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1521.
Oversigt ultimo januar 2009 over budgetændringer for
2009.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

ad 1521.

Redegørelse
KL. 00.01.00Ø10/09-3726

1522.
Restanceoversigt pr. 31. december 2008.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

ad 1522.

Redegørelse
KL. 25.45.01P05/08-202213

1523.
Uerholdelige restancer 2008 - afskrivning.
Centralforvaltningen fremlægger oversigt over diverse restancer
til afskrivning i regnskabsåret 2008.
Restancerne er opgjort til 792.631,81 kr.
Centralforvaltningens redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at de anførte restancer afskrives.
Redegørelse
KL. 00.01.00Ø07/09-2424

ad 1523.

BLAD NR.
808
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1524.
Økonomisk redegørelse pr. 31. december 2008.
Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31.
december 2008.
Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens
økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. december 2008.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

ad 1524.

Redegørelse
KL. 00.01.00S08/08-168249

1525.
Budget 2010-2013 - tidsplan og retningslinier.
Centralforvaltningen fremlægger tidsplan og retningslinier (Budgetbilag I og bilag A+B+C) for udarbejdelse af Budget 2010 og
budgetoverslagsårene 2011-2013.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at tidsplan og retningslinier (Budgetbilag I og bilag A+B+C)
godkendes,
at der foretages budgetopfølgning 31. marts, 31. maj, 31. august og 31. oktober,
at budgetopfølgningen pr. 30. juni og 30. september udgår, og
at ændringerne indarbejdes i kommunens principper for økonomistyring.

ad 1525.

Redegørelse
KL. 00.01.00K5/09-3985

1526.
Centralforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om overførsel af
ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2008 til
2009.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 1.002.000 kr.
overføres fra 2008 til 2009.
Redegørelse
KL. 00.01.00Ø06/09-3422

ad 1526.

BLAD NR.
809
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1527.
Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler
fra 2008 til 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2008 til 2009 på 220.000 kr.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 23. januar 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres uforbrugte lønmidler på 220.000 kr. fra 2008
til 2009.

ad 1527.

Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-3129

1528.
Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2008 til
2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse med bilag og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift -3.829.000 kr.
overføres fra 2008 til 2009.

ad 1528.

Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-357

1529.
Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2008 til
2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på U 14.739.000 kr. og I
-3.676.000 kr. overføres fra 2008 til 2009.
TMu. 516.
Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-349

ad 1529.

BLAD NR.
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1530.
Kulturudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår følgende ikke forbrugte
rådighedsbeløb overført fra 2008 til 2009, idet arbejdet ikke er
afsluttet i 2008.
Begrundelse for overførsel af de enkelte rådighedsbeløb er anført i et skema, som er vedlagt sagen.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Kulturudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 83.000 kr. overføres
fra 2008 til 2009.
Ku. 267.

ad 1530.

Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-499

1531.
Idræts- og Fritidsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2008 til
2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på U 248.000 kr. overføres fra 2008 til 2009.
IFu. 263.

ad 1531.

Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-358
1532.
Idræts- og Fritidsudvalget - overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra
2008 til 2009.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 1.318.000 kr. overføres fra 2008 til 2009.
IFu. 265.
Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-967

ad 1532.

BLAD NR.
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1533.
Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2008 til
2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på U 1.272.000 kr. overføres fra 2008 til 2009.
Børneudvalget anbefaler indstillingen, men har spørgsmål til
udgift på Nybovej 1. Teknisk Forvaltning bedes om at undersøge sagen.
Teknisk Forvaltning har den 27. januar 2009 udarbejdet et notat
om Nybovej 1. Notatet er vedlagt sagen.
BØu. 535.

ad 1533.
.

Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-352

1534.
Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte
rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende ikke forbrugte rådighedsbeløb overført fra 2008 til 2009, idet de enkelte
anlægsarbejder ikke er afsluttet i 2008:
Bofællesskab for sindslidende, inventarmontering
50.000 kr.
Beskyttede boliger på Brøndby Møllevej,
indledende skitseprojekt ...................................
25.000 kr.
I alt ....................................................................
75.000 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 75.000
kr. i udgift til budget 2009, og
at overførslen på 75.000 kr. finansieres af kassebeholdningen
på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2008.
SOSu. 448.
Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-985

ad 1534.

BLAD NR.
812
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1535.
Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte
rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2008 til
2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på U 60.909.000 kr.
overføres fra 2008 til 2009.
SOSu. 449.

ad 1535.

Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-359

1536.
Beskæftigelsesudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2008 til
2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på U 197.000 kr. overføres fra 2008 til 2009.
BSu. 267.
Redegørelse
KL. 00.01.00S06/09-360

ad 1536.

BLAD NR.
813
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1537.
Brøndby Hallen - ansøgning om ekstraordinært tilskud i
2009.
Brøndby Hallen fremsendte den 20. januar 2009 en ansøgning
om et ekstraordinært tilskud i 2009 på 500.000 kr. fra Brøndby
Kommune i forbindelse med udbedring af vandskade i judokælderen efter udsivning af kloakvand fra restaurantens fedtudskiller.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der ydes et ekstraordinært rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Brøndby Hallen i 2009 på 500.000 kr., og
at tilskuddet finansieres af negativt rådighedsbeløb på 500.000
kr. fra kontoen til andre fritidsfaciliteter.

ad 1537.

Redegørelse
KL. 04.04.00S03/09-2843
1538.
Brøndby Hallen - budget 2009.
Brøndby Hallen fremsendte den 1. december 2008 budget for
2009 til kommunens godkendelse.
Budgettet er godkendt på Brøndby Hallens bestyrelsesmøde
den 27. november 2008.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens budget for 2009 godkendes.

ad 1538.

Redegørelse
KL. 04.04.00S55/08-210559

1539.
KMD Opus Økonomi - frigivelse af rådighedsbeløb.
Centralforvaltningen ansøger om frigivelse af anlægsbevilling
vedrørende KMD Opus Økonomi.
I forbindelse med strukturreformen og etableringen af de nye
større kommunale enheder er der opstået et behov for ITsystemer, der kan håndtere større datamængder, og som er
mere fleksible i deres opbygning, bl.a. med muligheden for at
udarbejde udgifts- og omkostningsbaserede regnskaber. Herudover stilles der fra statens side stadigt større krav til informationer.
Centralforvaltningens redegørelse, projektplan samt tidsplan for
implementering af KMD Opus Økonomi er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. i 2009.
Redegørelse
KL. 85.15.00P27/08-210577

ad 1539.

BLAD NR.
814
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1540.
Sundhedsforsikring for kommunens medarbejdere - forslag
fra konservative.
I fortsættelse af debatten omkring budget 2009 har de konservative v/Carsten Nielsen foreslået, at der foretages beregninger
over virkningen af en sundhedsforsikring for kommunens medarbejdere.
Beregningerne skal vise, hvad en eventuel ordning (arbejdsgiverfinansieret eller som bruttolønsordning) forventes at ville koste brutto, og hvad den afledte virkning er på kommunens øvrige medarbejderudgifter, såsom vikarforbrug og sygedagpenge.
Centralforvaltningen fremlægger beregninger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af tilbud fra Codan Forsikring vedrørende Codan Care - sundhedsforsikring.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at sagen oversendes til budgetlægningen for 2010-2013.

ad 1540.

Redegørelse
KL. 00.01.00A10/08-204574

1541.
Indbringelse af sag for Valgbarhedsnævnet.
Centralforvaltningen fremlægger orientering om, at Borgmesteren indbringer en sag for Valgbarhedsnævnet, idet Borgmesteren er blevet gjort bekendt med, at kommunalbestyrelsesmedlem Gert Raasdal (A) har vedtaget et bødeforlæg. Når Borgmesteren bliver bekendt med, at et kommunalbestyrelsesmedlem
er idømt en straf eller har modtaget et bødeforlæg, skal dette
indberettes til Valgbarhedsnævnet. Valgbarhedsnævnet træffer
så afgørelse om, hvorvidt vedkommende fortsat kan betragtes
som valgbar, eller om vedkommende har fortabt sin valgbarhed.
Når der foreligger en afgørelse fra Valgbarhedsnævnet, vil
Kommunalbestyrelsen blive orienteret herom.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Redegørelse
KL. 84.03.01A10/09-3829

ad 1541.

BLAD NR.
815
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1542.
Klage over formanden for Hegnsynet i Brøndby Kommune.
Centralforvaltningen fremlægger udkast til besvarelse af klage
fra Benny Sørensen, der i brev af 24. november 2008 har anmodet Kommunalbestyrelsen om at afskedige formanden for
Hegnsynet. I udkastet til besvarelse afvises det at afskedige
formanden blandt andet under henvisning til, at der er tale om
udokumenterede påstande.
Centralforvaltningens redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at vedlagte forslag til svar til Benny Sørensen godkendes.

ad 1542.

Redegørelse
KL. 00.01.00A23/08-157751

1543.
"Strandens" forsamlingshus - forslag til udtalelse til Statsforvaltningen.
Centralforvaltningen fremlægger forslag til udtalelse til Statsforvaltningen i henhold til dennes brev af 12. december 2008.
Sagen har i maj 2008 været behandlet på Økonomiudvalgets
og Kommunalbestyrelsens møder. Statsforvaltningen har på ny
anmodet om en udtalelse i sagen, da Statsforvaltningen efter
anmodning om genoptagelse af sagen om klage over støjgener
fra naboer til forsamlingshuset er blevet opmærksomme på, at
Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3 i nogle tilfælde også kan
omfatte forsamlingshuset.
I udtalelsen begrundes hvorfor Brøndby Kommune ikke har truffet afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3, da
kommunen har vurderet, at den væsentligste del af støjgenerne
kommer fra aktiviteter på offentlig vej lige uden for forsamlingshuset, og at Miljøbeskyttelsesloven ikke dækker den slags gener.
Centralforvaltningens redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at det fremlagte forslag til udtalelse til Statsforvaltningen godkendes.
Øu. 1389. Kb. 1348.
Redegørelse
KL. 09.00.00K02/09-1093

ad 1543.

BLAD NR.
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1544.
Fastlæggelse af årlig leje for klublokaler/foreningslokaler
udlånt til politiske foreninger.
Flere politiske foreninger låner lokaler af Brøndby Kommune,
nogle mod betaling af en årlig leje. For at sikre ligebehandling
foreslås det, at de pågældende foreninger betaler en årlig leje
for lån af lokaler.
Centralforvaltningen fremlægger forslag om, at de skitserede
retningslinjer til fastlæggelse af årlig leje godkendes.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at det i redegørelsen fremlagte forslag til fastlæggelse af årlig
leje godkendes.

ad 1544.

Redegørelse
KL. 18.16.I08/08-206556

1545.
Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab for
2007 for boligorganisation, byggefond og 7 afdelinger samt
revisionsprotokollat.
Som forretningsfører for Den selvejende institution Tranemosegård fremsender Bo-Vest den 25. juni 2008 regnskab for boligorganisation, byggefond og 7 afdelinger samt revisionsprotokollat,
lovpligtigt spørgeskema for 2007 og beretning.
Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber er revideret af
revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at regnskab for 2007 for boligorganisation, byggefond og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

ad1545.

Redegørelse
KL. 03.02.00S55/08-191608

1546.
Brøndby Boligselskab - regnskab for 2007 for boligorganisation, byggefond og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.
Som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsender forretningsførerorganisationen Lejerbo den 27. juni 2008 regnskab
for boligorganisation, byggefond og 8 afdelinger samt revisionsprotokollat, lovpligtigt spørgeskema og beretning for 2007.
Boligorganisationens og afdelingernes regnskab er revideret af
revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at regnskab for 2007 for boligorganisation, byggefond og 8 af-
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delinger med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.
Redegørelse
KL. 03.02.00S55/08-191604

1547.
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - henvendelse fra
2 lejere om køb af almene boliger.
Jan Christoffersen og Helle Jacobsen, henholdsvis Bredager 86
og 116, har ved brev af 6. oktober 2008 rettet henvendelse til
Brøndby Kommune i forbindelse med overvejelser om køb af
deres lejede bolig i Det sociale Boligselskab Brøndbyparken.
I Kap. 5 A i Lov om almene boliger mv. er der givet mulighed
for, at Velfærdsministeren efter ansøgning fra Kommunalbestyrelsen eller en boligorganisation kan godkende forsøg med salg
af almene familieboliger i kommunen til almene lejere af boligerne.
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken har den 10. december
2008 meddelt, at organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet fastholder tidligere beslutninger om at afvise salg af
Brøndbyparkens boliger.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at der gives afslag under hensyntagen til en samlet konkret
vurdering af behovet for de aktuelle familieboliger i Brøndby Kommune, herunder boligernes beskaffenhed, søgning
og nødvendigheden af at fastholde kommunens eksisterende rammer for i særlige tilfælde at kunne anvende denne boligtype (attraktive rækkehuse) til løsning af boligsociale opgaver i kommunen.
Redegørelse
KL. 03.02.00S55/08-202304
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1548.
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 1.
april 2007 til 31. marts 2008 for boligorganisation, byggefond og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsendte den 24.
september 2008 regnskab for 1. april 2007 til 31. marts 2008 for
boligorganisation, byggefond og 3 afdelinger samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema samt beretning for perioden.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at regnskab og revisionsprotokol for 1. april 2007 til 31. marts
2008 for boligorganisation, byggefond og 3 afdelinger godkendes.

ad 1548.

Redegørelse
KL. 03.02.00S55/08-210894

1549.
Brøndby Boligselskab, afdeling 609-0 Bøgelunden - godkendelse af skema C (endeligt byggeregnskab) for opførelse af 12 almennyttige ældreboliger ved Hallingparken samt
godkendelse af udlejningsbudget.
På baggrund af Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om
at nedlægge institutionen Svalebo besluttede Kommunalbestyrelsen den 13. september 2006 at udpege Brøndby Boligselskab som drifts- og bygherre i forbindelse med opførelse af 12
ældreboliger på grunden. Brøndby Boligselskab overlod opgaven som forretningsfører for projektet til forretningsførerorganisationen Lejerbo.
Forretningsførerorganisationen Lejerbo har den 21. januar 2009
fremsendt Skema C (endeligt byggeregnskab) for de 12 almene
ældreboliger. Skema C er revideret af KPMG C. Jespersen.
Anskaffelsessum for boligerne er i Skema C opgjort til
17.021.000 kr., hvilket er det samme beløb, som blev godkendt
ved Skema B.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anskaffelsessummen godkendes med 17.021.000 kr.,
at at den kommunale grundkapital, der er 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 1.191.470 kr., godkendes,
at der ydes kommunal garanti for den del af rentetilpasningslånet, der ligger ud over 65 % af anskaffelsessummen, svarende til 4.425.460 kr.,
at den årlige husleje fortsætter uændret med 1.085 kr. pr. m2,
og
at skema C indberettes i det statslige Boss-inf-system/registret.
Øu. 605.1676.1721.675. Kb. 599.1542.1578.696.
Redegørelse
KL. 03.02.00Ø60/08-39398
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1550.
Kommissorium for dialogprojekt om byvision for forstæderne langs Ring 3.
Der er aftalt et projektsamarbejde mellem de berørte kommuner
og By- og Landskabsstyrelsen. Projektsamarbejdet skal give en
samlet byvision for byudviklingen langs Ring 3. Kommissorium
fremlægges til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at kommissorium for dialogprojektet godkendes.

ad 1550.

Redegørelse
KL. 01.00.05P20/08-176491

1551.
Høring af Helhedsplan for Brøndby Strand Centrum, forslag
til kommuneplantillæg nr. 13 og miljørapport - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning fremlægger ansøgning om rådighedsbeløb
og anlægsbevilling på 200.000 kr. til konsulenthjælp til udarbejdelse af udbuds- og udbygningsstrategi for ”Helhedsplan for
Brøndby Strand Centrum”.
Helhedsplan for Brøndby Strand Centrum (Knudepunktet) med
tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan
2005 og miljørapport fremlægges med henblik på offentlig høring. Der informeres om helhedsplanens og kommuneplantillæggets indhold samt oplæg til det videre arbejde mod realisering.
Teknisk Forvaltning ansøger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 200.000 kr. til konsulenthjælp til udarbejdelse af udbuds- og udbygningsstrategi for ”Helhedsplan for Brøndby
Strand Centrum”.
Der kan anvises finansiering af rådighedsbeløbet med -100.000
kr. fra ”Ny energimærkning, EMO” og -100.000 kr. fra ”Kommuneplan 2009”.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 23. januar 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at helhedsplanen og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til
Kommuneplanen 2005-2017 sendes i offentlig høring, og at
der afholdes borgermøde,
at udbuds- og udbygningsstrategi fremlægges til politisk behandling ultimo 2009,
at Teknisk Forvaltning fortsætter dialog med Realdania med
afklaring om eventuelt projekt,
at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på
200.000 kr. til ”Helhedsplan for Brøndby Strand Centrum”,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 100.000 kr. til
”Ny energimærkning, EMO”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 100.000 kr. til
”Kommuneplan 2009”.
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Redegørelse
KL. 01.02.03P20/08-87845

1552.
Brøndby Havn - budget 2009.
S/I Brøndby Havn har fremsendt budget 2009 til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at Brøndby Havns budget for 2009 godkendes.
TMu. 517.

ad 1552.

Redegørelse
KL. 08.00.00S02/08-201630

1553.
Renovering af vandledninger 2008 - anlægsregnskab.
Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for renovering
af vandledninger 2008.
Anlægsbevilling.............................................. 5.550.000,00 kr.
Forbrug .......................................................... 5.666.637,05 kr.
Merforbrug .....................................................
116.637,05 kr.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.
TMu. 518.
Redegørelse
KL. 13.02.11P20/08-81047
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1554.
Orientering om ændring af byggeloven og forslag til byggesagsgebyrer.
Teknisk Forvaltning redegør for ændringer indenfor byggesagsbehandlingen som følge af lovændring af byggeloven og fremlægger forslag til beslutning om byggesagsgebyrer for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at orienteringen om den ændrede byggelov tages til efterretning,
at gebyrkategorierne for byggesagsbehandling forberedes og
inddeles i overensstemmelse med byggelovens krav til kategorisering, og
at eksisterende gebyrer for byggesagsbehandling fastholdes
med enkelte tilpasningskorrektioner frem til udgangen af
2009, hvor Teknisk Forvaltning igen vil fremlægge forslag
til takster.
TMu. 519.

ad 1554.

Redegørelse
KL. 02.00.00P21/08-209748

1555.
Ansøgning om opførelse af et Rigssal center - matr.nr. 11b,
Brøndbyøster, Brøndbyøstervej 152 m.fl.
Jægerspris Arkitektkontor har på vegne af Jehovas Vidner
fremsendt en ansøgning om opførelse af et Rigssal center på
matr.nr. 11b, Brøndbyøster, Brøndbyøstervej 152 m.fl. Området
er i kommuneplanen fastlagt til fritliggende boliger/offentligt formål, rammeområde 110.6.
Naturklagenævnet har meddelt Brøndby Kommune, at såfremt
kommunen ønsker at modsætte sig et mødecenter til Jehovas
Vidner, forudsætter dette, at kommunen nedlægger et såkaldt §
14-forbud og tilvejebringer en lokalplan for området.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der nedlægges et § 14-forbud mod Rigssalsprojektet med
henblik på, at der udarbejdes en lokalplan, som åbner mulighed for boliger (åben lav og tæt/lav) på ejendommen, og
at rammebestemmelse for område 110.6 ændres fra fritliggende boliger/offentligt område til boligområde i forbindelse
med revision af Kommuneplan 2005-2017.
TMu. 522.
Redegørelse
KL. 01.02.05P00/08-15132
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1556.
Endelig vedtagelse af Lokalplan 122B med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg nr. 14 for et område i
Vibeholm.
Lokalplan 122B med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg nr. 14 for et område i Vibeholm fremlægges til endelig
vedtagelse. I forbindelse med den endelige vedtagelse fremlægges forslag til behandling af de indsigelser og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at lokalplanforslaget med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg nr. 14 vedtages endeligt med de i redegørelsen gennemgåede rettelser og tilføjelser nummereret 17, og
at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser af lokalplanen, miljøvurderingen og
kommuneplantillægget inden offentliggørelsen.
TMu. 523.

ad 1556.

Redegørelse
KL. 01.02.05P16/08-202042

1557.
Forslag til Busplan 2010 for Brøndby Kommune.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Busplan 2010 til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring. Endvidere fremlægges forhandlingsmandat til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag til Busplan 2010 godkendes med henblik på udsendelse i høring jf. den i redegørelsen nævnte tidsplan,
at såfremt Brøndby Kommune har ønsker, som har afledte
konsekvenser i andre kommuner, eller andre kommuner
har forslag, der har konsekvenser for Brøndby Kommune,
bemyndiges Teknisk Forvaltning til at forhandle med de
andre kommuner i Trafikforum med det udgangspunkt, at
det nuværende serviceniveau og den nuværende udgiftsramme i Brøndby Kommune fastholdes,
at Teknisk Forvaltning i samarbejde med Movia foretager en
undersøgelse i Busplanens høringsperiode, med henblik på
at lade en servicebus betjene Vesterled-området og
Brøndbyøster Bibliotek,
at forslag til linjeoptimering af linje 129, 130, 141, 531P og
530P indgår i kommunens busbestilling for køreplansskift i
2009 eller indgår i kommunens busbestilling for 2010, såfremt estimaterne i forslaget til linjeoptimering er holdbare,
og såfremt der kan opnås enighed blandt de berørte vestegnskommuner om linjeoptimeringen, og
at forslag til linjeoptimering af linje 161, 200S og 539P indgår i
kommunens busbestilling for køreplansskift i 2009 eller
indgår i kommunens busbestilling for 2010, såfremt estimaterne i forslaget til linjeoptimering er holdbare, og såfremt
der kan opnås enighed blandt de berørte vestegnskommu-
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ner.
TMu. 524.
Redegørelse
KL. 13.05.16P15/08-205766
1558.
Brøndby-Bibliotekerne - frigivelse af anlægsbevilling til ny
server.
Kultur- og Idrætsforvaltningen ansøger om en anlægsbevilling
på 280.000 kr. til ny server til Brøndby-Bibliotekerne.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2009.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Kulturudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 280.000 kr. til ny server til
Brøndby-Bibliotekerne.
Ku. 268.

ad 1558.

Redegørelse
KL. 00.01.00S05/08-209373

1559.
Brøndby Kulturhus - frigivelse af anlægsbevilling til inventar, telefoni, lys mv.
Kultur- og Idrætsforvaltningen ansøger om en anlægsbevilling
på 15.170.000 kr. til inventar, telefoni, lys mv. til Brøndby Kulturhus, der forventes åbnet 28. august 2009.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2009.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 15.170.000 kr. til inventar, telefoni, lys mv. i Brøndby Kulturhus.
Kulturudvalget anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på
14.800.00 kr.
Ku. 269.
Redegørelse
KL. 00.01.01S05/08-209356
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1560.
Brøndby Kunstforening - ekstrabevilling til søndagsmatine
2008.
Brøndby Kunstforening har ansøgt om en ekstrabevilling til
søndagsmatineen afholdt den 7. december 2008 på Kilden. Til
søndagsmatineen havde foreningen engageret et orkester A
Bizl Mazel, der kostede 10.000 kr. Brøndby Kunstforening modtager, ligesom de øvrige kulturelle foreninger, der står for søndagsmatineer, 5.000 kr. i tilskud pr. matine.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at Brøndby Kunstforenings ansøgning drøftes i Kulturudvalget.
Kulturudvalget fremsender sagen til Kommunalbestyrelsen.
Ku. 270.

ad 1560.

Redegørelse
KL. 20.00.00Ø40/08-208184

1561.
Navngivning af Kulturhuset.
Kultur- og Idrætsforvaltningen har modtaget navneforslag til
Kulturhuset fra 99 borgere i forbindelse med navngivningskonkurrencen. De 99 borgere har sammenlagt stillet 219 forslag til
navn. Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår, at Kulturudvalget
vurderer de indkomne navneforslag og udpeger vinderen af
konkurrencen, hvis navneforslag vælges til at navngive Kulturhuset. Der skal samtidig udpeges anden og tredje plads blandt
de indkomne forslag. De indsendte navneforslag er vedlagt sagen.
Der vedlægges to lister som bilag til sagen:
1) En med angivelse af forslagsstillernes navn, adresse og
navneforslag, og
2) en med de indkomne forslag i alfabetisk rækkefølge.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at der udpeges en vinder af navngivningskonkurrencen, og
at der udpeges anden og tredje plads.
Kulturudvalgets indstilling:
Aksel L. Borresen indstiller Kulturhuset Brønden og Brønden.
Inge-Lise Juel Hansen indstiller Bølgen, Mosaikken og Paletten.
Bente Lund Hansen indstiller Brønden. Anne-Mette Stampe
indstiller Kvadranten. Carsten B. Nielsen indstiller Firkanten.
Ku. 249.283.
Redegørelse
KL. 82.00.11G00/08-201272
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1562.
Hokuto-Kai JKA, nye klublokaler - anlægsbevilling.
Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på
4.500.000 kr. til etablering af nye klublokaler til karateklubben
Hokuto-Kai JKA. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 4.500.000 kr. til ”HokutoKai JKA, nye klublokaler”.
IFu. 264.

ad 1562.

Redegørelse
KL. 82.06.00S05/09-544

1563.
Brøndby Stadion, renovering af bane 2 - anlægsbevilling.
Brøndbyernes IF Fodbold A/S har søgt og fået tilladelse til at
foretage nogle forbedringer på bane 2 på Brøndby Stadion,
blandt andet at lægge slidsdræn og etablere vandingsanlæg.
Anlægsudgiften til forbedringerne er opgjort til 637.000 kr.
Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på
halvdelen af forbedringsudgifterne, eller i alt 320.000 kr.
På investeringsoversigten for 2009 er der afsat 2.630.000 kr. til
”Andre faciliteter”, hvorfor det foreslås, at der gives rådighedsbeløb på 320.000 kr. fra denne konto.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på
320.000 kr. til forbedring og etablering af vandingsanlæg
på bane 2 på Brøndby Stadion, og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 320.000
kr. til ”Andre faciliteter”.
IFu. 266.
Redegørelse
KL. 04.08.09Ø00/08-210818
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1564.
I/S Vestbad, renovering af forplads - anlægsbevilling.
Kultur- og Idrætsforvaltningen ansøger om en anlægsbevilling
på 750.000 kr. til renovering af I/S Vestbads forplads. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Kultur- og Idrætsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr.
IFu. 267.

ad 1564.

Redegørelse
KL. 04.08.09S05/09-1550

1565.
Forlængelse af projektet "Herfra og videre" i perioden 2012
til 2015.
Helhedsplanen ”Herfra og videre” og samarbejdsaftalen mellem
De 9 og Brøndby Kommune er tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen i maj 2007.
Projektet ”Herfra og videre” er finansieret med midler fra Landsbyggefonden i perioden 2007 til og med 2011. Der er kommunal
medfinansiering på nogle af projekterne, som beskrevet i helhedsplanen. De 9 vil søge Landsbyggefonden om forlængelse
af projektet frem til og med 2015, hvilket forudsætter fortsat
kommunal medfinansiering.
Projektet ”Herfra og videre” har mange delprojekter, hvoraf der
er kommunal medfinansiering på tre af dem: Tranens Drenge,
Værestedet Langbjerg og De stille piger.
Medfinansieringen er beregnet på baggrund af budgettet i helhedsplanen. Den kommunale medfinansiering udgør 705.000
kr. i 2012 og 1.400.000 kr. årligt i årene 2013 til 2015. Medfinansiering afholdes over de eksisterende budgetter under Tranens Drenge, Værestedet Langbjerg og Tranemosegård (De
stille piger).
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. januar 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at projektet ”Herfra og videre” forlænges,
at den kommunale medfinansiering på 705.000 kr. i 2012 og
1.400.000 kr. årligt i årene 2013 til 2015 godkendes og afholdes indenfor de eksisterende budgetter, og
at der gives overførselsadgang for projektmidlerne i projektperioden fra 2012 til 2015.
BØu. 546.
Redegørelse
KL. 01.11.20P20/08-74320
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1566.
Visitationen, køb af leasede biler - anlægsbevilling.
Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om anlægsbevilling
og rådighedsbeløb på i alt 70.000 kr. til køb af to biler til Visitationen til brug for hjælpemiddelpersonalets visitations- / hjemmebesøg i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler mv.
Bilerne er leaset gennem Kommune Leasing, hvor leasingaftalen på de to biler udløber 1. februar 2009.
Der er afsat beløb i investeringsoversigten i 2009 til køb af de to
leasede køretøjer.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at der i 2009 gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i
alt 70.000 kr. til køb af de to biler, og
at der i 2009 gives negativt rådighedsbeløb på 70.000 kr. til
”Restgæld i køretøjer vedrørende ophørte leasingaftaler”.

ad 1566.

Redegørelse
KL. 83.11.01S05/08-194075

1567.
Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse om efterregulering af boligstøtte.
Undersøgelsen havde fokus på kommunernes afgørelser om
efterregulering efter § 47 i Lov om individuel boligstøtte i sager,
hvor der er krævet tilbagebetaling.
Kommunen skulle indsende 10 boligstøttesager, fordelt med 5
sager om boligydelse og 5 sager om boligsikring, hvor kommunen efter ovennævnte lovbestemmelse havde truffet afgørelse i
2007 om efterregulering af boligstøtte modtaget i 2006.
Det skulle være sager, som ikke havde været anket eller behandlet af nævnet eller indgået i tidligere afgørelser.
Undersøgelsen viser for Brøndby Kommunes vedkommende, at
alle 10 sager har den lovmæssige korrekthed, dog manglede én
sag enkelte uvæsentlige oplysninger.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
SOSu. 440.
Redegørelse
KL. 16.23.00G12/08-208902
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1568.
Sundhedspolitik og handleplan 2009.
Social- og Sundhedsforvaltningen har ønsket en bred forankring af forebyggelsesindsatserne og politikken på sundhedsområdet. Derfor blev der i 2007 nedsat en sundhedsstrategigruppe, hvor alle forvaltninger er repræsenteret. På den måde
sikres at sundhedsfremme og forebyggelse indgår i mange dele
af den kommunale opgaveløsning.
Med udgangspunkt i handleplanen for 2008, Regionens sundhedsprofil, KRAM-profilen og drøftelser i sundhedsstrategigruppen har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet forslag til
”Sundhedspolitik og handleplan for 2009”.
En række aktiviteter er under overvejelse eller igangsat.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet bidrager også gerne med gode ideer til uge 41
blandt andet med en sundhedsdag/forebyggelsesdag.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at forslag til ”Sundhedspolitik og handleplan 2009” godkendes, og at ovennævnte aktiviteter igangsættes inden for de
nævnte budgetterede beløb.
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen, idet bemærkningen om den konkrete hal udgår i ”motion for personale”. Udvalget ønsker, at sagen om midler til uge 41 fremlægges
på ny med specifikt budget.
SOSu. 444.
Redegørelse
KL. 16.00.00G00/09-1005

ad 1568.
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1569.
Køb af bil til hjemmeplejen i Brøndby Strand, frigivelse af
rådighedsbeløb - anlægsbevilling.
Der er på investeringsoversigten for 2009 afsat rådighedsbeløb
til køb af yderligere en bil til hjemmeplejen i Brøndby Strand.
Køb af bil blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. marts
2008, men på grund af anlægsrammens begrænsning blev bevillingen udskudt til budget 2009.
I forbindelse med udskydelsen blev den bevilgede tillægsbevilling til driftsudgifter i 2008 på 32.000 kr. ikke effektueret. Derfor
søges tillægsbevilling på 33.000 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der i 2009 gives anlægsbevilling på i alt 142.000 kr.,
at der i 2009 gives tillægsbevilling til driftsudgifter på 33.000
kr.,
at tillægsbevillingen på 33.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
at driftsudgifterne indarbejdes i budget 2010 og efterfølgende
år.
Øu. 1183. Kb. 1169. SOSu. 311.445.

ad 1569.

Redegørelse
KL. 83.11.01S05/09-970
1570.
Midlergårdsvej 50, frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling.
Der er på investeringsoversigten for 2009 afsat rådighedsbeløb
til istandsættelse af Midlergårdsvej 50 efter flytning af tidligere
bofællesskab. Huset skal fremadrettet bruges til Socialpsykiatrisk teams ledelse og for det udkørende personale.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling på i alt 400.000 kr.
SOSu. 446.
Redegørelse
KL. 82.18.00S05/09-980
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BLAD NR.
830

UDVALG
ØU 040209
FORMANDENS
INITIALER

1571.
Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd - årsregnskab
2007.
UU-Center Syds årsregnskab for 2007 og revisionsprotokollat til
årsregnskab for 2007 fremlægges til orientering.
Bestyrelsen for UU-Center Syd har indgået aftale med revisionsfirmaet Deloitte om revision af regnskabet. Revisionsfirmaet
har ingen bemærkninger til regnskabet. Bestyrelsen for UUCenter Syd har godkendt årsregnskabet for 2007. Regnskabet
udviser et underskud på 24.487 kr., som er overført til 2008.
Desuden vedlægges årsregnskab for 2006 og revisionsprotokollat til årsregnskab for 2006 til orientering.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 13. januar 2009 er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at UU-Center Syds årsregnskab for 2007 og revisionsprotokollat til årsregnskab for 2007 tages til efterretning.
BSu. 268.

ad 1571.

Redegørelse
KL. 54.18.00S55/09-958

1572.
Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse.
Den Sociale Ankestyrelse har i 2008 gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes overholdelse af regler og praksis
ved bevilling af fleksjob og ved revurdering af retten til fleksjob.
19 kommuner, herunder Brøndby Kommune, har været omfattet
af undersøgelsen, der ialt bygger på 81 sager om bevilling af
fleksjob og 59 sager om revurdering af fleksjob.
På baggrund af undersøgelsen opstiller Ankestyrelsen en række anbefalinger til punkter, hvor kommunerne bør have større
fokus ved bevilling af fleksjob og revurdering af retten til fleksjob.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Den Sociale
Ankestyrelses praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
BSu. 269.
Redegørelse
KL. 16.01.21G12/08-205502

ad 1572.
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1573.
Praksisundersøgelse om stop for udbetaling af sygedagpenge.
Beskæftigelsesankenævnet har i 2008 gennemført en praksisundersøgelse om kommunernes praksis i sager om stop for eller afslag på udbetaling af sygedagpenge. Undersøgelsen dækker afgørelser, hvor kommunen vurderer, at borgeren ikke er
fuldt eller delvist uarbejdsdygtig, eller at lidelsen er stationær
uden, at der er ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension.
Formålet med undersøgelsen er at sikre ensartethed og ligebehandling i kommunernes afgørelser.
14 kommuner, herunder Brøndby Kommune, har været omfattet
af undersøgelsen, der i alt bygger på 89 sager. På baggrund af
undersøgelsen opstiller Beskæftigelsesankenævnet en række
anbefalinger til forbedring af kommunernes afgørelsespraksis.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om stop for udbetaling af sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 7 er vedlagt
sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
BSu. 270.
Redegørelse
KL.16.00.00G12/08-178079

ad 1573.
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Lukket dagsorden

1574.
Udtalelse fra Statsforvaltningen vedrørende klage over
Brøndby Kommunes manglende efterlevelse af afgørelser
fra Det Sociale Nævn.

ad 1574.

1575.
Kulturinvesteringsrådet - nedsættelse af rådgivende udvalg.

ad 1575.

1576.
Klage over kapitalisering af hjemfaldsforpligtelsen på privatejede ejendomme.

ad 1576.

1577.
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.

ad 1577.
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