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146. Benævnelse pr. 1. januar 2007 - Byråd eller Kommunalbestyrelse
Sagsnr. 2006050031

J.nr. 00.01.00

Sålydende skrivelse er modtaget fra Christian Sommerlund, Dansk Folkeparti:
”Undertegnede Christian Sommerlund, Dansk Folkeparti, anmoder herved om optagelse af nedennævnte punkt på den ordinære dagsorden for Sammenlægningsudvalgets møde den 7. september 2006 på Bogense Rådhus.
Sammenlægningsudvalget anmodes om en drøftelse og stillingtagen til, hvilken af
nedennævnte benævnelser, der skal anvendes efter den 1. januar 2007.
1. Byråd – byrådsmedlem (som i Bogense)
1. Kommunalbestyrelse – kommunalbestyrelsesmedlem (som Søndersø og Otterup).”
BESLUTNING:

Christian Sommerlund fremsatte forslag om, at benævnelsen
bliver ”Byråd”.
Forslaget kom til afstemning.
For forslaget stemte 4 (O, Bent Dyssemark, Tessa Gjødesen
og Morten Andersen)
Imod stemte 17 (A undtaget Pia Longet, F, N, Carl Martin Christensen og V undtaget Bent Dyssemark, Tessa Gjødesen og
Morten Andersen)
Hverken for eller i mod stemte 3 (Eva Laut, Bo Jacobsen og
Pia Longet)
Forslaget blev ikke vedtaget.
Benævnelsen bliver fremover ”Kommunalbestyrelse”.

147. 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.
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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 24. august 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
” Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Godkendt.

148. 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.
Otterup Kommune fremsender 1 sag til godkendelse:
•

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 - Boligområde i Otterup
(Strandvejen).

Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Indstilles godkendt. Samtidig indstilles det, at udbygning af dagpasning på Birkemose godkendes.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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149. EU og internationalt samarbejde Syddanmark
Sagsnr. 2006090001

J.nr. 00.17.00

Kommunerne i den syddanske region ønsker at oprette et EU-kontor i Bruxelles.
Formålet hermed er at danne ramme for drift af fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles med dertil hørende opgaver.
Bilag:
Vedtægter for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark – EUSD.
Økonomiske oplysninger:
Kontingentet for medlemskabet sker ved fordeling af udgifter på baggrund af aktuelle indbyggertal.
Udgiften vil i 2007 være 3,00 kr. pr. indbygger.
Indstilling:
Formanden anbefaler, at man tilsluttet sig EU-kontoret i Bruxelles.
Formanden anbefaler endvidere, at man godkender vedtægterne.
BESLUTNING:

Godkendt.

150. Skorstensfejning i Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006030006
Kommunen skal ved aftale med skorstensfejermester sikre at kommunens borgere
kan få fejet og efterset deres skorstene.
KL og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1772 har udarbejdet en vejledende standardaftale. Aftalen giver kommunerne mulighed for at vælge mellem følgende:
A.
B.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver gebyrer hos husejerne og afregner x gange om året. Kommunen fradrager x % til dækning af de faktiske
omkostninger til administration.
Skorstensfejermesteren opkræver de af kommunalbestyrelsen fastsatte gebyrer. Kommunen modtager 1 gang årligt opgørelse fra skorstensfejermesteren.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

7. september 2006

Side: 161

Bilag:
Notat om Skorstensfejning i Nordfyns Kommune.
Vejledende standardaftaler.
Personalemæssige konsekvenser:
Opgaven svarer til mellem 1/3 og 1/4 årsværk.
Økonomiske oplysninger:
Indtægt ved kommunens administration forventes at blive på mellem 70.000 og
100.000 kr.
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at
- der indgås en standardaftale gældende fra 1. januar 2007 med de nuværende
skorstensfejermestre svarende til deres nuværende distrikter.
- Nordfyns Kommune fra 2007 anvender de gebyrer, der er aftalt mellem KL og
Skorstensfejerlauget,
- kommunen opkræver gebyrer hos husejerne, afregner dette 12 gange årligt,
samt fradrager 4 % af gebyrerne i administrationsomkostninger.
- skorstensfejermestrene afleverer alt materiale til kommunens administration
digitalt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

151. Ændring af vejnavn
Sagsnr. 2006050048

J.nr. 05.01.01

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremsendt skrivelse vedrørende kommunernes
forberedelse af vejnavne og adresser i forbindelse med kommunesammenlægningen.
I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 skal det sikres, at
der er entydighed ved alle adresser.
Det er besluttet, at hvor der er veje med samme navn i to kommuner, der sammenlægges, klares entydigheden ved at tilføje postnummer til vejnavnet.
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Ved veje, der krydser de nuværende kommunegrænser, kan der opstå konflikter
hvis vejen ikke har samme navn i begge kommuner, eller hvis husnummereringen
er foretaget fra hver sin ende af vejen.
En arbejdsgruppe med medarbejdere fra Folkeregisteret i de 3 nuværende kommuner har gennemgået forholdene i Nordfyns Kommune. Der er kun ét sted, hvor der
er behov for ændring af vejnavn.
Vejen ”Nyledvej” i Søndersø Kommune og ”Nyledvejen” i Bogense Kommune bør
have fælles navn.
Bilag:
Teknisk Afdelings notat
Skrivelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at ejendommen Nyledvejen 7, 5400 Bogense fra 1. januar 2007 får
adressen Nyledvej 19, 5400 Bogense
Beslutning fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 16. maj 2006:
”Sendes i partshøring.”
Der er ved fristens udløb ikke indkommet bemærkninger fra beboerne.
Beslutning fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 1. august 2006:
” Det indstilles, at Administrationens indstilling godkendes.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

152. EU-udbud på laboratorieanalyser 2007 - 2009
Sagsnr. 2006080004

J.nr. 06.11.01

Med udgangen af 2006 udløber den fælleskommunale kontrakt med Eurofins A/S
vedrørende udførelse af kontrol-/driftsanalyser indenfor områderne badevand, bassinvand, drikkevand, spildevand m.m.
Miljøcentret har derfor iværksat udarbejdelse af et fælles EU-udbud.
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Inden det endelige udbudsmateriale kan udarbejdes, skal Miljøcentret for hver enkelt kommunes vedkommende have en fuldstændig oversigt over omfanget af
ovennævnte laboratorieanalyser (prøvetagning og analyseprogrammer). Oversigten
er under udarbejdelse.
Endelig bekræftelse på, at kommunen ønsker at deltage i det fælles EU-udbud skal
være Miljøcentret i hænde senest den 25. august 2006.
Bilag:
Brev af 28. juli 2006 fra Miljøcenter Fyn vedrørende EU-udbud for laboratorieanalyser 2007 – 2009.
Skemaer til brug for Licitation af laboratorieanalyser for kommunale anlæg.
Økonomiske oplysninger:
Fælles udbud og kontrakt på udførelse af kontrol-/driftsanalyser, giver en volumen,
som er med til at sikre konkurrence og dermed lavere priser. Kontrolanalyserne har
Nordfyns kommune pligt til at gennemføre og driftsanalyser er nødvendige, for at
sikre en optimal drift. Udgifterne forventes, at ligge på samme niveau i 2007, som i
2006.
Administrationens indstilling:
Det indstilles til Sammenlægningsudvalget, at det meddeles miljøcenter Fyn, at
Nordfyns kommune ønsker at deltage i det fælles udbud.
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2006:
” Det indstilles, at Administrationens indstilling godkendes.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

153. Drøftelse af mandat til indgåelse af sundhedsaftaler samt drøftelse af
ønsker til aftalen
Sagsnr. 2006030041

J.nr. 16.00.00

I henhold til bekendtgørelsens §5 til Sundhedslovens §205 skal Regionen indgå
Sundhedsaftaler med hver Kommunalbestyrelse i Regionen.
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Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen skal som minimum indgå aftaler vedrørende:
•
•
•
•
•
•

Udskrivningsforløb for svage patienter
Indlæggelsesforløb
Træningsområdet
Hjælpemiddelområdet
Forebyggelse og Sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
Indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Der afholdes møder mellem Regionen og Kommunen i efteråret, hvorfor der skal
gives mandat til egentlige politiske forhandlinger vedrørende sundhedsaftalerne.
Socialchef Ulla Andersen gennemgik på mødet bilag 1-6 vedrørende de seks områder, hvorpå der skal udarbejdes aftaler.
Bilag:
Forslag vedrørende tilvejebringelse af kommunale sundhedsprofiler i Region Syddanmark af 9. marts 2006.
Notat Fælles udfordringer for kommuner og region af 16. marts 2006.
Notat vedrørende udarbejdelse af sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og
kommunerne i regionen.
Referat af møde mellem Ny Bogense Kommune og Region Syddanmark den 31.
marts 2006.
Oversigt over eksisterende aftaler i Fyns Amt.
Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.
Notat udarbejdet af Ulla Andersen 7. august 2006.
Rapport vedrørende Træningsområdet i Nordfyns Kommune.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2006:
” Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndiges til at indarbejde træningsrapportens konklusioner i kommunens ønsker til Regionen.
Det indstilles, at formanden for Sammenlægningsudvalget og formanden for Ad-hoc
Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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154. Temadrøftelse vedrørende madleverance til kommunens pensionister
Sagsnr. 2006080011

J.nr. 16.08.04

Arbejdsgruppen vedrørende madleverance til kommunens pensionister har analyseret på tilbudene i de tre kommuner.
Socialchef Kurt Holmsted gennemgik gruppens oplæg på mødet.
Bilag:
Kommissorium for arbejdsgruppen.
Notat udarbejdet af Kurt Holmsted.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2006:
” Det indstilles, at model 5 vælges.
Arbejdsgruppen bedes uddybe model 5 yderligere.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Indstilles godkendt. Dette betyder, at al madleverance leveres fra ét centralkøkken.”
BESLUTNING:

Der blev stillet forslag om, at sagen sendes tilbage til fornyet
behandling i Social- og Sundhedsudvalget.
For forslaget stemte 14 (C, N, B, F og A med undtagelse af
Børge Nielsen)
Imod forslaget stemte 10 (V, O og Børge Nielsen)
Hver for eller imod stemte 0
Forslaget sendes tilbage til fornyet behandling.

155. Udbud af høreapparater og batterier - tilsagn om anvendelse af rammeaftale
Sagsnr. 2006080008

J.nr. 16.08.07

Ansvaret for leveringen og finansieringen af høreapparater og batterier til høreapparater overgår den 1. januar 2007 fra amterne til kommunerne. Udleveringen af
høreapparater vil som hidtil skulle foregå enten på sygehusenes audiologiske afdelinger eller fra en godkendt privat høreapparatleverandør.
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Amterne har hidtil sikret leverancen af høreapparater og batterier gennem et rammeudbud, som er blevet gennemført af Amgros, der er et offentligt indkøbsselskab
for sygehusejere.
Både for at sikre fordelagtige priser og for at sikre, at sygehusenes audiologiske
afdelinger ved hvilke høreapparater, kommunerne ønsker at finansiere, er det nødvendigt, at kommunerne enkeltvis giver tilsagn om, at de vil benytte sig af de af
Amgros indgåede rammeaftaler i 2007. Tilsagnet indebærer alene, at kommunen
binder sig til at bruge de høreapparater og batterier, som er omfattet af en af
rammeaftalerne. Med tilsagnet forpligter kommunen sig således ikke til at aftage en
bestemt mængde.
Bilag:
Skrivelse fra KL af 20. juni 2006.
Notat udarbejdet af Leder af Myndighedsafdelingen Bjarne Rasmussen.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2006:
”Indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

156. Biblioteksvæsenet - placering af Hovedbibliotek (det administrative
center)
Sagsnr. 2006060039

J.nr. 21.07.00

Arbejdet med at samle de tre nuværende biblioteker i et nyt fælles biblioteksvæsen
er startet med udpegningen af bibliotekslederen – Dorthe Schmidt Temberg fra
Søndersø Bibliotek.
Det næste, der herefter skal afklares, er udpegningen af Hovedbiblioteket (det administrative center).
Iht. Lov om biblioteksvirksomhed (§ 3) skal der udpeges et Hovedbibliotek for at få
en entydig indgang til det nye biblioteksvæsen.
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De funktioner, der tilknyttes, er af ren administrativ karakter. Placeringen af Hovedbiblioteket vil derfor ikke blive registreret af den daglige bruger på bibliotekerne.
Det er ambitionen at få tre gode og velassorterede biblioteker, som er tilpasset behovene i lokalsamfundet, og som samtidig bliver en vigtig del af kulturlivet i området.
Bibliotekerne skal ikke være ens, men hver især udnytte sine faciliteter og styrker
bedst muligt.
Af vedlagte notat fremgår, at Bogense Bibliotek ikke har de fysiske rammer til at
rumme Hovedbiblioteket, men at både Otterup Bibliotek og Søndersø Bibliotek med
hver sine styrker er to gode muligheder for placering af Hovedbiblioteket.
Bilag:
Notat af 14. august 2006 - Placering af Hovedbibliotek (administrativt center).
Administrationens indstilling:
Forslag 1:
At Hovedbiblioteket placeres på Otterup Bibliotek.
Forslag 2:
At der vedtages en placering af Hovedbiblioteket i Nordfyns Kommune.
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 22. juni 2006:
”Erhvervs- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen til mødet i august udarbejder et scenarium, hvor hovedbiblioteket er forankret i Søndersø og et scenarium, hvor hovedbiblioteket er forankret i Otterup.”
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 10. august 2006:
”Genoptages.”
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 17. august 2006:
” Det indstilles, at hovedbiblioteket placeres i Otterup.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
” Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt.
Carl Martin Christensen tager forbehold.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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157. Ansøgning om fritagelse for kommunal og amtskommunal grundskyld
for ungdomsboligerne Floravænget i Søndersø
Sagsnr. 2006080027

J.nr. 25.02.01

Domea anmoder ved skrivelse af 18. april 2006 – på vegne af Boligselskabet BSB
Søndersø, afdeling 14 - om fritagelse for kommunal og amtskommunal grundskyld
vedrørende ejendommen Floravænget 2, 5471 Søndersø.
Økonomiudvalget i Søndersø Kommune besluttede i møde den 28. august 2006 at
oversende sagen til behandling i Sammenlægningsudvalget.
Boligselskabet BSB har overtaget ejendommen på Floravænget den 15. november
2004, og hele ejendommen er indrettet til 8 ungdomsboliger med tilhørende vask/depotrum.
Efter §8 i ejendomsbeskatningsloven kan Kommunalbestyrelsen meddele hel eller
delvis fritagelse for kommunal grundskyld for en række nærmere angivne ejendomme, herunder ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre
institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionsformål.
Indenrigsministeren har i skrivelse af 17. september 1998 meddelt, at ejendomme,
der ejes af almennyttige boligselskaber ikke i almindelighed kan anses for omfattet
af fritagelsesbestemmelserne, men tilkendegiver samtidig at der er en mangeårig
praksis for at kunne meddele fritagelse for ungdomsboliger ejet af almennyttige
boligselskaber.
Fyns Amts Økonomiudvalg har i møde den 26. august 2003 vedtaget at bemyndige
samtlige fynske kommuner til at fritage faste ejendomme for amtskommunal
grundskyld efter samme praksis som kommunen.
I Søndersø Kommune er ungdomsboligerne i Skamby, Søndersø og Morud, som
også er ejet af Boligselskabet BSB, fritaget for grundskyld.
I Bogense Kommune er der 5 ungdomsboliger i Bogense Andelsboligforening, hvortil der ikke er søgt om fritagelse. Der er ikke andre ungdomsboliger i Bogense
I Otterup Kommune er der ingen ungdomsboliger.
Hvis der bevilges fritagelse, skal det samtidig besluttes fra hvornår, fritagelsen skal
have virkning. Efter udtalelse fra Indenrigsministeriet kan en eventuel fritagelse få
virkning fra udgangen af det kvartal, hvor ændringen er indtrådt.
Bilag:
Beslutning fra møde i Søndersø Kommunes Økonomiudvalg den 19. juni og 28. august 2006
Notat vedrørende praksis i sammenlægningskommunerne
Notat fra Borgerservice (Søndersø Kommune)
Ansøgning fra Domea
Økonomiske oplysninger:
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Den kommunale grundskyld for 2006 udgør kr. 5.842,50 og den amtskommunale
grundskyld udgør for 2006 kr. 3.895.
BESLUTNING:

Fritagelse godkendt.

158. Evaluering af budgetseminaret den 24. august 2006
Sagsnr. 2006040031

J.nr. 81.45.00

Drøftelse og evaluering af budgetseminaret den 24. august 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.

159. Udbud af forsikringer
Sagsnr. 2006070002

J.nr. 83.15.15

Samtlige forsikringer i Nordfyns Kommune skal samlet udbydes som EU-udbud. Det
medfører, at der skal anvendes et særligt regelsæt for form, tidsfrister m.v.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til følgende bilag:
1.
2.
3.
4.

Politik for risikostyring, i alt 7 sider.
Politik for forsikring, i alt 12 sider.
Oversigt over nuværende forsikringer, regneark på 2 sider.
Den skrivelse som skal annonceres i EU tidende, i alt 11 sider.
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Personalemæssige konsekvenser:
Opgaven med styring og rapportering på området med risikostyring og forsikring
ændres ikke umiddelbart af dette udbud.
Økonomiske oplysninger:
Da opgaven udbydes med det aktuelle niveau for forsikringsdækning, selvrisiko
m.v. vil omkostningerne til forsikring umiddelbart ikke ændres. Der vil skulle ske
en harmonisering i forbindelse med sammenlægningen. Økonomien vil afhænge af
det niveau man lægger ind for denne harmonisering.
Administrationens indstilling:
Vedlagte materiale anbefales godkendt således:
Forsikringerne udbydes med de nuværende forsikringspolicer som udgangspunkt.
Efter udbud vil der blive taget stilling til størrelsen af selvrisiko og harmonisering af
omfang et af forsikringer på de enkelte forsikringssteder.
Beslutning i Chefgruppen den 30. august 2006:
”Indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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J.nr. 00.01.00

KL fremsender Nyt fra KKR Syddanmark nr. 3.
Statsamtet Sønderjylland fremsender ved skrivelse af 16. august 2006 meddelelse om, at statsamtet har afsluttet sagen vedrørende Sammenlægningsudvalgets beslutning om ansættelse af kommunaldirektør.
Det er statsamtets opfattelse, at Sammenlægningsudvalgets beslutning om,
hvem der skulle ansættes som kommunaldirektør, ikke har været i strid med
lovgivningen. Statsamtet foretager sig ikke yderligere i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.
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