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62. Orienteringssager fra de 3 kommuner
Sagsnr. 2006030049

J.nr. 00.01.00

Søndersø Kommunalbestyrelse fremsender følgende sager til orientering for
Sammenlægningsudvalget:
o
o
o

Kompetenceplan for børn- og ungesager i NyBogense
Flytning af 7. klasserne til overbygningsskolerne
Affaldsplan 2005-2016.

BESLUTNING:

Til efterretning.

63. Godkendelsessager fra de 3 nuværende kommuner
Sagsnr. 2006020029
På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 19.
december 2005 om Sammenlægningsudvalgets mulighed for at regulere væsentlige
økonomiske
dispositioner
i
kommunalbestyrelserne
i
2006
traf
Sammenlægningsudvalget i sit møde den 25. januar 2006 beslutning om, at
Sammenlægningsudvalget ikke skal godkende tillægsbevillinger på drift og anlæg i
2006 i de nuværende kommuner på under 0,5 mio. kr.
Søndersø Kommune fremsender 2 sager til godkendelse:
 Budgetoverførsler fra 2005 til 2006, kr. 6.560.000
 Låneoptagelse for 2006, kr. 10.435.000.
Indstilling:
Formanden indstiller sagerne godkendt.
Med henvisning til Indenrigsministerens skrivelse tages det til efterretning, at
beløbet på drifts- og anlægsbevillinger, ikke som tidligere vedtaget, er på kr. 0,5
mio., men nedsat til kr. 0,1 mio. – jævnfør aftalen mellem KL og Regeringen.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
” Indstilles godkendt.”
Kulturudvalget i Søndersø Kommune fremsender endvidere følgende sag til
Sammenlægningsudvalget:
 Ressourcetildeling for folkeskoleområdet for skoleåret 2006-2007.
Børne- og Kulturudvalget i Bogense Kommune behandler normering på
folkeskoleområdet i møde den 5. april 2006, og beslutning herfra vil foreligge til
mødet.
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Børne- og Kulturudvalget i Otterup Kommune behandler normering på
folkeskoleområdet i møde den 3. april 2006, og beslutning herfra vil foreligge til
mødet.
BESLUTNING:

Godkendt.

64. 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 20. marts 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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65. Revideret Budget 2006 for Sammenlægningsudvalget
Sagsnr. 2006030040

J.nr. 00.01.00

Økonomichefen
fremsender
forslag
til
revideret
Sammenlægningsudvalget og tilhørende bemærkninger.

Budget

2006

for

Bilag:
Økonomichefens notat.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

66. Tidsplan for budget 2007
Sagsnr. 2006030039

J.nr. 00.01.00

Økonomichefen fremsender forslag til tidsplan for budget 2007.
Bilag:
Forslag til tidsplan for budget 2007.
Generelle budgetforudsætninger for budget 2007.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
” Det indstilles, at tidsplan og generelle budgetforudsætninger for budget 2007
godkendes.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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67. Forslag til organisation
Sagsnr. 2006030037

J.nr. 00.01.00

Der foreligger forslag til den nye Administrationsopbygning på afdelingsniveau.
Bilag:
Organisationsdiagrammer.
Notat vedrørende udlejning, køb og salg af fast kommunal ejendom.
Beslutning fra møde i Chefgruppen den 15. marts 2006:
De foreliggende forslag til organisation på afdelingsniveau anbefales godkendt”.
Beslutning fra møde i MTSU-R den 20. marts 2006:
Medarbejderne ønskede følgende optaget på organisationsdiagrammerne:
- Modtagelse af flygtninge under Ydelseskontoret i Arbejdsmarkedsforvaltningen.
- Ejendomsskat under Teknik- og Miljøforvaltningen.
- SSP under Familieområdet.
- Familiehuse under Familieområdet”.
Beslutning fra møde i MTHSU den 23. marts 2006:
”Indstillingen af 20. marts 2006 fra Det midlertidige tværgående samarbejdsudvalg
for rådhusene godkendt.
Hvis væsentlige ændringer i organisationen sker, indkaldes MTSU-rådhusene igen.
Medarbejderrepræsentanterne ønskede, at der overvejes følgende tilføjelser til de
udsendte organisationsplaner:
•
Støttepædagogkorpset under Familieafdelingen.
•
Kropsbårne hjælpemidler bør ikke ligge i Borgerservice.
•
Huslejenævn, Beboerklagenævn og valg skal placeres – formentligt under
Centraladministrationen.”
Beslutning i Chefgruppen den 29. marts 2006:
” Støttepædagogkorpset knyttes til PPR.
Kropsbårne hjælpemidler placeres i handicapafdelingen.
Opgaverne på flygtningeområdet placeres på lige fod med opgaverne vedrørende
de øvrige borgere efter opgavernes art.
Chefgruppens medlemmer fremkommer med tilrettede organisationsdiagrammer.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

SSP lægges under Familieforvaltningen, og produktionsskoler
lægges under Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Punktet i øvrigt godkendt.
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68. Forslag til fysisk placering på Rådhusene
Sagsnr. 2006030037

J.nr. 00.01.00

Der foreligger forslag til fysisk placering af de fremtidige forvaltninger og afdelinger
Bilag:
Forslag til placering af forvaltningerne i NyBogense Kommune
Notat
om
organisation
på
afdelingsniveau
og
fysisk
placering
af
forvaltninger/afdelinger.
Notat om procedure i forbindelse med udnævnelse af afdelingsledere samt tidsplan
for udarbejdelse af organisationsplan og fysisk placering.
Beslutning fra møde i Chefgruppen den 20. marts 2006:
”Bindinger i placeringen af forvaltninger:
Centraladministrationen og Økonomiafdelingen bør placeres på samme rådhus,
med baggrund i den store fokus på økonomiområdet.
Social- og sundhedsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen bør ud fra en
geografisk betragtning placeres i Søndersø.
IT-afdelingen skal placeres sammen med serverne i Otterup
Familieforvaltningen,
Social
og
sundhedsforvaltningen
og
Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke placeres i Bogense p.g.a. antallet af
enkeltmandskontorer.
Bemærkninger:
Dagplejen og sundhedsplejen er placeret udenfor rådhusene.
Alle tal i skemaet er foreløbige og det vil kræve en stor flexibilitet, at få den
endelige indretning på plads.
Større ombygningsarbejder vil primært ske i Bogense. I Otterup og Søndersø vil
der kun ske mindre forandringer.
Det indstilles på baggrund af ovenstående, at forvaltningerne og afdelingerne får
følgende placering:
Bogense
Otterup
Søndersø
Centraladministration
27
4
Økonomiafdeling
20
Erhvervs- og Fritidsforvaltning
9
Socialog
Sundhedsforvaltning
24
Arbejdsmarkedsforvaltning
50
Familieforvaltning
49
Teknik og Miljøforvaltning
38
Borgerservice
5
8
8
Politi
?
?
?
Samlet pladsbehov
52
108
82
Kapacitet på rådhusene
70
104
107
Rest
18
-4
25
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Sagen oversendes til høring i MTSU-R og MTHSU, hvorefter sagen genoptages på
Chefgruppens møde den 29. marts 2006.
Beslutning fra møde i MTHSU den 23. marts 2006:
” Efter ønske fra medarbejderne gives der mulighed for at fremkomme med
yderligere kommentarer omkring forslaget.
Derfor indkaldes der til et møde i MTSU-rådhusene tirsdag den 28. marts kl. 14.00.
Alle medarbejdere på rådhusene får besked om denne mulighed pr. mail fredag
morgen med svarfrist tirsdag den 28. marts kl. 12.00. Svar tilsendes Ann-Grethe
Hafstrøm pr. mail (agkh@otterup.dk).
MTHSU bemyndiger MTSU-rådhusene til at fremsende indstilling til den politiske
behandling og står dermed bag denne indstilling.
•
•

Det forudsættes at kommentarer eller bemærkninger er objektive og saglige.
Det forventes at medarbejderne udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsstedets
placering.

MTHSU godkender følgende bindinger:
Bindinger i placeringen af forvaltninger:
Centraladministrationen og Økonomiafdelingen bør placeres
på samme rådhus, med baggrund i den store fokus på
økonomiområdet.
Socialog
sundhedsforvaltningen
og
Arbejdsmarkedsforvaltningen bør ud fra en geografisk
betragtning placeres i Søndersø.
IT-afdelingen skal placeres sammen med serverne i Otterup
Familieforvaltningen, Social og sundhedsforvaltningen og
Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke placeres i Bogense
p.g.a. antallet af enkeltmandskontorer.
Bemærkninger:
Dagplejen og sundhedsplejen er placeret udenfor rådhusene.
Alle tal i skemaet er foreløbige og det vil kræve en stor
fleksibilitet, at få den endelige indretning på plads.
Større ombygningsarbejder vil primært ske i Bogense. I
Otterup og Søndersø vil der kun ske mindre forandringer.
Det foreliggende forslag til fysisk placering, som nu drøftes igen i MTSU-rådhusene
er følgende:
Som grundlag
forudsætninger
•
•

for

nedenstående

forslag

foreligger

De tre rådhuse skal anvendes
Der ses gerne ét direktionsmedlem på hvert rådhus

følgende

yderligere
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Borgerservicecenter på hvert rådhus

Centraladministration
Økonomiafdeling
Erhvervsog
Fritidsforvaltning
Socialog
Sundhedsforvaltning
Arbejdsmarkedsforvaltning
Familieforvaltning
Teknik og Miljøforvaltning
Borgerservice
Politi
Samlet pladsbehov
Kapacitet på rådhusene
Rest

Bogense
27
20

Otterup
4

Søndersø

9
24
50

5
?
52
70
18

49
38
8
?
108
104
-4

8
?
82
107
25

Beslutning fra MTSU-Rådhusenes møde den 28. marts 2006:
”Der er fremsendt 7 forslag til MTSU-R med mange gode kommentarer.
Da udvalget fortsat er enige i de udmeldte bindinger, er MTSU-Rådhusene enige om
at fastholde den tidligere indstilling fra chefgruppens møde den 20. marts 2006.”
Beslutning i Chefgruppen den 29. marts 2006:
” Chefgruppens indstilling af 20. marts 2006 fastholdes.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

A-gruppen anmodede om afstemning om forslaget.
For forslaget stemte 23 (A, F, B, C, O og V)
Imod forslaget stemte 2 (Nordfynslisten).
Forslaget godkendt.
Steen Brydegaard ønsker, at der ses på muligheden for at få
dagplejen og sundhedsplejen samlet med Familieforvaltningen.

69. Drøftelse af eventuelt udbud af vejbelysningen i NyBogense Kommune
Sagsnr. 2006030005

J.nr. 05.01.12

I slutningen af 2005 faldt der en dom i Højesteret, der gav et
vejbelysningsaktieselskab under Herning Kommune medhold i, at de kunne
fratrække el-afgiften på kr. 56.6 øre pr. kwt. i momsafregningen. Dette kan en rent
offentlig virksomhed ikke.
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Dommen lagde til grund at:
- vejbelysningen produceredes i et momsregistreret selskab, som lå udenfor
kommunens direkte kontrol
- selskabet ejede gadelamperne
- der var ikke tale om en direkte viderefakturering af strømudgiften.
Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner ejer hver især deres vejbelysning og
betaler for strøm og vedligeholdelse. Med denne ejerform betaler kommunerne den
fulde el-afgift op kr. 56,6 øre pr. kwt. Strømforbruget og besparelsespotentialet er:
kwt. á kr. 0,566
1.092.000 kr.
618.072
700.000 kr.
396.200
446.271 kr.
252.589
2.238.271 kr. 1.266.861
(Vejbelysningen på amtsveje indgår som en kommunal afgift).

Elforbrug vejbelysning i Søndersø (Budget 2006)
Elforbrug vejbelysning i Otterup
Elforbrug vejbelysning i Bogense (2004)

Der skal tages principiel stilling til, om vejbelysningen skal fortsætte som
kommunalt ejet, eller om vejbelysningen skal udbydes.
Bilag:
Notat fra chefen for Centraladministrationen.
Notat fra Økonomichefen.
Økonomiske oplysninger:
Der kan forventes en besparelse på kr. 1,2 mio. kr. idet der vil være en mindre
kommunal kontrol og sagsbehandling i forhold til det udbudte område.
I det første år vil besparelsen være mindre, idet det er et meget specielt udbud og
vi er nødt til at få lavet udbudsmaterialet eksternt.
Administrationens indstilling:
For at fratrække el-afgiften i NyBogense Kommunes vejbelysning, skal
vejbelysningen placeres i et selskab udenfor kommunens direkte kontrol, hvilket
enten kan ske ved at placere den i et selskab ender et kommunalt driftsselskab,
eller mere enkelt ved at afhænde vejbelysningen.
Kommunens størrelse taget i betragtning er den enkleste og billigste løsning at
afhænde vejbelysningen. Et eventuelt salg skal indebære en sikkerhed for
tilbagekøb i tilfælde af kontraktbrud, købers konkurs eller kontraktudløb.
Beslutning fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2006:
”Det indstilles, at vejbelysningen udbydes til ekstern operatør.
Der udbydes i indbudt licitation”.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

Bogense Kommune
Sammenlægningsudvalget

6. april 2006

Side: 68

70. Indgåelse af kontrakt mellem NyBogense og WEEE-system
Sagsnr. 2006030010

J.nr. 07.15.00

I forbindelse med Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk
udstyr nr. 664 af 27. juni om indførsel af producentansvar på elektronikskrot, som
er implementeringen af direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), bliver det pr. 1. april 2006 producenter og
importører af elektronikskrot, der er ansvarlig for behandling og bortskaffelse af
elektronikskrot, og det er dermed også producenterne, der har det økonomiske
ansvar i forbindelse hermed.
Som følge heraf er det blevet pålagt kommunerne at indgå en standardkontrakt
med WEEE-system.
WEEE-system er en privat og selvejende non-profit organisation, der af
miljøministeren har fået overdraget en række opgaver med at administrere
elskrotbekendtgørelsen.
Kontrakten pålægger kommunerne at udpege og drive indsamlingssteder (de
eksisterende genbrugspladser) for elektronikskrot og pålægger WEEE-system at
udpege en aftager af elektronikskrottet.
Aftageren skal levere opsamlingsudstyr efter kommunens ønske mht. til art og
mængde. Aftageren skal endvidere stå for tømning og behandling af alt modtaget
elektronikskrot. Elektronikskrottet er aftagerens ejendom.
Standardkontrakten er udarbejdet af Miljøstyrelsen, KL, RenoSam, affald danmark
og WEEE-system. Den er efterfølgende tilpasset i samarbejde mellem FAKS (Fyns
Affalds Koordinerings Selskab) og Søndersø, Otterup og Bogense Kommuner. FAKS
forestår forhandlingen med WEEE-system på kommunernes vegne.
Kontrakten kan ikke opsiges, men kan kræves genforhandlet på ethvert tidspunkt.
Bilag:
Forslag til kontrakt mellem kommunerne og WEEE-System
Elstrotbekendtgørelsen
Økonomiske oplysninger:
Kontrakten medfører, at kommunerne sparer udgifterne til transport og behandling
af elektronikskrot. Samtidig mister kommunerne indtægterne fra salg af fraktioner
fra elektronikskrottet.
Administrationens indstilling:
Det indstilles til Sammenlægningsudvalget, at det meddeles FAKS, at Ny Bogense
Kommune kan godkende kontrakten.
Beslutning fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2006:
”Det indstilles, at administrationens indstilling følges”.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

71. Høring om oprettelse af trafikselskaber i Region Syddanmark
Sagsnr. 2006030011

J.nr. 13.05.02

Carl Holst, formand for Forberedelsesudvalget i Region Syddanmark fremsender
høringsbrev om oprettelse af trafikselskaber i Region Syddanmark, hvori
kommunernes anmodes om – senest den 16. marts 2006 - at tilkendegive
holdningen til Forberedelsesudvalgets forslag om dannelse af trafikselskaber.
Der skal samtidig udpeges et medlem til et ”foreløbigt repræsentantskab”, som
sammen med repræsentanter for Forberedelsesudvalget kan påbegynde arbejdet
med det (de) nye trafikselskaber – og som, når beslutningerne er truffet, kan indgå
i det (de) nye trafikselskabers repræsentantskab.
Lov om trafikselskaber bestemmer, at hvert regionsråd skal etablere et eller flere
trafikselskaber. Trafikselskaberne skal med virkning fra den 1. januar 2007
varetage lokal og regional offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel og
driften af eventuel privatbane.
Det
fremgår
af
bemærkningerne
til
lovforslaget,
at
Regionsrådets
forberedelsesudvalg bestemmer trafikselskabernes geografiske udbredelse på
baggrund af en høring i kommunerne. Da den geografiske afgrænsning har
afgørende betydning for planlægningen, er det vigtigt, at den afklares så hurtigt
som muligt.
Den nedsatte arbejdsgruppe anbefaler, at der etableres 2 trafikselskaber – ét for
den jyske del af Region Syddanmark og ét for Fyn. Det anbefales endvidere, at
denne beslutning revurderes når et landsdækkende takstsystem – ”Rejsekortet” –
er klar til drift.
Forberedelsesudvalget tiltrådte i møde den 9. februar 2006 forslaget om at der
dannes 2 trafikselskaber, og sender forslaget til høring i kommunerne forud for den
endelige beslutning.
”Borgmesterforum på Fyn” tiltrådte i møde den 10. februar 2006 forslaget om, at
der bliver peget på en model med 2 trafikselskaber – ét for Fyn og ét for den jyske
del af regionen
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Bilag:
Arbejdsgruppens notat af 22. august 2005 om modeller for organisering
Notat om procedure for dannelse af trafikselskaber af 7. februar 2006
Brev af 9. februar 2006 vedrørende trafikselskaber
Beslutning fra møde i ”Borgmesterforum på Fyn” den 10. februar 2006
Beslutning fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2006:
”Det indstilles, at anbefalingen om at der etableres 2 trafikselskaber følges.
Det indstilles ligeledes, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget udpeges som
repræsentant til arbejdsgruppen, som nedsættes af Forberedelsesudvalget”.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

72. Valg til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
Sagsnr. 2006030016

J.nr. 15.00.00

Sammenlægningsudvalget har på møde den 25. januar 2006 besluttet, at der med
virkning fra 1. april 2006 oprettes et lokalt beskæftigelsesråd, og at området
henligger under Arbejdsmarkedsudvalget.
Medlemmer af rådet er:
• 1 medlem af Kommunalbestyrelsen
• Op til 3 medlemmer fra LO
• Op til 3 medlemmer fra DA
• Op til 2 medlemmer fra DSI
• 1 medlem fra FTF
• 1 medlem fra AC
• 1 medlem fra PLO
• 1 medlem fra det lokale integrationsråd
• Op til 2 repræsentanter fra lokale foreninger med beskæftigelsespolitisk
relevans, såfremt LBR er enig i, at foreningerne bør repræsenteres.
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Organisationerne har indstillet:
3 medlemmer og stedfortræder fra Landsorganisationen (LO):
3F
Birthe Rasmussen
Medlem
HK
Martin Rasmussen
Medlem
EL-forbundet
Erling Jensen
Medlem
Teknisk Landsforbund
Lone Thomsen
Stedfortræder
(TL)
Træindustri og Byg
Michael Frederiksen
Stedfortræder
(TIB)
Metal
Klaus Hummelhoff
Stedfortræder
2 medlemmer fra Danske Arbejdsgiverforening (DA):
Dansk
Tømrermester Erik Johansen
Medlem
arbejdsgiverforening
Dansk
Teknisk Direktør Johannes Matthiesen Medlem
arbejdsgiverforening
2 medlemmer og 1 stedfortræder fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI):
DSI
Ove Steen Johansen
Medlem
DSI
Per Krag Jacobsen
Medlem
DSI
Conny Metzsch
Stedfortræder
1 medlem og stedfortræder fra Funktionær og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF):
FTF
Per Holscher
Medlem
FTF
Annemarie Schiøler
Stedfortræder
Akademikernes Centralorganisation (AC):
AC
Ønsker ikke repræsentation
1 medlem og stedfortræder fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO):
P.L.O.
Erik Pedersen
Medlem
P.L.O.
Martin Munk
Stedfortræder
Sammenlægningsudvalget skal på møde den 6. april 2006:
1. Godkende indstillingerne
2. Udpege et medlem af Sammenlægningsudvalget til LBR
3. Give accept af, at op til 2 repræsentanter fra lokale foreninger med
beskæftigelsespolitisk relevans repræsenteres.
Bilag:
Beslutning fra Sammenlægningsudvalget 25. januar 2006.
Lov om lokale beskæftigelsesråd.
Medlemsliste.
Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15. marts 2006:
”Bent Erik Hansen indstilles valgt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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73. Ressourcetildeling i folkeskolen
Sagsnr. 2006030001

J.nr. 17.02.05

Sammenlægningsudvalget har på sit temamøde den 2. marts 2006 drøftet et
administrativt oplæg vedrørende ressourcetildelingsprincipper, der imødekommer
parametre fastsat af de nuværende Børne- og Kulturudvalg:
1) En model inspireret af ”Helhedsskoleforsøg på Nordfyn”
2) Den samlede tildeling disponeres lokalt
3) Vejledende timetal til alle elever
4) Flere timer til klasser med mange elever
5) Tid til ledelse
På temamødet aftaltes, at sagen behandles i Familieudvalget, inden den oversendes til Sammenlægningsudvalget.
Bilag:
Revideret administrativt oplæg fra temamødet den 2. marts 2006.
Model A3 – model med 5 daglige lektioner i indskolingen.
Model A6 tager udgangspunkt i model A3, men er på specifikke områder reduceret
med 4%.
Beslutning i Familieudvalget den 7. marts 2006:
”Det indstilles, at harmoniseringen af folkeskoleområdet gennemføres i forbindelse
med den almindelige budgetlægning for 2007.
Harmoniseringen vil således have virkning fra 1. august 2007 altså skoleåret
2007/2008.
Eva Laut tager forbehold.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
”Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

74. Folkeoplysningsudvalget - "Byordning"
Sagsnr. 2006030033

J.nr. 18.15.00

Sammenlægningsudvalget har på sit temamøde den 2. marts 2006 drøftet et oplæg
til ”Byordning” for Ny Bogense Kommune, et oplæg med forslag til lokale- og
aktivitetstilskud for det frivillige foreningsarbejde.
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På temamødet aftaltes, at sagen behandles i Erhvervs- og Fritidsudvalget, inden
den oversendes til Sammenlægningsudvalget.
Bilag:
”Byordning for NyBogense Kommune”.
Beslutning fra møde i Erhvervs-og Fritidsudvalget den 20. marts 2006:
”Det indstilles, at principperne i ”Byordning” godkendes med den indbyggede 4%
reduktion, men svømmehalsproblematikken bør behandles særskilt.
Sammenlægningsudvalget anmodes i den anledning om stillingtagen til
svømmehallernes fremtidige eksistensgrundlag, herunder både idræt og
undervisning.
Det er udvalgets vurdering, at der skal tilføres området 0,5 mill. kr. hvis det
nuværende niveau, i forhold til den samlede økonomi, skal opretholdes inden for
folkeoplysningsområdet”.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
” Det indstilles godkendt, at forslaget sendes til høring blandt foreningerne.
Svømmehallerne holdes foreløbig uden for tildeling af midler og drøftes senere.”
BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

75. Optagelse og udsendelse af Sammenlægningsudvalgets møder
Sagsnr. 2006030035

J.nr. 20.00.00

TV2/Fyn fremsender ved mail af 1. februar 2006 ansøgning om at få adgang til at
optage billede og lyd under Sammenlægningsudvalgets møder.
Der søges tillige om, at denne tilladelse videreføres, når der træffes beslutning om
en pressepolitik for perioden fra 2007 og fremover.
Bilag:
Ansøgning fra TV2/Fyn.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
”Ansøgningen indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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76. Tilbud fra Radio Nordfyn
Sammenlægningsudvalgets møder
Sagsnr. 2006020027

6. april 2006

på

optagelse
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og

udsendelse

af

J.nr. 20.05.00

Radio Nordfyn fremsender ved skrivelse af 31. januar 2006 tilbud på optagelse,
redigering og udsendelse af Sammenlægningsudvalgets møder.
Tilbuddet omfatter udover optagelse, redigering og udsendelse også en CD-udgave
til udlån på bibliotekerne samt til Lokalhistorisk Arkiv.
Prisen for ydelsen er 1.000 kr. pr. møde.
Bilag:
Tilbud fra Radio Nordfyn.
Udtalelse fra Økonomichefen.
Økonomiske oplysninger:
Der henvises til udtalelse fra Økonomichefen.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
” Ansøgningen indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

77. Folkeafstemning om kommunenavn
Sagsnr. 2006030036

J.nr. 84.06.00

Det fremgår af Lov om revision af den kommunale inddeling § 19, nr. 13, at
Sammenlægningsudvalget i udvalgets funktionsperiode skal træffe nødvendige
beslutninger med henblik på oprettelse af den nye kommune, hvilket er lovhjemlen
til at afholde folkeafstemning i 2006.
Bilag:
Kommunaldirektørens notat af 19. januar 2006 vedrørende kommunenavn.
Økonomiske oplysninger:
Udgiften til afholdelse af folkeafstemning vil være afhængig af valg af form.
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Indstilling:
Sagen forelægges udvalget for en indstilling til Sammenlægningsudvalget for så
vidt angår tidspunkt for afholdelse af folkeafstemning samt form og indhold.
Beslutning i Økonomiudvalget den 30. marts 2006:
” Et flertal i Økonomiudvalget indstiller, at der afholdes folkeafstemning om
kommunens navn den 14. juni 2006.
Valget gennemføres efter den normale procedure.
Der skal stemmes om navnene Bogense Kommune og Nordfyn Kommune.
Der søges samtidig om tillægsbevilling på kr. 350.000 i udgift.
For forslaget stemte 4 (Chr. Sommerlund, V-gruppen).
Imod stemte 3 (A-gruppen og C-gruppen).
Arne Kruse ønskede følgende tilført protokollen:
”- Ønsker ingen afstemning, da der én gang er truffet en demokratisk, lovlig
beslutning,
- Mener ikke Inddelingslovens § 19, 13 hjemler ret, da der ikke er tale om noget
nødvendigt for oprettelse af kommunen.
- Underskrifterne bør fremskaffes evt. ved aktindsigt til vurdering af validiteten og
antallet.””
BESLUTNING:

Formanden
foreslog,
at
Økonomiudvalgets
indstilling
godkendes med den tilføjelse af afstemningstemaet bliver
”Bogense Kommune” og ”Nordfyns Kommune”.
For folkeafstemning stemte 19 (Ingmar Madsen, Pia Longet,
Gert Rasmussen, Jørgen Simonsen, Erik Hansen, F, B, N, O og
V).
Imod folkeafstemning stemte 6 (Arne Kruse, Børge Nielsen,
Kim Johansen, Torben Skovhus og C).
Sammenlægningsudvalget anmoder rette vedkommende om
at udlevere de indsamlede underskrifter til gennemsyn.
Arne Kruse ønsker følgende tilført protokollen:
”- Ønsker ingen afstemning, da der én gang er truffet en
demokratisk, lovlig beslutning,
- Mener ikke Inddelingslovens § 19, 13 hjemler ret, da der
ikke er tale om noget nødvendigt for oprettelse af
kommunen.
- Underskrifterne bør fremskaffes evt. ved aktindsigt til
vurdering af validiteten og antallet.””
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78. Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006030050
o
o
o
o

o

J.nr. 00.01.00

Referat
fra
møde
i
administrativ
styregruppe
vedrørende
kommunalreformarbejdet på Fyn.
Sund By Netværkets Beretning 2002 – 2005.
Der blev afholdt møde med Beskæftigelseschefen den 21. marts 2006.
Der blev den 21. marts 2006 afholdt møde på Otterup Rådhus med de
medarbejdere fra Fyns amt som ansættes i NyBogense Kommune pr. 1.
januar 2007.
Aftalen mellem Fyns Amt og de myndigheder, der overtager amtets opgaver
pr. 1. januar 2007, vedrørende overførsel af aktiver, passiver, rettigheder og
pligter samt medarbejdere, blev underskrevet den 31. marts 2006.

BESLUTNING:

Til efterretning.

79. LUKKET PUNKT: Tilbud på køb af ejendom
Sagsnr. 2006030042

J.nr. 13.06.05

