselskab som ejer de respektive faste anlæg (rørledninger, vandværker, rensningsanlæg
m.v.), og et serviceselskab med alle medarbejderne inden for drift, administration, projektledelse og planlægning.
Strukturen har den fordel at holdingselskabet og serviceselskabet er uden for lovens bestemmelser, så det vil være muligt
at lade selskaberne varetage andre opgaver. Samlingen af personalet i ét serviceselskab har faglige og administrative
fordele. Ved desuden at organisere de to forsyningsområder i separate selskaber åbnes der mulighed for at områderne
hver for sig kan indgå i eventuelle fremtidige omstruktureringer og fusioner.
Holdingselskabet og de tre underliggende selskaber får identiske bestyrelser udpeget
af Byrådet.
Arne Kirt Hansen
Parallelt med forberedelsen af beslutningen om strukturen har administrationen
forberedt ansættelsen af en chef (direktør), så den ny leder hurtigt kan sættes i
spidsen for etableringen af det kommende selskab.
– Det har her været vigtigt at få en dygtig og kompetent leder som kender området
fagligt, og som har planlægnings- og ledelseserfaring, siger direktør for Erhverv og
Teknik, Ejvind Mortensen.
– Og selv om der bliver tale om et selvstændigt selskab, bliver der brug for et tæt
samarbejde med den kommunale administration, så det har også været vigtigt at
finde en person med godt kendskab til det kommunale.
Derfor er direktør Ejvind Mortensen meget glad for at plan- og analysechef Arne Kirt
Hansen har sagt ja til at påtage sig opgaven som forsyningschef og senere som
direktør for det ny selskab.
Arne Kirt Hansen er 60 år og uddannet byplanarkitekt. Han har været plan- og
analysechef siden kommunesammenlægningen. Før da var han teknisk chef i Skibby
Kommune hvortil han kom i 2000 fra en stilling som planchef i Solrød Kommune. Ved
starten af sin karriere var Arne Kirt Hansen en kort tid ansat i gamle Frederikssund
Kommune til forarbejder til den allerførste kommuneplan.
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26 Direktør Peter Frost forlader Frederikssund
Peter Frost er udnævnt til ny kommunaldirektør i Køge Kommune med tiltrædelse den 1. maj.
Peter Frost blev ansat i den daværende Frederikssund Kommune i 2002 som direktør for
socialområdet og it. Han er uddannet cand.scient.pol. og har tidligere været ansat som
ministersekretær i Erhvervsministeriet og som vicesocialdirektør i Rødovre Kommune. I ny
Frederikssund Kommune har han siden 2006 været direktør for Velfærdsservice og
Kommunikation. Peter Frost er 38 år.
– Jeg har i direktionen arbejdet tæt sammen med Peter Frost siden 2006, dels om
kommunesammenlægningen, dels om en lang række konkrete sager, siger ordførende direktør
Karsten Ole Knudsen. – Peter har vist sig som en meget dygtig og effektiv direktør med stærke
kompetencer i at skabe samarbejde, i kommunikation og i forståelse for politiske processer, og
jeg er sikker på at Køge Kommune har vægtet disse evner højt.
– Vi er naturligvis kede af at Peter Frost nu skifter arbejdsplads, men må omvendt også værdsætte at Frederikssund
Kommune er et godt afsæt for et nyt karriereskridt, siger den ordførende direktør.
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27 160 ledere på kursus
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Kommunen lancerer nyt ambitiøst lederuddannelsesprogram. Den 26. marts sad 160 kommunale ledere på skolebænken
til det indledende modul af Ledelse i Frederikssund.






Lederuddannelsen er målrettet og designet til Frederikssund Kommunes ledere med kommunens egne værdier i centrum.
Den 26. marts var det første modul ud af seks som er obligatoriske for alle ledere med selvstændigt personaleansvar over
alt i den kommunale organisation.
Udviklingen af den ny ledelsesmodel og lederuddannelse er foregået i samarbejde med ledelsesguruen professor Steen
Hildebrandt, konsulentvirksomheden Hjerteintelligens og KLEO, Videnscenter for Kompetence, Ledelse, Evaluering og
Organisation.
Nyt mantra
I sammenhæng med udviklingen af den ny ledelsesmodel er der udviklet et nyt ledelsesfagligt begreb, værdiskabende
ledelse, som skal være det ny mantra i Frederikssund Kommune. Kort fortalt sætter begrebet fokus på:
Hvad er af værdi (opgaven)
Hvordan tilfører vi værdi (styring)
Hvordan undgår vi at spilde værdi (styring)
Hvordan fremmer vi værdiskabende processer (ledelse)
Både hjerne og hjerte
Det kan være et dilemma for ledere på en gang at honorere forventninger om styring, kontrol og beslutning samtidig med
forventninger om relationer, tillid og involvering. Derfor skal der i Frederikssund Kommune ikke være et skel mellem det
hårde og det bløde, mellem styring eller følelser, men det skal være et både og.
Som en del af ledelsesmodellen gælder fortsat de 'gamle' ni organisatoriske værdier:
Individ
Afdeling
Kommune
Dygtighed
Faglig stærk
Professionel
Engagement
Motiveret
Serviceorienteret
Samarbejdsevne
Åben
Involerende
Og som ordførende direktør Karsten Ole Knudsen sagde ved starten på den første undervisningsdag i lederuddannelsen,
så er de ni værdier noget alle skal kunne i søvne og kunne svare 'ja' til.
Foto: Ordførende direktør Karsten Ole Knudsen har ordet.
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27 Positiv vurdering ved tilsyn med plejehjem
Resultatet af tilsynene med Frederikssund Kommunes plejehjem/plejeboliger i 2007 har nu været forelagt Social- og
Ældreudvalget. Det er første år efter kommunesammenlægningen og beboerne er overvejende tilfredse med tilstandene.
Omsorgscenteret Solgården i Slangerup har haft besøg og tilsyn af Social- og Ældreudvalget. De andre plejecentre har
gennemført tilsyn via det private firma Revas Aps. Forskellen skyldes at der midt i året blev besluttet en ny bekendtgørelse
i loven om tilsynet med plejehjem/plejeboliger. Ifølge bekendtgørelsen må kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke deltage
aktivt i tilsynet. Udover Revas Aps har Embedslægeinstitutionen også udført de lovpligtige tilsyn med plejeboligerne.
Ved tilsynene har konsulenter fra firmaet Revas Aps talt med både personale, beboere og pårørende. Hvert plejehjem har
haft to besøg – et anmeldt og et uanmeldt. Ved det anmeldte besøg har man særligt set på indflytningssituationer, og ved
det uanmeldte har man set nærmere på måltider og ernæringsforhold.
Beboerne på plejehjemmene er generelt tilfredse med aktiviteterne
Tilsynsrapporten er positiv og konkluderer at beboerne er tilfredse med plejehjemmene. Der er god atmosfære, god
omgangstone, og der er rent og pænt på alle plejehjemmene.
– Det glæder mig meget at et privat uafhængigt firma også har fastslået at vi har nogle ordentlige plejecentre i vores
kommune, siger social- og ældreudvalgsformand Tina Tving Stauning. – Kommunesammenlægning og harmonisering
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har været hårdt arbejde for hele området, så det er flot at det er lykkedes for medarbejderne at bevare og skabe nogle
gode arbejdspladser.
– God atmosfære og ordentlig omgangstone er jo det allerbedste udgangspunkt for det gode liv som vi skal tilbyde de
borgere som har deres hjem på et af vores plejecentre, siger social- og ældreudvalgsformanden.
Fokuspunkter
– Tilsynene foregår primært med et udviklende perspektiv for øje, så vi efterfølgende kan arbejde videre ud fra
resultaterne, forklarer Hanne Larsen, funktionsleder for kommunens plejeboliger. – Derfor arbejder alle plejehjemmene nu
med nye retningslinjer for de områder tilsynsrapporterne har gjort opmærksom på. Formålet er selvfølgelig at sikre at
vores svageste borgere har det godt, og at de får den hjælp og støtte de har krav på, siger Hanne Larsen.
Trods tilfredse beboere har rapporterne givet anledning til at der er sat øget fokus på enkelte områder. På et af
plejehjemmene har man lavet nye retningslinjer for 'det gode måltid' med alt hvad det indebærer.
Den skriftlige dokumentation kan tåle en forbedring på alle centre. Derfor bliver der nu arbejdet målrettet med at få alt
sundhedsfagligt personale inddraget i den skriftlige dokumentation. På alle plejehjem skal der således fremover altid ligge
en opdateret handlingsplan for hver eneste beboer.
Det kan for en del ældre mennesker være et problem at holde vægten, og embedslægen har derfor i sine rapporter
anbefalet at beboerne systematisk bliver vejet. Hanne Larsen mener ikke at vægtkontrol løser alle problemer, og peger på
at man også skal være opmærksom på den enkelte beboers egen opfattelse af sundhedstilstanden.
– Man kan godt opleve sig selv som sund trods diverse skavanker, og derfor vil vi gerne tage udgangspunkt i beboernes
egne ønsker til deres sundhedstilstand, siger Hanne Larsen. – Men det er da klart at hvis en beboer ændrer vægt, går vi
ind og taler med beboeren og hjælper med at få løst problemet.
Høring
Efter at Social- og Ældreudvalget den 5. marts har haft tilsynsrapporterne til behandling, er den nu sendt i høring hos
beboer- og pårørenderådene ude på plejecentrene samt i Ældrerådet.
Herefter ser udvalget igen på tilsynsrapporten – som herefter går videre til Byrådet til endelig godkendelse.
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27 Tidligst konflikt fra midt i april
FOA, BUPL og Sundhedskartellets organisationer har varslet strejker og blokader over for kommunale arbejdsgivere i alle
landets kommuner. De første konflikter var varslet til at skulle træde i kraft den 1. april, men forligsmand Mette Christensen
har den 26. marts udsat konflikterne på det kommunale område til den 19. april.
Da den 19. april er er en lørdag, kan det for flere betyde at konflikten i praksis først træder i kraft den 21. april.
Frederikssund i konflikt
Dansk Sygeplejeråd varslede den 3. marts strejke over for alle kommuner. I Frederikssund gælder det cirka 90
sygeplejersker og sundhedsplejersker. På dette område er der indgået en aftale om et nødberedskab gældende for
alvorligt syge borgere.
Den resterende del af Sundhedskartellet, FOA og BUPL har varslet strejke i cirka 2/3 af landets kommuner. FOA's
konfliktvarsel omfatter Frederikssund, og drejer sig om social- og sundhedsassistenter og husassistenter ved Nordhøj,
Tolleruphøj og Solgården, i alt cirka 200 FOA-medlemmer.
Konfliktvarslerne fra FOA kører i en senere 'takt' end de øvrige varsler, og ifølge Kommunernes Landsforening har FOA
meddelt at en konflikt på dette område tidligst træder i kraft den 28. april.

2008 3

28 Udvalgsformanden tager imod
Tina Tving Stauning indfører nu træffetid. Som formand for Social- og Ældreudvalget tilbyder hun en gang om måneden at
man kan bestille tid til en samtale.
Som udvalgsformand er det vigtigt at kunne skabe en bred vifte af muligheder for dialog med borgere og repræsentanter
for foreninger og interesseorganisationer. Derfor ønsker hun som noget nyt at indføre fast træffetid hvor borgere har
mulighed at komme i direkte dialog med hende som udvalgsformand.
Desuden har Tina Tving Stauning som de øvrige byrådspolitikere en side på kommunens
hjemmeside med kontaktoplysninger (telefon og epost), nu tilbyder hun som udvalgsformand en
mulighed mere.
Der er ingen begrænsninger på de emner Tina Tving Stauning vil tale med borgerne om ved den ny
'træffetid', men hun har ikke mulighed for at lave 'her-og-nu'-sagsbehandling.
– Jeg vil meget gerne tale politik og idéer til hvordan vi driver det sociale område og ældreområdet
her i kommunen, siger Tina Tving Stauning.
– Det kan være med enkelte borgere eller repræsentanter for foreninger og interesseorganisationer,
alle er velkomne, siger udvalgsformanden.
Åbenhed
Indførelsen af den månedlige træffetid er for Tina Tving Stauning et led i en bredere
åbenhedspolitik. Et andet led er en årsplan som Social- og Ældreudvalget har udarbejdet. Det er en
(vejlendende) plan for de sager udvalget har til behandling gennem året.
Med årsplanen har de politiske partier, andre foreninger og interesseorganisationer såvel om den enkelte borger en
oversigt over hvornår udvalget (og Byrådet) skal tage stilling til forskellige forhold på det sociale område og på
ældreområdet. Bare for den kommende april måned rummer planen godt ti punkter på de to områder tilsammen.
– Foreninger og organisationer kan bruge planen til at målrette deres eget arbejde og deres interne baglandsdiskussioner,
siger Tina Tving Stauning. – Det skulle gerne give bedre mulighed for at forberede egen stillingtagen og egne udspil i den
politiske proces i sammenhæng med det løbende arbejde i udvalg og byråd.
Træffetider
Man kan bestille tid til en samtale en torsdag eftermiddag ved henvendelse til byrådssekretariatet på telefon 47 35 12 08.
For resten af 2008 er der planlagt følgende træffetider for Tina Tving Stauning, formand for Social- og Ældreudvalget – alle
dage torsdag kl. 16.30-17.30:

10. april

8. maj

12. juni
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14. august
11. september
2. oktober
13. november
4. december
R - Ny version
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28 De Sidste Vikinger – en forstilling i musik og sang
Frederikssund Musikskole og fire folkeskoler i Hornsherred har slået sig sammen om en stor musik- og sangforestilling De
Sidste Vikinger med mere end 200 børn og unge der synger eller spiller i musikskolens orkester til forestillingen.
Der har været arbejdet på forestillingen siden januar. Skolerne Møllegårdskolen, Sogneskolen, Skuldelev Skole og
Marbækskolen har selv valgt om det er deres elever i 4. eller 5. klasse der er med. Frederikssund Musikskole bidrager
med et stort orkester på 70 elever og en håndfuld lærere.
De Sidste Vikinger består af ti sange der danner en fortælling om vikingemod, ung dumdristighed, trolddom og
begyndende kristendom. De fire skoler har delt sangene mellem sig og bidrager til hver deres del af forestillingen.
Gennemgående fortæller er borgmester Ole Find Jensen.
En oplevelse med idéer bag
Musikskoleeleverne er i alderen 8-17 år, og de fleste går i kommunens folkeskoler, så der bliver god mulighed for at
opleve skolekammerater i en anderledes rolle.
En af idéerne i projektet er at give skolernes elever mulighed for at synge til et rigtigt stort orkester og være med i en
meget større musikalsk sammenhæng end den enkelte skole selv har mulighed for at arrangere. En anden er at give
musikskolen mulighed for at komme ud blandt børn som måske ikke ved at den findes.
– Selv om vi hvert år uddeler tilmeldingsbrochure til alle skolernes børn, er der alligevel nogen der først opdager
musikskolen når de ser deres klassekammerats storebror spille i orkestret, fortæller musikskoleleder Connie Wilhjelm.
– Vi taler også jævnligt med forældre der synes det er for fint til deres barn at spille violin eller klarinet, men vores elever i
orkestret er altså ganske almindelige børn som har opdaget det sjove ved at spille på et orkesterinstrument. Det har man
chancen for at opleve når vi opfører De Sidste Vikinger, siger Connie Wilhjelm.
En fortælling om livet
De Sidste Vikinger er ikke historieundervisning, men en måde at fortælle om hvordan mennesker bør omgås hinanden. Da
historien begynder, er alle landsbyens voksne mænd draget på togt, og kun børn, gamle og kvinder er tilbage og kan
synge om mange slægters hårde slid.
Imens leger drengene en livsfarlig leg med katastrofale følger. "Men pyt med det", lyder sangen: "Sanseløs, beruset, kan
jeg mærke suset, og jeg spiller hasard mens jeg chancer ta'r". Såvel i nutiden som i vikingetiden skulle barndom gerne
afløses af et godt voksenliv, og så er det tid til at erobre verden!
Alle skal helst være ens, og hvis de andre ikke vil, kan man jo altid narre dem i kamp. "Vi vil samle alt i én kasse til en stor
ensartet masse, hvor ingen har lyst til mere at blande sig og protestere". Ude i verden vinder kristendommen langsomt
frem, og en skjald kommer til vikingelandsbyen og fortæller om Poppo der bar jernbyrd for sin tro, mens andre blot lader
sig døbe igen og igen fordi der hver gang følger både fest og gaver med.
Omsider vender de sidste vikinger atter hjem til landsbyen. De er blevet uvenner med kongen og vil ikke længere tage på
togt og gå i krig. I stedet vil de blive hjemme og dyrke jord og malke kvæg – og ikke at forglemme: "Værne om frihed og
fred".
Opføres først i Skuldelevhallen og ugen efter på Frederikssund Gymnasium
De Sidste Vikinger opføres i Skuldelevhallen onsdag den 2. april kl.11.30 for yngre skoleelever, pårørende som har fri i
dagtimerne, og andre interesserede. Der er gratis adgang, og forestillingen varer omkring en time.
Forestillingen opføres igen samme aften kl. 19 fortrinsvis for de medvirkende elevers nærmeste familie.
De Sidste Vikinger spilles også på Frederikssund Gymnasium fredag den 11. april med samme orkester, men da bliver det
med elever fra Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen samt musikskolens kor på scenen. Forestillingens fortæller på
gymnasiet bliver direktør for Kultur, Sundhed og IKT, Palle Skov.
Tekst og musik er skrevet af Hans og Kis Holm som før har lavet flere lignende forestillinger. Musikken er arrangeret for
musikskolens orkester af musikskoleleder Connie Wilhjelm.
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28 Undersøgelse styrker byggesagsområdet
Kommunens miljø- og teknikområde har i samarbejde med Frederikssunds erhvervsorganisation FETC foretaget en
undersøgelse af tilfredsheden med kommunens service blandt erhvervsvirksomheder på bygge- og miljøområdet.
Det er FETC der med chefkonsulent Rikke Danielsen som projektleder har stået for undersøgelsen, og hun fortæller at
undersøgelsen er lavet for at give kommunen nogle konkrete input i de løbende bestræbelser på at forbedre
'kundeservicen'.
Ifølge Rikke Danielsen viser undersøgelsen et bredt billede. Nogle virksomheder mener at sagsbehandlingen er rigtig god,
mens andre virksomheder har forskellige kritikpunkter. Rikke Danilesen fortæller dog at de fleste eksempler på kritik
handler om ældre sager, og at undersøgelsen måske siger mere om opfattelsen af den kommunale sagsbehandling, end
den er et billede af aktuelle problemer.
Fra FETC's side opfattes samarbejdet med kommunen om undersøgelsen som et meget positivt tiltag, og man betragter
det som et klart signal om at kommunen ønsker at sagsbehandlingen skal være i top.
Glad for undersøgelsens resultater
Ejvind Mortensen, direktør for Erhverv og Teknik, noterer sig at det helt som forventet især er på byggesagsområdet der er
formuleret forventninger og ønsker til den kommunale service. Han er glad for virksomhedernes positive tilkendegivelser i
undersøgelsen, især set i lyset af de udfordringer der har været og på nogen områder stadig er i kølvandet på
kommunesammenlægningen.
– Vi havde måske forventet at der havde været flere konkrete sager vi kunne lære noget af, siger Ejvind Mortensen, så i
den sammenhæng har resultatet næsten været for positivt.
Undersøgelsen har bekræftet kommunens forventning om at ventetiden på at få påbegyndt en sag naturligvis er vigtig for
virksomhederne, og det skal der derfor stadig arbejdes med. Den viser imidlertid også at det er mindst lige så vigtigt for
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virksomhederne at der er flow i sagerne, og at man kan undgå forsinkelser i sagen undervejs i sagsbehandlingen.
– Det er vigtigt for os på den måde at få at vide hvad der har værdi for brugerne, siger Ejvind Mortensen. – Vi skal som
kommune løbende prioritere vores indsats, og i byggesagsbehandlingen er der stadig udfordringer og behov for
prioriteringer efter sammenlægningen. Derfor er det vigtigt med sådan en undersøgelse der viser hvor vi skal fokusere, og
hvor vi hurtigst og bedst kan komme vores brugere i møde.
Oven på undersøgelsen er det konkret besluttet at forbedre kommunens service på byggesagsområdet med følgende
initiativer:

En udbygning og forbedring af vejledning og tjekliste på hjemmesiden med kravene til indholdet i byggeansøgninger

Screening af sagerne inden for få dage efter at de er indsendt til kommunen med henblik på at vurdere og give
tilbagemelding om eventuelle mangler

Afklaringsmøder med erhvervsvirksomhederne i forbindelse med større byggesager
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31 Offentliggørelse af vederlag
I følge Styrelsesloven skal kommunen hvert år inden udgangen af 1. kvartal offentliggøre oplysninger om de vederlag, som
Byrådets medlemmer har modtaget for varetagelsen af andre hverv end medlemskab af Byrådets udvalg og underudvalg.
Ordningen gælder fra januar 2008, og der skal offentliggøres vederlag for de hverv som byrådsmedlemmerne er udpeget /
valgt til via Byrådet.
Offentliggørelsen omfatter kun honorarer.
Eventuelle andre udbetalinger som er knyttet til varetagelsen af disse hverv er ikke omfattet - det kan være mødediæter,
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse.
Beløbene dækker de samlede udbetalinger for 2007.
Allan Madsen
0 kr.
Anne-Mette Worch

Kommunekontaktrådet

0 kr.

Carsten Cederholm

0 kr.

Grethe Olsen
Guri Bjerregaard

0 kr
Frederikssund Gymnasium, næstformand

10.000 kr.

Hanne Kyvsgaard

0 kr.

Hans Henning Bjørnsen

0 kr.

Jens Brogaard Jensen

0 kr.

Jens Roos Andersen

0 kr.

Jesper Henriksen

0 kr.

Jesper Thorup

0 kr.

John Schmidt Andersen

0 kr.

Kenneth Jensen

0 kr.

Kim Rockhill

0 kr.

Knud B. Christoffersen
Lis Olsen

0 kr.
Højagergaard, bestyrelsesmedlem

Mads B. Dydensborg
Mogens Andersen

0 kr.
Skatteankenævnet

Morten Skovgaard
Ole Find Jensen

35.683 kr.
0 kr.

Trafikselskabet Movia og Vestforbrænding

Ole Søbæk
Pia Adelsteen

2.329 kr.
0 kr.

Michael Harder

48.700 kr.
0 kr.

Skatteankenævnet og Kommunekontaktrådet 28.000 kr.

Preben Gøttsche

0 kr.

Tina Tving Stauning

0 kr.

Torben Petterson
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365 kr.

Bente Nielsen

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

404 kr.

31 Gang i Frederikssund-puljen
Sundhedsudvalget har etableret en pulje til udvikling af sundhedsfremmende aktiviteter: Gang i Frederikssund-puljen.
Midlerne skal bruges til at støtte ny tværgående udvikling, projekter og initiativer, og både enkeltpersoner og foreninger i
kommunen kan søge puljen.
Puljen skal især fremme initiativer der knytter sig til nogle allerede eksisterende fritidstilbud som er målrettet
eller involverer fx handikappede eller socialt svage borgere.
Projekterne skal ligge inden for sundhedspolitikkens hovedindsatsområder på de såkaldte KRAM-områder: Kost, Rygning,
Alkohol og Motion.
Der kan søges om op til 10.000 kroner til et enkelt projekt, og ansøgninger sendes til Sundheds- og
Forebyggelsesafdelingen.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til forebyggelseskoordinator Nils Vinderslev, telefon 47 35 10 00.
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