22-05-2017.

Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmøde 09-05-2017.
Beslutning om at godkende medlem til Integrationsrådet.
Administrationen indstiller at: Tamilsk Samordningsudvalgs indstilling af Jeyananthan Thirunavakharansu
til Integrationsrådet godkendes.
Jeyananthan Thirunavakharansu er koordinator og kontaktperson i Tamilsk Samordningsudvalg i Holbæk.
Sagen er behandlet i Udvalget Uddannelse og Job og herfra indstilles godkendt og det gjorde Byrådet ved
deres behandling af sagen.

Godkendelse af udvalgsrokade.
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Byrådet med virkning fra 10. maj 2017 godkender, at:
1.
2.
3.
4.

Jørgen Jensen, A, udtræder af Udvalget Uddannelse og Job.
Christina Krzyrosiak Hansen, A, udtræder af Udvalget Aktiv Hele Livet.
Jørgen Jensen, A, indtræder i Udvalget Aktiv Hele Livet.
Christina Krzyrosiak Hansen indtræder i Udvalget Uddannelse og Job.

Ændringerne sker pr. 10. maj 2017.
Byrådet godkendte ovenstående ved deres behandling af punktet.

Beslutning om konkurrenceudsættelse af kommunale botilbud til voksne.
I henhold til Holbæk Kommunes Udbudspolitik besluttede et flertal i Byrådet den 15. juni 2016, at der skulle udarbejdes en analyse af potentialet ved at konkurrenceudsætte kommunale bosteder.
Det vurderes, at der er et årligt økonomisk potentiale ved at udbyde opgaven. Størrelsen på det økonomiske
potentiale varierer afhængig af hvilket/hvilke botilbud der vælges, herunder fordelingen mellem egne borgere og borgere fra andre kommuner. Sammenholdes alle parametre, vurderes det, at det årlige potentiale er på
mellem 1,8 og 3,8 mio. kr. ved konkurrenceudsættelse af et eller to sammenhængende botilbud.
Holbæk Kommunes andel vil udgøre mellem 1 og 1,5 mio. kr. årligt – den resterende del tilkommer andre
kommuner, som har borgere på det konkrete botilbud.

2.
På den baggrund indstilles det, at Holbæk Kommune konkurrenceudsætter et eller to naturligt sammenhængende botilbud, det vil sige enten Søbæk Have, inkl. Søbæksvej 30, eller Tåstrup Stræde og Tåstrup Have
eller Ungekollegiet og Hybenvang.
Alternativ indstilling, Aktiv Hele Livet kan som alternativ til gennemførelse af en konkurrenceudsættelse
igangsætte de nødvendige initiativer til at finde et effektiviseringspotentiale på de kommunale botilbud, som
med rimelighed kan stå mål med forventningerne i en konkurrenceudsættelsessituation.
Aktiv Hele Livet har behandlet sagen og herfra er beslutningen:
Et flertal bestående af Pernille Kruse og Willy Lisby, V, samt Finn Nielsen, O, godkender den alternative
indstilling, dog med det forbehold, at udvalget ønsker at få punktet til fornyet drøftelse før en eventuel beslutning om konkurrenceudsættelse.
Christina K. Hansen, A, og Leif Juhl, Ø, stemmer imod både hovedindstilling og den alternative indstilling,
de ønsker ikke at privatisere eller på nuværende tidspunkt at fastsætte en ramme for reduktioner på bosteder.
Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen blev beslutningen:
Et flertal bestående af Søren Kjærsgaard, V, Rasmus Brandstrup, V, Inger Langseth, O, og Finn Martensen,
A, indstiller følgende ændringsforslag til beslutning: Aktiv Hele Livet igangsætter en analyse med henblik
på at tilvejebringe det påviste effektiviseringspotentiale jævnfør beskrivelse i den alternative indstilling,
uden at botilbuddene konkurrenceudsættes.
Et mindretal bestående af Emrah Tuncer, B, og Christina K. Hansen stemmer imod hovedindstilling og den
alternative indstilling. Michael Suhr, C, undlader at stemme.
Ved Byrådets behandling af sagen blev beslutningen følgende:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt: For stemte 18, UP, I og V. Imod stemte 12, A, B, Ø og C.
Michael Suhr, C, stemte imod, da han ønsker at tiltræde sagens hovedindstilling.
Ø, B, A stemte imod, da de ikke ønsker at privatisere eller på nuværende tidspunkt at fastsætte en ramme for
reduktioner på bosteder.

Beslutning om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By.
Administrationen indstiller, at:
1. Ansøgning fra forældrebestyrelsen ved Holbæk By om status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode ikke imødekommes, da ansøgningens forudsætninger om overførselsret og budgetgaranti ikke
kan indfries.
2. Udvalget drøfter hvorvidt der – inspireret af forslaget fra Holbæk By skal udarbejdes beslutningsoplæg til:
A, at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud kan tildeles kompetence til, at udvide åbningstiden ud
over et kommunalt fastsat minimumstimetal samt beslutte antallet af lukkedage og deres placering.

3.
B. En model, hvor der en gang årligt foregår en drøftelse med et dagtilbudsområdes forældrebestyrelse samt
ledelse og udvalget, i drøftelsen følges op på områdets mål for den forgangne periode, og handleplanen for
den kommende periode drøftes.
Sagen er behandlet i Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, herfra er beslutningen: Et flertal bestående af Lars Dinesen, A, Karen Th. Clausen, Ø, Solvej Pedersen, B, Steen Klink, O, godkendte indstillingens punkt 1.
Rasmus Brandstrup, Rolf Rasmussen, Maria Keyani, V, kan ikke godkende indstillingens punkt 1, venstre
ønsker i henhold til standsningsretten, at sagen bliver behandlet i Byrådet.
Indstillingens punkt 2 blev drøftet og administrationen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af beslutningsoplæg i henhold til indstillingen.
Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen blev beslutningen:
Et flertal bestående af V, O og C indstiller følgende ændringsforslag til beslutning:
Ansøgningen fra forældrebestyrelsen, i Dagtilbud Holbæk By om status som et selvstyrende område i en
treårig forsøgsperiode imødekommes med start 1. januar 2018.
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og det samlede daginstitutionsområde aftaler og beslutter en
økonomisk ramme for et år ad gangen for alle 4 distrikter. Herefter vil økonomien være fastlåst, hvilket betyder, at kommunen i den aftalte periode ikke har råderet over tildelingen. Området kan overføre over- og
underskud fra år til år, fuld overførselsesret, men alle fire distrikter skal balancere den økonomiske ramme
over den treårige periode således, at der ved periodens udløb kan der ikke overføres underskud, men alene et
eventuelt overskud.
Administrationen udarbejder beslutningsoplæg omfattende hele dagtilbudsområdet til:
A, at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud kan tildeles kompetence til, at udvide åbningstiden ud
over et kommunalt fastsat minimumstimetal samt beslutte antallet af lukkedage og deres placering.
B, en model, hvor der en gang årligt foregår en drøftelse med et dagtilbudsområdes forældrebestyrelse samt
ledelse og udvalget, i drøftelsen følges der op på områdets mål for den forgangne periode, og handleplanen
for den kommende periode drøftes.
Imod ændringsforslaget stemmer Christina K. Hansen, A, og Emrah Tuncer, B. Finn Martensen undlod at
stemme.
Ved Byrådets behandling af sagen blev beslutningen:
A, UP, C, B, O, I og V stillede følgende ændringsforslag: Ansøgningen fra forældrebestyrelsen i Dagtilbud
Holbæk By om status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode imødekommes med start
1.januar 2018.
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og det samlede daginstitutionsområde aftaler og beslutter en
økonomisk ramme for et år ad gangen for alle distrikterne, herefter vil økonomien være fastlåst, hvilket betyder, at kommunen i den aftalte periode ikke har råderet over tildelingen. Området kan overføre overskud
fra år til år.

4.
Administrationen udarbejder beslutningsoplæg omfattende hele dagtilbudsområdet til:
A, at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud kan tildeles kompetence til, at udvide åbningstiden ud
over et kommunalt fastsat minimumstimetal samt beslutte antallet af lukkedage og deres placering.
B, en model, hvor der en gang årligt foregår en drøftelse med et dagtilbudsområdes forældrebestyrelse samt
ledelse og udvalget. I drøftelsen følges der op på områdets mål for den forgangne periode, og handleplanen
for den kommende periode drøftes.
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge får til opgave at sørge for den konkrete udmøntning af projekt
og den videre dialog med distrikterne omkring nye tiltag, der kan iværksættes i forlængelse af det kommende beslutningsoplæg på dagtilbudsområdet.
For ændringsforslaget stemte 28, A, UP, C, B, O, I og V. Imod stemte 2, Ø.
Finn Martensen deltog ikke i byrådsmødet

Jørgen Jensen.

