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135. Økonomisk status for de 3 nuværende kommuner
Sagsnr. 2006020028
I Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 § 15 fremgår, at Sammenlægningsudvalget skal orienteres om økonomien i de kommuner, der indgår i den nye kommune. Hvor en kommune den 1. januar 2007 indgår i 2 eller flere kommuner, skal sammenlægningsudvalgene for disse kommuner orienteres.
Senest den 20. i hver måned skal kommunerne endvidere oplyse sammenlægningsudvalgene om følgende for den seneste måned:
1. Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo måneden og
gennemsnitlige saldi over de seneste 12 måneder på funktionerne 9.01-9-11
og 9.50 i det kommunale budget- og regnskabssystem.
2. Oversigt over kontrakter, som er indgået siden seneste oversendelse af oplysninger, og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.
3. Opgørelse over akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal
være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster og specificeret på udgifter og
indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti
samt på arterne løn og øvrig drift jf. det kommunale budget- og regnskabssystem.
Bilag:
Økonomiske oplysninger udarbejdet den 27. juli 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 3. august 2006:
” Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.

136. Godkendelsessager fra de 3 nuværende kommuner
Sagsnr. 2006020029
På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 29. marts 2006 om
Sammenlægningsudvalgets mulighed for at regulere væsentlige økonomiske dispositioner i kommunalbestyrelserne i 2006 traf Sammenlægningsudvalget i sit møde
den 6. april 2006 beslutning om, at Sammenlægningsudvalget ikke skal godkende
tillægsbevillinger på drift og anlæg i 2006 i de nuværende kommuner på under 0,1
mio. kr.
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Bogense Kommune fremsender 1 sag til godkendelse:
• Frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. til færdiggørelse af Trondheimparken etape II samt tillægsbevilling på 310.000 kr. til færdiggørelse af etape III.
Otterup Kommune fremsender 1 sag til godkendelse:
• Anlægsregnskab for 26 plejeboliger og servicearealet på ældrecentret Bryggergården. Den ikke forbrugte del af anlægsbevillingen anvendes til tilbagebetaling af for meget optaget lån på 536.000 kr. og det resterende beløb på
909.447 kr. overføres til anlægsprojekt på Løkkemarkskolen.
Beslutning i Økonomiudvalget den 3. august 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

137. Låneoptagelse i 2007
Sagsnr. 2006070008

J.nr. 00.34.00

I forbindelse med tilskudsudmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der
skitseret 3 lånepuljer:
o
o
o

Folkeskoler - dækning af op til 50 % af anlægsudgiften. Ansøgningsfrist 7.
august 2006.
Ordinær lånepulje – evt. resterende 50 %. Ansøgningsfrist 7. august 2006.
Engangsinvestering i forbindelse med kommunalreformen. Ansøgningerne
behandles løbende.

I 2006 har Nordfyns Kommune en lånedispensation til engangsinvesteringer på 6,3
mio. kr.
I de sammenskrevne anlægsbudgetter er der i overslagsår 07 budgetteret med
skoleanlægsudgifter på 3,1 mio. kr. i Bogense Kommune og 3,9 mio. kr. i Søndersø
Kommune.
Beslutning i Økonomiudvalget den 3. august 2006:
” Det indstilles, at der søges om 7,0 mio. kr. til folkeskoler.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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138. Udbud af vejbelysningen
Sagsnr. 2006030005
Efter principbeslutning i Teknik- og Miljøudvalget og i Sammenlægningsudvalget
den 6. april om udbud af gadelys foreligger der nu forslag til udbudsmateriale bestående af udbud, tro- og loveerklæring, besvarelsesskema, specifikation af gadelamper (5.664 stk.) og tænd/sluk-skabe (83 stk.) samt kortbilag. Endvidere foreligger forslag til tidsplan og offentlig annoncering.
I udbudet indgår:
• Overdragelse af brugsretten til anlægget i kontraktperioden (5 år fra 1. januar 2007)
• Drift af anlægget
• Levering af strøm til anlægget
• Løbende modernisering med henblik på etablering af målere, lavenergipærer
og serieudskiftning af pærer i egnede områder
• Digital registrering af lamper, kabler og skabe i løbet af 2007
• Kommunen kan frit vælge leverandør af renoverings- og anlægsydelser.
Bilag:
Udbudsmateriale inkl. 4 bilag
Forslag til tidsplan
Forslag til annonce
Kort over områder med gadelys
Administrationens indstilling:
Udbudet foreslås iværksat i henhold til udbudsmaterialet og tidsplanen.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. august 2006:
”Det indstilles, at udbudsmaterialet og tidsplanen godkendes”.
Beslutning i Økonomiudvalget den 3. august 2006:
” Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

139. Høring vedrørende sammenlægning af modtagestationer for farligt affald i den kommende Region Syddanmark
Sagsnr. 2006070006

J.nr. 07.04.00

Det blev besluttet på sidste møde den 22. marts 2006 blandt kommunaldirektørerne i Region Syddanmark, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Modtagestationerne og kommunerne. Denne arbejdsgruppe skulle udarbejde et beslutningsgrundlag for sammenlægning af modtagestationerne for farligt
affald i Regionen.
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Arbejdsgruppen har udarbejdet et første udkast til beslutningsgrundlag, som angiver rammerne for vedtægter, regulativ for farligt affald samt gebyrstruktur.
Arbejdsgruppen har kunnet konstatere, at der er usikkerhed om, hvorvidt alle
kommuner ønsker at indtræde i en regional Modtagestation. Der er enkelte kommuner, der har ønsket at varetage de kommunale forpligtelser i eget regi. Arbejdsgruppen finder derfor, at der er behov for en tilkendegivelse om deltagelse i den
regionale løsning fra de kommuner, som ikke endelig har taget stilling til et medlemskab.
Det er vigtigt at vide, hvilke kommuner der er med i den regionale Modtagestation
for at kunne tilvejebringe det nødvendige overblik over den kommende regionale
modtagestations driftsøkonomi og størrelsen på virksomhedernes gebyr.
I forhold til enkelte kommuners overvejelse om deltagelse i en regional modtagestation for farligt affald vil arbejdsgruppen pege på nogle fordele ved et regionalt
samarbejde.
På grund af faldende affaldsmængder peger modtagestationerne på, at driftsøkonomien vil forbedres, hvis de fire modtagestationer i Region Syd sammenlægges.
En sammenlægning af modtagestationerne i regionen vil give stordriftsfordele til
gavn for de private virksomheder. Det gebyr, som virksomhederne skal betale til en
regional modtagestations administration af den lovpligtige indsamlingsordning, forventes at blive i størrelsesordenen ca. 70 kr. pr. virksomhed pr. år. Det gennemsnitlige gebyr, som virksomhederne betaler i øjeblikket er på ca. 100 kr. Gebyret til
en modtagestation i Region Syd vil være ens for alle virksomheder i regionen uanset, hvor virksomheden er placeret geografisk.
Med hensyn til gebyrstruktur generelt anbefaler arbejdsgruppen, at KL’s gebyrmodel, som de eksisterende modtagerstationer anvender, også anvendes i et nyt selskab, d.v.s. gebyret svarende til de indirekte omkostninger opdeles i et grundgebyr
og i et deklarationsgebyr. Dertil kommer en håndteringsgebyr svarende til de direkte omkostninger, f.eks. de omkostninger der er forbundet med behandling af det
farlige affald.
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Arbejdsgruppen har udarbejdet en ramme for et fælles regulativ for farligt affald i
Region Syd. Det endelige regulativ skal vedtages i hver enkelt kommunalbestyrelse, inden det er gældende. Det er vigtigt med et fælles regulativ, da det sikrer ens
regler for farligt affald i hele regionen. Ens regler er en fordel for virksomheder,
transportører og anlæg, der behandler farligt affald.
Den organisatoriske konstruktion af en regional modtagestation skal fastlægges, før
de endelige vedtægter kan udarbejdes og sendes til godkendelse hos tilsynsrådet.
Arbejdsgruppen har overvejet fordele og ulemper ved at konstruere modtagestationen som et aktieselskab eller et interessentskab.
Arbejdsgruppen anbefaler, at modtagestationen etableres som et interessentskab
som alle øvrige modtagestationer. Det er vigtigt, at det offentlige sikrer og har ansvar for, at farligt affald håndteres korrekt, så det ikke skader miljøet. Det offentliges ansvar sikres bedst, hvis kommunerne har en modtagestation, der er organiseret som et I/S. Det skal bemærkes, at det ikke er lovbundet at have en modtagestation. Det fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, at kommunerne skal have en indsamlingsordning for farligt affald.
Arbejdsgruppen har foreslået, at der i vedtægterne åbnes mulighed for, at den regionale modtagestation kan løse opgaver med farligt affald for andre kommuner
end interessentkommunerne. Det er dog kun lovligt, hvis det sker indenfor en given
overskudskapacitet.
Endelig anbefaler arbejdsgruppen af følge indstillingen fra de fire modtagerstationer
jævnfør deres notat af 13. januar 2006 med hensyn til principramme for kapitalstrukturen, således
•
•
•
•

at egenkapitalen i det nye selskab fastsættes svarende til den laveste af de
fire modtagerstationers egenkapital pr. indbygger - under forudsætning af, at
selskabet kan restfinansiere de erhvervede aktiver via låneoptagelse
at interessentkommunernes ejerandele i det nye interessentskab fastsættes
på grundlag af en kombination af indbyggertal (½ vægt) og affaldsmængder
(½ vægt)
at de fire modtagestationers interessentkommuner ligestilles ved, at overskydende egenkapital pr. indbygger tilbagebetales til kommunerne
at ansvaret for modtagestationernes eventuelle miljøforpligtelser påhviler de
nuværende interessentkommuner.

Såfremt ovennævnte principbeslutninger tiltrædes, udarbejdes et endeligt beslutningsgrundlag indeholdende udkast til åbningsbalance, resultat- og likviditetsoverslag, gebyrstruktur, vedtægter, fællesregulativ m.v. til sammenlægningsudvalgenes
godkendelse.
Bilag:
Høringsbrev fra Odense Kommune, Reformsekretariatet
Ramme for vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S
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Administrationens indstilling:
Det anbefales, at arbejdsgruppen følges, og at Nordfyns Kommune tilslutter sig et
fælles regionalt selskab.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget møde den 1. august 2006:
”Det indstilles, at Administrationens indstilling følges.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 3. august 2006:
” Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

140. Byordning for folkeoplysende voksenundervisning
Sagsnr. 2006060040
Den nedsatte styregruppe for Folkeoplysning fremsender forslag til ”Byordning for
Folkeoplysende Voksenundervisning” i NyBogense Kommune.
Styregruppen indstiller til Erhvervs- og Fritidsudvalget, at
•
•
•

forslaget til ”Byordning for Folkeoplysende Voksenundervisning” udsendes til
høring i foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ny Bogense Kommune,
der afholdes møde med foreningerne den 16. august 2006 i byrådssalen på
Søndersø Rådhus, hvor forslaget til ”Byordning for Folkeoplysende Voksenundervisning” gennemgås,
foreningernes høringsfrist udløber den 23. august 2006.

Forslaget til ”Byordning for Folkeoplysende Voksenundervisning” fremsendes herefter via Erhvervs- og Fritidsudvalget til godkendelse i Sammenlægningsudvalget.
Bilag:
1) Forslaget til ”Byordning for Folkeoplysende Voksenundervisning”
2) Sammenligning af folkeoplysende voksenundervisning i Bogense-Søndersø –
Otterup
3) Styregruppens indstilling.
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Administrationens indstilling:
Styregruppens forslag forelægges til politisk drøftelse.
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 22. juni 2006:
” Styregruppens indstilling indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 32. august 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt at forslaget sendes til høring.

141. Deltagelse i erhvervsudviklingsprojekter
Sagsnr. 2006070007

J.nr. 24.10.05

På mødet den 21. maj 2006 i Borgmesterforum på Fyn blev det besluttet at anmode fusionssekretariatet om en uddybning af en række fynske erhvervsudviklingsprojekter med henblik på at finde en finansiering, der kan erstatte det amtskommunale tilskud.
Borgmesterforum Fyn besluttede på mødet den 21. juni 2006, at anmode de 10
kommuner/sammenlægningsudvalg om at tage stilling til deltagelse i de enkelte
projekter og melde tilbage til Fusionssekretariatet med henblik på bl.a. den videre
behandling i forhold til Vækstforum.
Bilag:
Notat af 23. juni 2006 vedrørende erhvervsudviklingsprojekter på Fyn.
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Notatet indeholder følgende Erhvervs- og Turistudviklingsprojekter på Fyn:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Projekttitel
Odense Lufthavn
Odense Lufthavn
Odense Lufthavn
Film Fyn A/S
Film Fyn A/S
Film Fyn I/S
FynTour
Fynske Turistforeninger
ProduktionsudviklingscentretSvendborg.
Cykelturisme
Havørredprojekt.
Sport Study Sydfyn.
Brobyggerprojekt
Markedsføring, Brobyggerprojekt
BioTEAMsouth
RoboCluster
RoboCluster
BizzKIT
BizzKIT
Gartneri
Miljøforum Fyn
Sustain Agri
Naturturisme
Sport Event Fyn
TCM Denmark

Projektnumrene i ovenstående oplistning er identiske med projektnumrene i bilaget.
Beslutning i Økonomiudvalget den 3. august 2006:
” Det indstilles, at Nordfyns Kommune tilslutter sig projekterne ekskl. projekterne:
4, 5, 6, 9, 12, 21, 22, 23 og 25.
I første omgang afsættes 35 kr. pr. indbygger til formålet i budgettet.
Derudover afsættes de midler, der sædvanligvis afsættes i budgettet.”
BESLUTNING:

Godkendt.
Steen Brydegaard kan ikke støtte lufthavnen.
Christian Sommerlund kan hverken stemme for eller imod.
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142. Arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr. 2006020024
Stillingen som fagchef for arbejdsmarkedsområdet er vakant, idet Jan Yttesborg har
ønsket at fratræde sin stilling.
I den forbindelse har forvaltningschef Erik Larsen udarbejdet et notat.
Notatet indeholder forslag om at stillingen som fagchef for Arbejdsmarkedsafdelingen og fagchef for Social- og Sundhedsforvaltningen sammenlægges og at Ulla Andersen bliver socialchef og deltager sammen med Erik Larsen i både Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Begrundelsen herfor er, at der er sammenhæng mellem de 2 områder og at begge
afdelinger placeres på Søndersø Rådhus.
Bilag:
Notat af 25. juli 2006 fra forvaltningschef Erik Larsen.
Personalemæssige konsekvenser:
Der sker en reduktion med 1 fagchef.
Økonomiske oplysninger:
Kt. 06 reduceres med en tilsvarende lønudgift.
Administrationens indstilling:
Direktionen indstiller forslaget godkendt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 3. august 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

143. Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006030050

o
o

J.nr. 00.01.00

Borgmesterforum på Fyn fremsender referat fra møde den 21. juni 2006.
Statsamtet Fyn meddeler ved skrivelse af 17. juli 2007, at statsamtet i henhold til § 97, stk. 2 i Lov om leje af almene boliger har beskikket dommerfuldmægtig Lars Iversen som formand og dommerfuldmægtig Karin Bøgh Pedersen som suppleant for Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Bogense, Søndersø og Otterup Kommuner, fra 1. januar 2007 benævnt Beboerklagenævnet i Nordfyns Kommune. Beskikkelsen gælder fra 1. juli 2006 til
31. december 2009.
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Indenrigs- og Sundhedsministeren meddeler ved skrivelse af 28. juni 2006
på baggrund af Sammenlægningsudvalgets anmodning samtykke til, at navnet på den nye kommune bestående af Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner ændres til Nordfyns Kommune.
Fyns Amt fremsender ”Fordelingsaftalen for Fyns Amt – kort fortalt”. Hæftet
udleveres på mødet i Sammenlægningsudvalget. Hæftet findes i en elektronisk udgave , som kan hentes på internetadressen: http://www.fynsamt.dk/wm195653.

BESLUTNING:

Til efterretning.

144. LUKKET PUNKT: Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017

145. LUKKET PUNKT: Valg af pengeinstitut - udbud
Sagsnr. 2006050024

J.nr. 83.15.12

