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1.

Godkendelse af dagsorden

Åben sag
Sagsnr.:
18/25770
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:

INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at
1. dagsordenen godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Godkendt herunder optagelse af 2 yderligere sager under lukkede døre.
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2.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
18/25770
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Ingen.
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3.

Forslag til Kongelundsvejs hævning for passage af landdiget

Åben sag
Sagsnr.:
17/26048
Sagsansvarlig: ish.tf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
I forbindelse med Kongelundsvejs hævning og overførelse over det nye landdige har
Forvaltningen fået udarbejdet et skitseforslag.
Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med en løsning, hvor grøfterne rørlægges
på begge sider af Kongelundsvej uden en dobbeltrettet fællessti, inkl. mageskifte, med
østlig naboejendom, som tidligere forudsat.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af landdige fra eksisterende kystdige
til Tømmerupvej, havde Pumpedigelagets rådgiver udfærdiget en projektskitse til
etablering af krydsning mellem Kongelundsvej og landdiget.
Forvaltningen har efterfølgende bedt rådgiveren om at projektere Kongelundsvejens
overføring over landdiget. I den forbindelse har det vist sig, at rådgiverens første
projektskitse har været for optimistisk, da den ikke tager højde for oversigtsforhold i
forhold til trafik, der nærmer sig digeoverkørslen fra begge sider. Såfremt projektet
gennemføres, som forudsat ved beslutning i Økonomiudvalget den 6. juni 2018 med
dobbeltrettet fællessti, vil det betyde, at der er behov for et væsentligt større vejareal,
som betyder indgriben i private naboejendomme, især på østsiden af Kongelundsvej.
For at undgå arealerhvervelse/ekspropriation har Forvaltningen bedt rådgiveren om at
skitsere et forslag til Kongelundsvejs hævning over landdiget uden en dobbeltrettet
fællessti, med rørlægning af grøfterne på begge sider, jf. tegningsbilag. Forslaget
forudsætter uændret horisontal placering af Kongelundsvej samt en nedsættelse af den
eksisterende hastighedsgrænse fra 60 til 50 km/t for at indsnævre arealbehovet.
I forhold til matr. nr. 38 za, hvor der tidligere er aftalt mulighed for mageskifte af
overflødigt vejareal, viser rådgiverens endelige skitseforslag, at der bliver en mindre
overskridelse af vejskellet ved etablering af overføringen af Kongelundsvej. Dette areal
er foreløbigt vurderet lige så stort eller mindre end det areal, som grundejeren allerede
har accepteret at modtage i erstatning.
For de øvrige ikke kommunale ejendomme på strækningen vil der ikke være behov for
afståelse af areal til vejformål. På kommunens egen ejendom matr. nr. 38bv vil der blive
behov for at udlægge areal til offentlig vej.
HØRING
Politiets godkendelse indhentes ifm. nedskiltning fra 60 km/t til 50 km/t
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ØKONOMI
Teknisk Forvaltning forventer ikke, at projekteringsgrundlaget vil kunne medføre
forøgede projekteringsudgifter, selvom strækningslængden ændres fra oprindelig ca. 125
m til maks. 230 m.
De driftsmæssige udgifter er svære at vurdere. Den rørlagte løsning vil betyde mindre
løbende vedligeholdelse af selve vandløbet i forhold til en grøft, men til gengæld øgede
udgifter til drift og vedligeholdelse af pumper, såfremt disse etableres.
I forbindelse med projektet kommer der en ekstraudgift på ca. 60.000 kr. til projektering
af vejafvandingssystem, idet den oprindelige forudsætning om, at vejafvandingen kunne
kobles til digets afvandingssystem ikke er til stede længere. Dette skyldes, at den
endelige udformning af diget ikke indeholder et afvandingssystem.
Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau:
02.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv.

60.000 kr.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for
Økonomiudvalget anbefaler,
1. at der arbejdes videre med løsning med rørlæggelse af grøfter på begge sider
uden en dobbeltrettet fællessti, inkl. mageskifte med østlig ejendom, matr. nr.
38za.
2. at der søges om en tillægsbevilling på 60.000 kr.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Dagsordenspunkt fra møde den 06-06-2018 i Økonomiudvalget Bevilling til rådgivning ifm. overføring af Kongelundsvej
2 Åben Tegningsbilag med grøfter

133358/18
31556/19

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-02-2019
1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Indstillingen tiltrådt.
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4.

Indgåelse af Klimakommuneaftale 2019-2020 samt
klimakommuneplusaftale fra og med 2020

Åben sag
Sagsnr.:
10/11483
Sagsansvarlig: rkl.tf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2018 besluttet at forlænge
Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) i 2019. Samtidig blev
det besluttet, at der skal udarbejdes oplæg til deltagelse i klimakommuneplus arbejdet.
På denne baggrund indstiller Forvaltningen, at der snarest indgås klimakommuneaftale
med DN for årene 2019 til 2020. Aftalen indstilles indgået med en besparelsesniveau for
CO2udledningen for de kommunale ejendomme og aktiviteter på 2 % årlig reduktion.
I forbindelse med indgåelse af Klimakommuneplusaftale skal følgende krav være opfyldt
1.
2.
3.
4.

Aktiviteterne
Aktiviteterne
Aktiviteterne
Aktiviteterne

skal
skal
skal
skal

være besluttet og sat i gang. Det er ikke nok at have en plan.
have en påvist klimaeffekt.
have volumen.
køre over flere år.

Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan, som kan bruges både i forbindelse med
at opnå en klimakommune aftale fra 2019, men også til indgåelse af
Klimakommuneplusaftale i 2020, såfremt de ovenstående betingelser afspejles i det
vedtagne 2020 budget og overslagsår.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I forbindelse med udarbejdelse af Klimakommuneaftalen skal der udarbejdes
handlingsplan for aktiviter, der vil pågå i Kommunen, således at den indgåede aftale
overholdes.
DN har oplyst, at Klimakommuneplusaftalen skal ses som en overbygning på en
Klimakommuneaftale. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der indgås en
klimakommuneaftale for 2019-2020 med henblik på yderligere at indgå aftale om
Klimakommuneplus fra 2020, som en overbygning til Klimakommuneaftalen.
Teknisk Forvaltning har udarbejdet udkast til Handlingsplan for Klimakommune samt
Klimakommuneplus indsatsen med finansieringsforslag. Indenfor
Klimakommueplusområdet er indarbejdet fokus på kommunal indsats med at fremme
energirenovering i boliger, boligselskaber og virksomheder i form af konkret
oplysning/rådgivning samt klimatilpasningsløsninger i byen f.eks. grønne områder med
regnvandsnedsivningsarealer og -bassiner, vejbede, grønne tage og vægge.
BORGERINDDRAGELSE
Der vil blive udført borgerrettede informationsmøder.
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ØKONOMI
Teknisk Forvaltning vurderer, at der fra 2020 skal afsættes tydelige ressourcer til
arbejdet med Klimakommuneplusopgaverne, så det fremgår, at Tårnby Kommune
arbejder med en vis vægt og langsigtethed indenfor området.
Således er der behov for 105.000 kr. årligt til orienterings- og udviklingssamarbejde
med borgere, boligselskaber og virksomheder.
I 2019 har Energimedarbejderen i Teknisk Forvaltning fokus på arbejdet med at
informere virksomheder, boligselskaber og husejere i Tårnby Kommune omkring
energisparetiltag, og det indstilles, at udgiften hertil maks 105.000 kr. betales af
energipuljen 2019.
Til arbejdet med at klimasikre Tårnby Kommune foreslås afsat 3 mio kr./år i budget 2020
samt overslagsår. Beløbet er til sikring af, at der kan arbejdes med klimasikringsopgaver
i det daglige på kommunens ejendomme og vejarealer.
Til arbejdet med at reducere kommunens energiforbrug i egne ejendomme foreslås afsat
10 mio kr./år i budget 2020 og overslagsår. Puljen skal også finansiere etablering af
energiscreeningsværktøj, energiledelsesværktøj samt medlemskab af Gate21, såfremt
dette besluttes.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler
1. at Tårnby Kommune indgår Klimakommuneaftale med DN yderligere et år (2020)
med en årlig reduktion af CO2 udledningen på 2% i perioden (2019-20).
2. at oplæg til at fortsætte som Klimakommuneplus fra og med 2020 indenfor
områderne klimarenovering i boliger mv. samt klimatilpasning godkendes.
3. at Teknisk Forvaltnings oplæg til finansiering af Klimakommune plusaftalen
medtages i budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsårene 2021-23.
4. at udgiften 105.000 kr. i forbindelse med Teknisk Forvaltnings eksterne
energiarbejde betales af energipuljekontoen i 2019.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Dagsordenspunkt fra møde den 11-12-2018 i
Kommunalbestyrelsen - Forlængelse af klimaaftale for 2019 med
Danmarks Naturfredningsforening
2 Åben Klimahandlingsplan 2019-2020
3 Åben Budget i forbindelse med KlimaPlus

303047/18
17831/19
17980/19

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-02-2019
1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
3. Indstillingen tiltrådt.
4. Indstillingen tiltrådt.
Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
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5.

Status på ventetid i Tandplejen

Åben sag
Sagsnr.:
18/18781
Sagsansvarlig: alu.tploj.sf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
På mødet den 20.8.2018 i Sundheds- og Omsorgsudvalget og den 5.9.2018 i
Økonomiudvalget blev der orienteret om, at Tandplejen havde udfordringer med at
overholde de fastsatte tidsintervaller på 2 år for børne- og ungepatienter til indkaldelse
til regelmæssige undersøgelser. For at afhjælpe presset ville Tandplejen forsøge at
effektivisere indkald til undersøgelser. Det kan konstateres, at dette ikke fuldt ud har løst
problemet og en gruppe på 521 aktuelt har ventet mere end 2 år på undersøgelse.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Tandplejen har i løbet af efteråret 2018 gennemført en indsats for at øge
gennemstrømningen af patienter. Der har været planlagt rene undersøgelsesdage med
direkte bookning af tid til behandling, hvis undersøgelsen viste behov herfor. Patienterne
er blevet indkaldt via forældres og egen e-boks og Tandplejen har sendt påmindelser via
SMS om mødetid en uge før, dagen før og på selve dagen om morgenen for at sikre
størst muligt fremmøde.
Endvidere er det sket overbookning af patienter for at sikre maksimal udnyttelse ved
afbud eller udeblivelse.
Desværre har tiltagene ikke kunne sikre fuldstændig overholdelse af de fastsatte
tidsintervaller på 2 år, og 521 patienter – svarende til 6 % - har aktuelt ventet mere end
2 år på en rutinemæssig undersøgelse. Det skal påpeges, at akutte patienter eller
patienter med behov for det selvfølgelig kommer til undersøgelse og behandling.
Der er blandt andet 2 forhold, som gør sig gældende ift. Tandplejens problemer med at
overholde undersøgelsesintervallerne:
Det første forhold skyldes et lavere lønniveau i Tårnby sammenlignet med øvrige
kommuner i regionen, hvilket giver rekrutterings- og fastholdelsesproblemer pga.
lukrativt arbejdsmarked for tandlæger. To erfarne tandlæger er på barsel, hvor det ikke
har været muligt at få barselsvikarer, og der er aktuelt 3 helt nyuddannede tandlæger
ansat, hvilket naturligt stiller krav til ekstra oplæring. Arbejdsmarkeds- og
Sundhedsforvaltningen har for at afhjælpe rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken
anvendt en markant stor andel af sin pulje til ny løn 2018 på varige tillæg til tandlæger,
som udmøntes med decemberlønnen. Lønforskellen ift. øvrige kommuner er dog ikke
udjævnet med løftet i 2018.
Det andet forhold skyldes en normering, som ligger 26 % under Sundhedsstyrelsens
anbefalinger, hvilket kræver en højere effektivitet, som det er vanskeligt at opnå med en
personale gruppe, der består af mange nyuddannede fordi der er problemer med at
rekruttere og fastholde erfarne tandlæger.
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Forvaltningen anbefaler, at Tandplejen fortsætter med sin indkaldelsesproceduremodel
og at der sker en statusrapportering i 2. kvartal af 2019, hvor positive konsekvenser af
lønfremgangen og konsekvenser af det udbyggede frit valg på området bedre kan
vurderes.
LOVGRUNDLAG
Sundhedslovens kapitel 37.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at forvaltningen fremlægger ny status på tandplejeområdet i 2. kvartal af 2019
/kam.

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Notat - supplerende oplysninger vedr. ventetid i Tandplejen

40369/19

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 21-01-2019
Tiltrådt. Udvalget ønskede, at sagen videresendes til Økonomiudvalget.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget er der indhentet yderligere
oplysninger jf. vedhæftede bilag.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Til efterretning.
Tilbagesendes til Sundheds- og Sundhedsudvalget med supplerende oplysninger (bilag)
samt med anbefaling om, at udvalget sigter på at leve op til Sundhedsstyrelsens
anbefaling om eftersyn højst hvert andet år.
Paw Karslund (O) og Dorthe Hecht (Ø) tilkendegav, at kommunen skal leve op til
Sundhedsstyrelsens anfaling om eftersyn højst hvert andet år herunder tilførelse af de
fornødne ressourcer.
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6.

Orientering om udvidelse af frit valg i Tandplejen

Åben sag
Sagsnr.:
18/33373
Sagsansvarlig: peh.tp.as
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Reglerne for frit valg i det kommunale tandplejetilbud blev udvidet den 1. januar 2018,
hvor 0-15 årige også er blevet omfattet. Dette har ført til at 88 borgere i 2018 benyttede
sig af det frie valg, hvilket er en stigning på 69% ift. 2017. Det er vurderingen, at
stigningen hænger sammen med ventetiden på intervallerne mellem de regelmæssige
undersøgelser. Orienteringen forelægges til politisk efterretning.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Retten til frit valg for børne- og ungepatienter samt omsorgstandplejepatienter blev
udvidet den 1. januar 2018, hvor også de 0-15 årige blev omfattet. Nu gælder tilbuddet
således for 0-17 årige samt for borgere tilmeldt omsorgstandpleje. Valget gælder det
samlede tandplejetilbud inkl. tandreguleringsbehandling.
Kommunen skal yde tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende
tandpleje i privat praksis for unge mellem 0 og 15 år, mens kommunen betaler alle
udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje for de 16-17 årige og
omsorgspatienterne.
I 2017 benyttede 52 borgere sig af det frie tandpleje valg, mens det var 88 i 2018. Ingen
omsorgspatienter benytter det frie valg. Der er således sket en stigning på 69% i løbet af
2018.
I forbindelse med borgernes ønske om at gøre brug af det frie valg, spørger Tandplejen
ind til årsagen. Typisk er årsagen til, at familierne vælger at benytte sig af det frie valg
utilfredshed med for lange intervaller mellem de regelmæssige undersøgelser.
Tandplejen er pga kapacitetsproblemer udfordret i forhold til at overholde
indkaldelsesintervallerne for børne- og ungepatienter. Aktuelt har 521 patienter svarende
til 6% ventet mere end det politisk fastsatte serviceniveau på 2 år.
Forvaltningen er bekymret for den økonomisk konsekvens af det frie valg, idet
kommunen skal yde tilskud til udgiften af det samlede tandplejetilbud dvs både til
almindelige tandplejeydelser men også til tandreguleringsbehandling. En
tandreguleringsbehandling koster i gennemsnit ca. 45.000 kr. hos privat praktiserende
specialtandlæge mod ca. 26.500 kr. i kommunalt regi.
Udviklingen ifht. frit valg på tandplejeområdet vil blive fulgt tæt i Tandplejen og udvalget
holdt orienteret.
BORGERINDDRAGELSE
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LOVGRUNDLAG
Sundhedsloven
Bekendtgørelse om Tandpleje nr.1658 af 22.december 2017
Vejledning om omfanget af og kravene til kommunal tandpleje version 1.0, 31.8.2018
ØKONOMI
Det er ikke muligt at udtale sig om den økonomiske konsekvens af det frie valg. Udgiften
ifht. den enkelte patient er afhængig af de tandplejeydelser, som patienten har behov af.
Den største udgift kommer på patienter, som er i behov af tandreguleringsbehandling. En
tandreguleringsbehandling hos privatpraktiserende specialtandlæge i ortodonti koster i
gennemsnit ca. 45.000 kr.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
1. at tage orienteringen til efterretning.
/MIF
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Notat - supplerende oplysninger vedr. udvidelse af frit valg i
Tandplejen

40354/19

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 21-01-2019
Taget til efterretning. Udvalget ønskede, at sagen videresendes til Økonomiudvalget.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget er der indhentet yderligere
oplysninger jf. vedhæftede bilag.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Til efterretning.
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7.

Deltidspladser på Dagtilbudsområdet pr. 1.1.2019

Åben sag
Sagsnr.:
18/31870
Sagsansvarlig: msv.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Fra 1.1.2019 har ældre søskende, jf. ny Dagtilbudslov, mulighed for at få en deltidsplads
på 30 timer om ugen i et dagtilbud, når forældre holder barsels- og forældreorlov. Ældre
søskende har også mulighed for en deltidsplads under graviditeten og efter fødslen.
Forvaltningen har udarbejdet retningslinjer for deltidspladser på dagtilbudsområdet til
godkendelse.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Se bilag.
ØKONOMI
Forvaltningen skal oplyse, at Tårnby Kommune ikke har indført modellen ”pengene følger
barnet”, hvorfor en deltidsplads ikke som i andre kommuner medfører en reduktion i
personalenormeringen.
Forvaltningen vil på mødet skitsere forslag om forældrebetalingstakst for deltidsplads på
dagtilbudsområdet.
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,
1. at retningslinjer for deltidsplads på Dagtilbudsområdet godkendes og
videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.
/MSV
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Retningslinjer for deltidspladser på Dagtilbudsområdet

297493/18

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-12-2018
Udvalget godkendte forelagte retningslinjer for deltidsplads på Dagtilbudsområdet og
indstillingen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget, herunder
fastsættelse af forældrebetalingstakst.
Udvalget blev i øvrigt orienteret om, at der indtil videre ikke er kommet nogle borgerhenvendelser/ansøgninger om deltidsplads.
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RESUMÉ
Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget at godkende forslag om
takster/forældrebetaling i forbindelse med mulighed for deltidsplads til ældre søskende,
når forældre holder barsel eller forældreorlov, jf. ny dagtilbudslov. Økonomiudvalget
anmodes endvidere om at godkende forelagte retningslinjer vedrørende benyttelse af
deltidsplads på Dagtilbudsområdet, se bilag.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Der henvises til udarbejdede bilag vedrørende retningslinjer for deltidsplads på
Dagtilbudsområdet.
Forvaltningen skal endvidere nedenfor anmode om godkendelse af takster for
deltidsplads.
Deltidspladser på 30 timer om ugen for forældre på barsels- eller forældreorlov er
omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, formålet for dagtilbud samt
reglerne om pædagogisk læreplan. Dette indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30
timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb
og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.
Forvaltningen vurderer, at der i forhold til den samlede drift i den enkelte institution vil
være ganske få mindre udgifter forbundet ved, at et eller flere børn benytter sig af en
deltidsplads og opholder sig færre timer.
I reduktionen af forældrebetalingen tages der således højde for, at der er udgifter
forbundet ved en deltidsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet.
Forældre med ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud skal have
reduceret egenbetaling. Med reduceret egenbetaling vil kommunens tilskud og
forældrenes egenbetaling skulle afspejle udgifterne ved den benyttede plads.
Forældrebetalingsandelen kan ikke overstige den maksimale forældrebetalingsandel på
25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Det er op til den enkelte kommune, at
bestemme serviceniveauet i deltidspladserne.
Forvaltningen forslår følgende:
1. Forældrebetalingen for deltidsplads reduceres til 80 % af en fuldtidsplads.
Det er i øvrigt forvaltningens vurdering, at der formodentligt bliver tale om en mindre
gruppe af forældre, der vil benytte sig af en deltidsplads.
ØKONOMI
Forvaltningen skal oplyse, at Tårnby Kommune ikke har indført modellen ”pengene følger
barnet”, hvorfor en deltidsplads ikke som i andre kommuner medfører en reduktion i
personalenormeringen.
Den reducerede forældrebetaling/indtægt ved benyttelse af deltidsplads skal således
finansieres inden for dagtilbudsområdets budgetramme, herunder det enkelte dagtilbuds
konti vedrørende forældrebetaling/indtægter.
Takster:
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Almindelig takst:
Vuggestue
Dagpleje
Børnehave m. mad
Børnehave u. mad

80 % af fuldtidstakst
3.251 kr.
2.601
2.461 kr.
1.969
2.417 kr.
1.934
1.663 kr.
1.330

kr.
kr.
kr.
kr.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. at retningslinjer for deltidsplads samt foreslåede takster/forældrebetaling på
Dagtilbudsområdet godkendes.
/MSV
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Indstillingen tiltrådt.
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8.

Beboerindskudslån 2018

Åben sag
Sagsnr.:
16/14285
Sagsansvarlig: gro.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Administrationen har kompetencen til, at træffe afgørelser i sager vedrørende
beboerindskudslån i henhold til boligstøtteloven og til orientering fremlægger
Servicecentret status på området for 2018.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Nedenstående skema viser perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.
Skemaet viser antallet af hver låntype, der har været, hvor mange afslag og antal klager,
samt sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger ikke har benyttet sig af tilbuddet.
Hermed orienteres der om det samlede lånebeløb i forhold til pligtlån og flygtningelån.
For så vidt angår kautionslån vises det samlede beløb, som kommunen har kautioneret
for.
Lånetype

Antal

Beløb i alt i kr.

Pligtlån:
Ansøgninger i alt
Bevilgede
Afslag
Klage over afgørelsen

30
20
10
0

343.156,01
155.359,00

Kautionslån
Ansøgninger i alt
Bevilgede
Afslag
Klage over afgørelsen
Sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger
ikke har benyttet sig af tilbuddet
Flygtningelån
Ansøgninger i alt
Bevilgede
Afslag
Klage over afgørelsen

41
30
11
0
5

16
15
1
0

309.533,41
120.339,04
75.551,61

145.617,85
16.780,00

Som det fremgår, så er der i alt afgjort 87 sager i perioden fra den 1. januar 2018 til og
med den 31. december 2018.
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LOVGRUNDLAG
Boligstøttelovens §§ 54 – 71.

INDSTILLING
Servicecentret anbefaler over for Økonomiudvalget,
1. at tage orienteringen til efterretning.
jse

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Til efterretning.
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9.

Opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal og opsummering
for 2018

Åben sag
Sagsnr.:
19/3089
Sagsansvarlig: jgu.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal 2018 og opsummering
for 2018 samt tilbagemelding fra Udbetaling Danmark.
Kontrolenheden har for 4. kvartal 2018 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgeren
har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgeren
har modtaget sociale ydelser uretmæssigt.
Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sager for 2018 inkl.
opgørelse for Udbetaling Danmark.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Kontrolenheden har for 4. kvartal 2018 modtaget 75 sager fra henholdsvis borgere,
andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden.
Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier:
Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget
arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp



Modtaget 18 sager
Færdiggjort 19 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 152.679,79 og en
årlig besparelse på kr. 167.568,-

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget
arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge



Modtaget 8 sager
Færdiggjort 9 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 261.836,66

Henvendelser fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp,
sygedagpenge og økonomisk friplads



Modtaget 47 sager
Færdiggjort 45 sager med et samlet krav på kr. 13.430,06

Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig
forsørger

18

Økonomiudvalget d.20-02-2019




Modtaget 1 sag
Færdiggjort 3 sager med en årlig besparelse på kr. 31.287,60

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget
arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse,
ressourceforløbsydelse mv.



Modtaget 1 sag
Færdiggjort 4 sager med en årlig besparelse på kr. 179.916,-

Der er således for perioden 1/10 – 31/12 2018 et samlet tilbagebetalingskrav på kr.
427.946,51 og en årlig besparelse på kr. 378.771,60.
Opsummering for hele 2018
Kontrolenheden har for perioden 1/1 – 31/12 2018 krævet kr. 1.312.508,23 tilbagebetalt
og bevirket en årlig besparelse på kr. 418.650,96.
Udbetaling Danmark har for perioden 1/1 – 31/12 2018 krævet 70.000,- tilbagebetalt og
bevirket en årlig besparelse på kr. 160.000,-.
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget,
1. at opgørelse for 4. kvartal 2018 for Kontrolenheden tages til efterretning, og
2. at opgørelse for Kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2018 tages til
efterretning.
jse
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Indstillingen taget til efterretning.
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10.

Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2019

Åben sag
Sagsnr.:
19/863
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Juletræsfestudvalget på Tårnby Rådhus fremsender regnskab for juletræsfesten i 2018
samt ansøgning om ordinært tilskud på kr. 35.000 til afholdelse af juletræsfesten den
7.12.2019.
Der foreslås uændret deltagerbetaling på kr. 50 pr. person.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Rådhus-MED har på møde den 29.01.2019 besluttet at anbefale ansøgningen over for
Økonomiudvalget.
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,
1. at ansøgning om kr. 35.000 til juletræsfest i 2019 imødekommes.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Regnskab for Juletræsfesten 2018
2 Åben Budget for Juletræsfesten 2019
3 Åben Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2019

307120/18
4580/19
307121/18

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Tiltrådt.
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11.

Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter
indenfor rengøringen i forbindelse med graviditetsgener. LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
17/29156
Sagsansvarlig: abf.of
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Tiltrådt.
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12.

Personsag - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
17/21352
Sagsansvarlig: TPE.OF
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Tiltrådt.
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13.

Seniorordning - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
02/1260
Sagsansvarlig: msk.of
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Tiltrådt.
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14.

Budgetnotat af 7. februar 2019 - Budget 2020 - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
18/27745
Sagsansvarlig: heh.of
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Indstillingen tiltrådt.
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15.

Ændring i bestyrelse og direktion for Bowlernes Bowling
Center - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
19/3442
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Tiltrådt.
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16.

Personalesag - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
02/868
Sagsansvarlig: TPE.OF
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Tiltrådt.
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17.

Personalesag - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
18/25334
Sagsansvarlig: afp.of
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-02-2019
Tiltrådt.
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Bilagsoversigt
3.

Forslag til Kongelundsvejs hævning for passage af landdiget
1.
Dagsordenspunkt fra møde den 06-06-2018 i Økonomiudvalget - Bevilling til
rådgivning ifm. overføring af Kongelundsvej (133358/18)
2.
Tegningsbilag med grøfter (31556/19)

4.

Indgåelse af Klimakommuneaftale 2019-2020 samt klimakommuneplusaftale fra og med
2020
1.
Dagsordenspunkt fra møde den 11-12-2018 i Kommunalbestyrelsen - Forlængelse af
klimaaftale for 2019 med Danmarks Naturfredningsforening (303047/18)
2.
Klimahandlingsplan 2019-2020 (17831/19)
3.
Budget i forbindelse med KlimaPlus (17980/19)

5.

Status på ventetid i Tandplejen
1.
Notat - supplerende oplysninger vedr. ventetid i Tandplejen (40369/19)

6.

Orientering om udvidelse af frit valg i Tandplejen
1.
Notat - supplerende oplysninger vedr. udvidelse af frit valg i Tandplejen (40354/19)

7.

Deltidspladser på Dagtilbudsområdet pr. 1.1.2019
1.
Retningslinjer for deltidspladser på Dagtilbudsområdet (297493/18)

10.

Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2019
1.
Regnskab for Juletræsfesten 2018 (307120/18)
2.
Budget for Juletræsfesten 2019 (4580/19)
3.
Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2019 (307121/18)
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