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21. Valg af medlem til Nordfyns Gymnasiums midlertidige bestyrelse
Sagsnr. 2006020002

J.nr. 00.01.00

Rektor for Nordfyns Gymnasium anmoder ved brev af 13. december 2005
Sammenlægningsudvalget om at indstille et medlem til den midlertidige bestyrelse
for Nordfyns Gymnasium. I henhold til lov om ligestilling skal man udbede sig 2
kandidater (1 kvindelig og 1 mandlig)
Den midlertidige bestyrelse skal forberede overgangen af gymnasiet til selveje.
Den midlertidige bestyrelse nedsættes med virkning fra den 1. januar 2006 til 31.
december 2006, eller indtil der er udpeget en ny bestyrelse for den selvejende
institution.
BESLUTNING:

Erik Hansen og Dorte Schmidt Brown indstiller.

22. Orientering om væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i
2006
Sagsnr. 2006020003

J.nr. 00.01.00

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 10. januar 2006 skal de kommuner, der indgår i en sammenlægning,
oversende følgende oplysninger til sammenlægningsudvalgene:
1. Budget 2006
2. Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo 2005 og
gennemsnitlige saldi over de seneste 12 måneder på funktionerne 9.01-9.11
og 9.50 i det kommunale budget- og regnskabssystem (kassekreditreglen).
3. Oversigt over kontrakter, indgået i perioden 15. oktober 2005 – 1. januar
2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.
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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:
Notat af 16.01.2006 vedr. Økonomiske oplysninger til Sammenlægningsudvalget er
vedlagt dagsordenen.
Indstilling:
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt.

23. Bekendtgørelse om væsentlige økonomiske dispositioner i 2006
Sagsnr. 2006020003

J.nr. 00.01.00

Den 19. december 2005 udsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet en
bekendtgørelse om Sammenlægningsudvalgets mulighed for at regulere væsentlige
økonomiske dispositioner i kommunalbestyrelserne i 2006. Bekendtgørelsen trådte i
kraft 1. januar 2006.
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Af bekendtgørelsen fremgår bl.a.:
1) At Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelserne at reducere i
de vedtagne drifts- og anlægsbudgetter for 2006. Pålæg skal ske senest 15. februar
2006.
2) At Sammenlægningsudvalget skal godkende alle tillægsbevillinger på drift og
anlæg, der vedrører 2006. Dog kan Sammenlægningsudvalget inden 1. februar
2006 beslutte ikke at kræve godkendelse for tillægsbevillinger op til 0,5 mio. kr.
3) At Sammenlægningsudvalget skal godkende alle anlægsprojekter og leje-,
leasing ol. kontrakter over 0,5 mio. kr., der har udgiftsmæssige bindinger fra 2007.
Grænsen på 0,5 mio. kr. kan Sammenlægningsudvalget inden 1. februar 2006
vælge at nedsætte.
Bilag:
Bekendtgørelse af 19. december 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ligger
i sagen.
Notat af 16. januar 2006 er vedlagt dagsordenen.
Indstilling:
Formanden indstiller, at Sammenlægningsudvalget ikke
tillægsbevillinger på drift og anlæg i 2006 på under 0,5 mio. kr.
BESLUTNING:

skal

godkende

Indstillingen godkendt.

24. Politisk struktur
Sagsnr. 2006020004

J.nr. 00.18.00

De 3 kommunalbestyrelser godkendte på møderne den 13. juni og den 1. september
2005 forslag til den fremtidige ad hoc-udvalgsstruktur for NyBogense Kommune.
Strukturen indebærer, at der udover et økonomiudvalg nedsættes et familieudvalg,
et social- og sundhedsudvalg, et teknik- og miljøudvalg, et erhvervs- og
fritidsudvalg og et arbejdsmarkedsudvalg.
Forinden NyBogense Kommune pr. 1. januar 2007 overgår til at være Bogense
Kommune skal der senest den 15. december 2006 finde en konstituering sted, jf.
Lov om revision af den kommunale inddeling § 8. Det aftales på et senere tidspunkt,
hvornår konstitueringen finder sted.
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Bilag:
Forslag til politisk organisation for NyBogense Kommune er vedlagt dagsordenen.
Indstilling:
Formanden indstiller, at forslaget godkendes.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt.

25. Anmeldelse af valggrupper
Sagsnr. 2006020005

J.nr. 00.01.00

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3 skal medlemmerne af
Sammenlægningsudvalget anmelde for formanden de grupper, hvori medlemmerne
stemmer sammen ved valg til ad hoc udvalg.
BESLUTNING:

1 valggruppe bestående af 13 personer (V, B, F, O, N) og en
valggruppe bestående af 11 personer (A, C) blev anmeldt.

26. Valg af ad hoc udvalg
Sagsnr. 2006020006

J.nr. 00.01.00

26.1 Valg af 7 medlemmer til Økonomiudvalget
BESLUTNING:

Bent Dyssemark
Morten Andersen
Tessa Gjødesen
Christian Sommerlund
Erik Hansen
Arne Kruse
Carl Martin Christensen
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Bo Jakobsen
Dorte Schmidt Brown
Anders Fog Petersen
Gert Rasmussen
Børge Nielsen

Valg af 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget

BESLUTNING:

26.5

Steen Brydegaard
Dorte Schmidt Brown
Anders Fog Petersen
Tessa Gjødesen
Jørgen Simonsen
Torben Skovhus
Eva Laut Andersen

Valg af 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget

BESLUTNING:

26.4

Side: 25

Valg af 7 medlemmer til Familieudvalget

BESLUTNING:

26.3

25. januar 2006

Mogens Christensen
Ole Taustrup Hansen
Holger Pedersen
Kim Johansen
Carl Martin Christensen

Valg af 5 medlemmer til Erhvervs- og Fritidsudvalget

BESLUTNING:

Kurt Christensen
Jørgen Meier Sørensen
Morten Andersen
Pia Longet
Ingmar Madsen
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26.6 Valg af 5 medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget
BESLUTNING:

Bent Erik Hansen
Christian Sommerlund
Jørgen Meier Sørensen
Arne Kruse
Børge Nielsen.

27. Administrativ struktur
Sagsnr. 2006020007

J.nr. 00.18.00

På det fælles kommunalbestyrelsesmøde den 1. september 2005 i Bogense blev det
besluttet, at 2 modeller til administrativ struktur oversendes til beslutning i
Sammenlægningsudvalget og at der udarbejdes konkrete beslutningsgrundlag
dertil.
På baggrund heraf er der udarbejdet ”Forslag til administrativ organisering i
NyBogense Kommune”, som indeholder 2 modeller til en fremtidig administrativ
struktur.
Den grundlæggende forskel på de 2 modeller er direktionens størrelse.
I model 1 udgøres direktionen af 4 – kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og
2 forvaltningschefer.
I model 2 udgøres direktionen af 2 – kommunaldirektør og vicekommunaldirektør.
De øvrige chefer indgår i begge modeller.
Forslagene lægger sig tæt op ad den politiske struktur, således at de nedsatte ad
hoc udvalg afspejles i den måde, administrationen er organiseret på.
Bilag:
Forslaget er vedlagt dagsordenen.
Beslutning i Midlertidigt Tværgående Hovedsamarbejdsudvalgs møde den
12. januar 2006:
” Medarbejderne er positive overfor grundtanken i model 1, da den sikrer én person
fra direktionen på hvert rådhus. Det politiske niveau er sikret gennem ansvar
fordelt på 4 personer. Derudover har vi modtaget forslaget som orientering.”
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Indstilling:
Formanden indstiller, at model 1 vedtages som administrativ struktur med virkning
fra 1. januar 2007.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt.

28. Første drøftelse af kommunale samarbejder - Kommuneforeningens
anbefalinger
Sagsnr. 2006020008

J.nr. 00.18.00

I forbindelse med de nye kommuners overtagelse af de amtslige opgaver vil der
skulle træffes en række beslutninger omkring den fremtidige organisering af
opgavevaretagelsen. Der skal bl.a. tages stilling til, om man vil indgå i fælles
kommunale samarbejdsløsninger på driftsområder, og om man vil godkende en
fælles hensigtserklæring vedrørende driften af institutioner på socialområdet og
specialundervisningsområdet.
Der er udarbejdet forslag til modeller for den fremtidige varetagelse af de
nuværende amtslige opgaver.
Kommuneforeningen fremsender ved skrivelse af 22. december 2005 forslagene,
som er anbefalet af såvel Kommuneforeningens bestyrelse som den politiske
styregruppe.
Bilag:
Sammenfattende status på sektorområderne med anbefaling af modeller – en
oversigt over den politiske styregruppes anbefalinger til fremtidig organisering af
opgavevaretagelsen på de driftsområder, kommunerne overtager fra Fyns Amt –
er vedlagt dagsordenen.
Opmærksomheden henledes på at ovennævnte bilag er uddrag af det materiale,
som Kommuneforeningen i Fyns Amt fremsendte den 23. december 2005, og som
tidligere er udsendt til udvalget.
Notatet ”Anbefalinger vedr. overtagelse af de amtskommunale opgaver” er vedlagt
dagsordenen.
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Indstilling:
Formanden anbefaler den politiske styregruppes indstilling godkendt.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt.

29. Vision for NyBogense Kommune
Sagsnr. 2006020009

J.nr. 00.18.00

De 3 kommunalbestyrelser godkendte på det Fælles Kommunalbestyrelsesmøde
den 13. juni 2005 den udarbejdede vision for NyBogense Kommune.
Når visionen er godkendt i Sammenlægningsudvalget, skal der udarbejdes
målsætninger for de enkelte områder og herunder konkrete udviklings/handleplaner. Der skal endvidere beskrives succeskriterier og målemetoder hertil.
Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt visionen kan godkendes.
Bilag:
Visionen er senest udleveret på Sammenlægningsudvalgets seminar i Troense.
Indstilling:
Formanden indstiller, at visionen godkendes.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt. Administrationen opdeler visionen,
således at udvalgene får deres respektive områder til
viderebearbejdning.
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30. Etablering af jobcentre
Sagsnr. 2006020010

J.nr. 15.00.00

Kommunalbestyrelserne i Bogense, Otterup og Søndersø har tidligere tilkendegivet
overfor Beskæftigelsesministeren (Arbejdsmarkedsstyrelsen), at de ønsker
oprettet et såkaldt C-center (nu pilotcenter).
Efter lovgivningen skal der senest pr. 1. januar 2007 oprettes et jobcenter i hver
kommune. I ca. 10 udvalgte kommuner, skal der gøres forsøg gennem etablering
at et såkaldt pilotcenter.
Et jobcenter består i sammenlægning af AFs nuværende formidlingsopgaver m.m.
for forsikrede ledige og kommunens forpligtigelser i henhold Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats m.m. for ikke forsikrede.
Ved etablering af et pilotjobcenter skal der indgås en kontrakt mellem staten og
kommunalbestyrelsen, idet kommunalbestyrelsen får ansvaret for indsatsen
overfor de forsikrede ledige også. Statens medarbejdere skal overgå til kommunal
ansættelse, dog med undtagelse af tjenestemænd der forbliver ansat under
staten, men udlånes til kommunen.
I et pilotjobcenter skal der kun være én leder, evt. med en souschef. Der er
således en entydig kommunal ledelse på centret.
De 3 socialchefer har ved notat af 19. december 2005 anbefalet, at der ikke søges
godkendelse af et pilotcenter på trods af den uhensigtsmæssige ledelsesstruktur i
et almindeligt center.
Udfordringen består således i at etablere et samarbejde mellem de 2
jobcenterchefer og de 2 afdelinger for samlet at sikre en optimal indsats på
området.
Baggrunden for ovennævnte indstilling er, at det alt i alt ser ud som om,
kommunalbestyrelsen vil blive pålagt så stærke bindinger i kontrakten, at det
bliver svært at se, hvilke fordele kommunen vil få ved etablering af et
pilotjobcenter.
KL har på et møde den 11. januar 2006 for de kommuner, der tidligere har vist
interesse for etablering af pilotjobcenter, tilkendegivet, at den betragter etablering
af pilotjobcentre som et højt prioriteret område, idet KL gerne ser den samlede
arbejdsmarkedsindsats forankret i kommunerne. KL vil derfor afsætte ressourcer
til at bistå de 10 kommuner, der udvælges.
BESLUTNING:

C-gruppen foreslog, at der etableres et C-Center.
Der blev foretaget afstemning
For forslaget stemte 2 (C)
Imod forslaget stemte 22 (A, V, F, B, O, N)
1 var fraværende.
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Ansøgningen om C-Center trækkes tilbage.

31. Koordinationsudvalget Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner
Sagsnr. 2006020011

J.nr. 16.00.00

I forbindelse med kommunalreformen skal der i henhold til lov nr. 522 af 24. juni
2005 oprettes et lokalt beskæftigelsesråd. (LBR). Loven træder i kraft 1. januar
2007.
Særlige overgangsregler:
Ved lovens ikrafttræden nedlægges Koordinationsudvalgene og erstattes af lokale
beskæftigelsesråd. De lokale beskæftigelsesråd overtager koordinationsudvalgenes
opgaver og får herudover også andre opgaver.
Loven
giver
mulighed
for,
at
kommunalbestyrelserne
eller
Sammenlægningsudvalget for kommuner, der indgår i sammenlægning, kan
nedsætte LBR fra 1. januar 2006.
Det lokale beskæftigelsesråd overtager i forbindelse hermed Koordinationsudvalgets
opgaver og midler, hvorfor Koordinationsudvalget nedlægges samtidigt.
Da
Koordinationsudvalget
er
oprettet
af
kommunalbestyrelserne,
kan
Sammenlægningsudvalget
ikke
træffe
beslutning
om
nedlæggelse
af
Koordinationsudvalgene. Det er derfor kommunalbestyrelserne i de kommuner, der
sammenlægges – der skal træffe beslutning.
Koordinationsudvalget har den 21. september 2005 udarbejdet indstilling til
kommunalbestyrelserne i de tre kommuner om at nedlægge Koordinationsudvalget
pr. 30. juni 2006.
Ved møde med Region Syd blev de tre kommuner imidlertid opfordret til at etablere
LBR allerede pr. 1. april 2006, således at rådet kan medvirke i planlægning af det
kommende jobcenter.
Bogense Byråd besluttede den 15. december 2005 at nedlægge det fælles
koordinationsudvalg med virkning fra 31. marts 2006 og at oprette et lokalt
beskæftigelsesråd med virkning fra den 1. april 2006.
Søndersø Kommunalbestyrelse besluttede den 2. januar 2006 at nedlægge det
fælles koordinationsudvalg med virkning fra 31. marts 2006.
Otterup Kommunalbestyrelse besluttede i mødet den 15. december 2005 at
nedlægge det fælles koordinationsudvalg med virkning fra 31. marts 2006 og
oprette et lokalt beskæftigelsesråd med virkning fra 1. april 2006.
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Indstilling:
Formanden indstiller på baggrund af ovenstående beslutninger, at det fælles
koordinationsudvalg nedlægges med virkning fra den 31. marts 2006, og at der
med virkning fra 1. april 2006 oprettes et lokalt beskæftigelsesråd.
BESLUTNING:

Indstillingen
godkendt.
Arbejdsmarkedsudvalget.

Området

henligger

under

32. Høring om etablering af væstforum for Region Syddanmark
Sagsnr. 2006020012

J.nr. 24.10.00

Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark skal i henhold til
erhvervsfremme nedsætte ét eller to regionale vækstfora 1. april 2006.

Lov

om

Vækstfora har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, at
overvåge de regionale og lokale vækstvilkår samt indstille til regionsrådet om
anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsfremmeformål og til staten i
forhold til anvendelse af EU’s strukturfondsmidler.
Forberedelsesudvalget har på sit møde den 5. januar 2006 besluttet at anbefale,
at der etableres ét vækstforum, som dækker hele Region Syddanmark.
Forberedelsesudvalget
anmoder
om
en
tilbagemelding
om,
hvorvidt
Sammenlægningsudvalget kan tilslutte sig anbefalingen om, at der oprettes ét
vækstforum i Region Syddanmark.
Indstilling:
Formanden indstiller, at der nedsættes ét vækstforum i Region Syddanmark.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt.
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33. Indplacering af medarbejdere i NyBogense Kommune
Sagsnr. 2006020013

J.nr. 81.02.00

Midlertidigt Tværgående Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) har udarbejdet oplæg til
procedurer omkring ansættelse af personale i NyBogense Kommune, herunder
tidsplaner, kompetenceafklaring m.v.
Der er endvidere udarbejdet forslag til procedure for besættelse af såvel
chefstillinger som øvrige stillinger. Forslagene er godkendt af MTHSU.
Bilag:
Forslag til procedure for besættelse af stillinger på chefniveau er vedlagt
dagsordenen.
Forslag til procedure for besættelse af stillinger på medarbejderniveau er vedlagt
dagsordenen.
”Overgang af personale i NyBogense Kommune” ligger i sagen til orientering.
Indstilling:
Formanden indstiller, at procedurerne godkendes.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt.

34. Forelæggelse af Amtets aftaleudkast
Sagsnr. 2006020014

J.nr. 81.02.00

Fyns Amt fremsender den 22. december 2005 udkast til aftale mellem Fyns Amt og
de myndigheder, der overtager amtets opgaver pr. 1. januar 2007, vedrørende
overførsel af aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt medarbejdere.
Opmærksomheden henledes på at materialet er fortroligt.
Fyns Amt anmoder om inden udgangen af januar måned 2006 at få
Sammenlægningsudvalgets beslutning om, hvilke kan-/skal-institutioner, man
ønsker at overtage.
Der er mulighed for at overtage følgende institutioner:
Bognæs
Otterupgården
Østruplund
Pugholmgård (afd. af Egely)
Langebyhus (afd. af Korsløkke)
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Den tidligere nedsatte styregruppe anbefaler, at man overtager Otterupgården og
Langebyhus.
For så vidt angår den resterende del af aftalen, skal denne være godkendt senest
den 31. marts 2006.
Indstilling:
Formanden indstiller, at styregruppens anbefaling godkendes.
BESLUTNING:

Indstillingen godkendt.

35. KL´s Delegeretmøde 2006
Sagsnr. 2006020015

J.nr. 81.00.00

KL fremsender ved skrivelse af 10. januar 2006 invitation til delegeret møde 2006.
Mødet afholdes den 16. og 17. marts 2006 i Aalborg.
Der kan vælges 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere
i kommunen. Der kan således vælges 4 delegerede fra NyBogense Kommune.
BESLUTNING:

Følgende blev valgt som delegerede:
Bent Dyssemark
Arne Kruse
Erik Hansen
Dorthe Schmidt Brown
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36. LUKKET PUNKT: Temadrøftelse
Sagsnr. 2006020016

J.nr. 00.01.00

37. LUKKET PUNKT: Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017

38. LUKKET PUNKT: Aflønning af kommunaldirektør
Sagsnr. 2006020018

J.nr. 81.00.00

39. LUKKET PUNKT: Aflønning af vicekommunaldirektør
Sagsnr. 2006020019

J.nr. 81.00.00
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