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797.
Kvarterløft - projekt- og økonomistatus.
Orientering om sidste nyt fra Kvarterløft, herunder de afsluttende forhandlinger med ministeriet, opfølgning på succesfuldt
Imagekursus, Kulturweekend og første spadestik til Kulturhuset
og afslutningsseminar i september.
Centralforvaltningens redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at projekt- og økonomistatus tages til efterretning.

ad 797.

Redegørelse
KL. 01.11.20A15/00025-2007

798.
Kvarterløft - sammenlægning af restbeløb i en ”Afrundingspulje”.
Kvarterløftet går nu ind i sin absolut afsluttende fase. Med henblik på at få udnyttet det økonomiske rammebeløb - og hermed
tilskuddet fra Integrationsministeriet maksimalt - indstilles det, at
samtlige puljer og restbeløb lægges sammen i en ”Afrundingspulje”.
Med henblik på minimering af sagsbehandlingstiden - igen med
de få måneder der resterer for øje - indstilles det, at beslutningskompetencen i forhold til denne pulje lægges hos Borgmesteren qua hans rolle som formand for Kvarterløftets styregruppe.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at diverse puljer og uforbrugte restbeløb samles i en ”Afrundingspulje”, og
at Borgmesteren gives bemyndigelse til at kunne frigive disse
midler.
Redegørelse
KL. 01.11.20A15/00026-2007

ad 798.
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799.
Ændring af udvalgsvederlag.
I forbindelse med kommunalreformen er der sket en forhøjelse
af den pulje, som Kommunalbestyrelsen kan beslutte at anvende til vederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af Økonomiudvalget og stående udvalg, og til de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen til Børn- og Ungeudvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område.
Personaleafdelingens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Personaleafdelingen indstiller,
at puljeforhøjelsen godkendes med virkning fra 1. januar 2008
og resten af valgperioden,
at puljeforhøjelsen fordeles efter den eksisterende fordelingsnøgle som gælder ved beregning af udvalgsvederlag,
at merudgiften på 92.000 kr. (2008-priser) fra 2008 og fremover indarbejdes i budgetlægningen for 2008-2011 på konto for udvalgsvederlag, og
at besparelse på 92.000 kr. (2008-priser) på konto for ”Pulje
til særlige indsatsområder” fra 2008 og fremover indarbejdes i budgetlægningen for 2008-2011.

ad 799.

Redegørelse
KL. 81.14.10G50/00004-2007

800.
Oversigt ultimo juli 2007 over budgetændringer m.v. for
2007.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

ad 800.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø10/00030-2007

801.
Restanceoversigt pr. 30. juni 2007.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.
Redegørelse
KL. 25.45.01P05/00017-2007

ad 801.
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802.
Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2007.
Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 30.
juni 2007.
Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens
økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 30. juni 2007.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

ad 802.

Redegørelse
KL. 00.01.00S08/00033-2007

803.
Fordeling af Københavns Amts nettoformue pr. 31. december 2006.
Centralforvaltningen fremlægger redegørelse vedrørende fordeling af Københavns Amts nettoformue pr. 31. december 2006
samt beregning af forsikringsdækning vedrørende overtagne
tjenestemænd til godkendelse.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives negativ tillægsbevilling til indtægt på 43.793.000
kr. i 2007 vedrørende Brøndby Kommunes andel af Københavns Amts nettoformue pr. 31. december 2006,
at der gives tillægsbevilling på 38.363.000 kr. i 2007 til engangsudgifter vedrørende indskud til SamPension til opsat
pension for medarbejdere overtaget fra Københavns Amt,
at der gives tillægsbevilling på 2.028.000 kr. i 2007 til betaling
af pensionsforsikringspræmier til SamPension i forbindelse
med medarbejdere overtaget fra Københavns Amt i henhold til model 3,
at pensionsforsikringspræmier til SamPension fra 2008 og
fremover tilrettes med 2.028.000 kr. årligt i forbindelse med
budgetlægningen for 2008-2011 i henhold til model 3, og
at nettoindtægten i 2007 på 3.402.000 kr. og nettoudgiften i
2008 og fremover på 2.028.000 kr. tilføres/finansieres af
kassebeholdningen.
Redegørelse
KL.00.18.00A01/00003-2007

ad 803.
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804.
Nedlæggelse af Hovedstadens Udviklingsråd.
Centralforvaltningen fremlægger opgørelse over efterregulering
i forbindelse med nedlæggelsen af Hovedstadens Udviklingsråd
til godkendelse.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives en tillægsbevilling på 11.000 kr. til dækning af
Brøndby Kommunes andel af efterreguleringen, og
at beløbet afholdes af kassebeholdningen.

ad 804.

Redegørelse
KL. 00.18.00A01/00002-2007

805.
Brøndby Hallen - årsregnskab 2006.
Brøndby Hallen fremsender regnskab for 2006 med tilhørende
revisionsberetning nr. 64.
Det fremgår af regnskabet, at Brøndby Hallen i 2006 har modtaget 2.626.000 kr. i kommunalt tilskud, hvorefter regnskabet
udviser et overskud på 1.354.041 kr., som henlægges til vedligeholdelsesfonden.
Revisionen skriver i sin konklusion, at den udførte revision ikke
har givet anledning til forbehold eller bemærkninger.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens regnskab 2006 godkendes.

ad 805.

Redegørelse
KL. 04.04.00S55/00008-2007
806.
Regnskab 2006, revision - afsluttende beretning nr. 157.
Centralforvaltningen fremlægger beretning nr. 157 fra Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året
2006 (afsluttende beretning) til godkendelse.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at beretning nr. 157. fra Kommunernes Revision vedrørende
revision af regnskabet for året 2006 (afsluttende beretning)
herunder statsrefusion godkendes, og
at det reviderede regnskab 2006 endeligt godkendes.
Redegørelse
KL. 00.01.00K01/00033-2007

ad 806.
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807.
Forslag til budget 2008 samt budgetoverslag 2009, 2010 og
2011 - budgetbilag III.
Centralforvaltningen fremlægger det administrativt udarbejdede
budgetforslag.
Centralforvaltningens redegørelse og budgetbilag III er vedlagt
sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at det administrative budgetoplæg danner udgangspunkt for det
videre budgetarbejde,
at forslagene til blokke, der blev drøftet på fagudvalgsmøderne
den 23. maj 2007, samt tilsvarende forslag med Økonomiudvalget som fagudvalg, indgår i den videre budgetbehandling,
at blokke modtaget efter Økonomiudvalgets møde i juni medtages i de samlede forslag til reduktioner/udvidelser,
at Blokke, der forøger driftsudgifterne, skal finansieres af tilsvarende kompenserende reduktioner i budgetforslaget med
henblik på at overholde de gældende rammebestemmelser,
at det reviderede budgetoplæg danner udgangspunkt for det
videre budgetarbejde, og
at Borgmesteren bemyndiges til at tilvejebringe budgetbalance
ved tilpasning af budgetrammer for den samlede drifts- og
anlægsvirksomhed.

ad 807.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø02/00044-2006
808.
Evaluering af EU-udbud på kommunens forsikringer - tillægsbevilling.
Centralforvaltningen fremlægger forslag om at øge budgettet til
kommunens forsikringer med 909.000 kr., samt at centralisere
budgetansvaret for betalingerne af forsikringer til Serviceafdelingen i Centralforvaltningen og dermed flytte budgettet til forsikringspræmier fra fagudvalgene til Økonomiudvalget.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der oprettes en pulje på 200.000 kr. til dækning af skader i
skadesintervallet mellem 5-10.000 kr.,
at samtlige forsikringsbudgetter overgår fra fagudvalgene til
Økonomiudvalget, idet den tekniske tilretning finder sted efterfølgende,
at administrationen af forsikringspræmierne samles i Centralforvaltningen,
at der gives en tillægsbevilling for 2007 på 909.000 kr. til
dækning af udgifterne til forsikringer,
at udgiften finansieres af kassebeholdningen, og
at merudgiften på 909.000 kr. indarbejdes i budget 2008 og
efterfølgende år.
Redegørelse
KL. 00.15.10Ø09/00001-2007

ad 808.
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809.
Indkøbsarbejdet i Brøndby kommune i foråret 2007.
Centralforvaltningen fremlægger redegørelse til orientering omkring kommunens initiativer på indkøbsområdet, både i forhold
til samarbejdet på Vestegnen og i kommunen.
Redegørelsen indeholder en orientering om Vestegnens Indkøbsforum og arbejdet med fællesindkøb på Vestegnen.
Det vurderes, at arbejdet skrider planmæssigt frem mod et mål
om at opnå en væsentlig del af kommunens aftaleafdækning
gennem fællesaftaler på Vestegnen.
I Brøndby Kommune er udviklingen med en centralt placeret
indkøbsfunktion kommet godt i gang, og der er gennemført og
igangsat et betydeligt antal udbudsprocesser.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

ad 809.

Redegørelse
KL. 83.00.00A06/00001-2007

810.
Brøndbyvester Menighedsråd - ansøgning om fritagelse for
kommunal grundskyld, matr. Nr. 1 a, Brøndbyvester, Præstegårdsvej 6 (Præstegården).
Ansøgning fra Brøndbyvester Menighedsråd om fritagelse for
kommunal grundskyld svarende til den tidligere amtskommunale del, som var fritaget af amtet. Endvidere stillingtagen til den
nuværende delvise fritagelse for kommunal grundskyld, idet
grundlaget, som fritagelsen er givet på i 1978, siden er ændret.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anmodningen om yderligere fritagelse, svarende til den tidligere amtskommunale grundskyld, ikke imødekommes, og
at den nuværende delvise fritagelse bortfalder fra 2008.

ad 810.

Redegørelse
KL. 25.02.08P21/00001-2007

811.
Principiel beslutning om indgåelse af aftaler med teleselskaber om antenneanlæg på kommunens ejendomme bemyndigelse til Borgmesteren.
Telcon A/S har på vegne af Telia i marts 2007 ansøgt om tilladelse til udvidelse af Telias eksisterende mobilsendestation på
Brøndby Strandskolen. Udvidelsen sker som led i en generel
renovering og opgradering af Telias site samt etablering af G3mobiltelefoni i København.
Økonomiudvalget udsatte behandlingen af sagen på sit møde
onsdag den 6. juni 2007.

ad 811.
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Centralforvaltningen har efterfølgende modtaget endnu en ansøgning fra Telcon A/S på vegne af Telia om forlængelse af lejemålet af areal på træningsbane ved Brøndby Stadion.
Centralforvaltningen har i den forbindelse undersøgt prisniveauet i andre kommuner, og generelt ligger niveauet højere
end den lejeindtægt, Brøndby Kommune har for de enkelte antenneanlæg i kommunen.
I stedet for at behandle de enkelte ansøgninger fra teleselskaberne i Kommunalbestyrelsen foreslår Centralforvaltningen, at
Borgmesteren bemyndiges til at indgå forhandling med teleselskaberne om en lejeindtægt, som afspejler prisniveauet for
markedet, ligesom det foreslås, at Borgmesteren bemyndiges til
at imødekomme disse og fremtidige ansøgninger fra teleselskaberne.
Den udsatte sag fra Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2007,
punkt nr. 769 udgår derfor fra den politiske behandling.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at Borgmesteren bemyndiges til at imødekomme ansøgninger
fra – og forhandle med teleselskaberne generelt, så kommunen opnår en lejeafgift, der afspejler prisniveauet for
markedet.
Øu. 769.
Redegørelse
KL. 82.16.05P21/00001-2007
KL. 82.16.05G01/00036-2007
KL. 82.16.05G01/00037-2007

812.
Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering
for andre - forslag til retningslinier og etisk regelsæt for
kommunens anvendelse af loven.
I møde den 13. juni 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen dels at
sige ja til, at muligheden for at reklamere for andre på kommunens ejendomme og løsøre udnyttes, og dels at Centralforvaltningen herefter udarbejder endeligt oplæg til retningslinier og
etisk regelsæt, som forelægges Kommunalbestyrelsen til efterfølgende behandling.
I den anledning fremlægger Centralforvaltningen det sagen
vedlagte forslag af 5. juli 2007 til retningslinier og etisk regelsæt
til drøftelse og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
For en ordens skyld er sagen endvidere vedlagt Centralforvaltningens redegørelse af 6. juni 2007 med tilhørende 5 bilag, der
blev udarbejdet til brug ved Kommunalbestyrelsens behandling
af sagen den 13. juni 2007.

ad 812.

BLAD NR.
420

UDVALG
ØU. 6. AUGUST
2007
FORMANDENS
INITIALER

Centralforvaltningen indstiller,
at ovennævnte forslag af 5. juli 2007 til retningslinier og etisk
regelsæt godkendes.
Øu. 768. Kb. 779.
KL. 00.01.00P21/00005-2006
813.
Høring omkring ansøgning om tilladelse til opstilling af 18
gevinstgivende spilleautomater i spillehallen VideoKiosken, Brøndby Strand Centrum - bemærkninger til ansøgers udtalelser.
Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 14. marts 2007
at meddele følgende til Spillemyndigheden: Kommunalbestyrelsen kan ikke anbefale en tilladelse til opstilling af 18 gevinstgivende spilleautomater, da en spillehal i Brøndby Strand Centrum vil ligge i et område, som er udpeget til kvarterløftsområde,
bl.a. på grund af betydelige sociale problemer. En spillehal vil
efter Kommunalbestyrelsens vurdering modvirke målsætningen
for kvarterløftsprojektet.
Spillemyndigheden fremsendte i brev af 7. juni 2007 udtalelse
fra ansøgeren, til hvilken Spillemyndigheden udbeder sig Kommunalbestyrelsens bemærkninger.
Ansøgeren mener ikke, at man kan afvise en ansøgning om gevinstgivende spilleautomater med begrundelse i, at kommunen
ønsker at give kvarteret et ”løft”, da spilleautomater ikke vil give
anledning til at sænke holdninger mv. i et boligområde.
Ansøger mener ikke, at kommunens begrundelse for et afslag
er saglig.
Centralforvaltningens redegørelse og Spillemyndighedens brev
af 7. juni 2007, indeholdende ansøgers udtalelse, er vedlagt
sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at Kommunalbestyrelsen fastholder sin udtalelse over for Spillemyndigheden, idet en spillehal ikke skønnes at ligge inden for Kvarterløftsprojektets intentioner, og
at opremsningen af nogle af intentionerne for Kvarterløftprojektet fra den i sagen vedlagte redegørelse indarbejdes i
besvarelsen til Spillemyndigheden.
Øu. 634. Kb. 656.

ad 813.

Redegørelse
KL. 22.01.04G01/00041-2007
814.
Matr. nr. 37 a Brøndby Strand, Ulsøparken 120 - endelig afregning af skyldige beløb til Freja Ejendomme A/S i henhold til accepteret domstilkendegivelse fra Østre Landsret i
forbindelse med retssag om erstatning (købesum) - Brøndby Kommunes ejendomsovertagelse.
Kommunalbestyrelsen accepterede på møde den 13. juni 2007
Landsrettens domstilkendegivelse af 31. maj 2007, hvor erstatning for ejendomsovertagelsen blev fastsat til 12.000.000 kr.

ad 814.
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Brøndby Kommune betalte den 9. september 2005 et erstatningsbeløb på 7.200.000 kr. i henhold til Overtakstationskommisionens afgørelse, hvorfor resterstatningsbeløbet udgør
4.800.000 kr.
Brøndby Kommune skal samtidig betale renter af erstatningsbeløbet fra overtagelsestidspunkt den 20. februar 2002 til udbetaling den 15. august 2007, svarende til 1.686.082 kr. Rentesatsen er, i henhold til Vejlovens § 63, fastsat til 3,25 % p.a., som
var diskonto på overtagelsestidspunktet (20. februar 2002).
Brøndby Kommune pålægges endvidere sagsomkostninger på
368.000 kr. til Freja Ejendomme A/S’s advokat.
Salær til Brøndby Kommunes advokat udgør 150.000 kr.
Sagsomkostninger og advokatsalær på i alt 518.000 kr. foreslås
finansieret af negativ tillægsbevilling til konto for Advokater og
konsulenter mv.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2007 på
7.004.000 kr.,
at der gives negativ tillægsbevilling på 518.000 kr. til konto for
Advokater og konsulenter mv. i 2007, og
at restbeløbet, 6.486.000 kr., afholdes over kassebeholdningen.
TMu. 751.927. Øu. 1261.1287.181.795.
Kb. 1174.1197.1965.233.803.
Redegørelse
KL. 13.06.01G01/00011-2003

815.
Matr. nr. 18 i og matr. nr. 18 y, begge af Brøndbyøster, magelæg - anlægsregnskab.
Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 11. december
2002 et mageskifte af arealerne på matr.nr. 18 i og matr. nr. 18
y, begge af Brøndbyøster mellem Brøndby Kommune og Lejerbo Afd. 94-0.
På Kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2002 blev
der i alt bevilliget 3.000 kr. til afholdelse af Brøndby Kommunes
andel af tinglysningsafgift mv., men i henhold til det betingede
skødes § 8 skal Lejerbo alene afholde disse udgifter.
Mageskiftet har derved været udgiftsfrit for Brøndby Kommune,
hvorfor anlægsregnskabet kan aflægges således:
Bevilling .........................................................
3.000 kr.
Forbrug ..........................................................
0 kr.
Mindreforbrug ................................................
3.000 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.
Redegørelse
KL. 01.04P20/00001-2003
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816.
Offentligt udbud med henblik på beslutning om salg af
matr. nr. 16 eu Brøndby Strand, ejerlejlighed nr. 1, Brøndby
Strand Bibliotek m.v. - anlægsregnskab.
Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 10. maj 2006 at
sælge matr. nr. 16 eu Brøndby Strand, ejerlejlighed nr. 1,
Brøndby Strand Bibliotek m.v. for 21.500.000 kr. til Søborg
Ejendomme A/S.
På tidligere møder i Kommunalbestyrelsen er 200.000 kr. bevilliget til salgsudgifter i forbindelse med udbud, vurderinger og
konsulentbistand mv.
Ejerskiftet blev en realitet i forbindelse med tinglysning af endeligt skøde den 16. april 2007.
Derfor kan anlægsregnskab for salget nu fremlægges som følgende:
Indtægtsbevilling............................................
Forbrug ..........................................................
Merindtægt.....................................................

ad 816.

-21.500.000 kr.
-21.500.000 kr.
0 kr.

Udgiftsbevilling...............................................
200.000 kr.
Forbrug ..........................................................
286.148 kr.
Merudgift........................................................
86.148 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at merudgiften på 86.148 kr. afholdes over kassebeholdningen.
Redegørelse
KL. 82.02.00G10/00001-2005

817.
Nedlagt, offentligt vejareal "Strandesplanaden", nord for
"Æblehaven", 40 boliger, udstykning - anlægsregnskab.
Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 10. januar 2007 at
sælge nedlagt, offentligt vejareal "Strandesplanaden", nord for
"Æblehaven" til opførelse af ca. 40 ejerlejligheder som etageboliger for 21.125.000 kr.
På tidligere møder er 121.000 kr. bevilliget til salgsudgifter i forbindelse med udbud, vurderinger mv.
Ejerskiftet blev en realitet i forbindelse med tinglysning af endeligt skøde den 7. maj 2007.
Derfor kan anlægsregnskab for salget nu fremlægges som følgende:
Indtægtsbevilling............................................
-21.125.000 kr.
Salgsindtægt..................................................
-21.125.000 kr.
Merindtægt.....................................................
0 kr.
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Udgiftsbevilling...............................................
121.000 kr.
Forbrug ..........................................................
106.350 kr.
Mindreudgift ...................................................
14.650 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreudgiften på 14.650 kr. tilføres kassebeholdningen.
Redegørelse
KL. 13.06.02G10/00005-2006
KL. 13.06.02G01/00106-2006
KL. 13.06.02G10/00031-2007

818.
Brøndby Boligselskab (tidl. B.K.B.) - ansøgning om godkendelse af skema B efter afholdelse af licitation for opførelse af
12 ældreboliger ved Hallingparken i forbindelse med Brøndby Boligselskab’s afdeling 606, samt godkendelse af udlejningsbudget.
På baggrund af Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om
at nedlægge institutionen Svalebo (på arealet ved Hallingparken), besluttede Kommunalbestyrelsen den 13. september
2006 at udpege Brøndby Boligselskab som drifts- og bygherre i
forbindelse med opførelse af 12 ældreboliger på grunden.
Kommunalbestyrelsen gav herefter den 15. november 2006 tilsagn til byggeriet (godkendte skema A).
Der har den 6. juni 2007 været afholdt licitation, og forretningsførerorganisationen Lejerbo har nu, som forretningsfører for
bygherren, den 13. juli 2007 fremsendt skema B m.v.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anskaffelsessummerne før byggeriets påbegyndelse (skema B) godkendes med 17.021.000 kr.,
at der ydes kommunal grundkapital med 1.191.470 kr.,
at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet,
der ligger ud over 65 % af anskaffelsessummen, svarende
til 4.425.460 kr.,
at huslejen foreløbig godkendes med 1.085 kr. pr. m2 pr. år,
at Kommunalbestyrelsen betinger sig, at boliganvisningen tilkommer kommunen,
at der opkræves et støttesagsgebyr på 42.552 kr. til kommunen til dækning af udgifter ved støttesagsbehandling, svarende til 2,5 promille af anskaffelsessummen, og
at byggeriet opføres under iagttagelse af alle gældende bestemmelser i henhold til bekendtgørelser og lov om opførelse af almennyttigt boligbyggeri.
Øu. 357.724. Kb. 392.739.
Redegørelse
KL. 03.02.00Ø60/00073-2006

ad 818.
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819.
Borgerservice, løsning af opgaven med pas og kørekort ansættelse af ekstra medarbejder - tillægsbevilling, samt
anlægsbevilling.
Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om 330.000 kr. til
ansættelse af 1 ny medarbejder pga. manglende personaleressourcer til løsning af opgaven med pas og kørekort, samt ansøgning om anlægsbevilling til nødvendige bygningsændringer
på 238.000 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives en tillægsbevilling på 110.000 kr. i 2007, og at
budgetterne for 2008 og efterfølgende år tilrettes med en
udgift på 330.000 kr. pr. år til ansættelse af 1 medarbejder i
Borgerservice,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på
238.000 kr. til nødvendige bygningsændringer, og
at udgifterne afholdes af kassebeholdningen.

ad 819.

Redegørelse
KL. 82.20.00S05/00015-2007
KL. 81.01.01S03/00007-2007

820.
Køb af tjenstebiler til Rådhusets vagtstue - anlægsbevilling.
Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om en anlægsbevilling på 298.000 kr. til anskaffelse af to nye tjenestebiler til Rådhusets vagtstue.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2007.
De tre tjenestebiler, der er tilknyttet Rådhusets vagtstue, er slidt
op, men det forventes, at behovet i fremtiden kan dækkes af to
tjenestebiler, hvis der anskaffes én lidt større varevogn til postruterne, og én mindre bil til den øvrige transport.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 298.000 kr. i 2007.

ad 820.

Redegørelse
KL. 83.11.01S05/00007-2007

821.
Drift af kantinen - tillægsbevilling.
Rådhusets kantine har gennem en årrække udviklet sig til at
være en moderne kantine, der kan håndtere de krav et moderne rådhus stiller til serviceringen af både medarbejdere og gæster i huset. Et tilbagevendende problem er, at kantinen ikke
kan overholde det budget, der er stillet til rådighed for driften.
Kantinen har således haft et driftsunderskud de seneste år.

ad 821.
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Kantinen modtager et kommunalt tilskud på 963.000 kr. svarende til 73 % af lønudgifterne til driften.
En meget stor del af danske kantiner, både kommunale og private, modtager støtte svarende til den fulde lønudgift, for driften
af kantinen.
Der har i gennem de sidste år været iværksat flere besparelsesrunder i forhold til materialeforbruget i kantinen.
I forhold til budgetkontrol den 30. juni 2007 forventer Centralforvaltningen et underskud i kantinen på ca. 200.000 kr.
Såfremt der gives en tillægsbevilling til kantinen på 200.000 kr.
til dækning af lønudgifter, vil det kommunale tilskud i alt dække
88,5 % af lønudgifterne.
For at opnå retvisende budgetter søger Centralforvaltningen
derfor en øget bevilling til driften af kantinen på 200.000 kr. pr.
år.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives en tillægsbevilling til kantinen i 2007 på 200.000
kr.,
at udgiften afholdes af kassebeholdningen, og
at merudgiften på i alt 200.000 kr. indarbejdes i budget 2008
og efterfølgende år.
Redegørelse
KL. 00.01.00Ø40/00013-2007
822.
Kommuneplanstrategi 2007 - projektbeskrivelse.
Teknisk Forvaltning fremlægger projektbeskrivelse for Kommuneplanstrategi 2007 for Brøndby Kommune til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at projektbeskrivelsen samt overordnet tidsplan anbefales.

ad 822.

Redegørelse
KL. 00.01.00P15/00001-2007
823.
Trafikale udfordringer i Hovedstadsområdet.
Godkendelse af notat fra Omegnskommunernes Samarbejde til
rapporten ”Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet” samt
godkendelse af særskilt høringssvar fra Brøndby Kommune.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at det fælles notat fra Omegnskommunerne godkendes, og
at forslaget til det særskilte høringssvar fra Brøndby Kommune godkendes.
Redegørelse
KL. 00.01.00P17/00003-2007
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824.
Lindelundsskolen, renovering af facader - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 900.000 kr.
til istandsættelse af ca. 60 vinduespartier i Lindelundsskolens
østlige klassefløj.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2007.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 900.000
kr. til ”Lindelundsskolen, renovering af facader”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 900.000 kr. til
”Bygningsrenovering”.
TMu. 278.

ad 824.

Redegørelse
KL. 82.18.00S05/00025-2007

825.
Søholtskolen, renovering af facader - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 900.000 kr.
til istandsættelse af ca. 60 vinduespartier i Søholtskolens sydlige og nordlige klassefløj.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2007.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 900.000
kr. til ”Søholtskolen, renovering af facader” og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 900.000 kr. til
”Bygningsrenovering ”.
TMu. 279.

ad 825.

Redegørelse
KL. 82.18.00S05/00027-2007

826.
Langbjergskolen, renovering af facader - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 900.000 kr.
til istandsættelse af ca. 70 vinduespartier i Langbjergskolens
nordlige klassefløj omkring biblioteksgård, nordsiden af samme
bygning samt nordsiden af administrationsbygningen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2007.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 900.000
kr. til ”Langbjergskolen, renovering af facader”, og
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at

der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 900.000 kr. til
”Bygningsrenovering”.
TMu. 280.
Redegørelse
KL. 82.18.00S05/00026-2007

827.
Brøndbyvester Skole, renovering af facade - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 300.000
kr. til begyndende udskiftning af nedslidte vinduespartier i facader i den tidligere gymnastiksal 2 på Brøndbyvester Skole.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000
kr. til ”Brøndbyvester Skole, renovering af facade”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 300.000 kr. til
”Bygningsrenovering”.
TMu. 281.

ad 827.

Redegørelse
KL. 82.18.00S05/00024-2007

828.
EU-udbud af indsamlingen af affald.
Kontrakten for dagrenovation og storskrald ophører den 31. december 2007. De to kontrakter for indsamling af papir- og haveaffald er forlænget et år og udløber ligeledes den 31. december
2007. Derfor skal affaldsindsamlingen sendes i EU-udbud i løbet af 2007, med forventet ikrafttræden den 1. januar 2008.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til ændringer i ordningen, samt udbudsprocedure og tidsplan.
Teknisk Forvaltnings reviderede redegørelse af 21. juni 2007 er
vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at der stilles krav om EURO-IV motorer i renovationsbilerne,
at der indhentes tilbud på at benytte traditionel diesel som
drivmiddel til renovationsbilerne og biodiesel som alternativt tilbud,
at dagrenovationsordningen for virksomheder bliver frivillig,
at afregningsformen for transporten af småt og stort brændbart fra boligselskaber ændres således, at boligselskaberne selv betaler direkte for tømningen af deres småt og stort
brændbart, i stedet for at dette finansieres over storskraldsgebyret,
at indsamlingen af papir og glas i kuber indgår i udbuddet
som en option,
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at

udbudsform, de foreslåede tildelingskriterier og tidsplanen
godkendes, og
at udbudsmaterialet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen med redaktionelle rettelser.
TMu. 287.
Redegørelse
KL. 07.01.05P27/00003-2007

829.
Ny energimærkningsordning, EMO - anlægsbevilling.
Folketinget har med ”Lov om fremme af energibesparelser i
bygninger” indført nye regler om energimærkning (EMO) af
bygninger mv. Ordningerne skal fremme energibesparelser og
øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger.
Teknisk Forvaltning foreslår, at der gives en anlægsbevilling på
4.500.000 kr. til gennemførelse af energimærkning af kommunens ejendomme.
Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at scenario 2 gennemføres,
at der gives anlægsbevilling på 4.500.000 kr., og at der gives
rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2007,
at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen,
at der afsættes rådighedsbeløb på investeringsoversigten
med 2.000.000 kr. i 2008 og 2009 til 1. gangs mærkning,
at der afsættes rådighedsbeløb på investeringsoversigten
med 2.250.000 kr. i 2013 og efterfølgende hvert 5. år til de
efterfølgende mærkninger,
at ordningen for 1. gangs mærkning udbydes i EU-udbud som
begrænset udbud, og
at formanden for Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at
godkende valget af de prækvalificerede, der anmodes om
at afgive tilbud.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen med følgende
ændringer:
1. ”at” rettes til, at scenarie 1 gennemføres.
2. ”at” ændres til, at der gives en anlægsbevilling på 4.500.000
kr., og at der gives rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. i 2007.
3. ”at” uændret.
4. ”at” udgår.
5., 6. og 7. ”at” uændret.
TMu. 288.
Redegørelse
KL. 82.09.00P20/00005-2007
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830.
Nybovej 1, indretning af døgninstitution for unge - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på i alt
2.600.000 kr. til renovering og indretning af ejendommen Nybovej 1 til døgninstitution for unge.
Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at arbejdet gennemføres som foreslået,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på
2.200.000 kr.,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000
kr. til indkøb af inventar, arbejdsstationer, hvidevarer til vaskesøjle m.m., og
at rådighedsbeløbene på 2.600.000 kr. afholdes af kassebeholdningen.
BØu. 295.

ad 830.

Redegørelse
KL. 82.00.00S05/00024-2007

831.
SFO Krogen - renovering af gulvareal.
SFO Krogen er tidligere blevet undersøgt af Jobliv Danmark for
at fastslå niveauet af fugt- og skimmelsvampeforholdene i
SFO’en. Undersøgelsen blev afsluttet med en rapport, hvori det
blev fastslået, at der er fugt og skimmelsvampe i gulvkonstruktionen i gangarealet og på børnetoiletterne.
Det blev på baggrund af undersøgelsen anbefalet, at gulvet renoveres.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at renoveringen af gulvarealet i SFO’en godkendes,
at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på
172.000 kr. til ny gulvbelægning i SFO Krogen, og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløbet ”Mindre
ombygninger, folkeskoler” på 172.000 kr.
BØu. 302.
Redegørelse
KL. 82.07.00Ø04/00020-2007

ad 831.
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832.
SFO Fritten - ombygning af køkken.
Efter vandskade er køkkenet på SFO Fritten ikke længere anvendeligt.
Skolebestyrelsen på Lindelundsskolen har derfor fremsendt en
ansøgning til Børneforvaltningen om tilskud til ombygning af
køkkenet. SFO’en ønsker at ombygge køkkenet til åben plan,
så lokalet kan udnyttes bedre.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at ombygningen af køkkenet på SFO Fritten godkendes,
at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på
200.000 kr. til ombygning af køkken på SFO Fritten, og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløbet ”Skoler og
SFO’er, renovering af lokaler”.
BØu. 303.

ad 832.

Redegørelse
KL. 82.20.00S05/00012-2007

833.
Brøndby Strandskole - Frugtkvarter.
Brøndby Strandskole har søgt og fået tilsagn om deltagelse i
det landsdækkende projekt ”Frugtkvarter”.
Frugtkvarter betyder, at alle elever på Brøndby Strandskole får
gratis frugt fra 3. september til 16. november 2007. Fødevareministeriet yder 100 % tilskud i projektperioden.
Formålet er at vise frugtens positive betydning for klassen og
for den enkelte elev. Det er skolens håb, at frugtordningen vil
fortsætte efter projektets udløb mod forældrenes egenbetaling.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at Brøndby Strandskoles deltagelse i projekt ”Frugtkvarter”
godkendes,
at der i 2007 gives en tillægsbevilling (merudgift) på 45.000
kr. til ”Frugtkvarter”, og
at der i 2007 gives en negativ tillægsbevilling (merindtægt) på
45.000 kr. til ”Frugtkvarter”.
BØu. 304.
Redegørelse
KL. 17.04.18S03/00001-2007

ad 833.
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834.
Tranens Drenge 2007.
Tranens Drenge har efter ansøgning modtaget støtte på 19.000
kr. af Odd Fellow Ordenens Børnefond.
Pengene skal bruges på afholdelse af arrangementer, som
Tranens drenge afholder i løbet af 2007. Der er planlagt en fodboldturnering samt et gocart-arrangement.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at der i 2007 gives en tillægsbevilling (merudgift) på 19.000
kr. til Tranens Drenge, og
at der i 2007 gives en negativ tillægsbevilling (merindtægt) på
19.000 kr. til Tranens Drenge.
BØu. 305.

ad 834.

Redegørelse
KL. 01.11.20P20/00051-2006

835.
Forsøg med ungdomsmedhjælpere i daginstitutioner.
Den skæve kønsfordeling blandt personalet i daginstitutionerne
medfører ofte, at den mere vilde og udadrettede kropslige udfoldelse nedtones i hverdagen. Der etableres derfor et forsøg
med oprettelse af praktikforløb i daginstitutioner målrettet drenge i 8-9 klasse - under betegnelsen Ungdomsmedhjælpere.
Formålet er i større grad at tilgodese de store børnehavebørns
behov for fysisk udfoldelse, at give dem rollemodeller og samtidig tilbyde de unge et relevant praktikforløb, der kunne vække
fremtidsperspektiver mht. senere uddannelse.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at etablering af forsøg med praktikforløb som ungdomsmedhjælpere i daginstitutioner godkendes.
BØu. 307.

ad 835.

Redegørelse
KL. 16.06.00P07/00003-2007

836.
Nedlæggelse af beskæftigelsesprojekt - havehold.
Teknisk Service er et beskæftigelsesprojekt, der yder havehjælp for pensionister. Arbejdsprojekter af denne karakter har
en indbygget svaghed. Projektet yder en service, som pensionisterne har en berettiget forventning om bliver leveret, især da
de betaler et mindre beløb for servicen. Formålet med projektet
er dog ikke pensionistservice, men oplæring af ledige, så de
kan få et ordinært job. Med de gode beskæftigelsesmuligheder

ad 836.

BLAD NR.
432

UDVALG
ØU. 6. AUGUST
2007
FORMANDENS
INITIALER

er det blevet sværere at fylde projektet op og vanskeligt at opretholde serviceydelserne for pensionisterne. Forvaltningen indstiller derfor, at projektet nedlægges med udgangen af 2007.
Samtidig foreslår forvaltningen, at de midler der spares ved at
nedlægge Teknisk Service, reserveres til at indgå aftaler med
private virksomheder om oplæring af ledige i match 4-5 med
henblik på job.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Et stort flertal i Seniorrådet kan acceptere nedlæggelsen af haveholdet. Seniorrådet peger på, at Kommunalbestyrelsen bør
finde en løsning for de borgere, som er visiteret til snerydning.
Medlem Svend Sørensen kan ikke anbefale nedlæggelsen.
Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
indstiller,
at beskæftigelsesprojektet Teknisk Service nedlægges med
udgangen af 2007,
at mindreudgiften ved nedlæggelse af Teknisk Service på netto 1.251.000 kr. i 2008 og overslagsårene tilføres kassebeholdningen, og
at merudgiften ved indgåelse af aftaler med private virksomheder om oplæring af ledige i match 4-5 med henblik på job
på 1.251.000 kr. afholdes af kassebeholdningen.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at involverede borgere skal underrettes om alternative muligheder for
havehjælp og snerydning.
SOSu. 214. BSu. 153.
Redegørelse
KL. 15.04.00P20/00001-2007

837.
Puljemidler på ældreområdet.
Gennem anvendelse af puljemidler fra Socialministeriet, har
Social- og Sundhedsforvaltningen i 2006 og 2007 indført ny
teknologi i hjemmeplejen, gennem anskaffelse af MobilCare,
som er håndholdte PDA’er.
Puljemidlerne fra Socialministeriet videreføres i årene 20082010, som et særligt bloktilskud til kommunen. Der vil ifølge
Socialministeriet ikke fra 2008 og fremefter blive udstukket
kriterier for beløbets anvendelse - hvorfor disse frit kan disponeres af Kommunalbestyrelsen.
Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger ansøgning om, at
afledte driftsudgifter af MobilCare-projektet indarbejdes i budget
2008 og efterfølgende år med 1.084.000 kr. årligt.
Social- og Sundhedsforvaltningens korrigerede redegørelse af
4. juli 2007 og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at udgifter til drift af MobilCare i alt 1.084.000 kr. indarbejdes i
budget 2008 og senere år,
at merudgiften afholdes af puljemidler til styrkelse af kvalite-
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ten i ældreplejen,
der senere i 2007 fremlægges redegørelse for anvendelse
af den resterende del af ældrepuljen i 2008 og senere år,
og
at udvalgets ramme for serviceudgifter løftes tilsvarende.
SOSu. 216.
at

Redegørelse
KL. 16.08.06Ø34/00001-2006

838.
Tilrettelæggelse af tilsyn på ældrecentrene mv. - Embedslægeinstitutionens tilsyn i boenheden i Kisumparken.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 13. juni 2007
at oversende sagen til Social- og Sundhedsudvalget.
På Kommunalbestyrelsens møde den 14. februar 2007 tiltrådte
Kommunalbestyrelsen en indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget vedrørende ændring af tilsynet i boenheden Kisumparken. Ændringen betød, at boenheden fra og med 2007 ikke
længere skulle være omfattet af Embedslægeinstitutionens tilsyn. Efter en henvendelse til Socialministeriet har det vist sig, at
beslutningen om fjernelse af Embedslægeinstitutionens tilsyn
ikke er juridisk holdbar.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet finder det godt, at Embedslægetilsynet bliver genindført.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at Kommunalbestyrelsens beslutning af 14. februar 2007 om
ændring af tilsynet i boenheden Kisumparken ophæves.
SOSu. 218. Kb. 804.

ad 838.

Redegørelse
KL. 16.00.47K09/00004-2007

839.
Tilsyn med servicen over for beboere i plejeboligenheder tilsynsrapport 2006.
Kommunalbestyrelsen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn med
servicen over for beboere i plejehjem og lignende boligenheder.
Tilsynet omfatter både et kommunalt tilsyn og et embedslægetilsyn.
Det kommunale tilsyn har i 2006 foretaget ét anmeldt og ét
uanmeldt tilsyn på hver af de omfattede boliger. Embedslægeinstitutionen har udført ét uanmeldt tilsyn på hver af de omfattede boliger.
Resultatet af de gennemførte tilsyn i 2006 er samlet i en års-
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rapport.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager rapporten til efterretning og bemærker sig
særligt kritikken af Æblehaven og Kisumparken. Har endvidere
noteret, for så vidt angår Æblehaven en positiv tendens i 2007.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at tilsynsrapporten for 2006 tages til efterretning.
SOSu. 219.
Redegørelse
KL. 16.00.47K09/00003-2006

840.
Det kommunale tilsyn på ældrecentrene 2007 - udført af privat virksomhed.
I forbindelse med planlægning af det kommunale tilsyn for 2007
er det vurderet, om udførelsen af det kommunale tilsyn fremover skal udføres af en privat virksomhed.
Folketinget har den 29. maj 2007 vedtaget et ændringsforslag til
lov om tilsyn på plejecentre m.v. Lovændringen består primært
i, at ministeren bemyndiges til at fastsætte særlige rammer og
indholdskrav til det kommunale tilsyn.
Loven træder i kraft den 1. juli 2007.
På baggrund heraf anbefales det, at de kommunale tilsyn fra og
med 2007 udføres af en privat virksomhed.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at det kommunale tilsyn på kommunens ældrecentre fremover
udføres af Kommunernes Revision - i første omgang for en
3 årig periode, og
at udgiften hertil afholdes inden for den samlede ramme for
Social- og Sundhedsforvaltningen.
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.
Social- og Sundhedsudvalget opretholder et årligt besøg på plejecentrene.
SOSu. 220.
Redegørelse
KL. 16.00.47K09/00007-2007
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841.
Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.
Som led i opgave- og strukturreformen overtog Brøndby Kommune pr. 1. januar 2007 myndigheds- og finansieringsansvaret
for behandling af stofmisbrugere, både den sociale behandling
efter servicelovens § 101 og den lægelige behandling efter
sundhedslovens § 142.
Efter socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006
er Brøndby Kommune forpligtet til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov
om social service.
På baggrund heraf fremlægges forslag til kvalitetsstandard for
social behandling for stofmisbrug efter § 101.
Social- og Sundhedsforvaltningens og Børneforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget indstiller,
at forslag til kvalitetsstandard for social behandling efter § 101
i lov om social service godkendes.
Høringssvar af 19. juli 2007 fra Landsforeningen af pårørende til
stofmisbrugere, samt Social- og Sundhedsforvaltningens notat
af 25. juli 2007, er vedlagt sagen.
SOSu. 221. BØu. 301.

ad 841.

Redegørelse
KL. 16.13.20P23/00001-2007

842.
Bevilling til tre projekter i Brøndby Sprog- og Integrationscenter.
Integrationsministeriet har givet tilsagn om at støtte tre projekter, som Brøndby Sprog- og Integrationscenter har ansøgt om.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at der gives tilsagn om at opstarte de tre projekter, som beskrevet ovenfor,
at der gives positiv og negativ tillægsbevilling på 420.000 kr. i
2007,
at budget 2008 tilrettes med udgifter og indtægter på 403.000
kr.,
at budget 2009 tilrettes med udgifter og indtægter på 207.000
kr., og
at der gives overførselsadgang mellem budgetårene.
BSu. 148.
Redegørelse
KL. 17.32.20P20/00001-2007
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843.
Social- og Sundhedsforvaltningen, organisationsændring
som følge af kommunalreformen - tillægsbevilling.
I forbindelse med oprettelse af jobcentre, skal personaleudgifterne til den kommunale del af jobcentret føres på en nyoprettet
administrationskonto, konto 653. Det betyder, at en del af personaleudgifterne på konto 651, samt administrationsudgifter
m.v., som hidtil er blevet bogført på kontoen for beskæftigelsesordninger - konto 598, skal føres på konto 653. Samtidig er
der, i forbindelse med hele organisationsændringen, oprettet
beskæftigelsestilbud, som etableres ved at flytte personale fra
administrationen til de aktive beskæftigelsestilbud.
Der skal derfor foretages en del flytninger af personaleudgifter
mellem de tre konti, 651, 653 og 598. Omflytningen er udgiftsneutral og påvirker samlet set ikke driftservicerammen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at omflytningen af personaleudgifter mellem konto 651, 653
og 598 godkendes,
at der i 2007 gives positiv og negativ tillægsbevilling, og
at budgetterne for 2008 og overslagsårene tilrettes.
BSu. 149.
Redegørelse

ad 843.

KL. 15.00.10S03/00001-2007

844.
Styrket indsats overfor borgere på ledighedsydelse - tillægsbevilling.
Der har i løbet af det sidste halvandet år været en stigning i antallet af personer på ledighedsydelse i Brøndby Kommune.
Stigningen i antallet af borgere på ledighedsydelse har medført
en øget udgift for kommunen. Derfor er der sat ekstra fokus på
at nedbringe antallet gennem en styrket indsats. Denne indsats
beskrives i et bilag vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at den forstærkede indsats overfor borgere på ledighedsydelse godkendes,
at antallet af afklaringspladser i BEA nedskrives fra 100 til 80,
så 1,5 medarbejder i BEA overgår til arbejdet med borgere
på ledighedsydelse,
at der i 2007 gives en tillægsbevilling på 165.000 kr. til 1,5
medarbejder i BEA, konto 05.58.80,
at der i 2007 gives en tilsvarende negativ tillægsbevilling på
165.000 kr. på beskæftigelsesordninger, konto 05.68.98,
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og
at budgettet for 2008 og efterfølgende år tilrettes.
BSu. 150.
Redegørelse
KL. 16.01.21S03/00001-2007

Lukket dagsorden

845.
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.
Til efterretning, se vedlagte bilag.
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