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80. Orienteringssager fra de 3 kommuner
Sagsnr. 2006030049

J.nr. 00.01.00

Otterup Kommunalbestyrelse
Sammenlægningsudvalget:
o
o

fremsender

følgende

sager

til

orientering

for

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 – Boligområde i Otterup.
Tillæg nr. 1-2005 til spildevandsplan 2003-2008.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
”Til efterretning.
Oversendes til Sammenlægningsudvalget.”
BESLUTNING:

Godkendt.

81. 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.
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Bilag:
Materialet er udleveret på budgetseminaret den 25. april 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
”Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

82. Forslag
Kommune

til

Til efterretning.

decentraliseringsaftaler

Sagsnr. 2006040030

for

institutioner

i

NyBogense

J.nr. 00.15.02

I visionen for NyBogense Kommune, er det vedtaget, at der skal decentraliseres ud
i
yderste
bæredygtige
led.
Der
er
derfor
udarbejdet
forslag
til
decentraliseringsaftaler for alle institutioner.
Grundfilosofien i decentraliseringsaftalerne er, at det skal være et dynamisk
dokument, der løbende ajourføres i forhold til målsætninger, personalepolitikker
m.v., samt at der med tiden bliver en større kobling mellem mål og økonomi.
Formålet med udarbejdelse af en decentraliseringsaftale er:
- at give brugere og medarbejdere indflydelse på den daglige drift
- at sikre en effektiv ressourceanvendelse
- at smidiggøre de daglige forretningsgange
- at sikre en løbende dialog mellem fagudvalget og institutionen.
Bilag:
Vision for NyBogense Kommune
Materiale udleveret på Budgetseminaret den 25. april 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
” Det indstilles, at der arbejdes videre med decentraliseringsaftaler i yderste
bæredygtige led.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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Vejdirektoratet

om

J.nr. 05.07.02

Vejdirektoratet har sendt et forslag til aftale om vintertjenesten på de amtsveje,
som kommunen overtager den 1. januar 2007.
Aftalen gælder for perioden 1. januar til 30. april 2007 og giver dermed kommunen
tid til at tilrettelægge vintertjenesten for vinteren 2007-2008.
På møde i Fyns Amt den 23. februar 2006, var der fuld opbakning fra de
kommunale repræsentanter til den model, som aftalen er en del af.
Hovedprincipperne i aftalen er:
- Vejdirektoratet overtager (efter Amtet) ansvaret for vintertjenesten, herunder
styring og forskudsvis betaling af fremmede ydelser.
- Amtets nuværende mandskab deltager fuldt ud i vagter og arbejdet med
vintertjenesten, uanset hvor de er blevet fordelt til i strukturreformen.
- NyBogense kommune aflønner sin del af mandskabet, men opgør forbruget og
sender opgørelsen til Vejdirektoratet.
- Der afregnes ikke for ”Vintermateriel”, pladser og bygninger, samt vagtcentral
(Vejdirektorat).
- Vejdirektoratet opgør de samlede udgifter til vintertjenesten og fordeler
udgifterne efter sporlængde.
Sporlængdefordelingen viser, at Bogense får 8,35% af de veje, som Fyns Amt
udfører vintertjeneste på.
Beregnet som gennemsnit for vintertjenesten 1. halvår 2001 til 2005 bliver udgiften
for Bogense 2,0 mio. kr., men det vil afhænge af den aktuelle vejrsituation i 2007.
Bilag:
Forslag til aftale mellem Vejdirektoratet og NyBogense kommune af 7 marts 2006.
Fællesskrivelse
fra
kommunernes
landsforening,
Amtsrådsforeningen
og
Vejdirektoratet.
Veje omfattet af aftalen
Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Fyns
Amt af den 19. juli 2004.
Vinterudgifter til fordeling mellem Vejdirektoratet og kommunerne fra 1. januar til
30. april 2007.
Sporlængdefordeling for Fyns Amts nuværende veje og stier (inkl. nuværende
statsveje).
Pjece: ”Vinteren 2006/2007 – 12 spørgsmål og svar vedrørende gennemførelse af
overgangsvinteren 2006/2007”.
Økonomiske oplysninger:
Notat fra økonomichef Gitte Clemmensen.
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for

Teknik-

og

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. april 2006:
”Det indstilles, at indstillingen følges.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
” Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

84. Henvendelse vedrørende procedure i forbindelse med ansættelse af
kommunaldirektør
Sagsnr. 2006040037

J.nr. 81.03.00

Statsamtet Sønderjylland fremsender ved skrivelse af 7. april 2007 henvendelse
med bilag fra Eva Laut Andersen og Carl Martin Christensen.
Eva Laut Andersen og Carl Martin Christensen anmoder i skrivelse af 27. januar
2006 Tilsynsrådet om at forholde sig til proces og procedure i forbindelse med
ansættelse af kommunaldirektør i NyBogense Kommune samt en vurdering af
sagligheden i beslutningsgrundlaget samt en vurdering af god forvaltningsskik.
Statsamtet anmoder om en udtalelse fra Sammenlægningsudvalget.
Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag til svarskrivelse.
Bilag:
Skrivelse med bilag fra Statsamtet Sønderjylland.
Forslag til svarskrivelse.
BESLUTNING:

A-gruppen ønskede følgende tilføjet protokollen:
”Socialdemokraterne
ønsker
principielt
at
udtrykke
utilfredshed med proceduren, hvorunder ansættelsen af
embedsmænd er gjort
til en del af
en politisk
konstitueringsaftale.”
C-gruppen ønskede følgende tilføjet protokollen:
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”Vi fastholder, at vi ikke mener, det er legalt, ej heller
acceptabelt
at
udpege
embedsmænd
i
en
politisk
konstitueringsaftale.”
Forslaget til svarskrivelse blev sat til afstemning.
For stemte 14 (V, B, F, O, N)
Imod stemte 0
Hverken for eller imod stemte 10 (A, C)
Erik Hansen var fraværende.
Svarskrivelsen godkendt med en rettelse.

85. Evaluering af budgetseminaret den 25. april 2006
Sagsnr. 2006040031

J.nr. 81.45.00

Drøftelse og evaluering af budgetseminaret den 25. april 2006.
Bilag:
Materiale blev udleveret på Budgetseminaret.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
” Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.

86. Mødefaciliteter til skatte- og vurderingsankenævn
Sagsnr. 2006040039

J.nr. 82.16.00

Ankechefen anmoder ved skrivelse af 10. april 2006 om en tilbagemelding på,
hvorvidt kommunen kan anvise mødefaciliteter til de nye skatte- og
vurderingsankenævn.
Skatteankenævnene overgår pr. 1. juli 2006 til at blive statslige, ligesom
vurderingsankenævnene er det. Skatteankenævnene har således ikke længere
adkomst til at anvende kommunale bygninger.
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Der arbejdes med at etablere sekretariater i de 16 byer, der skal være hjemsted for
nævnene. Her vil en del af møderne kunne holdes, men det vil for mange borgere
give lange transportveje. Det påtænkes derfor at leje mødefaciliteter i
kommunerne, så nogle af nævnenes møder kan holdes der.
Bilag:
Skrivelse af 10. april 2006 fra Ankechefen.
BESLUTNING:

Der optages forhandling med SKAT om leje af mødelokaler.

87. Valgbestyrelse ved folkeafstemningen den 14. juni 2006
Sagsnr. 2006040032

J.nr. 84.06.00

Valg af mindst 5 og højst 7 medlemmer og stedfortrædere for disse til
valgbestyrelse til at forestå folkeafstemningen den 14. juni 2006 vedrørende
kommunenavn for den kommune, der den 1. januar 2007 dannes ved
sammenlægning af Bogense, Søndersø og Otterup kommuner.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
” Det indstilles, at Økonomiudvalget er valgbestyrelse.”
BESLUTNING:

Godkendt.

88. Valgstyrere og tilforordnede vælgere ved folkeafstemningen den 14.
juni 2006
Sagsnr. 2006040033

J.nr. 84.06.00

Udpegning af valgstyrere/tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen og
stemmeoptællingen i forbindelse med folkeafstemningen den 14. juni 2006 på
følgende 22 afstemningssteder i NyBogense Kommune:
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Afstemningsområder:
Otterup Kommune:
Hjadstrup
Krogsbølle
Lunde
Norup
Otterup(Nord)
Otterup(Syd)
Nr. Nærå/Bederslev
Skeby
Uggerslev/Nr. Højrup
Østrup
Bogense Kommune:
Bogense
Grindløse
Guldbjerg/Nr. Sandager
Klinte
Ore
Skovby
Søndersø Kommune:
Veflinge
Hårslev
Morud
Skamby
Særslev
Søndersø
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Afstemningssted:
Horsebækskolen (tidl. Kappendrup Forsamlingshus)
Krogsbølle Skole
Lunde Forsamlingshus
Egense Forsamlingshus
Nordvestskolen
Otterup Bibliotek – Kuplen
Roerslev Klubhus
Skeby Forsamlingshus
Uggerslev Forsamlingshus
Østrup Forsamlingshus
Bogense Skole
Grindløse Sognegård
Smidstrup Forsamlingshus
Nørreby Forsamlingshus
Skåstrup Forsamlingshus
Skovby Forsamlingshus
Veflinge Forsamlingshus
Hårslev Forsamlingshus
Morud Forsamlingshus
Skamby Boldklubs Klubhus
Særslev Forsamlingshus
Søndersø Kro

Det bemærkes, at sekretærerne for ovennævnte 22 valgsteder endnu ikke er
udpeget, men det forventes, at de sædvanlige sekretærer deltager i afstemningen.
Det foreslås, at formanden bemyndiges til at udpege det fornødne antal
valgstyrere/tilforordnede vælgere efter indstilling fra de i Sammenlægningsudvalget
værende partier. Det foreslås endvidere, at indstillingen skal være formanden i
hænde senest fredag den 19. maj 2006.
Der skal ligeledes udpeges 2 tilforordnede vælgere fra hver kommune som
stemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning på plejehjem samt i
hjemmene.
Hvis der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer foreslås
det, at overførsel af brevstemmer i de 3 kommuner sker til nedenstående
afstemningsområder:
Otterup Kommune:
Bogense Kommune:
Søndersø Kommune:

Otterup (Nord)
Bogense
Søndersø

Det bemærkes, at det er Sammenlægningsudvalget, der skal udpege formanden for
valgstyrerne på de enkelte valgsteder.
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Bilag:
Notat udarbejdet af Valgsekretariatet vedrørende udpegning af
valgstyrere/tilforordnede vælgere i forbindelse med Folkeafstemningen den 14. juni
2006.
Økonomiske oplysninger:
Det bemærkes, at der afsat 350.000 kr. til folkeafstemningen.
Indstilling:
Det indstilles, at formanden bemyndiges til at udpege det fornødne antal
valgstyrere/tilforordnede vælgere efter indstilling fra de i Sammenlægningsudvalget
værende partier.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
” Det indstilles, at hvert sammenlægningsudvalgsmedlem ekskl. de 3 borgmestre
beklæder hver en formandspost.”
BESLUTNING:

Formanden bemyndiges i henhold til indstilling.
Den udarbejdede liste godkendt med følgende ændringer:
Poul Pedersen erstatter Jørgen Meier Sørensen
Bent Jacobsen erstatter Holger Pedersen
Vivi Eriksen erstatter Mogens Christensen.
Der udpeges en fra Venstre og en fra Socialdemokraterne fra
hver kommune til modtagelse af stemmer i hjemmet.

89. Ny Valgkredsinddeling m.m.
Sagsnr. 2006040035

J.nr. 84.08.00

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ved skrivelse af 5. april 2006
lovforslag om ændring af folketingsvalgloven (Ny valgkredsinddeling, spærreregler
for kredsmandaternes fordeling m.v.).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder om evt. bemærkninger til forslaget.
Bemærkningerne vil indgå i Folketingets behandling af sagen.
Bilag:
På grund af lovforslagets størrelse er det ikke vedhæftet, men kan læses på
høringsportalen:
http://hoeringsportalen.dk/portal/page?_pageid=427,1462827&_dad=portal&_schema=PORTAL

Endvidere ligger lovforslaget i papirversion i papirsagen.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 27. april 2006:
” Indstilles taget til efterretning.”
BESLUTNING:

Til efterretning.

90. Tilgængelighed af bilag på hjemmesiden for NyBogense
Sagsnr. 2006040036

J.nr. 85.15.00

Det Radikale Venstre stiller forslag om, at alle bilag til den åbne dagsorden for
Sammenlægningsudvalget, bliver tilgængelige på hjemmesiden for NyBogense
Kommune. Formålet er at sikre bedst mulig information, åbenhed og forhåbentlig
stimulere interessen for sammenlægningsudvalgets arbejde.
Bilag:
Notat vedrørende offentliggørelse
BESLUTNING:

Oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

91. Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006030050
o
o
o
o

o
o

J.nr. 00.01.00

Fyns Amt – Sammenskrevet udgave af delingsaftalen vedr. Fyns Amt.
(Den sammenskrevne aftale ligger i papirsagen).
KKR Syddanmark – Nyhedsbrev nr. 1 – marts 2006 .
Indenrigs- og Sundhedsministeriet – Klare mål i kommunerne (Pjecen
ligger i papirsagen).
Det midlertidige vækstforum fremsender strategioplæg, som indeholder
en række anbefalinger til fremtidige satsningsområder i Region
Syddanmark. (Strategioplægget ligger i papirsagen)
KommuneKredit fremsender meddelelse om at der afholdes valg til
KommuneKredits bestyrelse.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ved skrivelse af 3. april
2006 meddelelse om, at NyBogense Kommune er tildelt en
lånedispensation på 6,3 mio. kr.

BESLUTNING:

Til efterretning.
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92. LUKKET PUNKT: Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017
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