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197. Økonomiske 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 20. november 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.

198. 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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Otterup Kommune fremsender 2 sager til godkendelse:
• I forbindelse med ændring af konteringen indenfor arbejdsmarkedsafdelingen
ansøges der om en tillægsbevilling på 226.750 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
• I henhold til godkendt låneramme for 2006 søges der op låneoptagelse på
4,15 mio. kr.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

199. 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.”
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Beslutning i Sammenlægningsudvaglet den 2. november 2006:
”Carl Martin Christensen foreslog, at der udpeges en 2. viceborgmester.
Overgår til 2. behandling.”
BESLUTNING:

Godkendt med den ændring, at det tilføjes, at der er en 2. viceborgmester.
Eva Laut Andersen blev valg ved det konstituerende møde den
8. december 2005.

200. Forretningsorden for Nordfyns Kommunalbestyrelse
Sagsnr. 2006110050
I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4 vedtager Kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.
Der er udarbejdet forslag til Forretningsorden for Nordfyns Kommunalbestyrelse.
Bilag:
Forslag til Forretningsorden for Nordfyns Kommunalbestyrelse.
Administrationens indstilling:
Administrationen anbefaler forretningsordenen godkendt.
BESLUTNING:

Godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.

201. Budget 2007 - Familieudvalget
Sagsnr. 2006040020

J.nr. 00.01.00

Opfølgning på det af Sammenlægningsudvalget godkendte budget for 2007.
•
•

Drøftelse af høringssvar til budgettet.
Familieudvalgets arbejdsområder, - drøftelse af konsekvenser for dagplejen,
institutionerne, folkeskolerne, musikskolen og klubber/SFO.
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Bilag:
Resumé af konklusionerne i de fremsendte høringssvar.
Ressourcemodel A9 for folkeskolerne er udleveret på mødet den 10. oktober 2006.
Bilag vedrørende ressourcer til dagsinstitutionsområdet udleveres på mødet.
Administrationens indstilling:
Forelægges til politisk stillingtagen.
Beslutning i Familieudvalget den 10. oktober 2007:
”Udsat.”
Leder af dagsinstitutionsområdet Lise Frandsen og økonomichef Gitte Clemmensen
deltager i behandlingen af dette punkt.
Beslutning i Familieudvalget den 7. november 2006:
Daginstitutionsområdet:
Det indstilles, at det på mødet den 7. november 2006 udleverede notat om ressourcetildeling til daginstitutionerne godkendes som princip med flg. bemærkninger, som indarbejdes i det
notat, der fremlægges i sagen, som fremsendes til Sammenlægningsudvalget:
• Der normeres på kommunegennemsnit med udgangspunkt i principperne i Otterups Vippemodel.
• Åbningstid: Udgangspunktet er 53 timer.
• Ledelsestid: Der foretages en differentiering i forhold til
intitutionsstørrelse.
• Halvdagspladser og deltidspladser til forældre på forældreorlov bortfalder for fremtidige brugere.
• Fleksible pladser: Skal betragtes som en overgangsordning indtil der er opbygget den nødvendige kapacitet.
• Sommerferieåbent: I stedet for Kastaniegården indføjes
Skovtroldene.
• Fremmedsprogede børn: Der udpeges en institution i
hver af de 3 gamle kommuner til varetagelse af opgaven.
Folkeskoleområdet:
• A-9 modellen indgår som bilag til Styrelsesvedtægten.
Styrelsesvedtægten sendes til høring i skolebestyrelserne.
• Undervisningstiden for 3. – 6. klasse skal min. omfatte
5 daglige lektioner.
Ressourcen til specialklasserækken skal harmoniseres på kommunegennemsnit.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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202. Godkendelse af takster for 2007
Sagsnr. 2006110041
I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41a skal kommunalbestyrelsen træffe
beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v.
samt skolefritidsordninger.
Sammenlægningsudvalget skal vedtage taksterne før det konstituerende møde den
7. december 2006.
Bilag:
Uddrag af Lov om kommunernes styrelse.
Materiale udarbejdet af Økonomichefen fremlægges inden mødet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

203. Annoncering
Sagsnr. 2006110038
De 3 nuværende kommuner annoncerer i Otterup Avis og Områdeavis.
Administrationens indstilling:
Administrationen indstiller, at Nordfyns Kommune med virkning fra 1. januar 2007
kun annoncerer i én avis, som kommunen efter udbud indgår aftale med.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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204. Boligreguleringsloven
Sagsnr. 2006110043

J.nr. 03.01.00

Sammenlægningsudvalget skal træffe afgørelse efter boligreguleringslovens § 1
om, hvorvidt lovens kap. II-V (omkostningsbestemt husleje m.v.) skal være gældende i Nordfyns kommune. Reglerne i lovens kap. VII gælder, hvor kap. II-V er
gældende.
Såfremt udvalget beslutter, at ovennævnte regler ikke skal være gældende, skal
der efter boligreguleringslovens § 2 tages stilling til, om lovens kap. VII om benyttelse af boliger (nedlæggelse, midlertidig benyttelse m.v.) skal være gældende.
Endelig skal udvalget tage stilling til, hvorvidt boligreguleringslovens §§ 52 a-c om
beboermaksimum skal være gældende.
Reglerne i boligreguleringsloven er p.t. gældende i de nuværende 3 kommuner.
Bilag:
Boligreguleringsloven
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at reglerne i boligreguleringsloven fortsat er gældende efter 1. januar
2007.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

205. Status på kloakering af enkeltejendomme i det åbne land
Sagsnr. 2006110021

J.nr. 06.01.00

Der er udarbejdet status på arbejdet med kloakering af enkelt-ejendomme i det
åbne land i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner.
Alle statusbeskrivelser viser, at det ikke har været muligt at overholde de meget
restriktive tidsplaner. Dette skyldes flere forhold, bl.a. stort arbejdspres i Administrationen, men aktuelt er det den pressede situation i byggebranchen, som gør det
umuligt at få entreprenører til opgaven.
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Der skal tages højde for en fremtidig tilpasning af de nuværende spildevandsplaner,
som skal sammenholdes og prioriteres som en helhed.
Bilag:
Status på spildevandsrensning i det åbne land i Otterup, Bogense og Søndersø
Kommuner
Miljøministeriets skrivelse af 3. november 2006
Administrationens indstilling:
Teknisk Forvaltning indstiller, at der i løbet af 2007 laves en opsamling på de
åbentstående sager, og derefter udarbejder en realistisk tidsplan, som følges fremover.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”Det indstilles, at Administrationens indstilling følges.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

206. Forslag til Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke for
Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006100005

J.nr. 06.03.00

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til nyt regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke for Nordfyns Kommune.
Regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøstyrelses anbefalinger og
med udgangspunkt i de nuværende retningslinier i Bogense, Otterup og Søndersø
Kommuner.
Regulativet indeholder blandt andet bestemmelser omkring grundejernes forpligtigelser, retningslinier for tømningen, tømningsfrekvens, tilslutningspligt og tilsyn.
Bilag:
Forslag til Regulativ
Regulativer for Otterup Kommune, Bogense Kommune og Søndersø Kommuner
Notat af 2. oktober 2006 – Louise Rasmussen
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Administrationens indstilling:
Det indstilles, at regulativet godkendes.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
” Det indstilles, at regulativet godkendes.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

207. Udbud af tømningsordning for bundfældnings- og samletanke
Sagsnr. 2006110020
Der er udarbejdet udbudsmateriale for udbud af tømningsordning for bundfældnings- og samletanke i Nordfyns Kommune.
Ordningen kommer til at omfatte ca. 2.500 bundfældningstanke og ca. 60 samletanke, og er udbudt for en 5-års periode: 2007 – 2011.
Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i Teknologisk Instituts ”Paradigma for udbudsmateriale ved tømning af bundfældningstanke” og ”Regulativ for
tømning af bundfældnings- og samletanke i Nordfyns Kommuner”.
Tømningsordningen udbydes i offentlig licitation.
Bilag:
Notat fra Teknisk Afdeling
Udbudsmateriale
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at udbudsmaterialet godkendes, og at der snarest annonceres og afholdes licitation.
Det indstilles ligeledes, at forvaltningen indgår kontrakt – jævnfør tildelingskriterier
– med den valgte entreprenør.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”Enkelte tilretninger i materialet foretaget.
Det indstilles, at Administrationens indstilling følges.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

208. Miljøcenter Fyn / Trekantområdet - forlængelse af nuværende bestyrelses mandat
Sagsnr. 2006110032

J.nr. 06.11.00

I bestyrelsesmøde den 7. november 2006 i Miljøcenter Fyn blev der orienteret om,
at interessentkommunerne skal kontaktes med henblik på, at nuværende bestyrelse og repræsentantskab får forlænget mandatet ind i 2007 og frem til Miljøcentret
er afviklet – formentligt den 31. marts 2007.
Bilag:
Referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2006.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”Det indstilles, at nuværende bestyrelse og repræsentantskab forlænges.
Hvis dette ikke er muligt i forhold til selskabets vedtægter indstilles, at Mogens
Christensen udpeges som kommunens repræsentant.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Carl Martin Christensen fortsætter i repræsentantskabet i afviklingsperioden.
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209. Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006110026

J.nr. 07.01.00

Der er udarbejdet forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Nordfyns Kommune.
For at kunne håndtere henvendelse på affaldsområdet efter 1. januar 2007 er der
foretaget tilrettelser af de 3 nuværende regulativer for husholdningsaffald.
Der er udarbejdet forslag til regulativ for henholdsvis tidligere Bogense, Otterup og
Søndersø Kommuner, som skal gælde i forsøgsperioden frem til 31. december
2008.
Regulativet er ændret i forhold til følgende besluttede ændringer i renovationsordningen:
• Spanden skal fremover købes eller lejes.
• Afbrænding af haveaffald, nærgenbrugsstationerne og genbrugspladserne er
harmoniseret og er således ens for alle borgere i Nordfyns Kommune.
• Volumenbaseret ordning er indarbejdet i regulativet for Otterup.
• Regulativet for Bogense er revideret dog uden ændringer for borgernes rettigheder.(regulativet var fra 1992).
• I Bogense skal det komposterbarre affald ikke længere frasorteres. I regulativet
opfordres der til hjemmekompostering.
• Ved tilmelding til standplads afhentning henledes grundejernes opmærksomhed
på Arbejdstilsynets anvisning nr. 4.1.0.1 af november 1993, om manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v.
• Bogenses ordning udvides med ugetømning i juni, juli og august.
Der er ikke foretaget andre ændringer i regulativerne.
Bilag:
Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Nordfyns Kommune
Notat af 15. november 2006
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”De tilrettede regulativer indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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210. Fremtidig anvendelse af Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS)
Sagsnr. 2006110024

J.nr. 07.01.00

På opfordring af regeringen har affaldsselskabet FAKS (Fyns Affalds Koordinerings
Selskab) valgt at give vedtægterne et servicetjek.
Både Otterup, Bogense og Søndersø Kommuner er medlem af FAKS.
FAKS har fremsendt en række spørgsmål til Sammenlægningsudvalgene om den
etablerede affaldskonsulentordning. Samtidig har de fremsendt en liste over hvilke
opgaver, der er obligatoriske i FAKS-regi og hvilke opgaver, der er valgfrie ydelser
efter betaling.
FAKS anmoder om en tilkendegivelse af hvilke opgaver, Nordfyns Kommune forventer at ville have løst i FAKS-regi fremover.
Tvungne ordninger:
Administration af affaldsforbrændingssamarbejdet
Administration af lossepladssamarbejdet i forbindelse med Sh. Lyndelse Losseplads
Frivillige ordninger:
Affaldskonsulentordningen
Fællesaftaler vedrørende salg af genanvendelige materialer
Rådgivningsopgaver, herunder forslag til regulativer og affaldsplaner
Transportørregistreringer (myndighedsopgave)
Informationskampagner
Bilag:
Notat af 3. november 2006 – Louise Rasmussen
A conto opkrævninger i 2006 for konsulentordning
Skrivelser fra KL
Skrivelse fra FAKS
Administrationens indstilling:
Affaldskonsulentordningen:
Nordfyns Kommune klarer selv rådgivningen af virksomhederne i stedet for at deltage i affaldskonsulentordningen.
Administrationen:
• skal foretage tilsyn på virksomhederne, og kan dermed kombinere tingene
• ved hvordan affaldssituationen ser ud i de enkelte virksomheder, og har nemmere ved at skride ind
• bestemmer serviceniveauet over for virksomheder i Nordfyns Kommune.
Denne rådgivning vil kræve ekstra ressourcer, som vil kunne finansieres af den udgift, som har været afholdt til affaldskonsulentordningen i FAKS - kr. 137.000 i
2006.
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Fællesaftaler vedr. salg af genanvendelige materialer
Teknisk Forvaltning ønsker selv at forhandle afsætningsaftaler på genanvendelige
materialer. Erfaringsmæssigt har Bogense Kommune, som ikke har benyttet sig af
de fælles afsætningsaftaler opnået bedre priser. Leder af genbrugspladserne fortsætter med at indgå disse aftaler.
Rådgivningsopgaver, herunder forslag til regulativer og affaldsplaner
Teknisk Forvaltning ønsker fortsat at bruge FAKS til udarbejdelse af regulativer og
planer.
Transportørregistreringer (myndighedsopgave)
Teknisk Forvaltning udfører selv registreringen af affaldstransportørerne. Tvivl om
hvorvidt FAKS må udføre denne opgave, da det er en myndighedsopgave.
Informationskampagner:
Teknisk Forvaltning laver selv informationskampagner, og benytter det materiale,
som kommer fra Miljøstyrelsen.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”Det indstilles, at Administrationens indstilling følges.
Det indstilles ligeledes, at det undersøges om FAKS-samarbejdet i det hele taget
kan afvikles eller indgå i andre samarbejder.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

211. Forslag til erhvervsaffaldsregulativ
Sagsnr. 2006110027

J.nr. 07.01.22

For at kunne håndtere henvendelse på erhvervsaffaldsområdet efter 1. januar 2007
er der udarbejdet et fælles regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald i Nordfyns
kommune.
De 3 regulativer i Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner er ens, da de alle er
udarbejdet af Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS).
Erhvervsaffaldsregulativet er delt op i en generel del, som omfatter de generelle
regler for affaldshåndteringen og en bilagsdel, som beskriver håndteringen af de
enkelte affaldstyper.
Denne opdeling gør det nemt at revidere regulativet i forhold til nye love for affaldsbortskaffelse, idet der blot skal udarbejdes et nyt bilag.
Det nye regulativ er ikke ændret i forhold til de gamle regulativer, dog er der ændret således, at der ikke længere er givet nogle bemyndigelser til FAKS.
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Dette sker under forudsætning af, at sag vedrørende det fremtidige samarbejde i
FAKS følges, og at FAKS fremover ikke bruges i så stort et omfang (se punkt 209).
Bilag:
Notat af 15. november 2006
Forslag til Regulativ
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”Det indstilles, at forslaget godkendes.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

212. Retningslinier for Genbrugspladser pr. 1. januar 2007
Sagsnr. 2006100004

J.nr. 07.04.00

Nærgenbrugsstationer:
Sammenlægningsudvalget godkendte i møde den 5. oktober 2006, at der opstilles
både papir-, flaske- og dåsecontainere på alle nærgenbrugsstationer.
Det blev samtidig besluttet, at der fremover ikke skal være indsamlingsordninger,
hvilket betyder, at der ikke indsamles papir ved husstandene, og at der ikke indsamles miljøfarligt affald ved husstande (miljøbilen).
Omfang af opstillingen af dåseigloer:
Igloer til dåser kan enten købes/leases eller lejes. Såfremt alle de nuværende nærgenbrugspladser skal udstyres med en dåseiglo, skal der anskaffes 68 igloer til en
pris på ca. kr. 4.500 pr. stk., i alt kr. 306.000.
Alternativt kan igloer lejes i et år til en pris på kr. 3.000 pr. stk. og derefter købes
til kr. 1.500 pr. stk.
Leje over en 3-årig periode er kr. 1.500 pr. år pr. stk. og derefter køb på kr. 500
pr. stk.
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Reduceret opstilling af dåseigloer:
Alternativt til den store løsning med opsætning af dåseigloer på alle nærgenbrugspladserne, kan der laves en forsøgsordning hvor der på udvalgte steder opsættes
dåseigloer.
Bilag:
Notat af 16. november 2006 – Louise Rasmussen
Oversigt over placering af nærgenbrugsstationer i Nordfyns Kommune
Beslutning fra Sammenlægningsudvalget den 5. oktober 2006
Administrationens indstilling:
Tømning og tilsyn af igloer foretages af eget personale:
Det indstilles, at tømningen af nærgenbrugsstationerne fremover foretages af genbrugspladsens medarbejdere, foreløbigt i en 1-årig forsøgsperiode for derefter at
tage en fornyet drøftelse, når vi kender opgavens omfang.
Det foreslås ligeledes, at alt tilsyn ved nærgenbrugsstationerne ligeledes fremover
foretages af genbrugspladsens medarbejdere, for dermed at kunne fortage tømning
og tilsyn i en arbejdsgang.
Samtidig vil genbrugspladsernes eget personale kunne stå for udbringning af affaldsspande m.v.
Det vurderes, at disse nye opgaver kan udføres inden for det nuværende budget,
idet udgifterne til fremmed entreprenør samt vejvæsnet kan finansiere det.
Ved at løse opgaverne med eget personale, opnås større fleksibilitet i forhold til at
dække åbningstiderne/vagterne.
Omfang af opstillingen af dåseigloer:
Udvalget anmodes om at tage stilling til hvor mange dåseigloer, der skal opstilles i
Nordfyns Kommune.
Transport af affald fra genbrugspladserne til affaldsmodtagerne:
Det indstilles, at disse aftaler forlænges, således at der i løbet af 2007 kan gøres
nogle erfaringer og dermed opnås bedre forudsætningerne for at lave nogle gode
kørselsaftaler.
Salg af kompostbeholdere:
Det foreslås, at kompostbeholdere fremover kan købes på genbrugspladserne.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”Det indstilles, at Administrationens indstilling følges, dog således at kontrakterne
om transport af affald fra genbrugspladserne forsøges forlænget indtil 31. december 2008.
Det indstilles ligeledes, at der opstilles tre dåseigloer i hver af de gamle kommuner
som en forsøgsordning.
Igloerne købes.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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213. Ændring af gebyrstruktur i Modtagestation Fyn I/S
Sagsnr. 2006100006

J.nr. 09.00.00

Bestyrelsen for Modtagestation Fyn I/S indstiller til Sammenlægningsudvalgene i de
nye kommuner på Fyn om at godkende en ændring af strukturen for opkrævning af
administrationsgebyrer.
På interessentkommunernes vegne administrerer Modtagestation Fyn I/S alt farligt
affald på Fyn samt varetager beredskabspligten med hensyn til i aktuelle tilfælde at
kunne bortskaffe farligt affald.
Til dækning af omkostningerne forbundet med disse ydelser, opkræver Modtagestation Fyn I/S administrationsgebyrer af alt farligt affald, der produceres på virksomheder i de fynske kommuner, uanset hvem der transporterer eller behandler affald.
I dag anvender Modtagestation Fyn I/S en vægtbaseret model for opkrævning af
administrationsgebyr, hvor der opkræves 0,17 kr./kg, farligt affald, der i dag produceres på virksomheder i de Fynske kommuner.
Fremover foreslås dette ændret til en model, hvor der opkræves et årsgebyr på 105
kr./år fra alle virksomheder på Fyn, som potentielt kan producere farligt affald.
Bilag:
Anmodning om ændring af gebyrstruktur i Modtagestations Fyns område
Kommentarer til budget 2007 fra Modtagestation Fyn I/S
Økonomiske oplysninger:
Ved ændring af gebyrstrukturen vil Modtagestation Fyn ændre sine indtægter som
følger:
Nuværende ordning: 12.500 t. á kr. 170
kr. 2.125.000
Ny ordning:
28.000 virk. á kr. 105,00
kr. 2.940.000
Merindtægt:
kr.
815.000
Merindtægten skal dække følgende:
Forventet underskud 2006 (manglende indtægter)
Omkostninger til udsøgninger af virksomhederne til
brug for den nye ordning
Øgede omkostninger til advokat og revisor
Difference

-400.000
kr.

-280.000
-150.000
-15.000

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2006:
”Det indstilles til godkendelse, at gebyrstrukturen ændres.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

7. december 2006

Side: 242

214. Aftale om etablering af jobcenter
Sagsnr. 2006050010

J.nr. 15.00.10

I forbindelse med etableringen af jobcentre skal der indgås etableringsaftale mellem stat og kommune for samtlige jobcentre. Der skal nærmere beskrives organisation af jobcentrets opgaver ved at angive, hvordan det enkelte jobcenter vil varetage beskæftigelsesdelen.
Etableringsaftalen skal sikre, at det kommende samarbejde mellem staten og
kommunerne i jobcentret er i overensstemmelse med lovens principper om én indgang for borgere og virksomheder, at kommunen og staten samarbejder om løsningen af såvel den statslige som den kommunale beskæftigelsesindsats, og at
samarbejdet i jobcentret er målrettet de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet.
Etableringsaftalen er grundlaget for selve opstartsfasen for jobcentrene, og det er
ikke meningen, at aftalen skal opdateres.
Det foreslås, at etableringsaftalen forelægges for det Lokale Beskæftigelsesråd.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af statslige og kommunale medarbejdere, der har udarbejdet et færdigt forslag.
Statens beskæftigelseschef Birger Stein Christensen har i forbindelse med et møde
den 27.10. 2006 forhåndsgodkendt etableringsaftalen.
Aftalen har været forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i et møde den 16. august 2006,
hvor aftalen ikke var færdigudarbejdet.
Bilag
Etableringsaftalen for Jobcenter Nordfyn
Bilag nr. 1 – redegørelse for indfasning af målgrupper
Bilag nr. 2 – aftale om bygnings- og lokalestruktur hos Nordfyns Kommune
Bilag nr. 3 – aftale om leje af arbejdspladser hos Nordfyns Kommune
Bilag nr. 4 – åbningstider i Jobcenter Nordfyn
Bilag nr. 5 – økonomisk beregning af husleje for statens andel af jobcentret
Økonomiske konsekvenser:
Staten skal hvert år betale for 11 arbejdspladser á 40.705 kr. = 447.755 kr.
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at aftaleudkastet godkendes og sendes til Det lokale Beskæftigelsesråd til orientering.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2006:
”Aftaleudkastet indstilles godkendt.
Sendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.”
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Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

215. Beskæftigelsesplan for 2007
Sagsnr. 2006110013

J.nr. 15.20.01

I det nye beskæftigelsessystem, der træder i kraft fra den 1. januar 2007, skal de
ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, dels for den samlede indsats i jobcentret dels for henholdsvis den statslige og kommunale del af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal være statens og
kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.
Selvom det ikke i lovgivningen har været forudsat, at der i 2006 skal udarbejdes en
egentlig beskæftigelsesplan for 2007, har Arbejdsmarkedsstyrelsen været enige
med KL om at anbefale, at kommuner og stat for 2007 udarbejder en ”light”udgave af beskæftigelsesplanen, som et led i forberedelse af de nye jobcentre.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt notat af den 5. juli 2007, hvor der fremgår
en anbefaling af, hvilke områder beskæftigelsesplanen skal indeholde.
Arbejdsministeren har ved brev af den 5. juli 2006 fastlagt beskæftigelsespolitiske
indsatsområder og mål for 2007.
Det vil være naturligt at inddrage LBR i udarbejdelse af beskæftigelsesplanen.
Der afholdes et møde den 28. november 2006 mellem Arbejdsmarkedsudvalget og
LBR.
Bilag:
Beskæftigelsesplan for Nordfyns Jobcenter.
Notat af den 5. juli 2006 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen – udarbejdelse af en beskæftigelsesplan ”light” for 2007.
Skrivelse af den 5. juli 2006 om udmeldelse af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2007 fra Beskæftigelsesministeren.
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Administrationens indstilling:
Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig beskæftigelsesplanen samt
sender den til LBR (det lokale beskæftigelsesråd) til fælles drøftelse den 28. november 2006. Herefter sendes planen til drøftelse i Sammenlægningsudvalget for
Nordfyns Kommune.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2006:
”Beskæftigelsesplan 2007 indstilles godkendt.
Beskæftigelsesplan 2007 sendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til fælles drøftelse.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

216. Produktionshøjskolerne
Sagsnr. 2006050008

J.nr. 15.08.07

Arbejdsmarkedsudvalget v/formand Bent Erik Hansen har i skrivelse af den 25. juli
2006 tilskrevet bestyrelsesformand og forstander for Søndersø Produktionshøjskole
og Otterup Produktionshøjskole, hvor bestyrelserne opfordres til at fremkomme
med oplæg vedrørende sammenlægning af de 2 skoler under én ledelse.
Der er nu indgået svar fra henholdsvis Søndersø Produktionshøjskole og Otterup
Produktions-højskole.
Desuden foreligger rapport vedrørende sammenlægning af Otterup Produktionshøjskole og Søndersø Produktionshøjskole udarbejdet af Anders Hess, Produktionsskole Foreningen.
Formanden for Søndersø Produktionshøjskole, Birthe Rasmussen og formanden for
Otterup Produktionshøjskole, Kurt Christensen var indbudt til mødet kl. 17.00 for at
drøfte de indkomne svar på forespørgsel fra Arbejdsmarkedsudvalget.
I stedet for Kurt Christensen deltog Bente Egeskov.
Bilag:
Skrivelse af den 7. november 2006 fra bestyrelsen for Søndersø Produktionshøjskole.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

7. december 2006

Side: 245

Skrivelse af den 6. november 2006 fra bestyrelsen for Otterup Produktionshøjskole.
(Under lukket punkt henligger indstilling fra bestyrelsen.)
Rapport af den 26. oktober 2006 fra Produktionsskole Foreningen.
Forslag til vedtægter for den selvejende institution Nordfyns Produktionshøjskole.
Forslag til forretningsorden for den selvejende institution Nordfyns Produktionshøjskole.
2 breve fra Undervisningsministeriet.
Skrivelse af den 20. april 2006 fra Søndersø Produktionshøjskole.
Vedtægter for Søndersø Produktionshøjskole.
Vedtægter for Otterup Produktionshøjskole.
Undervisningsministeriets Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler
(blev udleveret på mødet)
På sagen beror endvidere følgende bilag:
Debatoplæg om Nordfyns Produktionshøjskole udarbejdet af Otterup Produktionshøjskole.
Lov om produktionsskoler – nr. 1124 af den 29. december 1999.
Økonomiske konsekvenser:
Der betales et grundtilskud på 403.000 kr. pr. produktionshøjskole. Hvis der foretages en sammenlægning af de 2 produktionshøjskoler kan der bespares 403.000
kr.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2006:
”Der indkaldes til fællesmøde med de 2 bestyrelser, hvori borgmester Bent Dyssemark, udvalgsformand Bent Erik Hansen og forvaltningschef Erik Larsen deltager.
Formålet med mødet er at opnå fuld enighed om den fremtidige struktur på området.
Udvalget indstiller, at såfremt der ikke opnås enighed lukkes begge skoler, og der
oprettes en ny skole med 2 afdelinger.”
Fællesmødet afholdes den 27. november 2006. Indstilling herfra vil foreligge til
mødet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Det indstilles, at der udbetales ét grundtilskud fra 2008.
Grundtilskuddet tilfalder Søndersø Produktionshøjskole.
Christian Sommerlund fastholder Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 15. november 2006.”
BESLUTNING:

Punktet tages af dagsordenen.
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217. Godkendelse af forslag til frivillighedspolitik samt fordelingspolitik
vedrørende § 18
Sagsnr. 2006110016

J.nr. 16.00.13

I forbindelse med kommunesammenlægningen skal de tre kommuners frivillighedspolitik og fordelingspolitik harmoniseres.
Nordfyns Frivillige Netværk har fremsendt forslag til dette.
Forvaltningen har med udgangspunkt i deres oplæg udarbejdet forslag til Nordfyns
Kommunes frivillighedspolitik og fordelingspolitik.
§115-midler bliver 1. januar 2007 til §18-midler.
Da amterne nedlægges, overføres deres del af de nuværende §115-midler til kommunerne. Det præcise beløb, der tildeles Nordfyns Kommune, har ikke været muligt
at få oplyst fra Socialministeriet.
Bilag:
Vejledning nr. 3 af 5. januar 2006 om kommuner og amters samspil med frivillige
sociale organisationer og foreninger.
Forvaltningens forslag til frivillighedspolitik og fordelingspolitik samt ansøgningsskema.
Nordfyns Frivillige Netværks forslag til frivillighedspolitik og fordelingspolitik.
Høringssvar fra Handicaprådet og Sammenlægningsældrerådet vedr. Nordfyns Frivillige Netværks forslag til frivillighedspolitik og fordelingspolitik.
Økonomiske oplysninger:
De tre kommuners budget udgør kr. 900.000.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2006:
”Udvalget indstiller forvaltningens forslag til Frivillighedspolitik og Fordelingspolitik
godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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218. Køkkenområdet i 2007 samt takster på plejeområdet
Sagsnr. 2006080011

J.nr. 16.08.04

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at køkkenet på Solgården i Bogense skulle fortsætte uændret i 2007. Der blev samtidig tilbageført kr. 2.000.000
til ældreområdets budget.
En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til prissætning samt lavet en analyse af
madleverancen.
Social- og sundhedsudvalget skal beslutte køkkenernes:
• organisering
• ledelse
• produktionsmetode og leverance
• tilbud i cafeen
• fastsættelse af brugerbetalingen.
Socialchef Kurt Holmsted deltog i behandlingen af dette punkt.
Bilag:
Arbejdsgruppens forslag.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2006:
”Der ønskes én organisation og én ledelse.
Kommunen inddeles i 2 distrikter:
Ét distrikt omfattende tidligere Bogense Kommune og ét distrikt omfattende tidligere Søndersø og Otterup Kommuner.
Solgårdens køkken leverer uændret døgnkost til såvel Solgården som Søbo samt
middagsportioner til Caféen på Solgården, og Centralkøkkenet i Otterup leverer
fortsat mad til hjemmeboende pensionister i Otterup og Søndersø Kommuner samt
plejecentrene i Søndersø.
Fastsættelse af brugerbetalingen:
Det indstilles:
Døgnkost på plejecentrene
kr. 99
Udbetaling til leve- og bomiljøernes kostkasser:
morgenmad
kr. 10
middagsmad
kr. 20
aftensmad
kr. 15
drikkevarer
kr. 5
Hovedret, stor
kr. 46
Hovedret, almindelig
kr. 40
Biret/suppe/øllebrød/råkost
kr. 10
Aftensmad/madpakker
kr. 24
Vask:
Det indstilles, at beboerne på plejecentrene tilbydes vask for en takst på kr. 350 pr.
måned.
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Forsikring:
Det indstilles, at beboerne på plejecentrene tilbydes en kommunal tegnet privatansvars- og løsøreforsikring for kr. 20 pr. måned.
Dorte Schmidt Brown finder det uacceptabelt, at maden til Caféen tilbydes til samme pris som de normalt visiterede.
For det kommunale tilskud der gives til Caféen, kunne man nedsætte døgnkostprisen med kr. 1,50 for de normalt visiterede pensionister.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at beboerne tilbydes en kommunalt tegnet privat ansvars- og løsøreforsikring billigst muligt.”
BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Socialudvalget anmodes om at se på muligheden for at etablere en ”cafe-løsning” i Otterup og Søndersø efter Bogensemodellen.

219. Forslag til procedure og rammer for udarbejdelse af Børne- ungepolitik
Sagsnr. 2006110004

J.nr. 16.03.00

Administrationen har udarbejdet forslag til procedure og rammer for udarbejdelse
af Børne- Ungepolitik for Nordfyns Kommune.
Alle kommuner skal inden udgangen af 2006 udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik. Politikken beskriver sammenhængen mellem det generelle og
forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov
for særlig støtte – jævnfør Servicelovens § 4, stk. 2.
Kommunernes arbejde med en sammenhængende børne- og ungepolitik er et led i
Anbringelsesreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2006.
Det foreslås, at børne- og ungepolitikken skal omhandle alle børn mellem 0 og 18
år i Nordfyns Kommune, og at politikken og indsatsen overfor udsatte børn og unge
med behov for særlig støtte skal være en naturlig del af den samlede børne- og ungepolitik.
Bilag:
Forslag til procedure og rammer for udarbejdelse af Børne- ungepolitik.
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Administrationens indstilling:
Det indstilles, at forslaget godkendes.
Beslutning i Familieudvalget den 7. november 2006:
”Administrationens indstilling indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

220. Anvisningskriterier for dagpleje og daginstitutioner i Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006100003

J.nr. 16.06.02

Pladsanvisningen fremsender revideret forslag til anvisningskriterier for optagelse i
daginstitutioner og dagpleje.
Væsentligste ændring er, at tilskud til privat pasning foreslås ydet for en periode på
min. 3 måneder.
Endvidere er i forslaget indarbejdet et afsnit om Tilskud til pasning af egne børn og
ventelisteforhold for Børn fra andre kommuner.
Bilag:
Revideret notat - Central pladsanvisning for Nordfyns Kommune, dateret den 27.
oktober 2006.
Beslutning i Familieudvalget den 10. oktober 2006:
”Indstilles godkendt med de af Familieudvalget vedtagne justeringer.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2006:
”Udgår – tilbagesendes Familieudvalget.”
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at det reviderede forslag af 27. oktober 2006 godkendes.
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Beslutning i Familieudvalget den 7. november 2006:
”Administrationens indstilling indstilles godkendt med flg. ændringer:
• I afsnittet ”Ved tilflytning” ----- på side 1 slettes ”dog senest 2 måneder ---”.
• På side 3 ombyttes de 2 sidste afsnit.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

221. Godkendelse af pris og leverandørkrav, herunder godkendelse af takster for afregning til private leverandører i 2007
Sagsnr. 2006110029

J.nr. 16.08.36

Ifølge §91 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen én gang om året fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og leverandørkrav, der stilles til leverandører af
personlig pleje og praktisk hjælp, herunder godkendelse af takster for afregning til
de private leverandører.
Kvalitets- og leverandørkrav for personlig pleje og praktisk hjælp, gældende fra 1.
januar 2007, er revideret med udgangspunkt i Nordfyns Kommunes nugældende
leverandør og kvalitetskrav.
Takstberegning udarbejdes af Økonomisk afdeling, Otterup. De endelige færdigberegnede takster vil først foreligge til Social- og sundhedsudvalgets møde.
Takstberegningen tager udgangspunkt i budget 2006 og i beregningen indgår
blandt andet løn til Hjemmeplejen, fællesudgifter indenfor Ældreområdet, udgifter
til rådhuset samt leveret tid hos borgerne.
Takster vedrørende frit valg, fordelt på de 3 nordfynske kommuner, gældende for
2006, fremgår af nedenstående oversigt:

Praktisk hjælp
Personlig pleje hverdage fra
06. – 17.00
Personlig pleje hverdage fra
17.00 – 23.00
Personlig pleje alle dage fra
23.00 – 06.00 samt /weekend
søgnehelligdage

Bogense
266 pr. time
kl. 268 pr. time

Otterup
262 pr. time
275 pr. time

Søndersø
274 pr. time
290 pr. time

kl. 287 pr. time

384 pr. time

346 pr. time

kl. 287 pr. time
og

384 pr. time

363 pr. time
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Takster vedr. frit valg hjemmehjælpsområdet for Nordfyns Kommune, gældende for 2007.
Praktisk hjælp………………………………………………………………..……………..

kr.

Personlig pleje hverdage fra kl. 06-17.00…………………………………...

kr.

Personlig pleje fra kl. 17.00 – 06.00 samt weekend og søgnehelligdag

kr.

Bilag:
Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp med tilhørende
bilag 1 – 4.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2006:
”Følgende takster indstilles:
Praktisk bistand:
kr. 251,00
Personlig pleje dag
kr. 258,00
Personlig pleje øvrige tider
kr. 325,00
Frit-valgs-priser mad:
Almindelig hovedret
Biret
Udbringning pr. hovedret

kr.
kr.
kr.

50,93
12,73
4,97”

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.
Kvalitets- og leverandørkravene indstilles ligeledes godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

222. Principper for tilskud til svømmeklubber
Sagsnr. 2006100024

J.nr. 18.15.00

Erhvervs- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 12. oktober 2006 under
punkt 47 administrationens forslag til principper for tilskud til svømmeklubber.
Udvalget besluttede at sende forslaget: ”Principper iht. forslag 4 i notat af 7. august
2006, Svømmehalstilskud”, til høring i svømmeklubberne og i Styregruppen for
Byordning.
Forslag 4 indebærer, at Bogense Svømmeklub og Svømmeklubben Flipper i Otterup
vil få godkendt tilskud til ens aktivitetsniveau på max. 629 timer årligt, og at den
tilskudsberettigede timeleje ligeledes bliver ens for de to klubber, nemlig 700 kr.
pr. time (2006 priser).
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Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 12. oktober 2006:
”Forslag til principper iht. forslag 4 i ”Svømmehalstilskud” af 7. august 2006 for tilskud til svømmeklubber sendes til høring i svømmeklubberne og i styregruppen for
Byordning.”
I høringssvaret fra Styregruppen for Folkeoplysning foreslås, at Bogense Svømmeklub får godkendt tilskud til et aktivitetsniveau på 500 timer årligt, og at den tilskudsberettigede timeleje udgør 900 kr. pr. time. For Svømmeklubben Flipper’s
vedkommende foreslås, at der godkendes tilskud til et aktivitetsniveau på 625 timer, og at den tilskudsberettigede timeleje udgør 700 kr.
Af høringssvarene fra Folkeoplysningsudvalgene i Søndersø, Bogense og Otterup
Kommuner og fra svømmeklubben i Bogense fremgår, at udvalgene støtter det forslag, som Styregruppen har peget på i sit høringssvar.
Bilag:
Administrationens forslag af 7. august 2006, Svømmehalstilskud.
Høringssvarene ligger i sagen.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.
Økonomiske oplysninger:
De foreslåede ændringer er udgiftsneutrale.
Administrationens indstilling:
Forslag til principper for tilskud til svømmeklubber forelægges til politisk beslutning.
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. november 2006:
”Principperne i Styregruppens ændringsforslag til det af Erhvervs- og Fritidsudvalget fremsendte forslag indstilles godkendt, dvs. max. 500 timer til Bogense Svømmeklub og max. 625 timer til Flipper.
Budgetrammen er den i budget 2007 vedtagne.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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223. Godkendelse af Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion
Fyn
Sagsnr. 2006110047

J.nr. 20.00.00

I 2006 indgik de 32 kommuner på Fyn et forpligtende samarbejde som Kulturregion
Fyn.
Efterfølgende er der udarbejdet et forslag til Kulturaftale mellem Kulturministeren
og Kulturregion Fyn for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010.
Hovedformålet med Kulturaftalen er at fastholde og udbygge den kulturpolitiske
dialog og værdidebat mellem de forskellige geografiske niveauer i kulturpolitikken.
Et rigt kulturliv i hele landet kan fremmes ved at skabe og styrke kulturelle fyrtårne.
Formålet er endvidere:
o
o
o
o
o
o

at understøtte kommunernes engagement på kulturområdet
at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne
at give større dispositionsfrihed, forbedre ressourceudnyttelsen og fremme
den kulturelle udvikling på det lokale niveau
at sætte fokus på mål og resultater i den lokale kulturpolitik
at fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og
aktiviteter i regionen med vægt på kvalitet
at opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn
for det samlede kulturliv i hele landet.

Kulturaftalen fastlægger samtidig rammerne for de statslige tilskud i perioden.
Da Kulturaftalen er omfattet af § 14, stk. 1, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets
bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen – nr. 1102 af 12. december 2002) skal aftalen efterfølgende
godkendes af Statsamtet.
Bilag:
Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Fyn for perioden 1. januar
2007 til 31. december 2010.
Skrivelse af 21. november 2006 til Odense Kommune fra Statsamtet Sønderjylland.
Administrationens indstilling:
Administrationen anbefaler, at Kulturaftalen indstilles til godkendelse under forudsætning af Tilsynsrådets godkendelse.
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 7. december 2006:
”Administrationens indstilling indstilles godkendt.”
BESLUTNING:
Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.
224. Godkendelse af vedtægter for Nordfyns Musikskole
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J.nr. 20.07.01

Familieudvalget besluttede i sit møde den 10. oktober 2006, at punkt 51, Vedtægter for Nordfyns Musikskole, skulle udgå af dagsordenen.
Foranlediget af denne beslutning har administrationen foretaget en mindre revision
af det tidligere forelagte forslag til Vedtægter for Nordfyns Musikskole af 27. september 2006.
I det reviderede forslag af 27. oktober 2006 er den væsentligste ændring i forhold
til det oprindelige forslag, at der i § 4 er foretaget en præcisering af, at der er 1
støtteforening og ikke som i det tidligere forslag 3 støtteforeninger.
Bilag:
Vedtægter for Nordfyns Musikskole af 27. oktober 2006.
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at de reviderede vedtægter godkendes og efterfølgende fremsendes
til godkendelse i Kunststyrelsen.
Beslutning i Familieudvalget den 15. august 2006:
”Indstilles godkendt”.
Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:
”Udgår.”
Beslutning i Familieudvalget den 10. oktober 2006:
”Udsat.”
Beslutning i Familieudvalget den 7. november 2006:
”Vedtægter for Nordfyns Musikskole af 27. oktober 2006 indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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225. Ændrede betalingsfrister for forbrugsafgifter
Sagsnr. 2006060016

J.nr. 25.45.00

Sammenlægningsudvalget godkendte i juni 2006 betalingsfristerne for 2007 for
kommunale krav.
For forbrugsafgifter blev det vedtaget, at betalingerne skulle fordeles over 3 rater.
Begrundelsen var, at der var tale om store rater, da forbrugsafgifterne omfattede
spildevand, tømningsordning, renovation og varme (kun i Otterup).
Nu forventes varmeforsyningen i Otterup overdraget til Odense Kommune pr. 1.
januar 2007.
Derfor foreslår administrationen, at antallet af rater nedsættes til 2 med forfald den
1. april og 1. oktober.
For 2007 foreslås følgende betalingsfrister:
Krav

Forfaldsdato

Spildevand, tømningsordning, renovation
Ejendomsskat og rottebekæmpelse
Dagpleje, daginstitution og
SFO

1. april og 1. oktober

Underholdsbidrag
Musikskole
Husleje
Havne- og marinaafgifter

Sidste rettidige betalingsdato
1. maj og 1. november

1. marts og 1. september

15. marts og 15. september
Første dag i måneden i 11 Den 5. i måneden i 11
måneder.
måneder.
Juli måned betalingsfri.
Juli måned betalingsfri.
Første dag i måneden.
Den 10. i måneden.
Første dag i måneden i 11 Den 5. i måneden i 11
måneder.
måneder.
Juli måned betalingsfri.
Juli måned betalingsfri.
Første dag i måneden i 12 Den 3. i måneden.
måneder.
15. januar og 15. juli
1. februar og 1. august

Økonomiske konsekvenser af ændrede betalingsfrister
Ingen rentemæssige konsekvenser.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

226. Valg til Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2007
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J.nr. 84.04.00

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 og vedtægt for Folkeoplysningsudvalg i Nordfyns Kommune, er der den 15. november 2006 afholdt valg til
Folkeoplysningsudvalget for perioden 2007 – 2009.
Sammensætningen af medlemmer fremgår af ”Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
i Nordfyns Kommune” kapitel 2, § 3 således:
”Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer:
A. 3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen blandt dennes midte. Den ene
af disse medlemmer er formanden for Erhvervs & Fritidsudvalget.
B. 2 medlemmer valgt af foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter
undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne (Folkeoplysende voksenundervisning)
C. 7 medlemmer valgt af foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter
aktiviteter for børn og unge (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde)
D. 1 medlem valgt af lokale handicapforeninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter aktiviteter for børn og unge (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde)
Såfremt der ikke findes lokale handicapforeninger, eller disse ikke fremsætter ønske om at blive repræsenteret, udpeges i stedet 8 medlemmer fra foreninger, hvis
virksomhed hovedsageligt omfatter aktiviteter for børn og unge (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde).
For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.”
Af vedtægtens § 5 stk. 7 og 8, fremgår endvidere:
”Stk. 7.: Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til
Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.
Stk. 8: Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter dette fremkomne indstillinger fra de ovenfor nævnte organisationer m.v.”
På valgmødet den 15. november 2006, blev der opnået enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget som følger:
B: Folkeoplysende Voksenundervisning
1. medlem: Kaj Andersen, Rasmus Nielsensvej 64, 5471 Søndersø
stedfortræder for 1. medlem: Ellen Hansen, Vædevej 21, 5462 Morud
stedfortræder for 1. medlem: Henrik Nielsen, Mosevej 1, 5400 Bogense
2. medlem: Mogens Jørgensen, Bredbjergvej 64, 5462 Morud
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stedfortræder for 2. medlem: Åse Lundsgaard, Tevringevej 61, 5462
Morud
stedfortræder for 2. medlem: Erik Ladefoged, Rue Hed 23, 5462 Morud
C: Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde
1. medlem: Jens Otto Dalhøj, Rugbjerg 24, 5400 Bogense
Stedfortræder: Trine Schonnings, Gyldensteensvej 66, 5400 Bogense
2. medlem: Kjeld Pedersen, Bodøparken 33, 5400 Bogense
Stedfortræder: Klaus Bentzen, Oslovej 28, 5400 Bogense
3. medlem: Jan Erik Henriksen, Strandvejen 20, 5450 Otterup
Stedfortræder: Lillian Hansen, Nr. Næråvej 36, 5450 Otterup
4. medlem: Freddy Larsen, Fresiavænget 17, 5450 Otterup
Stedfortræder: Asbjørn Christensen, Brale 22, 5450 Otterup
5. medlem: Niels Erik Kristensen, Møllerled 36, 5400 Bogense
Stedfortræder: Steen Hansen, Sømarksvej 90, 5471 Søndersø
6. medlem: Bente Nicolaisen, Havrekær 35, 5474 Veflinge
Stedfortræder: Preben Jensen, Himmelstrupvej 68, 5462 Morud
7. medlem: Steen Pedersen, Gl. Hedevej 11, 5450 Otterup
Stedfortræder: Anne-Grethe Hansen, Sømarksvej 230, 5471 Søndersø
8. medlem: Flemming Skov Christensen, Ruevej 70, 5462 Morud
Stedfortræder: Poul Erik Larsen, Fjællebrovej 25, 5471 Søndersø
D: Lokale handicapforeninger:
Der forefindes ikke lokale handicapforeninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter aktiviteter for børn og unge, hvorfor der er udpeget 8 mandater under kategori C.
Bilag:
Indstillinger fra foreningerne ligger i sagen.
Indstilling:
Det indstilles, at sagen tages til efterretning, idet der blev opnået enighed på valgmødet, og medlemmerne således er valgt jf. § 5 stk. 7 i ”Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune”.
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 7. december 2006:
”Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.
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227. Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006030050

o

J.nr. 00.01.00

KL fremsender Nyt fra KKR Syddanmark nr. 4/oktober 2006.

BESLUTNING:

Til efterretning.

228. Anmodning om udtrædelse af Sammenlægningsudvalget
Sagsnr. 2006120001

J.nr. 00.01.00

Erik Hansen, Socialdemokraterne fremsender ved skrivelse af 30. november 2006
anmodning om at udtræde af Kommunalbestyrelsen efter det sidste ordinære møde
i Sammenlægningsudvalget den 7. december 2006 af helbredsmæssige årsager.
Det fremgår af den kommunale valglovs §103, stk. 1 at et medlem efter anmodning
skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig
grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Det fremgår endvidere af stk. 2, at
afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af
Kommunalbestyrelsen.
Når et medlem i valgperiodens løb udtræder, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i §91 i det pågældende medlems sted – jævnfør §104 i samme
lov.
Valgt som 1. stedfortræder er Benno Frandsen.
Bilag:
Skrivelse af 30. november 2006 fra Erik Hansen
Uddrag af Valgloven.
BESLUTNING:

Anmodningen imødekommet. Fratræden sker ved udgangen af
2006.
Erik Hansen erklærede sig inhabil og forlod mødet.
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229. LUKKET PUNKT: Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017

230. LUKKET PUNKT: Resultat af udbud af skadedyrsbekæmpelse
Sagsnr. 2006050007

J.nr. 09.13.01

231. LUKKET PUNKT: Resultat af udbud af gadelys
Sagsnr. 2006030005

232. LUKKET PUNKT: EU-udbud af forsikringer-tilbud
Sagsnr. 2006070002

J.nr. 83.15.15
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