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180. 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
sammenlægningsudvalgene om følgende for den seneste måned:

oplyse

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 11. oktober 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.
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181. 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.
Søndersø Kommune fremsender 3 sager til godkendelse:
• I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2006 ansøges der om en
tillægsbevilling på 3.994.000 kr., som tilføres kassen.
• Forelæggelse af skema C – udvidelse af Vesterbo. Der ansøges om en
tillægsbevilling til servicecentret på 286.000 kr.
• Industriudstykning Stenhuggervej i Søndersø. Der ansøges om en
tillægsbevilling på 2.291.000 kr.
Otterup Kommune fremsender 4 sager til godkendelse:
• Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 39 – Oliemøllen Emmelev
A/S til offentlig fremlæggelse.
• Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 41 – Boligområde ved
Stenløkkevej.
• I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2006 ansøges der om
en tillægsbevilling på 1.452.280 kr., som finansieres ved kassetræk.
• I forbindelse med ændring af konteringen inden for arbejdsmarkedsområdet
ansøges der om en tillægsbevilling på 226.750 kr. som finansieres ved
kassetræk.
Bogense Kommune fremsender 1 sag til godkendelse:
• I forbindelse med byggemodning af 17 grunde på hjørnet af Huggetvej og
Norgesvej ansøges der om tillægsbevilling på 2.900.000 kr. Der ansøges
endvidere om en tillægsbevilling, der finansieres af kloakfonden, på
1.025.000 kr. til kloakering af arealet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.
Carl Martin Christensen ønsker sagen om Emmelev Mølle behandlet i ad hoc Teknikog Miljøudvalget.
Arne Kruse tager forbehold jf. udtalelse fra den socialdemokratiske gruppe i Otterup
Kommune vedrørende Emmelev Mølle.”
BESLUTNING:

Følgende sager fra Otterup Kommune udgår af punktet:
Kommuneplantillæg nr. 39
Kommuneplantillæg nr. 41
Øvrige sager godkendt.
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182. Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006050031

J.nr. 00.01.00

Sammenlægningsudvalget skal i henhold til § 19 nr. 1 i Lov om revision af den
kommunale inddeling vedtage de nærmere regler for styrelsen af den nye
kommunes anliggender i en styrelsesvedtægt, jf. § 2 i Lov om kommunernes
styrelse.
Det fremgår af § 2, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse, at forslag til
styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med
mindst 6 dagen mellemrum.
Vedtægten træder i kraft pr. 1. januar 2007.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt.
Bilag:
Forslag til Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune
Uddrag af Lov om revision af den kommunale inddeling
Uddrag af Lov om kommunernes styrelse.
Administrationens indstilling:
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Carl Martin Christensen foreslog, at der udpeges en 2.
viceborgmester.
Overgår til 2. behandling.
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183. Vederlag til udvalgsformænd
Sagsnr. 2006100020
I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 16 og § 17 ydes der vederlag til
kommunalbestyrelsens medlemmer for deres arbejde i kommunalbestyrelsen og
dennes udvalg.
Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der
ydes vederlag til formændene for de stående udvalg, formanden for børne- og
ungeudvalget og formanden for folkeoplysningsudvalget.
Summen af disse vederlag kan årligt højst udgøre 140 % af borgmestervederlaget.
Bilag:
Notat 8. oktober 2006 om Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer
Bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v.
for varetagelsen af kommunale hverv
Forslag til styrelsesvedtægt.
Økonomiske oplysninger:
Der er afsat budget til formålet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
” Formandsvederlag genoptages på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 2.
november 2006, kl. 18.30 på Søndersø Rådhus.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 2. november 2006:
”Det indstilles, at der ydes følgende vederlag:
- formanden for Familieudvalget
25 %
- formanden for Social- og Sundhedsudvalget 25 %
- formanden for Teknik- og Miljøudvalget
25 %
- formanden for Erhvervs- og Fritidsudvalget 20 %
- formanden for Arbejdsmarkedsudvalget
20 %
- formanden for Børn- og Ungeudvalget
4%
- formanden for Folkeoplysningsudvalget
7 %”.
BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
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184. Udvalgsvederlag
Sagsnr. 2006100020
I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 16 og § 17 ydes der vederlag til
kommunalbestyrelsens medlemmer for deres arbejde i kommunalbestyrelsen og
dennes udvalg.
Kommunalbestyrelsen
kan
beslutte
at
yde
udvalgsvederlag
til
de
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af økonomiudvalget, de
stående udvalg og børne- og ungeudvalget. I børne- og ungeudvalget dog kun til
de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer.
Udvalgsvederlag kan ikke ydes til formændene, hvis de samtidig modtager særskilt
formandsvederlag.
Summen af de årlige udvalgsvederlag kan højst udgøre 105 % af
borgmestervederlaget.
Bilag:
Notat 8. oktober 2006 om Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer
Bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v.
for varetagelsen af kommunale hverv
Forslag til styrelsesvedtægt.
Økonomiske oplysninger:
Der er afsat budget til formålet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Udvalgsvederlag indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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185. Kommunevåben
Sagsnr. 2006090005

J.nr. 00.20.00

Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2006 at anmode
Bogense Byråd om tilladelse til at anvende Bogense Kommunes nuværende
byvåben som kommunevåben for Nordfyns Kommune.
Bogense Kommune meddeler ved skrivelse af 17. oktober 2006, at Bogense Byråd
på mødet den 12. oktober 2006 har godkendt ansøgningen.
Bilag:
Udskrift af beslutningsprotokollen for Sammenlægningsudvalget.
Skrivelse af 17. oktober 2006 fra Bogense Kommune.
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.

186. Godkendelse af entreprenøraftaler
Sagsnr. 2006090028

J.nr. 16.00.00

Som følge af kommunalreformen har de 10 sammenlægningsudvalg/byråd på Fyn i
januar 2006 besluttet at etablere entreprenørvirksomheder på en række
driftsopgaver, der overtages fra Fyns Amt pr. 1. januar 2007. Begrebet
entreprenørvirksomhed dækker over, at 1-2 af de fynske kommuner løser en
specifik driftsopgave for de øvrige kommuner mod betaling.
Der blev oprindeligt udpeget følgende entreprenørområder, entreprenør(er) er
angivet i parentes:
Specialtandplejen (Odense)
Stofmisbrug (Odense og Svendborg)
Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg)
Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg)
Specialrådgivning for småbørn (Odense)
Hjerneskaderådgivningen (Odense)
Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn)
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I foråret 2006 nedsatte entreprenør-kommunerne en projektgruppe med henblik på
at udarbejde udkast til entreprenøraftaler for ovenstående områder.
Projektgruppen består af administrative medarbejdere fra de involverede
forvaltninger i Odense Kommune inkl. Borgmesterforvaltningen samt en
administrativ medarbejder fra hhv. Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg
Kommune.
Under projektgruppen har en række arbejdsgrupper i samarbejde med relevante
fagchefer, institutionsledere samt administrative og faglige medarbejdere i
entreprenørkommunerne, Fyns Amts forvaltning og fra institutionerne udarbejdet
udkast
til
entreprenøraftale
med
tilhørende
bilag,
herunder
takst/abonnementsbetaling for 2007.
Bilag:
Følgeskrivelse
Udkast til entreprenøraftaler af september 2006
Redegørelsesnotat om høring vedrørende entreprenøraftaler af 20. september 2006
Sammenfatning af høringssvar vedrørende entreprenøraftaler af 20. september
2006
Økonomisk oversigt.
Administrationens indstilling:
Administrationen indstiller, et entreprenøraftalerne godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt. Derudover indstilles, at man tilslutter sig følgende:
Sygehusundervisning, R-klasse, Fys./Ergo § 11, Krisecenter, CRS og Prævention.”
BESLUTNING:

Godkendt, som indstillet af Økonomiudvalget.
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187. Harmonisering af nødkaldeanlæg i Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006090026

J.nr. 16.07.25

De 3 sammenlægningskommuner har forskellige måder at betjene/opstille og
servicere nødkaldeanlæggene hos de visiterede borgere. For dels at mindske
muligheden for fejl (som skyldes betjeningsfejl fra personalet) og dels at sikre ens
serviceniveau for borgerne i hele Nordfyns Kommune, er det nødvendigt, at
nødkaldene fungerer og besvares ens.
Social- og Sundhedsforvaltningen har sammenlignet de nuværende løsninger og er
fremkommet med 3 mulige løsningsforslag. Der henvises til notat på sagen.
Da de fleste anlæg i Nordfyns Kommune er fra firmaet Attendo, har det været
nærliggende at indhente tilbud herfra i relation til den fremtidige betjening og aftale
om nødkaldeanlæg. At vælge et system, der allerede anvendes i vid udstrækning
på Nordfyn, vil alt andet lige mindske etableringsudgifterne i harmoniseringsfasen.
Valg af Attendo vil indebære, at ca. 2/3 af alle nuværende nødkald allerede er
driftsklare.
Som det fremgår af tilbudsmaterialet er der 3 muligheder for vagtcentralløsninger,
som kan bruges i Nordfyns Kommune.
Løsning 1: Nordfyns Kommune tilsluttes en bemandet vagtcentral hos firmaet
Attendo. Attendo besvarer og foretager visitation af kaldet i forhold til behovet. Det
betyder, at personale hos Attendo bliver direkte inddraget i besvarelse af
nødkaldet. Vagtcentralen fortager visitation, så tekniske alarmer og fejlkald ikke
videresendes, ligesom Attendo visiterer kaldene til relevante medarbejdere i
forholdet til behovet for assistance. Systemet er ikke afhængigt af
mobiltelefonnettets dækning i yderdistrikter. Alle nuværende tryghedstelefoner i
kommunerne kan genbruges.
Løsning 2: Nordfyns Kommune bliver tilsluttet en ubemandet vagtcentral hos
firmaet Attendo. Attendo fungerer som ”back up-vagt”. Det vil sige, at Attendo´s
vagtcentral bliver kodet i forhold til vagtplaner og sender kaldet efter denne plan
videre til vagthavende medarbejder i området. Tekniske alarmer sorterer
vagtcentralen fra, mens fejlkald videresendes til medarbejder i området jævnfør
vagtplan. Tekniske alarmer videresendes til kommunens myndighedsafdeling.
Systemet er afhængigt af mobiltelefonnettes dækning i yderområderne. Dog kan
denne ordning ”køre” over fastnettelefoni, hvis mobilnettet ”bryder ned”.
Løsning 3: Nordfyns kommune indkøber en vagtcentral og driver den selv. Hermed
stilles der krav om ansættelse af specialuddannet personale til pasning af
vagtcentral og kodning af kald m.m.
Bilag:
Tilbud fra Attendo Systems A/S Danmark
Forvaltningens notat af 3. oktober 2006
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Økonomiske oplysninger:
Løsning 1: Pris kr. 284.706 pr. år. (Dette tilbud er inkl. lejepris på anlæg
allerede udlejet til Otterup. Desuden kan alle tryghedsalarmer i Bogense
genanvendes ved denne løsning).
Løsning 2: Pris kr. 149.996 pr. år. (Dette tilbud er inkl. lejepris på anlæg
allerede udlejet til Otterup, men ekskl. anslået anlægsudgift på kr. 75.000 til
udskiftning af 50 gamle tryghedsalarmer i Bogense).
Løsning 3: Pris engangsinvestering på kr. 120.000. (Ved denne løsning skal
samtlige alarmer i Bogense udskiftes. Desuden skal der afsættes midler til
specialuddannet personale).
Administrationens indstilling:
Forvaltningen anbefaler alternativ 2, da denne løsning vurderes at være den mest
optimale. I vurderingen er både vægtet økonomisk fordelagtighed og
driftssikkerhed.
Tilbuddet indebærer som nævnt en engangsudgift til udskiftning af en række af
Bogenses gamle nødkald.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2006:
”Det indstilles, at løsning 2 vælges.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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188. Endelig vedtagelse af kvalitetsstandarder
Sagsnr. 2006040012

J.nr. 16.08.06

Kvalitetsstandarder på forebyggende hjemmebesøg, hjemmehjælp og træning blev
drøftet i Social- og sundhedsudvalgets møde den 18. april 2006.
Social- og Sundhedsudvalget udsatte punktet til drøftelse i forbindelse med
budgetvedtagelsen for 2007.
Bilag:
Sammenfatning af de tre kommuners kvalitetsstandarder.
Kvalitetsstandarder for de enkelte områder.
Lov om social service § 74a – 75f.
Administrationens indstilling:
Kvalitetsstandarderne fremsendes til endelig godkendelse. Der er ikke sket
ændringer siden sidste behandling.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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189. Forelæggelse af Skema
Psykiatricenters fællesarealer
Sagsnr. 2006090025

2. november 2006

A

vedrørende

udbygning

Side: 218

af

Nordfyns

J.nr. 16.15.00

Der foreligger Skema A vedrørende
Psykiatricenter.
I december 2001 blev der taget 8
Søndersø. På det tidspunkt var der
(fællesbygningen), hvor alle aktiviteter

udvidelse af Centerbygning på Nordfyns
nye boliger i brug ved Psykiatricentret i
ikke økonomi til udvidelse af Centerdelen
foregår.

Priserne fra 2001 er fremskrevet til prisindex september 2006 – kr. 1.200.000, og
tegningerne er tilrettet.
Bilag:
Overslag vedrørende udvidelse af centerbygningen
Skema A
Referater fra møder 16. februar 2006 og 5. maj 2006
Budgetaftale 2005 Søndersø Kommune
Tegning
Økonomiske oplysninger:
Budgetforlig 2004 (Budget 2005)
Servicearealtilskud, Socialministeriet
Nordfyns Psykiatricenters overførsel fra Budget 2005
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.

400.000
640.000
300.000
1.340.000

Administrationens indstilling:
Det indstilles, at Skema A godkendes, og at byggeriet kan påbegyndes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2006:
” Indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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190. Ferier og fridage i folkeskolen
Sagsnr. 2006100001

J.nr. 17.02.03

Administrationen fremsender forslag til ferieplan for folkeskolerne for skoleåret
2007/2008.
Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne i Bogense og Otterup, hvor
der ikke har været indvendinger.
Ferieplanen er ligeledes godkendt administrativt i Søndersø Kommune.
Bilag:
Ferieplan for skoleåret 2007/2008.
Administrationens indstilling:
Administrationen indstiller, at ferieplanen godkendes.
Samtidig anbefales, at ferieplanen udarbejdes og
fremover.

godkendes

administrativt

Beslutning i Familieudvalget den 10. oktober 2006:
”Indstilles godkendt med en redaktionel rettelse af St. Bededagsferiens placering.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

191. Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006080029

J.nr. 18.00.00

Administrationen har udarbejdet et forslag til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalg i
Nordfyns Kommune.
Forslaget har været sendt til høring i Folkeoplysningsudvalgene i Bogense,
Søndersø og Otterup Kommuner. Af høringssvarene fremgår, at der er forskellige
forslag til sammensætning af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer.
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Bilag:
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalg i Nordfyns Kommune, dateret 25. september
2006.
Administrationens forslag til sammensætning af Folkeoplysningsudvalget samt
oversigt over de indkomne høringssvar.
Udskrift fra Folkeoplysningsudvalgenes møder i Bogense, Søndersø og Otterup
ligger i sagen.
Administrationens indstilling:
Det anbefales, at administrationens forslag vedtages med flg. ændringer, der i det
væsentlige imødekommer ønskerne fra de tre folkeoplysningsudvalg:
•
•

§3
§ 3 stk. 4

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer
7 medlemmer …

Endvidere anbefales det:
• at vedtægten revideres i slutningen af valgperioden,
• at der ydes vederlag til formanden for folkeoplysningsudvalget.
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 12. oktober 2006:
”Administrationens indstilling indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Steen Brydegaard foreslog på vegne af B (Det Radikale
Venstre), F (Socialistisk Folkeparti) og N (Nordfynslisten):
Reducer antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra
3
til
2.
Der
gives
yderligere
1
plads
til
oplysningsforbundene.
Formanden
må
ikke
være
et
kommunalbestyrelsesmedlem.
For disse forslag stemte 5 (B (Det Radikale Venstre), F
(Socialistisk Folkeparti) og N (Nordfynslisten) og Carl Martin
Christensen).
Imod stemte 18 (A (Socialdemokraterne), O (Danske
Folkeparti) og V (Venstre)).
Der stemtes herefter om indstillingen:
For denne stemte 18 (A (Socialdemokraterne), O (Danske
Folkeparti) og V (Venstre)).
Imod stemte 4 (B (Det Radikale Venstre), F (Socialistisk
Folkeparti og N (Nordfynslisten)).
Hverken for eller imod stemte 1 (Carl Martin
Christensen).

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

192. Byordning
Kommune

for

Folkeoplysende

2. november 2006

voksenundervisning

Side: 221

i

Nordfyns

Sagsnr. 2006060040
På Sammenlægningsudvalgets møde den 10. august 2006 blev det besluttet at
sende forslag til Byordning for Folkeoplysende voksenundervisning i Nordfyns
Kommune til høring i de foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
i Nordfyns Kommune.
Der er indkommet 3 høringssvar, hvoraf bl.a. fremgår følgende:
1. At procentsatserne til lederhonorar og administration i forbindelse med
afholdelse af debatskabende aktiviteter ønskes forhøjet.
2. At der ønskes et kommunalt tilskud til udgivelse af et fællesprogram.
3. At der ønskes oprettet en 5 % Forsøgs- og udviklingspulje indenfor området
”folkeoplysende voksenundervisning”.
4. Desuden forslag til redaktionelle ændringer.
Indstillingen fra Styregruppen for Folkeoplysning er indarbejdet i Byordning for
Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns kommune, 20. september 2006, og
indeholder følgende ændringer:
1. Forhøjelse af procentsatserne til lederhonorar fra 10 % til 15 %,
administration fra 10 % til 20%.
2. Ingen indstilling.
3. Ingen indstilling.
4. Der er indarbejdet redaktionelle ændringer.
Bilag:
Byordning for Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, 20.
september 2006.
De indkomne høringssvar ligger i sagen.
Administrationens indstilling:
Forslaget til Byordning for Folkeoplysende
Kommune forelægges til politisk stillingtagen.

Voksenundervisning

i

Nordfyns

Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 12. oktober 2006:
”Det indstilles, at forslag til Byordning for Folkeoplysende Voksenundervisning
godkendes med de af styregruppen indarbejdede ændringsforslag.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

2. november 2006

Side: 222

193. EU-udbud af genbrugshjælpemidler
Sagsnr. 2006050026

J.nr. 83.33.00

Nordfyns Kommunes kontrakt vedrørende genbrugshjælpemidler med Zealand Care
A/S udløber pr. 31. maj 2007.
I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave
at udarbejde offentligt udbud af opgaver vedrørende genbrugshjælpemidler i
Nordfyns Kommune.
Udarbejdelse af udbud er sket i tæt samarbejde med terapeuterne fra Nordfyns
Kommune, ligesom der har været løbende dialog med indkøbskonsulenterne fra
Fællesindkøbet i Årslev Kommune.
Udgifter i kontraktperioden overstiger tærskelværdien på kr. 1.570.203 excl.
moms, og opgaven er således omfattet af udbudspligten.
Sagen fremsendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, hvor udvalget skal
tage stilling til følgende:
1. Godkendelse af Offentligt udbud af opgaver vedrørende
genbrugshjælpemidler i Nordfyns Kommune.
2. Godkendelse af tildelingskriterier, herunder vægtningen af tildelingskriterier,
jfr. pkt. 2.2. Tildelingskriterierne bruges ved sammenligningen af de
indkomne tilbud og til at vælge det bedste tilbud.
3. Godkendelse af kontraktperiode, jfr. pkt. 2.12.
4. Godkendelse af serviceniveau, som er uændret fra nuværende
kontraktforhold:
o Hjælpemiddelaftale. Afsnit 3.
 Godkendelse af kravspecifikationer vedrørende kategori 1
hjælpemidler (basishjælpemidler), jævnfør bilag 1.
o Depotaftale. Afsnit 4.
o Serviceaftale. Afsnit 5.
o Kørselsaftale. Afsnit 6.
o EDB-aftale.
Afsnit.7.
5. Godkendelse af sikkerhedsstillelse på kr. 300.000, jævnfør pkt. 10.11.
Bilag:
Tidsplan
Offentligt udbud af opgaver vedrørende genbrugshjælpemidler med tilhørende bilag
1 – 3 samt tilbudsliste 2 – 8, herunder bekræftelse fra leverandør
Nordfyns Kommunes udgifter til genbrugshjælpemidler for perioden 1. januar 2004
– 31. august 2006.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2006:
”Indstillingen fra Arbejdsgruppen indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

2. november 2006
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194. Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006030050

o

o

o

o

o

J.nr. 00.01.00

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ved skrivelse af 28.
september 2006 meddelelse om, at Nordfyns Kommunes ansøgning om
dispensation fra lånerammen for 2007 fra den ordinære pulje til
restfinansiering af anlægsarbejder på folkeskoleområdet ikke kan
imødekommes.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler ved skrivelse af 29. september
2006 Nordfyns Kommune en lånedispensation på 11,0 mio. kr. til nødvendige
IT-investeringer i forbindelse med kommunalreformen.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ved skrivelse af 3. oktober
2006 meddelelse om, at den årlige rente for forrentningen af lån til betaling
af ejendomsskatter m.v. for 2007 bliver 1,5%.
KKR Syddanmark fremsender pressemeddelelse af 12. oktober 2006. Det
fremgår
heraf,
at
der
er
enighed
i
forretningsudvalget
i
Kommunekontaktrådet i Syddanmark om placering af iværksætterhus.
Forretningsudvalget foreslår at KKR på sit møde den 25. oktober 2006
beslutter at der etableres ét iværksætterhus, én lokalitet, Odense bliver
hjemsted for iværksætterhuset.
Socialministeriet fremsender skrivelse af 19. juni 2006 vedr. boligregulering
og huslejenævn efter kommunalreformen. Det fremgår heraf, at for
kommuner med egne nævn, som i geografisk henseende ikke berøres af
kommunalreformen, og for kommuner med fælleskommunale nævn, hvor
ingen af de omfattende kommuner berøres geografisk af reformen, skal der
ikke nedsættes nye nævn som følge af kommunalreformen. Nuværende
huslejenævn er valgt for perioden 1. april 2005 – 31. marts 2009.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

2. november 2006
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195. LUKKET PUNKT: Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017

196. LUKKET PUNKT: Godkendelsessager fra de 3 nuværende kommuner
Sagsnr. 2006020029

