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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 18-05-2016.

Opbakning til vedtagelse på KL´s delegeretmøde vedr. omprioriteringsbidrag.
På KL´s delegeretmøde i marts vedtog forsamlingen følgende udtagelse: Regeringen har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag, det vil føre
til omfattende forringelser af den borgernære velfærd.
Derfor bakker KL´s delegeretmøde Kl´s bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst.
Regeringen og Dansk Folkeparti har efterfølgende lagt op til, at omprioriteringsbidraget i 2017 vil blive tilbageført til kommunerne, det er efter forslagsstillernes opfattelse et skridt i den rigtige retning, men det løser
ikke det grundlæggende problem, dels er der ingen sikkerhed for, hvad der vil ske i de efterfølgende år, og
dels vil kommunerne stadig skulle aflevere besparelser på 1 %, som regeringen eller folketinget efterfølgende kan omfordele og fastlægge til bestemte formål, evt. først i forbindelse med finansloven, efter vedtagelse
af de kommunale budgetter, det vil skabe en betydelig usikkerhed om den kommunale budgetlægning, og
det finder forslagsstillerne både uhensigtsmæssigt og uacceptabelt.
Ved byrådets behandling af sagen stillede A og Ø følgende ændringsforslag:
”Byrådet er imod regeringens omprioriteringsforslag og støtter KL´s bestyrelses bestræbelser på at minimere
skaderne af dette, skader som udhuler vores fælles velfærd og underminerer vores kommunale selvstyre”.
For dette ændringsforslag stemte 12, A, B, Ø og Solvej Pedersen, løsgænger, imod stemte 16, V, L, O, C
undlod at stemme. Dette ændringsforslag blev ikke godkendt.
O, L og V stillede følgende ændringsforslag:

”Holbæk byråd bakker KL´s bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for
2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst f. eks. gennem kommunale, omprioriteringer og dermed
indskrænker den kommunale selvbestemmelse”. Dette ændringsforslag blev godkendt.
For stemte23, V, O, L, C, Ø og A med undtagelse af Ole Hansen, Jørgen Jensen og Lars Dinesen, imod
stemte 5, B, Jørgen Jensen, Lars Dinesen, A, og Solvej Pedersen, løsgænger, Ole Hansen, A, undlod at
stemme.

2.
Beslutning om godkendelse af effektiviseringskatalog Vej og Park.
I andet halvår af 2015 fik Holbæk Kommune foretaget en potentialeafklaring der omhandlede konsekvenserne ved at konkurrenceudsætte kommunens entreprenørafdeling – Vej og Park, potentialeafklaringen konkluderede bl.a. at der kunne hentes en effektiviseringsgevinst på ca. 4,5 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte
opgaven, denne vurdering tog udgangspunkt i det nuværende serviceniveau fra det vedtagne administrationsgrundlag.
På byrådsmødet i februar 2016 blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe med Klima- og Miljøudvalget
i spidsen, ledelsen i Vækst og Bæredygtighed, medarbejdere fra Vej og Park samt repræsentanter fra 3 F,
projektgruppen fik til opgave at realisere det økonomiske potentiale via interne effektiviseringer i Vej og
Park, dette skal ske uden serviceforringelser på området.
Projektgruppen har gennemgået økonomien og driften i Vej og Park og det er lykkes at finde effektiviseringstiltag, som kan imødekomme effektiviseringskravet på 4,5 mio. kr. uden at disse tiltag har en negativ
effekt på det serviceniveau, som Vej og Park skal levere.
Da Vej og Park leverer ydelser, der finansieres via forskellige politikområder, vil effektiviseringsgevinsten
på 4,5 mio. kr. blive indarbejdet i budgetterne efter en nøgletalsfordeling med udgangspunkt i det historiske
forbrug på de enkelte politikområder, ændringen vil træde i kraft den 1. januar 2017.
Ved byrådets behandling af sagen blev ovenstående godkendt.

Beslutning om udslusningsboliger i Regstrup.
Holbæk Kommune ejer 14 et-værelses ældreboliger samt en række kontor- og køkkenfaciliteter i bygningslængen Hovedgaden 36 B, Åvang i Regstrup.
Efter en årrække med udlejningsvanskeligheder blev det i april 2013 besluttet, at der skulle etableres plejehotel i 14 af boligerne, de seks resterende skulle ombygges til køkken- og kontorbrug, i beslutningen var det
forudsat, at placeringen af plejehotellet skulle være af midlertidig karakter.
I starten af 2015 blev det besluttet, at Holbæk Kommunes plejehotelfaciliteter skulle samles på Stenhusvej
21 i Holbæk, på denne baggrund blev de 14 boliger og de andre faciliteter på Åvang rømmet med udgangen
af januar 2016.
Holbæk Kommune har yderst vanskeligt ved at finde egnede boliger til unge, som er klar til egen bolig, alternativet for disse unge vil ofte være et fortsat ophold på et kostbart botilbud eller en ny, dyr foranstaltning.
Sagen er behandlet i Udvalget Uddannelse og Job, og Økonomiudvalget og herfra indstilles til godkendelse
og det gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

3.
Beslutning om flexboligtilladelser.
Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft for flexboligtilladelser, en flexboligtilladelse betyder, at en
helårsbolig kan benyttes som fritidsbolig, efter de hidtidige regler har en flexboligtillsdelse fulgt ejeren af
boligen, og derfor skulle en ny ejer af boligen søge kommunen om en ny tilladelse til at benytte boligen som
flexbolig, de nye regler betyder, at der er mulighed for at lade flexboligtilladelsen følge boligen frem for
ejeren.
Såfremt alternativ indstilling vælges vurderes ejendommens attraktivitet ikke, og administrationen giver
flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø, såfremt det ikke er i strid
mod anden lovgivning, det anbefales, at tilladelserne tidsbegrænses, således at en ny ejer af ejendommen
skal søge på ny, dermed bliver det muligt at få boligerne tilbage til helårsformål, hvis udviklingen viser, at
der skal ændres praksis i forhold til tilladelser.
Det er vigtigt, at fastholde bopælspligten i byerne for at understøtte servicefunktionerne, byrådet har derfor i
maj 2014 besluttet, at flexboligordningen udelukkende anvendes i landdistrikterne, landsbyerne og på hele
Orø, der gives derfor ikke flexboligtilladelser i Holbæk, Jyderup, Tølløse, Svinninge, Regstrup, Nr. Jernløse,
Mørkøv, Undløse, Vipperød, St. Merløse, Udby, Hagested, Gislinge, Kundby, Tuse, Knabstrup og Ugerløse,
nærværende sag ændrer ikke på denne beslutning.
Denne sag er tidligere behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02- 2016 og i Byrådet den 16-032016, Byrådet besluttede, at sende sagen retur til ny behandling i KMU, dagsordenpunktet er derfor revideret, og oplysninger om afgjorte flexboligsager efter 1. januar 2015 er tilføjet.
Ved KMU s behandling af sagen var beslutningen følgende: Et flertal bestående af A og O indstiller, at administrationen har mulighed for at give flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikter, landsbyer og på
hele Orø på baggrund af en konkret ansøgning, tilladelsen bortfalder ved salg af boligen, og at ordningen
evalueres efter et år. Et mindretal bestående af L indstiller at, den alternative indstilling tiltrædes.
Ved Byrådets behandling af sagen blev beslutningen: KMU s indstilling godkendt, for stemte 27, A, O, V,C,
Ø og Solvej Pedersen, løsgænger, imod stemte 2, L, L ønsker at, den alternative indstilling godkendes.
Sine Agerholm, A, og Steen Klink, O, deltog ikke i mødet.

Jørgen Jensen.

