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40. Principper for harmonisering af serviceniveau
Sagsnr. 2006020020

J.nr. 00.01.00

Fra 1. januar 2007 skal der defineres et fælles niveau for ydelser og service i den
nye kommune. I den forbindelse er det vigtigt at få lagt et realistisk og forsvarligt
fundament for de kommende års økonomistyring.
Det bør derfor overvejes, om der skal etableres et økonomisk råderum i forbindelse
med serviceharmoniseringerne.
Formålet med at etablere et økonomisk råderum er;
• At få en drift hvor de skattefinansierede indtægter er større end de
skattefinansierede udgifter
• At have mulighed for at beslutte udviklingstiltag
• At have mulighed for at realisere kommunens visioner
• At have mulighed for at investere og forbedre samt for evt. senere at kunne
høste eventuelle effektiviseringsgevinster
• At få nedbragt kommunens gæld
• At kunne dække budgettekniske usikkerheder
Udgangspunktet for etableringen af et økonomisk råderum kan være niveauet for
harmoniseringer set i forhold til de 3 kommuners budgetter for 2006.
Anbefaling
Det anbefales, at
• alle serviceområder (både kan og skal områderne) harmoniseres med
virkning fra 1. januar 2007,
• skoler og foreninger harmoniseres fra august 2006.
• der etableres et økonomisk råderum
og at dette sker ved at:
• niveauet for serviceharmoniseringer fastsættes som 97% af det nuværende
gennemsnitlige udgiftsniveau. Dette niveau gælder serviceområderne, det
brugerfinansierede område og de nye opgaver.
• alle effektiviseringsmuligheder udnyttes. Forslag til mål for
effektiviseringspotentiale fremlægges af direktionen
Beslutning fra sammenlægningssekretariatets møde
”Sammenlægningssekretariatet er enige i det anbefalede.”

den

3.

februar:

Bilag:
Notat udarbejdet af økonomicheferne.
Indstilling:
Formanden indstiller at anbefalingen godkendes.
BESLUTNING:

Det godkendes, at der fremkommer et oplæg på
harmonisering på 96%, og at ordene ”fra august 2006” udgår.
Anbefalingen i øvrigt godkendt.
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41. Genåbning af kommunernes budgetter for 2006
Sagsnr. 2006010017

J.nr. 00.01.00

Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren har udsendt skrivelse af 21.
december om kommunernes budgetter for 2006.
I skrivelsen anføres, at niveauet for serviceudgifter i kommunernes budgetter for
2006 samlet er godt 2 mia. kr. højere end aftalt.
Der anføres, at denne vækst i budgetterne kan medvirke til et kapacitetspres i
økonomien, som er uholdbart. Ligeledes anses udgiftsudviklingen for problematisk,
da den kan give de nye kommuner et dårligt økonomisk udgangspunkt.
Derfor anmoder regeringen samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse
budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i
overensstemmelse med det aftalte.
Da eventuelle politiske beslutninger også skal træffes i sammenlægningsudvalgene
har
regeringen
gennemført
en
række
initiativer
for
at
styrke
sammenlægningsudvalgenes kompetence.
Indenrigs- og sundhedsministeren har udsendt en ændret Bekendtgørelse om
regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, hvor
sammenlægningsudvalgene tillægges større kompetence.
Med
de
nye
regler
kan
sammenlægningsudvalget
pålægge
sammenlægningskommunerne at nedsætte alle typer drifts- og anlægsbevillinger
på budgetter for 2006. Samtidig skal alle tillægsbevillinger som udgangspunkt
godkendes af sammenlægningsudvalget.
Kommunernes tilpasninger i budgetterne skal være indberettet til Indenrigs- og
Sundhedsministeriet den 15. februar 2006.
Stigningen i serviceudgifterne fra 2005 til 2006 for NyBogense samlet og for hver af
de tre kommuner er opgjort således:
Mio.kr.
Bogense
Otterup
Søndersø
Ny Bogense

Budget 2005
190
312
312
813

Budget 2006
194
313
327
834

Vækst
i Vækst
i
løbende priser løbende priser i
%
4
2,4%
2
0,5%
15
4,7%
21
2,6%

Væksten i serviceudgifter er opgjort i løbende priser, hvilket betyder, at stigningen
iht. aftale mellem KL og regeringen må være på 2,7%.
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Beslutning fra Sammenlægningsudvalget den 5. januar 2006: ”Godkendt at
budgetterne genåbnes, og at der flyttes flest mulige penge fra drift til anlæg. Der
må ikke ske serviceforringelser”
Beslutning fra Bogense Byråd: ”Der overføres ikke yderligere beløb fra drift til
anlæg i budgettet for 2006.” (Byrådet i Bogense bliver i februar orienteret om, at
der kan overføres 193.520 kr. fra drift til anlæg, idet det vedkommer
sammenlægningsudgifter vedr. KMD)
Beslutning
fra
Otterup
Kommunalbestyrelse:
”Det
indstilles
til
Sammenlægningsudvalget at meddele Indenrigs- og Sundhedsministeriet at
Otterup Kommune har reduceret sine serviceudgifter i sit oprindelige budget 2006
med 1.994.360 kr. og at godkende at Otterup Kommune giver en negativ
tillægsbevilling til konvertering af KMD-systemer under Økonomiudvalget drift på
329.320 kr. og samtidig giver en positiv tillægsbevilling på 329.320 til konvertering
af KMD-systemer under Økonomiudvalget anlæg.”
Indstilling
fra
Økonomiudvalget
i
Søndersø
til
Søndersø
Kommunalbestyrelse: ”Det indstilles, at de foreslåede nedsættelser af
rådighedsbeløb og overflytninger fra drift til anlæg godkendes.” (henholdsvis
2.850.000 kr. og 3.540.000 kr.)
Bilag:
Beslutning fra Otterup Kommune henligger på sagen.
Beslutning fra Bogense Kommune henligger på sagen
Beslutning fra Søndersø Kommunes kommunalbestyrelse vil foreligge til mødet.
Indstilling:
De respektive kommunalbestyrelsers indstilling er tages til efterretning og
fremsendes til finansministeriet og Indenrigs- og sundhedsministeriet.
BESLUTNING:

Godkendt.

42. Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Sagsnr. 2006020021

J.nr. 16.08.06

På finansloven for 2006 er der afsat 441,2 mio. kr. til en pulje til bedre og mere
fleksibel hjemmehjælp.
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Kommunerne kan søge om puljemidlerne under følgende temaer:
•
•
•

Øget aktivitet. Hjemmehjælpen kan forbedres ved at målrette midler til mere
tid hos den enkelte ældre.
Digitalisering. Øget brug af digitalisering kan frigøre ressourcer og skabe mere
tid til pleje og omsorg til den enkelte ældre. Samtidig kan fleksibiliteten og
kontinuiteten i hjemmehjælpen øges.
Øget valgfrihed og fleksibilitet. Fleksibilitet og valgfrihed øger kvaliteten og
effektiviteten i hjemmehjælpen.

Det henstilles fra Socialministeriet, at kommende kommunepartnere udarbejder
fælles ansøgninger. Kommuner, der sammenlægges, kan vælge at gennemføre
projekter, der er særligt målrettet dele af den kommende kommunes
hjemmehjælpsmodtagere. De samlede puljemidler kan således anvendes på tværs
og uafhængigt af de eksisterende kommunegrænser.
For at sikre, at kommunernes ansøgninger er i overensstemmelse med ønskerne i
de nye kommuner fra 2007, skal Sammenlægningsudvalget for den nye kommune
godkende ansøgningen på ansøgningsskemaet.
Fristen for ansøgning for 2006 er senest den 14. februar 2006.
Den samlede pulje udgør for Ny Bogense Kommune 2.508.000 kr.
På grund af kommunalreformen fordeles puljen alene for 2006. En mere varig
udmøntning af puljen fastlægges i forbindelse med finanslovforhandlingerne for
2007.
Socialcheferne i Bogense, Otterup og Søndersø kommuner har besluttet at foreslå,
at puljen anvendes til serviceharmonisering på højeste niveau (vedrører specielt
tilbud om hjælp til badning) og til finansiering af IT-udstyr og programmel til
hjemmehjælpsområdet (indkøb af omsorgssystem) samt til aflastning af pårørende
til hjemmeboende demente.
Beslutning fra Socialudvalget i Bogense. ”Ansøgningen anbefales”
Beslutning fra Socialudvalget i Otterup. ”Anbefales godkendt”
Bilag:
Otterup Kommunes Socialudvalgs beslutning henligger på sagen.
Bogense Kommunes Socialudvalgs beslutning henligger på sagen.
Søndersø Kommunes Socialudvalg behandler sagen i møde den 8. februar,
beslutning foreligger til mødet.
BESLUTNING:

Ansøgningen godkendt.
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43. Godkendelse af Sammenlægningsældrerådets vedtægter
Sagsnr. 2006020022

J.nr. 84.12.00

Ifølge sammenlægningsældrerådets egne vedtægter skal disse godkendes i
kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelserne i Otterup og Søndersø Kommuner har godkendt
vedtægterne, der hermed fremsendes til sammenlægningsudvalgets godkendelse,
idet sammenlægningsældrerådet skal fungere i NyBogense Kommune.
Byrådet i Bogense har ikke behandlet sagen.
Sammenlægningsældrerådet fremsender
sammenlægningsudvalgets orientering.

endvidere

sin

forretningsorden

til

Bilag:
Vedtægter og forretningsorden for sammenlægningsældrerådet henligger på sagen.
Indstilling:
Formanden indstiller vedtægterne godkendt.
BESLUTNING:

Godkendt.

44. Indledende drøftelse af cykle- og naturstinet i NyBogense Kommune
Sagsnr. 2006020023

J.nr. 05.01.00

A-Gruppen i NyBogense Kommune fremsender anmodning om indledende drøftelse
af cykle- og naturstinet i NyBogense Kommune
Bilag:
Skrivelse fra A-gruppen henligger på sagen.
BESLUTNING:

Sagen genoptages på Sammenlægningsudvalgets møde den 2.
marts 2006 til principgodkendelse.
Sagen optages på møde i Erhvervs- og fritidsudvalget, hvis det
kan nås inden mødet i Sammenlægningsudvalget den 2. marts
2006.
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45. Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017
o Nordfyns Gymnasium har meddelt, at Erik Hansen indtræder som
medlem af gymnasiets midlertidige bestyrelse for 2006.
o

Region Syddanmark har udpeget de statslige chefer i AF-systemet.
Til jobcentret i Bogense Kommune er udpeget Jørgen Jensen, der i
dag er ansat i AF-Fyn.

o

Folkeafstemning
Til efterretning.

46. LUKKET PUNKT: Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017

47. LUKKET PUNKT: Ansættelse af øvrige topchefer for 2006 og frem
Sagsnr. 2006020024

J.nr. 81.03.00

