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01.UDDANNELSESPOLITIK

3

Børn- og
Skoleudvalget
BS-52
27/6-13

Fagudvalg:
Forslagsnr.:
Dato:
Revideret den:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)
Spor 1 - reduktion -1,5%
Spor 1 - nye initiativer +1,0%
Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Undervisning
Forslag (overskrift):
Nye læringsmiljøer Marslev Skole og Børnehus
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode:
1)
Udvidelse:
Reduktion:
1)

Startdato:
Drift – serviceudgifter:
Drift – ikke serviceudgifter:

Kan - opgave:
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Finansiering

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
I 2008 blev Marslev Skole- og Børnehus etableret i en fusion mellem Marslev Skol/SFO og Rumleby
Børnehave.
I forbindelse med skoleåret 2010/2011 påbegyndte Marslev Skole og Børnehus en målrettet indsats for at
optimere indholdssiden så institutionen fremstår som en samlet enhed for børn mellem 3 – 13 år.
Institutionens mål er, at brugerne oplever et sammenhængende og genkendeligt læringsmiljø med høj kvalitet. I
forhold til Marslev-områdets tiltrækning på børnefamilier er der behov for at skabe et inspirerende læringsmiljø
som områdets børn og familier kan benytte i skoletiden ligesom det skal være en del af områdets fritidstilbud.
Skole/børnehus og de lokale foreninger er gået sammen om projektet at skabe et sammenhængende
læringsmiljø. På baggrund af opgaven:
Det skal signalere sammenhæng børnehave – skole.
Det skal henvende sig til børn fra de kan gå til 12-13 år.
Det skal også henvende sig til lokalsamfundet –
har børnehus, skole og lokale foreninger via arkitektfirma fået udarbejdet en overordnet skitse med forslag til
ændring af udearealerne omkring Marslev Skole og Børnehus.
Projektets økonomi
Læringssti
kr. 350.000
Reparation af asfalt
kr. 460.000
Læringsmiljø i skolegård kr. 100.000
Udbygning af indkørsel
kr. 80.000
Beachvolley/håndbold
kr. 268.000
I alt
kr. 1.303.000
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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X

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015
650

2014

2016

2017

2016

2017

650

2015

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

Kontonummer:

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

8419

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017

6

7

8

9

10

11

12

13

Fagudvalg:

Børn – og skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-05

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

27. juli 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Undervisning
Forslag (overskrift):
Ungdomsskolens aktiviteter flyttes
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
x
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 3.30

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Ved udgangen af 2013 flytter Østfyns Produktionsskolen fra Strandgården og efterlader Ungdomsskolen og
andre aktiviteter tilbage på matriklen. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at tænke i alternativ placering af
de aktiviteter der i dag er placeret på Strandgården.
De samlede driftsmæssige omkostninger for Strandgård var for regnskabsåret 2012 kr. 494.405. Det fremgår af
”aftale om leje af ejendommen §4, stk. 2”, at Produktionsskolen har betalt 50 pct. af udgifterne til udvendig
vedligeholdelse, el, vand og varme. Når Østfyns Produktionshøjskole flytter med udgangen af 2013 forventes et
fald i de samlede driftsomkostninger på ca. 65 pct. svarende til 321.364 kr.
Der mistes ingen lejeindtægter ved fraflytningen, da Produktionsskolen ikke betaler for leje af lokaler og arealer
(jf. § 4 stk. 5).
Indhold:
En fastholdelse at Ungdomsskolens placering og ved evt. facilitetsfællesskab på matriklen med Musikskolen
kan der spares 295.000 kr. i lejeudgifter, på Musikskolens nuværende placering. Hvis det i stedet ønskes at
flytte aktiviteterne til alternative faciliteter kan Strandgården afhændes. Ejendomsværdien anslås at være 6,1
mio. kr. Et salg af ejendommen vil betyde at der skal findes alternativ placering til følgende aktiviteter:
 Juniorklubben
 Ungdomsklubben
 Heltidsundervisningen
 IUP (ikke uddannelsesparate)
 Administration
Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt at flytte Juniorklubben og Ungdomsklubben samlet til
Kerteminde Byskole. For de øvrige aktiviteter foreslås to alternativer:
1. Flytning til Fjordvangsskolen
En flytning til Fjordvangsskolen vil betyde at der vil være behov for ca. 350 m2 (3 klasseværelser og lokaler til
administration) og der vil skulle foretages en lettere istandsættelse af lokaler og indkøbes inventar for anslået 1
mio.kr.
Det kan endvidere vurderes om musikskolen skal flytte ind ved siden af Ungdomsskolen på Fjordvangsskolen.
En flytning til Fjordvangsskolen vurderes at betyde driftsudgifter for Ungdomsskolen på anslået 256.900 kr. pr.
år. Det betyder en helårsbesparelse på 64.500 kr. i år 2017. I år 2016 vil der kunne hentes en halvårlig
besparelse på ca. 32.000 kr. Hertil kan der dog komme driftsudgifter for juniorklubben og ungdomsklubben på
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Kerteminde Byskole. Driftsudgifterne hører under Miljø og Teknikforvaltningen.
Flytning til Fjordvangsskolen skal også vurderes i forhold til blok BS-11A, hvor det foreslås at samle
Fjordvangens Børnehave og Balders hus på den lukkede Fjordvangsskole.
Det vurderes at Fjordvangens Børnehave og Balders hus har behov for ca. 1.226 m2 i forlængelse af
Fjordvangens Børnehaves eksisterende lokaler. Ungdomsskolen og Musikskolen vil tilsammen have behov for
ca. 850 m2. Fjordvangsskolen er i alt 3.217 m2.
Det vurderes at der kan skabes gode synergieffekter ved at samle disse aktiviteter på Fjordvangsskolen, bl.a. er
der gymnastiksal til rådighed, som både daginstitution, Ungdomsskole og Musikskole, vil kunne drage nytte af.
Det skal bemærkes at Fjordvangsskolen tidligst vil kunne tages i bruge i 2017, da faciliteterne jf. skolestrukturen
ikke er ledige før august 2016.
2. Flytning til 10. klassecenteret
Alternativt kan ungdomsskolen undervisningsaktiviteter og administration samles i 10. klassecenteret.
Ungdomsskolen og 10. klassecenteret har allerede i dag fælles ledelse.
Der er dog behov for yderligere at belyse hvordan der etableres faciliteter til aktiviteterne. Bl.a. vil det betyde at
juniorklubben skal flyttes til Munkebo Skole – skolen mellem nor og fjord, for at der vil være plads til
ungdomsskolen.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
2014
2015
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
1.000
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
1.000
Nettovirkning

2016

2017

-32

-64

-32

-64

Finansiering
Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt
Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138419

Dokid:

440-2013Dato for indberetning til økonomisystem:
15728

15

2017

Fagudvalg:

Børn og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-50

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

9. august 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

X

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Skoler
Undervisning
Forslag (overskrift):
Ombygning af Kerteminde Skole til Kerteminde Byskole på én matrikel
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:01-01-14
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:31-12-15
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
I forbindelse med Byrådets beslutning af 28/6-12 on én skole i Kerteminde. Drives Fjordvangskolen og
Kerteminde Skole pr. 1/8-13 som én skole – Kerteminde Byskole. Indtil 2016 drives skolen på begge matrikler.
For at det er muligt, at drive skole på én matrikel fra 2016, er det nødvendigt med ombygninger af Kerteminde
Skole:
Ombygninger:
Ombygning af aula til musiklokale
Etablering af foldevægge i fællesarealer
Udbygning af personalefaciliteter
Etablering af natur- og tekniklokale i 2014
Udearealer:
Til- og frakørselsforhold
P-plads
Cykelstativer
Skolegård – herunder flytning af legeplads og Multibane
I forhold til de indvendige ombygninger vurderes alle elementer nødvendige inden skolen kan drives fra én
matrikel. Samlet udgift til indvendige ombygninger samt projektets udgifter til tekniske undersøgelser, rådgivere
mv. anslås til kr. 2.42 mio.
I forhold til udearealerne er alle ændringer af til- og frakørsel, p-pladser og cykelstativer nødvendige.
Ændringerne skal ligeledes ses i sammenhæng med planerne for trafiksikring af skolevejen. Samlet udgift til
ændring af udearealerne anslås til kr. 2,35 mio.
Ombygning af skolegård og flytning af legeplads og multibane fra Fjordvangskolen er et ønske fra ledergruppen
med det formål at forbedre udearealerne, når skolens elevtal vokser med 160 elever. Ønsket er dog ikke en
ufravigelig forudsætning for en samling af skolerne på én matrikel. Finansieringen af legeplads og flytning af
multibane udgør kr. 0,95 mio.
Det vurderes hensigtsmæssigt at Kerteminde Skole ombygges over en 2 årig periode, således at skolen er fuldt
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ombygget når eleverne flytter ind i 2016. En ombygning med færdiggørelse af legeplads og multibane betyder,
at eleverne kan anvende skolens udearealer og ikke skal holde frikvarter i en opgravet skolegård.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

1.943

2014

2016

2.818

2015

2017
950

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

17

2017

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

8419

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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Fagudvalg:

Børn- og Skoleudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-06

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

08.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

01.07.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

X

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Undervisning
Forslag (overskrift):
Indsatser på specialundervisningsområdet inkl. Mesingeskolen
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området?: Nej
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 03.22.08
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Eleverne på Mesingeskolen er børn og unge, som Kerteminde Kommune tidligere sendte til 2 specialskoler i
Nyborg Kommune: Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen. Mesingeskolen tilbyder i dag
specialundervisning for 28 af Kerteminde Kommunes elever med behov for særlig tilrettelagt undervisning på
små hold. Mesingeskolen tilbyder undervisning for følgende to målgrupper:
1. Målgruppe 1 - MESU: Børn med udviklingsforstyrrelser pt. 16 elever
2. Målgruppe 2 - MESI: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder pt. 12 elever
Endvidere tilbyder Mesingeskolen følgende fritidstilbud:
MESU: Fritidstilbud fra kl. 14.00 – 14.30. Ingen forældrebetaling pt. tilbud til alle.
Juniorklub på Hindsholmskolen. Forældrebetaling pt. 4 elever.
MESI: SFO og fritidstilbud på Mesingeskolen fra kl. 12.45 – 15.30. Ingen forældrebetaling pt. 10 elever
SFO på Hindsholmskolen. Ingen forældrebetaling pt. 2 elever
Udvidelse af tilbuddet
I budgetperioden 2014 – 2017 vil det være muligt at udvide tilbuddet med følgende antal elever:
Undervisning MESU:
4 elever (ingen SFO)
Undervisning MESI:
4 elever
SFO og fritidstilbud MESI: 4 elever
Akut/praktikpladser for udskolingselever for 2-3 elever
I alt 8 elever til MESU og MESI.
Forudsætningerne er :
 at der tildeles PPR støtte efter samme principper som hidtil dvs. 43 kr. x 365 dage x antal elever.
 at alle nye elever, som af PPR tidligere blev visiteret til Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole, fra
skoleåret 2013/14 visiteres til Mesingeskolen.
Anlægsudgifter
Alle eleverne kan rummes i de nuværende bygninger på matriklen, dog under forudsætning af at Kofoeds Hus
ikke bruges af bussen fra Munkebos daginstitutioner fra 1. januar 2014, og at Kofoeds Hus renoveres med
følgende i år 2014 til en samlet anlægssum på 600.000 kr.:




Maling samt fjernelse af skillevægge og smårum
Etablering af rum til fællesværksteder i stueetagen for MESI og MESU
IT-tilpasning (netværk og interaktive tavler)
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Fast inventar til værksteder
Etablering af lokaliteter til fys/ergo-terapeuter og sundhedsplejerske på 1. sal
Fjernelse af nuværende legeplads
Asfaltering og renovering af skolegårdsarealet
Etablering af legeplads og udeværksteder

Besparelse
Det er vurderingen, at der kan se følgende besparelser, hvilket svarer til forskellen mellem udgifter til
Mesingeskolen og udgifter til eksterne skoletilbud (se nedenstående tabel):
2014:
kr. 300.000, besparelse kan udmøntes for 4 måneder (sep.-dec.) af kalenderåret (4/12 x 900.000)
2015-17: kr. 900.000,- helårlig besparelse (3.300.000 – 2.400.000)
Årlige udgifter
Personale (2 lærere og 2 pædagoger) og udvidelse af
ledelsestid fra 8 til 10 timer pr. uge
PPR

Mesingeskolen

Eksterne skoletilbud

2.100.000
170.000

Kompetenceudvikling
Rengøring
Materialer, aktiviteter ud af huset m.m.
I alt

30.000
20.000
80.000
2.400.000

3.300.000

Konsekvenser
Serviceniveauet for børn og unge forringes ikke ved udvidelse af Mesingeskolen. Eleverne vil opleve at blive en
del af fællesskabet i nærmiljøet og få udvidede muligheder for at deltage i kommunens fritidstilbud. Der vil sker
en reduktion i antallet af elever til andre kommuners specialskoler og en styrkelse af distriktsskolernes mulighed
for at løse flere opgaver lokalt.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
2014
2015
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
600
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

-300

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2016

-900

2015

2017

-900

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

20

900

Kontonummer:
308 001 47-07
308 075 10-00
308 083 29-06
308 080 29-50
308 220 40-07
308 xxx xxx
I alt

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-1.305.000
-3.300.000
-3.300.000
882.000
2.100.000
2.100.000
8.200
20.000
20.000
32.800
80.000
80.000
12.300
30.000
30.000
69.700
170.000
170.000
-300.000
-900.000
-900.000
Journaloplysninger

Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til
økonomisystem:
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2017
-3.300.000
2.100.000
20.000
80.000
30.000
170.000
-900.000

Fagudvalg:

BS-udvalget

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-51

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

05-07-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

08-08-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

X

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Undervisning
Forslag (overskrift):
Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:01-08-2013
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
X
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:01-08-2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Skolereformen og den ny arbejdstidsaftale for lærerne træder i kraft fra skoleåret 2014/15, og det betyder, at
lærerne fra august 2014 skal tilbringe en langt større del af arbejdsdagen på skolen, blandt andet i forbindelse
med fælles- og individuel forberedelse.
Det kræver helt grundlæggende, at der er lokaler og materiel, som kan understøtte medarbejdernes forskellige
arbejdsopgaver, og det er derfor nødvendigt, at sådanne arbejdspladser indrettes på skolerne i løbet af
skoleåret 2013/14, således at de er klar ved begyndelsen af skoleåret 2014/15.
Hvad er den gode arbejdsplads?
Der er ikke et entydigt svar på dette spørgsmål, da der er mange faktorer i spil, når vi taler om gode lærer/medarbejderarbejdspladser. Men behovet for etablering af lærerarbejdspladser giver samtidig mulighed for
grundige overvejelser omkring hvilke arbejdsformer – og dermed fysisk indretning - der er mest
hensigtsmæssige i forhold til de forskellige typer af opgaver, som den enkelte skoles samlede
medarbejdergruppe har.
Udgangspunktet må være den klare præmis, at:
 forskellige arbejdsopgaver stiller forskellige krav til arbejdspladsernes placering og indretning
 arbejdspladsen både skal rumme plads til ro og fordybelse – og muligheder for samarbejder på
tværs af klasser, årgange, faggrænser mm.
 der skabes sammenhæng til elevernes arbejds- og læringsmiljø
 arbejdsmiljøreglerne overholdes (lys, støj indeklima mv.)
 antallet af arbejdspladser afpasses efter antallet af personale, der forventes at skulle have en
bestemt arbejdsform samtidigt (individuelle arbejdspladser, teamsamarbejde osv.)
Udgangspunktet for den gode arbejdsplads er dialog mellem medarbejdere og ledelse. Det er derfor vigtigt,
at medarbejderne inddrages i processen. Et godt forum for drøftelserne kunne være arbejdsmiljøgrupperne
på skolerne, ligesom Fællestillidsrepræsentanten også bør inddrages på det overordnede niveau.
Som baggrund for disse drøftelser kan der i Kerteminde Kommune tages udgangspunkt i:
 Kerteminde Kommunes Børn- og Ungepolitik, Skolepolitik og Personalepolitik
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Den enkelte skoles bygninger/indretning/størrelse
De rammer som den ny læreroverenskomst og den ny folkeskolereform sætter

DLF og KL har tilkendegivet, at de udarbejder inspirationsmateriale, der vil være klar i efteråret 2013.
Processen for etablering af lærerarbejdspladser
 Fase 1 (August- November 2013)
Screening af skolerne i forhold til muligheder og behov, og dermed et økonomisk overblik over
udgiftsniveau
 Fase 2 (November – Januar 2014)
Dialog omkring indretning af arbejdspladser på den enkelte skole ud fra de givne økonomiske og
fysiske rammer
 Fase 3 (Februar 2014 – juni 2014)
Etablering af arbejdspladserne på skolerne
 Fase 4 (August 2014 -)
Arbejdspladserne er etableret og klar til brug
Økonomi
Kan først afklares i løbet af fase 1.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering
Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

?

?

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

23

2017

I alt
Journaloplysninger
Sagsid:

8419

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.23

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

12.8.2013,15.08.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)

Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Administrativ organisation
Forslag (overskrift):
Digitalisering – opfølgning og fremtidige mål
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
x
Konto (funktion 3. niveau): 06.45.52 Fælles IT og telefoni

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Opfølgning på den Digitale handlingsplan for 12/13 samt opstilling af mål for 13/14

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 1.3.2012 den digitale handlingsplan for 12/13 for Kerteminde
kommune:

Mål for 2012/13
1. Digital ledelse - mobilisere kommunens ledere
2. Færdiggøre Kerteminde Kommunes handlingsplan for 2011/12 og overholde de centrale krav til
digitalisering
3. Opstille konkrete handleplaner på alle fagområder.
4. Inddrage Medarbejdere og borgere
5. Videreudvikle kommunens tekniske infrastruktur med henblik på sikker, hurtig(ere) og mobil tilgang
til IT-systemer alle døgnets timer.
I dette oplæg er der lavet en status på handleplanen og sat fokus på de steder, hvor der skal gøres en indsats
for at komme helt i mål med denne handleplan.
Der vurderes, at der skal ske en konsolidering af de igangsatte initiativer snarere end at lave nye initiativer i
2013 og 2014. Der skal fortsat være fokus på at leve op til de krav der sættes i statens fællesoffentlige
digitaliseringsplan og i KLs Kommunale digitaliseringsplan. Initiativerne i disse planer er særdeles omfattende.
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Økonomi:
Det vurderes, at der er behov for at afsætte ekstra midler allerede i 13 til følgende:
Udgifter i 2013:
3.3 udarbejde plan for overordnet netværk
3.4 Fornyelse af telefoni
3.7 Digitalisering af nyt byråd
IALT

Beløb ( kr.)
200.000
1.000.000
300.000
1.500.000

Udgifter i 2014:
Årlige udgifter
Merudgift til drift af servere
Indkøb af licenser
Etablering af HR/Intern udvikling (1 medarbejder)
IALT

2.000.000
500.000
600.000
2.600.000

Engangsudgifter
2. uddannelse af superbrugere og slutbrugere i forbindelse med
implementering af KMD OPUS
3.8 Implementering af kanalstrategi (uddannelsesinitiativer,
kompetenceafklaring, forretningsgange)
3.9 Fornyelse af hjemmeside
3.10 Borgernes selvbetjening (medfinansiering af udstyr)
3.16 Digital læring – Folkeskolen
IALT

700.000
250.000
500.000
250.000
7.000.000
7.700.000

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

7.000

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

3.300

2.600

2.600

2.600

10.300

2.600

2.600

2.600

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
Kt. 3 anlæg
drift

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
7.000
3.300

I alt

10.300

2.600

2.600

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

2.600

03.DAGTILBUDSPOLITIK
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Fagudvalg:

Børn- og skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-11 A

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

4. juli 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Sammenlægning af daginstitutioner Kerteminde
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 5.13

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Der er pres på kapaciteten i de kommunale daginstitutioner i Kerteminde by, og prognoserne viser at børnetallet
vil stige i de kommende år. Aktuelt vil der frem til 2020 mangle ca. 80 børnehavepladser i Kerteminde by. For at
fremtidssikre institutionsstrukturen i Kerteminde by er det derfor nødvendigt at udvide børnehavekapaciteten fra
de nuværende 120 kommunale børnehavepladser til min. 200 pladser, som prognoserne ser ud pt. I forbindelse
med at Kerteminde Byskole bliver samlet på den nuværende Kerteminde Skoles matrikel i sommeren 2016, kan
Balders Hus og Børnehaven Fjordvang blive lagt sammen på Fjordvangsskolens matrikel, hvilket giver mulighed
for at udvide med det nødvendige antal børnehavepladser.
Indhold
Børnehaven Fjordvang og Balders Hus sammenlægges på Fjordvangskolens matrikel, hvor Børnehaven
Fjordvang allerede i dag ligger. En del af skolen svarende til 1546 m2 ombygges til daginstitution i forlængelse
af Børnehaven Fjordvangs lokaler, så der bliver én stor daginstitution med en samlet kapacitet på 200
børnehavepladser og 24 vuggestuepladser (der er i dag 22 VS-pladser i Balders Hus). Balders Hus afhændes
eller finder ny anvendelse i kommunalt regi. Balders Hus er i 2012 ejendomsvurderet til kr. 4,7 mio.
Drift pr. år
Samlet antal m2 BH Fjordvang og Balders Hus i dag
Udvidelse med 820 m2
Diff. ift. drift i dag (2012-pris)
Anlæg
Ombygning af nuværende skole-m2 til daginstitution

Antal m2
1391
2211

1546

Driftsudgift
kr. 543.300
kr. 1.363.927
kr. 820.627

Anlægsudgift

Kr. 7.823.419 (2012-pris)

I anlægsudgiften er indeholdt kr. 1. mio. til indkøb af inventar mv.
Besparelsespotentiale i forslaget:
Det vurderes, at der ikke vil kunne opnås en besparelse på ledelse, da antallet af børn og personaler vil blive
udvidet ift. i dag.
Der vil ligeledes ikke kunne opnås en besparelse på personale, da institutionen vil få samme
personalenormering som kommunens øvrige daginstitutioner. Til gengæld kan der pga. den større
personalegruppe opnås en række stordriftsfordele som f.eks. mulighed for udvidet åbningstid og færre
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vikarudgifter.
Fraværet af et besparelsespotentiale i forslaget skal ses i lyset af, at det indeholder en nødvendig udvidelse af
den nuværende børnehavekapacitet i Kerteminde By med 80 pladser. Samtidig udvides vuggestuekapaciteten
med to pladser ift. den nuværende kapacitet, hvilket giver en årlig merdriftsudgift på kr. 35.838 (2013-pris) ift. to
dagplejepladser.
Den nye store daginstitution vil ifølge nuværende anlægsplaner kunne tages i brug i sommeren 2017, idet
skoledriften på Fjordvangskolen planmæssigt skal flytte over på den nuværende Kerteminde Skoles matrikel i
sommeren 2016. Ved ombygning af 1546 m2 af Fjordvangskolens nuværende lokaler til daginstitution, vil der
være 1671 tiloversblevne m2, som eksempelvis kan anvendes til Ungdomsskolen eller andet.
Konsekvenser
Samling af daginstitutionerne i Kerteminde by på én matrikel vil medføre en række pædagogiske fordele, fordi
der bliver en større personalegruppe. Omvendt er der også nogle udfordringer, som især relaterer sig til børn i
udsatte positioner, som især Balders Hus pt. har en del af. Store fysiske rammer kan således medføre mindre
tryghed og trivsel for disse børn, og det er derfor vigtigt at der tages højde for dette i ombygningen til
daginstitution.
Personalemæssigt set vil det især for personalet i Balders Hus blive en relativ stor belastning at skulle
sammenlægges med Børnehaven Fjordvang, fordi de stadig er i gang med den sammenlægningsproces, som
er resultatet af sammenlægningen af Børnehaven Balder og Grønnegården i 2011. Institutionen har således
gjort opmærksom på, at en ny sammenlægning så relativt hurtigt efter vil medføre ny uro og utryghed i
personalegruppen. Derudover er det forventeligt, at der vil være modstand fra forældre, som ikke ønsker deres
børn gående i en stor institution.
Særlige bemærkninger:
Uanset om forslaget vedtages er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der indenfor en kort årrække skal ske en
udvidelse af børnehavekapaciteten i Kerteminde by hvis efterspørgslen på børnehavepladser skal kunne
imødekommes indenfor kommunalt regi.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering
OBS: Anlægsinvestering i 2012-priser.

2014

2015

2016

2017

7.823

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

428

856

8.251

856

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-16104

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

Fagudvalg:

Børn- og skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-11 B

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

4. juli 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Sammenlægning af daginstitutioner Munkebo
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
X Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 5.13
Driftsudgifter vuggestue

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X

Årlig samlet nettodriftsudgift pr.
plads (2013-pris)

X
X

Årlig samlet nettodriftsudgift 24 pladser
(2013-pris)

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Daginstitution Munkebo består i dag af tre børnehuse. Himmelblå er en pavillonbygning opført til midlertidig
brug, og er i en sådan bygningsmæssig stand at den vil skulle gennemgå gennemgribende renovering indenfor
de kommende år. Solbakken består af tre ældre særskilte parcelhuse, og er derfor ikke særlig velegnet til at
huse daginstitution, bl.a. fordi det giver nogle organiseringsmæssige udfordringer for personalet. For at imødegå
disse udfordringer kan man vælge at samle alle tre børnehuse på den nuværende Skolen ved Noret, i nogle
moderne og tidssvarende fysiske rammer. I forbindelse hermed kan der etableres vuggestue, så forældre i
Munkebo får et bredere pasningstilbud end i dag, hvor der alene tilbydes dagpleje til de 0 – 2 årige.
Daginstitution Munkebo har i en årrække ønsket en vuggestue tilknyttet institutionen, og bakker op om forslaget.
Indhold
De tre børnehuse i Daginstitution Munkebo (herefter ”DiM”) flyttes op på Skolen ved Norets matrikel. Jf.
Bygningsdrift - overslag
Samlet antal m2 DiM i dag inkl. Mariehuset (2012-pris)
Fremtidigt antal m2 på Skolen ved Noret (2012-pris)
Diff. ift. drift i dag

Antal m2
2211
2410

Driftsudgift /år
kr. 837.800
kr. 1.472.363
kr. 634.563

Anlægsudgift

Anlæg - overslag
Kr. 12.891.219
Ombygning af skole-m2 til daginstitution (2012-pris)
2410
nuværende befolkningsprognose falder børnetallet i Munkebo frem til 2020 således at der kun vil være behov
for 200 børnehavepladser mod de nuværende 222 (inkl. busordning). Udover 200 børnehavepladser udvides
DiM med 24 vuggestuepladser, ligesom dagplejens gæstehus og legestue ”Mariehuset”, der pt. ligger i
Columbus’ kælder, flytter med. DiM + Mariehuset får til huse i blok A, B og F samt i en mindre tilbygning
svarende til 2.410 m2, der ombygges til daginstitution.
Bygningsdrift ligger i regi af Miljø- og Teknikudvalget. I anlægsudgiften er indeholdt kr. 1. mio. til indkøb af
inventar mv.
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Driftsudgift dagplejeplads
Driftsudgift vuggestueplads
Difference

Kr. 82.038
Kr. 99.957
Kr. 17.919

Kr. 1.968.912
Kr. 2.398.968
Kr. 430.056

Besparelsespotentiale i forslaget:
Det er vurderingen at DiM vil skulle have samme ledelsesmæssige normering som den nye daginstitution i
Langeskov, svarende til 1 institutionsleder og to afdelingsledere. Ift. den nuværende ledelsesstruktur i DiM vil
det medføre en besparelse på ledelsesnormeringen på kr. 61.507.
Der vil ikke kunne opnås en besparelse på personale, da DiM vil få samme personalenormering som
kommunens øvrige daginstitutioner. Til gengæld kan der pga. den større personalegruppe opnås en række
stordriftsfordele som f.eks. mulighed for udvidet åbningstid og færre vikarudgifter.
Fraværet af et besparelsespotentiale i forslaget skyldes, at der i forslaget er indeholdt en udvidelse med 24
vuggestuepladser. Selvom antallet af børnehavepladser nedjusteres fra 222 til 200 udvides den samlede
kapacitet således til 224 pladser. Dog ligger der naturligvis et besparelsespotentiale i muligheden for salg af de
tre børnehuse samt det faktum, at det – i fald forslaget vedtages - ikke vil blive nødvendigt at foretage en
renovering af Himmelblå. De tre børnehuse er ejendomsvurderet til
Columbus = 8,65 mio. kr.
Himmelblå = 2,65 mio. kr.
Solbakken = 2,0 mio. kr.
Total = 13,3 mio. kr.
DiM vil tidligst kunne flytte op på Skolen ved Norets matrikel i løbet af sommeren 2016 efter at skoledriften i
sommeren 2015 er flyttet over på den nye Munkebo Skole. Ved ombygning af Skolen ved Norets blok A, B og F
til daginstitution, vil der være 2270 resterende m2 i blok C, D og E som kan anvendes til andet formål. Det
vurderes at driftsudgiften til de resterende m2 er kr. 703.187 årligt.
Konsekvenser
Samling af de tre børnehuse i DiM på én matrikel vil give en række pædagogiske fordele, fordi personalet
samles ét sted. Det betyder bl.a. bedre muligheder for faglig sparring og udvikling, at medarbejderne kan
specialisere sig indenfor forskellige områder, og at der kan arbejdes med nye og anderledes pædagogiske
organiseringer. Det tætte samarbejde i personalegruppen i dag betyder også, at der ikke vil blive de samme
udfordringer og uro omkring sammenlægningen på én matrikel, som almindeligvis er tilfældet ved
sammenlægninger med nogle for hinanden ukendte personalegrupper.
Ledelsen i DiM har selv påpeget at en flytning til Skolen ved Norets matrikel vil betyde, at institutionen får let
adgang til gymnastiksalen (medmindre det besluttes at anvende denne til andet formål) og de gode
udendørsarealer, der findes ved og i nærheden af matriklen, f.eks. Munkebo Bakke. Ledelsen går således med
overvejelser omkring at undersøge mulighederne for at skabe en idrætsbørnehave i fald forslaget vedtages.
Der er dog også en række udfordringer ved en flytning af DiM til Skolen ved Norets matrikel. Disse relaterer sig
især til børn i udsatte positioner, som har brug for nære, trygge og stabile rammer. Det er derfor vigtigt, at der
tages højde for at skabe mindre rammer i de store, når der ombygges til daginstitution for 224 børn samt 34
børn i gæstehuset / legestuen. Samtidig kan en flytning give modstand hos forældre, som ikke ønsker deres
børn gående i én stor daginstitution.
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OPLYSNINGER O ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

12.891

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

317

635

635

13.208

634

634

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-15731

Dato for indberetning til økonomisystem:

34

2017

Fagudvalg:

Børn- og skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-30

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

05.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
BS-30 IT på daginstitutionsområdet herunder touch-tavler - indfasning over 4 år
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
I forbindelse med den digitale udvikling på landsplan, stilles der i stigende grad krav til dagtilbuddenes
anvendelse af IT og digitale værktøjer. Forudsætningen for at kunne indfri disse krav er først og fremmest en
tilfredsstillende infrastruktur i dagtilbuddene. Det indebærer et velfungerende trådløst netværk, der har
tilstrækkelig kapacitet til et stigende antal tablets, smartphones mv. Derudover er det nødvendigt at investere i
digitale værktøjer og aktiviteter, som understøtter børnenes læring og udvikling set i lyset af, at samfundet bliver
stadig mere digitalt.
Herudover kan IT og digitale værktøjer desuden også være med til at effektivisere en række administrative
opgaver i dagtilbuddene, bl.a. fordi forældrene i højere grad kan bidrage til løsningen af dem via diverse
intranetsystemer.
Indhold
Forslaget indebærer en årlig investering på kr. 500.000 i årene 2014 - 2017 i IT og digitale værktøjer i de
kommunale dagtilbud. Det anbefales i den forbindelse, at investeringen det første år bl.a. prioriteres til
forbedring af infrastrukturen, indkøb af touch-skærme til samtlige daginstitutioner samt undervisning i brugen
heraf. Touch-skærme kan via intranetsystemer lette en række administrative opgaver som f.eks. afkrydsning,
ferietilmeldinger og besked om sygdom ved, at forældrene selv kan gøre dette – enten på touch-skærmen i
daginstitutionen eller via computeren derhjemme. Det skal i den forbindelse bemærkes, at intranetsystemet
BørneIntra allerede er indkøbt, og implementeringen er ved at være på plads i de fleste dagtilbud
Udover touch-skærme kan investeringen over de kommende år også anvendes til indkøb af tablets og
smartboards, indkøb af digitale læremidler, kompetenceudvikling indenfor IT osv.
Konsekvenser
Forslaget medfører en opkvalificering af dagtilbuddenes muligheder for at udnytte digitaliseringens muligheder
til gavn for børnenes læring og udvikling. Herudover medfører det også en effektivisering af en række daglige
administrative opgaver, ligesom det betyder et øget serviceniveau for forældrene, idet de får en mere effektiv
kommunikation med dagtilbuddet, når en større del af denne kan ske digitalt.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

500

500

500

500

500

500

500

500

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
305.xxx.xx-xx

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
500.000
500.000
500.000

500.000

500.000

500.000

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-15734

Dato for indberetning til økonomisystem:

36

2017
500.000

500.000

Forslagsnr.:

Børn – og
Skoleudvalg
BS-53

Dato:

10.07.2013

Fagudvalg:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)
Spor 1 - reduktion -1,5%
Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

X

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed, Forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift):
Gulv og inventar i Søstjernen
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

X

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Sundhedshus i Gæstedagplejehuset ”Søstjernen”

Gæstedagplejehuset ”Søstjernen” ses som en mulig bygning til etablering af et sundhedshus, såfremt
gæstedagplejen (delvis) flytter til Bøgebjerg. Søstjernen udgør i alt 485 kvm. , som umiddelbart betragtes som
velegnede. Der vil være behov for at lægge nyt gult i ”Søstjernen”, hvilket forventes finansieret ved ansøgning af
puljer til renovering af dagtilbud, som administreres under Miljø og Teknik. Herudover vil der være behov for
anlægsbudget på 60.000 kr. til inventar:



Etablering af arbejdsplads (skrivebord, kontorstol, PC, printer, Licenser, arkivskab, mødebord, stole)
Anslået 40.000 kr.
Anskaffelse af undersøgelsesbriks og diverse redskaber til brug for fysioterapeuters anvendelse:
Anslået 20.000 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

37

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

60

60

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
60.000

I alt

60.000

Journaloplysninger
Sagsid:

8419

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

38

2017

05. INFRASTRUKTUR
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Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT.11 Havne

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

8/8-2013+22/8-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Udvikling af havneområderne ved Ndr. Havnekaj, Kerteminde
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.35.40 Havne

Slutdato: 2016
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Udvikling af havneområderne ved Ndr. Havnekaj, Kerteminde:
Havneområdet er omfattet af lokalplan 226-2’s bestemmelser, hvor det bl.a. fremgår, at Byrådet ønsker at
skabe mulighed for etablering af offentlig og privat service, hotel, kontor og liberale erhverv, butiksformål i form
af udvalgsvarer og helårsboliger på Nordre Havnekaj og Grønlandsgade.
Målet er, at omdanne det centrale havneområde til en attraktiv og levende del af byen med udgangspunkt i
stedets helt særlige kvaliteter og i tæt sammenhæng med den oprindelige købstad og naturen omkring
Kerteminde.
Arkitektur:
Facaden mod Kerteminde Fjord er samtidigt købstadens ansigt for sejlerne, så det er vigtigt at man her har
fornemmelse af aktivitet og liv i byen. Arkitektonisk er der mange muligheder i lokalplanens delområde 2. Her er
det muligt at vise ny arkitektur og med udgangspunkt i de gamle industribygninger kan man vise købstadens
historie. Det er vigtigt at arkitekturen skaber variationer og understreger den særlige atmosfære på Nordre
Havnekaj. Mod delområde 1, 3 og 4 er det vigtigt at arkitekturen skaber en harmonisk overgang.
Tilgængelighed:
Trafikalt er det vigtigt, at biler kan køre langs vandet. For at sikre den blandede trafik, anbefales en ensrettet
løsning. I lokalplanen er arealet ud mod havnefronten beskrevet som ”shared space” altså et sted hvor gående,
cyklister og biler skal vise hensyn til hinanden og deles om vejen.
Områdets grønne karakter:
Den grønne kile skal skabe flere varierede opholdssteder i området, til glæde for alle. Mod Grønlandsgade er
den grønne kile en del af det grønne kig ned mod vandet.
Udvikling af havneområderne:
I takt med at havneområdet udvikles, og byggefelterne tages i brug, skabes en forventning hos de
interesserede tilbudsgivere / kommende grundejere om, at også området har deres endelige udformning både
langs havnekajen og indretning af fællesområdet i midten.
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Designmanual:
I forbindelse med udviklingen og omdannelsesprocessen af Renæssancehavnen er der udarbejdet en
designmanual, som overordnet beskriver karakter, der gennem valg af materialer, byudstyr og belægninger skal
gøre havneområdet til en serie af forskellige oplevelsesrum. Veje, stier, pladser og grønne rum er en væsentlig
del af bybilledet og er af afgørende betydning for oplevelsen af byens forskellige kvarterer.
Designmanualen skal ses som et inspirationskatalog og et redskab for Kerteminde Kommune,
samarbejdspartnere og øvrige interessenter, som alle gerne skal bidrage til udviklingen af nogle smukke og
velfungerende områder. Designmanualens vigtigste opgave er at varetage det helhedsorienterede perspektiv på
opholds- og færdselsarealerne, og Renæssancehavnens designmanual foreslås tænkt ind i udviklingen af
havneområderne ved Ndr. Havnekaj for dermed at skabe en naturlig sammenhæng med et havneområde til et
andet.
Finansiering af udvikling på havneområdet
Finansiering af udviklings- og omdannelsesprocessen kan ske via indtægter ved salg af byggefelterne på
området samt indestående midler i Kommunens Parkeringsfond.
Proces- og handleplan:
Miljø- og Kulturforvaltningen foreslår, at omdannelsesprocessen igangsættes primo 2014 med inddragelse af
borgere og relevante samarbejdspartnere samt interessenter. Forslag til proces- og handleplan udarbejdes i
løbet af efteråret 2013 og forelægges til politisk godkendelse.
Afsætning af økonomiske ressourcer i budget 2014 og overslagsårene.
Der ønskes afsat midler til borgerinddragelse i 2014 på 200.000 kr. I overslagsårene 2015 og 2016 ønskes afsat
midler til indretning og etablering af parkeringspladser af fællesområdet samt til anlæg af kommende projekter
til omdannelse og udvikling jf. politisk beslutning efter afholdt dialog i løbet af 2014.
Konkrete forslag til etablering af parkeringspladser på havneområdet Ndr. Havnekaj
Ud over byggefelterne består Nordre Havnekaj af et fælles areal mellem de kommende bygninger og
vejen/området mellem bygninger og havnefront. I lokalplanen er fællesarealet beskrevet som et
parkeringsområde, der også kan udnyttes til større arrangementer.
Miljø- og Kulturforvaltningen fremlægger 2 forskellige forslag til udnyttelse:
1. En fuld udnyttelse af p-arealet midt i lokalplanområde 226-2 giver ca. 74 p-pladser (jf. situationsplan).
Udnyttelsen har nogle forudsætninger, som vil blive beskrevet ved en konkret projektering.
2. Med de nuværende forhold kan der etableres ca. 45 p-båse. Hvis nuværende lejemål på matr. nr. 417 g syd
for Grønlandsgade 14 opsiges (ca. 200 m2), kan der etableres yderligere ca. 10 p-båse. I alt ca. 55 p-båse.
I den fremtidige planlægning skal der tages stilling til, om der må parkeres mod kommende bygninger af hensyn
til kommende virksomheders ønske om mulighed for af- og pålæsning af varer m.v.
Behovet for adgang med lastbiler eller sættevognstog afhænger af ejendommenes fremtidige anvendelse.
Hvis der skal kunne køres med sættevognstog, vil det betyde en kraftig reduktion i antallet af p-båse.
P-pladsen vil have et samlet areal på ca. 2800 m2 når den er fuldt udbygget.
Forvaltningen har regnet på 2 forskellige scenarier mht. etablering af p-pladsen:
A):
Nuværende asfalterede arealer bevares.
Resterende arealer asfalteres.
Overside af asfaltbelægning = ca. kote +1,80 meter.
1500 m2 à 500 kr = 750.000 kr
B):
Nuværende asfaltererede arealer brydes op.
Hele arealet hæves til ca. kote +2,20 meter (aht. niveaufri indgang til bygninger, samt højvandssikring).
Hele arealet asfalteres.
2800 m2 à 700 kr = 1.960.000 kr
Parkeringsfond:
Der er pr. juli 2013 et indestående på ca. 105.000 kr. i parkeringsfonden. Havneområdet ved Ndr. Havnekaj er
omfattet af Parkeringsfonden, og indestående midler kan bruges til finansiering ved anlæg nye
parkeringspladser på Ndr. Havnekaj.
I forhold til lovgivningen er der ikke nogen hindring for, at Kommunen kan etablere et større parkeringsanlæg og
lade Parkeringsfonden komme i ”udlæg”. En betingelse herfor er, at det klart fremgår af det politiske
beslutningsgrundlag, at anlægget etableres med henblik på dækning af parkeringsbehov i det pågældende
område, og at det etableres under parkeringsfondsordningen.
Denne finansiering er senest brugt i forbindelse med anlæg af ca. 100 parkeringspladser ved Rådhuset,
Kerteminde.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Borgerinddragelse:
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

200

0

0

0

200

0

0

0

Parkeringspladser - forslag A):
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
(BRUG AF P-FOND + UDLÆG)
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

0

750
?

0

0

0

?

0

0

Parkeringspladser – forslag B):
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
(BRUG AF P-FOND + UDLÆG)
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

0

1.960
?

0

0

0

?

0

0

Omdannelse af havneområdet ved Ndr. Havnekaj:
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

0

?

?

0

0

?

?

0
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Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

Kontonummer:
240.xxx.49Borgerinddragelse
240.xxx.45Parkeringspladser afhænger af valg af A
eller B)
240.xxx.45Omdannelse af
området / afventer
inddragelse
I alt

200

0

0

0

0

?

0

0

?

?

?

0

0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

2017

Dato for indberetning til økonomisystem:

43

0
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Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF-11

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastrukturpolitik
Forslag (overskrift):
Etablering af lys – bane 2, boldbaner ved Nymarksskolen
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Boldklubben KR 70 skrev den 20. marts 2012 til kommunen om ønske om etablering af



lys på bane 2 ved Nymarksskolen
anlæg af ny streetbane.

Begge ønsker indgik i blok KF.09 i forbindelse med budget 2013, men der blev alene afsat penge til streetbane i
budget 2013.
Dette blokskema er udarbejdet, da Boldklubben KR 70 fortsat ønsker etablering af lys på bane 2 ved
Nymarksskolen.
Anlægsudgift: 300.000 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

300

0

0

0

300

0

0

0

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
031.xxx.45

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
300
0
0

I alt

300

0

0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0

0

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-05

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Udvidelse af Sunneroesvej, Munkebo
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.22 Vejanlæg

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Bredden på Sunneroesvej på strækningen fra rundkørslen på Kølstrupvej til vejtilslutningen ved Højen er
utilstrækkelig i forhold til mængden af trafik. Samtidig virker afvanding af vejen ikke tilfredsstillende på stedet.
Vejudvidelsen var ikke medregnet i det oprindelige byggemodningsprojekt for området.
Bredde af eksisterende vej er på ca. 3,00 m.
Forbedringsforslag:
Vejen udvides til en bredde af 5,50 m. Længden for udvidelsen udgør ca. 90 m.
Den nuværende bredde på vejen er 3,30 m.
Arbejdet omfatter blandt andet flytning af ledninger, analyser, vejafvanding, vejopbygning, slidlag og
afmærkning.

Afledt drift : 6.000 kr./år

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

210

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

0

6

6

6

210

6

6

6

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
222.xxx.45211.022.45-00

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
210
0
0
0
6
6

I alt

210

6

6

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0
6
6

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-06

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

27/5-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Ny overbygning for større frihøjde under eksisterende bro – stibro ved Munkebovej
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.22 Vejanlæg

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Projektet omfatter ny overbygning for større frihøjde under broen. Broen der forbinder Dybendalen og
Bakkelunden på tværs af Munkebovej.
Hele brooverbygningen udskiftes og hæves 0,5 m.
Anslået pris 1,2 mio. kr.
Den nuværende bro har en frihøjde på 4,20 m, medens broer på tilsvarende veje i dag projekteres med en
frihøjde på 4,63 m.
På grund af den manglende højde er der i dag skiltet med omkørsel ad Fjordvej i Munkebo for køretøjer med en
højde over 4,0 m.
Den foreslåede ombygning af broen vil løse følgende to problemstillinger:
1. En del lastbiler, også med en højde på under 4,0 m, overser den præcise tekst på skiltningen og vælger
omkørslen til gene for beboerne langs Fjordvej.
2. Andre overser omkørselsskiltningen og broen bærer præg af påkørsler og har også tidligere været
repareret herfor. Risikoen her, er at også de bløde trafikanter der anvender broen kan komme alvorligt
til skade, da stibroen er en let konstruktion. Broen er klasseficeret som skolevej.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1.200

1.200

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
222.xxx.45-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
1.200

I alt

1.200

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-07

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Ny overbygning – Vejrupgårdsvej/Vejrup Å
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.22 Vejanlæg

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Projektet omhandler en ny overbygning af Bro 53 ved Vejrupgårdsvej / Vejrup Å.
I "Særefterssynsrapporten" fra 2009, som er udarbejdet af Grøntmij fremgår følgende:
Strategien omfatter:
- Opbrydning af asfaltbelægning
- Opgravning ved endeunderstøtninger
- Nedbrydning af eksisterende brodæk og kantbjælker
- Forskalling for nyt brodæk og kantbjælker
- Armering og støbning af dæk og kantbjælker
- Fugtisolering af dæk, herunder fugearbejder
- Tilfyldning ved broender og etablering af ny belægning
- Montering af nyt broautoværn
En nærmere detaljering af udskiftningsprojektet er ikke gennemført. Det er således
ikke udelukket, at det kan vise sig attraktivt f.eks. at bevare den nederste del af eksisterende
brodæk og anvende dette som forskalling for støbning af nyt brodæk. Sådanne
aspekter vurderes ikke at have nævneværdig effekt på de efterfølgende betragtninger
vedrørende økonomi og anlægsperiode.
Økonomi
Udgifterne til den foreslåede strategi beløber sig overslagsmæssigt til 750.000 kr. og fordeler
sig således:
Entreprenørudgifter: 500.000 kr.
Uforudseelige udgifter (ca. 15%): 50.000 kr.
Projektering, tilsyn og bygherreadministration: 200.000 kr.
Tid
Den nødvendige byggeperiode estimeres til at vare ca. 6-8 uger.
Strategien foreslås gennemført i 2014 baseret på vurderinger af broens aktuelle tilstand.
Arbejderne bør gennemføres midt på året, f.eks. planlagt til sommeren, da flere af arbejderne
er vejrafhængige.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

750

750

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
222.xxx.45-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
750

I alt

750

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

52

2017

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-01

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

7/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Etablering af 188 parkeringspladser ved Gedskovvej, Kerteminde
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.22 Vejanlæg

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Etablering af 188 nye parkeringspladser:
Der er i dag mangel på parkeringspladser på Tårup Strandvej, og det forventes, at besøgende til det kommende
Sybergland vil afstedkomme yderligere mangel på pladser i området.
Miljø- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oplæg til etablering af 188 nye parkeringspladser langs
Gedsskovvej. Oplægget har været drøftet i Miljø- og Teknikudvalget på møde den 9. april 2013, sag nr. 719.
Forvaltningen har den 19. april 2013 haft dialog med Kverneland, der ikke ønsker at indgå i medfinansiering af
nye parkeringspladser.
FORSLAG 1)
Værdi af jord, afvanding, jordarbejder, befæstelse, beplantning og belysning med overslag på
1.944.200 kr. ekskl. moms = 7.777 kr. pr. p-plads
FORSLAG 2)
Afvanding, jordarbejder, befæstelse og belysning med overslag på 1.278.200 kr. ekskl. moms = 5.113 kr.
pr. p-plads
Beskrivelse af nuværende område:
Tårup Strandvej benyttes i dag som adgangsvej til et ældre industriområde med sidevejene Møllevangen,
Strandvangen, Vejlevangen og Gedskovvej.
Samtidig er Tårup Strandvej adgangsvej til boligkvarteret ved Præstegyden, til det nye boligområde Tårup
Strandpark samt til kolonihaveområdet overfor Kverneland.
På den østlige side af Tårup Strandvej er der etableret 85 parkeringspladser i det offentlige vejareal. Pladserne
har igennem tiderne været brugt af personalet på Kverneland og trænger i dag til en renovering.
En bedre tydeliggørelse af parkeringsarealet forventes at medføre, at den uhensigtsmæssige parkering, som i
dag sker i rabatterne på vejene omkring virksomheder, vil ophøre.
På samme side er der adgang til den offentlige parkeringsplads ved kolonihaverne, hvor der er ca. 40 pladser.
I industriområdet er der langtidsparkering for lastbiler ved Strandvejen og Vejlevangen jf. Kommunens
parkeringsregulativ.
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Etablering af ny adgangsvej for lodsejere for enden af Gedskovvej er igangsat, idet den eksisterende private
fællesvej skal fjernes og indgå i søområdet.
Støjforhold:
Kverneland Group Kerteminde A/S og Kerteminde Kommune har fået udarbejdet en støjkortlægning for
virksomheden ved COWI, december 2007. Generelt bliver støj fra personalekørsel ikke medregnet i
virksomhedens samlede støjbidrag og dette indgår heller ikke i den aktuelle støjkortlægning.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

Projektforslag – etablering af 188 parkeringspladser
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
FORSLAG 1)
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

1.944

FORSLAG 2)
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering
Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

0

10

10

10

1.944

10

10

10

2014

2015

2016

2017

1.278
0

10

10

10

1.278

10

10

10

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
222.xxx.45211.010.23-08

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
?
0
10
10

I alt

?

10

10

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
10
10

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-02

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

7/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Renovering af de eksisterende parkeringspladser på den østlige side af Tårup Strandvej, Kerteminde
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.22 Vejanlæg

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Etablering af ca. 100 parkeringspladser langs Tårup Strandvej:
Der er i dag mangel på parkeringspladser på Tårup Strandvej, og det forventes, at besøgende til det kommende
Sybergland vil afstedkomme yderligere mangel på pladser i området.
Forslag:
Miljø- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oplæg til renovering af de eksisterende parkeringspladser langs
Tårup Strandvej, og i forbindelse med dette projekt kan antallet udvides fra ca. 85 til 100 pladser.
Projektet omfatter renovering af parkeringsarealet med asfalt og opstribning til en anslået pris på 592.100 kr.
ekskl. moms. = 5.912 kr. pr. p-plads.
Politisk behandling og dialog med virksomhed:
Miljø- og teknikudvalget drøftede på møde den 9. april 2013, sag nr. 719, adgangs- og parkeringsforholdene i
området.
Forvaltningen har den 19. april 2013 haft dialog med Kverneland, der ikke ønsker at indgå i medfinansiering af
nye parkeringspladser.
Beskrivelse af nuværende område:
Tårup Strandvej benyttes i dag som adgangsvej til et ældre industriområde med sidevejene Møllevangen,
Strandvangen, Vejlevangen og Gedskovvej.
Samtidig er Tårup Strandvej adgangsvej til boligkvarteret ved Præstegyden, til det nye boligområde Tårup
Strandpark samt til kolonihaveområdet overfor Kverneland.
På den østlige side af Tårup Strandvej er der etableret 85 parkeringspladser i det offentlige vejareal. Pladserne
har igennem tiderne været brugt af personalet på Kverneland og trænger i dag til en renovering.
En bedre tydeliggørelse af parkeringsarealet forventes at medføre, at den uhensigtsmæssige parkering, som i
dag sker i rabatterne på vejene omkring virksomheder, vil ophøre.
På samme side er der adgang til den offentlige parkeringsplads ved kolonihaverne, hvor der er ca. 40 pladser.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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Nuværende parkering omkring virksomheden Kverneland.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

592

592

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
222.xxx.45-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
592

I alt

592
Journaloplysninger

Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-03

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

7/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Etablering af 250 parkeringspladser ved Gedskovvej, Kerteminde
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Etablering af 250 nye parkeringspladser:
Der er i dag mangel på parkeringspladser på Tårup Strandvej, og det forventes, at besøgende til det kommende
Sybergland vil afstedkomme yderligere mangel på pladser i området.
Miljø- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oplæg til etablering af 188 nye parkeringspladser langs
Gedsskovvej. Oplægget har været drøftet i Miljø- og Teknikudvalget på møde den 9. april 2013, sag nr. 719.
Forvaltningen har den 19. april 2013 haft dialog med Kverneland, der ikke ønsker at indgå i medfinansiering af
nye parkeringspladser.
FORSLAG 1)
Værdi af jord, afvanding, jordarbejder, befæstelse, beplantning og belysning med overslag på
3.010.000 kr. ekskl. moms = 12.040 kr. pr. p-plads
FORSLAG 2)
Afvanding, jordarbejder, befæstelse med grus og belysning med overslag på 1.423.500 kr. ekskl. moms =
5.694 kr. pr. p-plads
Beskrivelse af nuværende område:
Tårup Strandvej benyttes i dag som adgangsvej til et ældre industriområde med sidevejene Møllevangen,
Strandvangen, Vejlevangen og Gedskovvej.
Samtidig er Tårup Strandvej adgangsvej til boligkvarteret ved Præstegyden, til det nye boligområde Tårup
Strandpark samt til kolonihaveområdet overfor Kverneland.
På den østlige side af Tårup Strandvej er der etableret 85 parkeringspladser i det offentlige vejareal. Pladserne
har igennem tiderne været brugt af personalet på Kverneland og trænger i dag til en renovering.
En bedre tydeliggørelse af parkeringsarealet forventes at medføre, at den uhensigtsmæssige parkering, som i
dag sker i rabatterne på vejene omkring virksomheder, vil ophøre.
På samme side er der adgang til den offentlige parkeringsplads ved kolonihaverne, hvor der er ca. 40 pladser.
I industriområdet er der langtidsparkering for lastbiler ved Strandvejen og Vejlevangen jf. Kommunens
parkeringsregulativ.
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Etablering af ny adgangsvej for lodsejere for enden af Gedskovvej er igangsat, idet den eksisterende private
fællesvej skal fjernes og indgå i søområdet.
Støjforhold:
Kverneland Group Kerteminde A/S og Kerteminde Kommune har fået udarbejdet en støjkortlægning for
virksomheden ved COWI, december 2007. Generelt bliver støj fra personalekørsel ikke medregnet i
virksomhedens samlede støjbidrag og dette indgår heller ikke i den aktuelle støjkortlægning.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

Projektforslag – etablering af 250 parkeringspladser
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
FORSLAG 1)
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

3.010

FORSLAG 2)
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering
Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

0

10

10

10

3.010

10

10

10

2014

2015

2016

2017

1.424
0

10

10

10

1.424

10

10

10

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
222.xxx.45211.010.23-08

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
?
0
10
10

I alt

?

10

10

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
10
10

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-04

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

7/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Etablering af fællessti langs Tårup Strandvej, Kerteminde
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.22 Vejnalæg

Slutdato: 2014
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Miljø- og Teknikudvalget drøftede på møde den 9. april 2013 adgangs- og parkering ved Gedskov / Tårup
Strandvej / Tårup Strandpark, sag nr. 719.
Udvalget besluttede bl.a., at der skulle udarbejdes en budgetblok på etablering af cykelsti langs Tårupstrandvej.
Etablering af en fællessti langs Tårup Strandvej, Kerteminde
Når det nye boligområde Tårup Strandpark er fuldt udbygget, så vil området indeholde ca. 100 boligenheder.
P.t. er 1. og 2. etape ved at blive etableret, ligesom den første storparcel er færdigbygget med ca. 50
lejligheder.
Det fremgår af lokalplan 200 for området, at den fremtidige adgangsvej til boligområdet er Gedskovvej.
Miljø- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte tværprofil af 17. januar 2013 samt overslag på anlæg på
?0 kr. ekskl. moms.
Projektet omfatter fællessti, stibelysning, beplantning og helleanlæg på Ndr. Ringvej til anslået udgift på
806.108 kr. ekskl. moms.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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Tværprofil
17/1-2013
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering
Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

806
0

50

50

50

806

50

50

50

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
222.xxx.45211.010.23-08
201.002.10-09
201.002.19-04
211.024.19-01
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
806
0
10
10
0
40
40
0
-40
-40
0
40
40
806
50
50
Journaloplysninger

Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
10
40
-40
40
50

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT.10 Trafik/Anlæg

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

4/7-2013 + 8/8-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

+ 22/8-2013

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Etablering af signalanlæg i krydset Hindsholmvej / Marinavejen / Langegade
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2015
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.22 Vejanlæg

Slutdato: 2015
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Ombygning af krydset Hindsholmvej/Marinavejen/Langegade med signalanlæg
I forbindelse med udvidelse af Kerteminde havneområde har spørgsmålet bl.a. været, om der skulle etableres et
signalanlæg i krydset Hindsholmvej / Marinavejen / Langegade for dermed at sikre overgangen på bl.a.
Hindsholmvej for de bløde trafikanter og besøgende på Johs. Larsens Museet. Adgangsvejen til museet vil ikke
blive mærkvart længere, end den er i dag.
En overordnet projektbeskrivelse med anslået økonomi er vedlagt nedenfor under A)
Miljø- og Teknikudvalget vedtog på møde den 13. august 2013, at Miljø- og Kulturforvaltningen tog
kontakt til Fyns Politi med henblik på udarbejdelse af alternativ forslag til budgetblokken.
Den 19. august 2013 har forvaltningen afholdt møde med repræsentanter fra Fyns Politi. Politiet fastholder, at
der ikke kan gives samtykke til fritliggende fodgængerfelt, da det vil give de bløde trafikanter en falsk
tryghedsfornemmelse.
Som et alternativ forslag til et signalanlæg foreslår Fyns Politi, at der i stedet etableres enten en støttehelle eller
en signalreguleret fodgængerovergang..
Forvaltningen bemærker, at der ikke er plads på vejarealet til at etablere en støttehelle. En overordnet
beregning på etablering af en signalreguleret fodgængerovergang er 300.000 kr. (Forkl.: et signalreguleret
fodgængerovergang består af fodgængerfelt, hvor der er placeret to master med hver to lanterne en for gående
og en for bilister).
A) Projektbeskrivelse – etablering af signalanlæg:
Hindsholmvej syd
Plads til

-

1,5 m bred midtehelle, kun til placering af signalstander
Ingen fodgængefelt
Fælles tilfart til alle 3 retninger
1,7 meter brede cykelstier bliver til 1,1-1,3 m brede cykelbaner

Hindholmvej nord
Plads til ekstra bane. Udvidelse i begge vejsider.
Arealet mellem Møllebakken-Langegade-Hindsholmvej anvendes til højresvingsspor, fortovet samt adgang for
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gående fra Hindholmvej til Møllebakken, men også til Langegade

-

2,5 m bred midtehelle
Tilfartsspor fælles for ligeud – og venstresving
Eventuel højresvingsspor mod Langegade med en 1,7 m bred cykelbane mellem højresvingsspor og
tilfartsspor.
Fodgænger krydser Hindsholmvej ca. 20 m syd for eksisterende overgang/bump/Møllebakken.

Marinavejen
Udvidelse mod parkeringspladsen

-

Midtehelle med fodgængerovergang
Cykelbaner ved begge vejsider
Tilfart og frafart ingen ekstra svingbaner

Langegade
Udvidelse langs med begge vejsider

-

Midtehelle med fodgængerovergang
Cykelbaner ved begge vejsider
Tilfart og frafart ingen ekstra svingbaner
Fortov langs med nordlige vejside

Overslag
Ombygning af krydset Hindsholmvej - Marinavejen

Hovedposter
01.
Arbejdsplads
02.
Jordarbejder
03.
Afvandingsarbejder
04.
Grusbærelag
05.
Brolægningsarbejd
06.
Asfaltarbejde
07.
Vejafmærkning og vejudstyr
08.
Andre arbejder
09.
Diverse arbejder
10.
Uforudsete udgifter
SUM I - (jord- afvand- og belægnings entreprise)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

60.000
150.000
120.000
80.000
400.000
150.000
150.000
75.000
65.000
187.500
1.437.500

Projektering og tilsyn (8% af anlægssummen)

kr.

115.000

SIGNALANLÆG
01.
Signalmaster og lanterner
02.
Spoler og overvågning
03.
Styreapparat
04.
Projektering/ufoudsete udgifter
SUM II (signalanlæg)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I ALT

kr.

15000

270.000
180.000
95.000
85.000
630.000
2.182.500

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
A) Projektbeskrivelse – etablering af signalanlæg:
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

0

2.183

0

0

0

0

30

30

0

2.183

30

30

Etablering af signalreguleret fodgængerfelt
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

0

300

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
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2017

222.xxx.45211.010.23-08

0
0

?
0

0
?

0
?

I alt

0

?

?

?

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF.07

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

17/5-2013 + 14/8-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Annex-bygning – idrætscentrene i Kerteminde og Munkebo
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.32.31 Fritidsfaciliteter

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Kerteminde Sport og Fritid har gennem årene oplevet et stadigt stigende behov for udvidelse af
bygningsmassen. En udvidelse som skal bidrage til at opnå højere fleksibilitet og bedre udnyttelse af lokalerne
og dels til opbevaring af hallernes og foreningernes udstyr og rekvisitter.
Forvaltningen foreslår, at der bygges ”flexbyggeri”, der danner mulighed for at skabe plads til de idrætter og
foreninger, der er pressede.
Et flexbyggeri i form af en annex-bygning, der kan anvendes af gymnastikhold, bordtennis m.fl. samt anvendes
til depot i hallernes spidsbelastninger, hvor det vil være muligt at opmagasinere rekvisitter og udstyr.
Annex-bygningen foreslås opført som let byggeri med ventilation og enkelte små rum til udstyr.
Depotfaciliteter pr. idrætscenter:


Kerteminde 200 m2. Opførelse af annex-bygning ved gavlen af hal 1. Anslået pris 1.700.000 kr.



Munkebo 150 m2. Opførelse af annex-bygning ved gavlen af hallen. Anslået pris 1.275.000 kr.

Afledt drift: 150 kr. /m2 dækkende udgifter til rengøring, vedligehold, energiudgifter m.v.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

2.975

0

0

0

53

53

53

53

3.028

53

53

53

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
031.xxx.45031.708.49-00
031.120.49-04
031.152.45-50
031.724.45-09
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
2.975
0
0
4
4
4
6
6
6
25
25
25
18
18
18
3.028
53
53
Journaloplysninger

Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0
4
6
25
18
53

Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF-06

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

17/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Udbygning af 2 omklædningsrum m.v. Nymarkshallen
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2015
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.32.31 Fritidsfaciliteter

Slutdato: 2015
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Team Nymark henvendte sig ved brev den 14/5-2011 til Kultur- og Fritidsudvalget.
Team Nymark finder, at der er et stort behov for udbygning af 2 omklædningsrum, motionsrum, foreningskontor
og depotrum i forbindelse med Nymarkshallen.
Tanken er, at motionsrummet skal anvendes dels til opvarmningslokale, dels til smidighedstræning og
genoptræning efter idrætsskader, idet der opleves et stort behov herfor.
Mødelokale, foreningskontor og depotrum til opbevaring af redskaber finder Team Nymark også er meget
tiltrængt.
I henvendelsen er vedlagt skitseforslag og budget udarbejdet af C & W Arkitekter A/S i maj 2011.
Træningslokale, omklædning og depot mv. : 5.651.000 kr.
Derudover foreslås en udvidelse af parkeringsplads og tilkørselsforhold ved hallen.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

0

5.651

0

0

0

5.651

0

0

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
031.xxx.45-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
0
5.651
0

I alt

0

5.651

0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0

0

Fagudvalg:

Økonomi

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØK-22

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. august 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Administrativ organisation
Forslag (overskrift):
Salg af lukkede skoler
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Der er i 2012 vedtaget en skolestruktur i Kerteminde kommune, der betyder, at Fjordvangsskolen og
Kerteminde skole samles og bliver til Kerteminde Byskole i 2016.
Samtidig samles Skolen ved Noret og Mølkærskolen og bliver til Munkebo skole – Skolen mellem nor og fjord i
2015.
I samarbejde med Ejendomsadministrationen under Miljø- og Teknikforvaltningen er der indhentet
ejendomsvurderinger på Fjordvangsskolen på 19,7 mio. kr. og på Skolen ved Noret på 24 mio. kr.
Ejendomsadministrationen vurderer at bygningerne er af så god kvalitet, at de efter ombygning vil kunne
benyttes til andre formål herunder f.eks. daginstitution, tandpleje, ungdomsskole mv. i henhold til beslutninger
om strategisk arealanvendelse af kommunens eksisterende bygningsmasse. Ejendomsadministrationen
vurderer derfor ikke at det er hensigtsmæssigt at sælge bygningerne på nuværende tidspunkt.
For alternativ anvendelse er der udarbejdet følgende blokbeskrivelser:
BS-11A Samling af daginstitutioner i Kerteminde på Fjordvangsskolen
BS-11B Samling af daginstitutioner i Munkebo, evt. inkl. vuggestue på Skolen ved Noret
BS-13 Samling af tandplejen i én bygning
BS-05 Ungdomsskolen samles/flyttes

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

73

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

-43.700

0

2014

0

2015

-43.700

2016

0

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

06. NATUR OG MILJØ
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Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-09

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Natur og miljø
Forslag (overskrift):
Rekreativt område – tidl. losseplads
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X
X

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Ved vedtagelse af lokalplan 251 for området med Kerteminde Genbrugsplads og Møllemaen (Tippen)
overdrages ejerskabet af et delområde på 7 ha fra Kerteminde Forsyning til kommunen. Fyldet består af sten,
grus og byggeaffald, men området kan ikke anvendes til etablering af større byggerier, idet der ikke kan
etableres fundament i jorden i nævneværdig grad. Det er foreslået, at området skal anvendes som offentligt
rekreativt naturområde. Der kan dog både være tale om at lade området gå i skov, hvorved der ikke vil kræves
de store anlægsudgifter i mange år frem, med mindre skoven ønskes plantet. Der kan dog også arbejdes med
mere rekreative elementer som det eksempelvis er sket på Stige Ø i Odense. Derimellem er der utallige
gradbøjninger af fordelingen vild natur versus rekreativ anvendelse.
Overtagelsen af ejerskabet vil medføre nogle udgifter til vedligeholdelse som kommunen bliver forpligtet til at
afholde.
 Et rørlagt vandløb under arealet skal vedligeholdes, sandsynligvis med en årlig spuling. Rørets
nuværende tilstand er ukendt.
Spuling af omkring 300 m rørlagt vandløb anslås til en årlig udgift på kr. 10.000.Der bør desuden afsættes økonomi, for at den mere nøjagtige fremtidige anvendelse kan fastlægges.
 Forprojekt med borgerdialog om anvendelse af arealet for den tidligere fyldplads.
Borgerdialog samt udarbejdelse af plan for yderligere anlæg, engangsudgift på kr. 10.000.-, samt
afsættelse af ressourcer svarende til ½ årsværk for medarbejdere i Plan & Byg, Natur, Miljø og Kultur,
Trafik & Anlæg, samt Park & Vej.


Der bør gennem et minimumsvedligehold sikres, at området ikke vokser for meget til inden den
ønskede anvendelse fastlægges. Vedligeholdelse med afgræsning herunder opsætning af hegn
anslået engangsudgift på 55.000 kr. (50 kr. pr. lbn. meter). Afgræssere (kvæg, heste eller får) antages
at kunne anskaffes uden omkostninger. Alternativet er mindst 1 årlig maskinel slåning, men
skråningernes stejlhed samt det forholdsvis våde lave område gør sandsynligvis omkostningerne større
end en-gangsudgiften ved indhegning efter ganske få år.

Anlægsudgifter og afledte driftsudgifter efter 2014 afhænger af den ønskede anvendelse.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

65
260

10

10

10

325

10

10

10

2014

2015
0,50
250

2016
0
0

2017
0
0

0
0

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
050.xxx.45
050.105.45-50
651.408.10-08
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
65
0
0
10
10
10
250
0
0
325
10
10

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0
10
0
10

07. SUNDHED, FOREBYGGELSE OG
REHABILITERING

78

Fagudvalg:

Børn- og Skoleudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-13

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

1. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

28. maj 2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

X

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed
Forslag (overskrift):
Nybygget sundhedshus med tandpleje, sundhedspleje m.m.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
I det følgende beskrives et estimeret anlægsbehov ved nybygget sundhedshus indeholdende kommunal
tandpleje, sundhedspleje samt eventuel ergoterapeuter, fysioterapeuter og diætist. Denne blok beskriver
udelukkende anlægsbehovet og skal ses i sammenhæng med blok BS 27 Børnesundhedsindsatser –Afledt drift
med beskrivelse af funktioner og indsatser og afledt drift af sundhedshus uden tandpleje.
Samle den kommunale tandpleje i nyopført sundhedshus i Kerteminde, Langeskov eller Munkebo
Samles tandplejen frigives tandplejens bygning i Kerteminde, Langeskov og lokaler i Munkebo. Bygningen i
Kerteminde og Langeskov har en salgsværdi på hhv. 1.5 mio. kr. og 1 mio. kr. Lokaler i Munkebo vurderes ikke
salgsegnet, da de ligger på Skolen v. Noret, afdeling Lindøallé.
Et budgetoverslag til anlæg af nybygget sundhedshus på 550 kvadratmeter vurderes til ca. 10.5 mio. kr. Prisen
er baseret på en kvadratmeterpris på 18.000 kr. inklusiv anlæg af parkeringsplads og inventar. Tandplejen
tildeles 350 kvm. og sundhedsplejen m.m. 200 kvadratmeter.
I det vedtaget budget 2013 er der i anlægsbudgettet afsat ca. 207.00 kr. i 2015 til projektbeskrivelse af ny
tandklinik og ca. 5,2 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017 til anlæg af ny tandklinik.
Forudsætninger:
Samarbejde med jordmordbetjeningen forudsætter, at Sundhedshuset opføres i Kerteminde.
Pga. igangværende undersøgelse vedr. fælleskommunalt tandreguleringscenter på Fyn forudsættes det
endvidere, at tandreguleringsopgaven ikke udføres i sundhedshuset.
Afledt driftsudgifter
Driftsudgifter vedr. tandplejen forventes uændret, idet der er tale om uændret opgaver og funktioner.
Afledte driftsudgifter vedr. sundhedsplejen m.m. fremgår af blokbeskrivelse BS-27 Børnesundhedsindsatser –
Afledt drift.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

79

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

10.500

10.500

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt
Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-11

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift): Etablering af sundhedscenter
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Kommunerne står generelt overfor en ny stor udfordrende opgave i at implementere det nære sundhedsvæsen.
Et sundhedscenter kan understøtte Kerteminde Kommunes sundhedsfremmende, forebyggende og
rehabiliterende indsatser.
Der er i budget 2013 afsat 1 mio. kr. til forprojektering vedr. rehabiliterings-/sundhedscenter.
Anlægsudgifter:
Etablering af et sundhedscenter kan ske i flere faser i forbindelse med etablering af en særskilt
rehabiliteringsenhed eller som selvstændigt anlæg.
Sammenbygning med rehabiliteringsenhed vil udover behovet for rehabiliteringspladser også kan imødekomme
behovet for ekstra plejeboliger samt skabe rammerne for en koordineret sundhedsfremmeindsats og
borgerrettet forebyggelse. (Se ÆHU-10) for nærmere beskrivelse af baggrunden for særskilt
rehabiliteringsenhed).
Sundhedscenter min. 1300 kvm. i alt.
Indeholder en bred række af kommunale og evt. regionale/private sundhedsfunktioner samt café og
borger/sundhedsinformation, f.eks.:
-

Børneterapeuter ca. 20 kvm.
Sundhedspleje ca. 125 kvm.
Sygeplejeklinik og forebyggende sygeplejersker ca. 100 kvm.
Tandpleje ca. 173 kvm.
Misbrugsbehandling ca. 30 kvm.
Sociallæge ca. 16 kvm.
Høreklinik ca. 16 kvm.
Sal til afholdelse af arrangementer ca. 200 kvm.
Møderum 4 stk. der kan bookes af f.eks. patientforeninger og andre brugere ca. 120 kvm.
Fællesfunktioner: Café, bemandet reception og informationsmaterialer ca. 200 kvm
Varmtvandsbassin ca. 250 kvm.
Regionale sundhedsaktører, f.eks. jordemoderkonsultation ca. 40 kvm.
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Derudover evt. private sundhedsaktører.
Et kombineret rehabiliterings- og sundhedscenter svarer til minimum 3100 kvm.
Forventet kvadratmeter pris er ca. 22.000 kr. inkl. moms uden beregning for evt. varmtvands-bassin. Hertil
kommer udgifter til evt. grundkøb, ingeniørrådgivning og velfærdsteknologi.
Samlet anlægsudgift til sundhedscenter (overslag 28.600.000 kr.).
Driftsudgifter sundhedscenter:
De samlede ekstra årlige driftsudgifter for etablering af et sundhedscenter er estimeret til 2 mio. kr. årligt.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

28.600

28.600

2014

2016

2017

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-10

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%

X

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift): Etablering af særskilt rehabiliteringsenhed
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Kommunerne står generelt overfor en ny stor udfordrende opgave i at implementere det nære sundhedsvæsen.
Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig
kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau.
Formålet er ligeledes, at borgernes livskvalitet øges ved at borgere anvender egne ressourcer og
udviklingsmuligheder og dermed har mulighed for at bevare livet på egne betingelser længst muligt.
Rehabiliteringsenheden, der blev etableret på Lindhøj Plejecenter i maj 2010 er et vigtigt element i den
rehabiliterende indsats i Kerteminde Kommune.
Der er løbende foretaget ressourceallokering og ændret arbejdsgange for at imødekomme den ændring, der har
været med stigende kompleksitet og flow af borgere. Rehabiliteringsenheden har således med al tydelighed
mærket tendensen med accelererede patientforløb fra sygehusene, og udviklingen forventes at fortsætte med
byggeri af det nye supersygehus i Odense.
Voksenforvaltningen har i forbindelse med kommuneplanrevision 2013 udarbejdet en handlingsplan for
plejeboliger og dagtilbud 2020.
Der rådes for nuværende over 17 rehabiliteringspladser i Rehabiliteringsenheden på Lindhøj Plejecenter. En
fremskrivning med udgangspunkt i øget rehabiliteringsstrategi og ændret efterspørgselsmønster blandt
borgerne forventer et behov for rehabiliteringspladser i 2020 på samlet 28 pladser.
Sundhed og Pleje ønsker at imødekomme de sundhedsfaglige, demografiske, teknologiske og økonomiske
udfordringer både på sundhedsområdet og ældreområdet, ved at etablere en særskilt rehabiliteringsenhed i
Kerteminde Kommune med henblik på at udvide antallet af pladser og skabe rammer for flere og mere
tværgående rehabiliterende indsatser.
Etablering af en særskilt rehabiliteringsenhed medfører, at der frigives 17 boliger på Lindhøj Plejecenter, som
kan anvendes til plejeboliger eller specialiserede tilbud, såfremt der opstår behov herfor.

Det overordnede formål med rehabiliteringsenheden er at:
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Medvirke til at borgerne opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv gennem en tværfaglig rehabiliterende
indsats enten efter sygehusindlæggelse, som en del af genoptrænings-indsatsen, for at forebygge
yderligere funktionstab hos hjemmeboende borgere og/eller forebygge sygehusindlæggelse.
Der er i budget 2013 afsat 1 mio. kr. til forprojektering vedr. rehabiliterings-/sundhedscenter.
Anlægsudgifter:
Anlæg af en særskilt rehabiliteringsenhed på ca. 1800 kvm., fordelt på 450 kvm. serviceareal og 1350 kvm.
boligareal.
Indeholder de funktioner, der er nødvendige for at drive en tidssvarende rehabiliteringsenhed med samlet 28
rehabiliteringspladser samt faciliteter for det tværgående rehabiliteringsteam:
-

Sengestuer, enkeltmands med tilhørende eget bad og toilet, Spisestue/er og opholdsrum, Depoter,
Skyllerum, Personalerum, Kontor, Personaletoiletter, Konsultationsrum, Træningssal, Behandlingsrum,
Værksted, Træningskøkken, Tværgående rehabiliteringsteam.

Ifølge beregninger fra BDO udgør prisen per kvadratmeter følgende:
Boligareal 22.300 kr. inkl. moms, i alt 30.150.000 kr.
Serviceareal 16.000 kr. ex. moms, i alt 7.200.000 kr.
Der ydes et statsligt tilskud til etablering af servicearealer afhængigt af udgiftens størrelse. Ifølge BDO udgør
tilskuddet 1.120.000 kr.
Nedenfor ses den samlede likviditetsmæssige virkning.
Finansiering:
88 % realkreditlån
10 % kommunal grundkapital
2 % beboerindskud
Samlet anskaffelsessum
Likviditetsmæssig virkning:
Værdi af grund (boligernes areal)
Kommunal grundkapital
Udgifter til serviceareal ekskl. moms
+ Servicearealtilskud
Likviditetsmæssigt underskud

26.492.000
3.011.000
602.000
30.105.000
2.650.000
-3.011.000
-7.200.000
-7.561.000
1.120.000
-6.441.000

Desuden tilkommer udgifter til evt. grundkøb og rådgivning.
Etableringsomkostninger:
Patientstuer
Serviceareal
Kontor og garderobe
Træningsfaciliteter
Udenomsarealer
I alt

2.108.800
654.000
501.800
1.360.000
950.000
5.574.600

Samlede etableringsomkostninger 5.574.600 kr.
Driftsudgifter rehabiliteringsenhed:
Det gennemsnitlige rehabiliteringsophold varer 3 uger, og i løbet af et år kan en rehabiliteringsplads anvendes
af ca. 17 borgere, der gennem en intensiv indsats forventes at kunne udskyde og forebygge behovet for varigt
kompenserende hjælp, herunder behov for en plejebolig.
Årlige driftsomkostninger for en rehabiliteringsplads er 690.000 kr. En udvidelse fra 17 til 28 pladser – i alt 11
pladser i en særskilt rehabiliteringsenhed vil udgøre en samlet årlig driftsudgift på 7.590.000 kr.
Dertil kommer særskilt vagtdækning og yderligere ansættelse af sygeplejersker og terapeuter svarende til en
samlet årlig driftsudgift på 3.230.000 kr.
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De samlede årlige driftsudgifter for etablering af en særskilt rehabiliteringsenhed andrager 10.820.000 kr. inkl.
omkostninger til husleje og indtægter for madservice.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Etablering/anlæg
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

6.441

6.441

2014

2016

2017

0
5.576
10.820

0

0

10.820

10.820

16.396

10.820

10.820

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

87

2017

Fagudvalg:

Børn og Unge

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-49

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

01.07.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift):
Etablering af tværkommunalt tandreguleringscenter
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 4.85

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Nyborg, Faaborg - Midtfyn, Assens, Nordfyn, Odense og Kerteminde kommuner har et ønske om at etablere et
fælleskommunalt tandreguleringscenter for at skabe et attraktivt ansættelsessted for specialtandlæger og
dermed sikre forsyningsforpligtigelsen samt opnå en effektiv drift billigst muligt. Der blev derfor i foråret 2013
nedsat en styregruppe, der skulle se på mulighederne for et tværkommunalt samarbejde indenfor
tandregulering.
En analyse af enhedsomkostningerne ved tandreguleringen foretaget af BDO viser, at Odense kommune har
den billigste enhedsomkostning pr. barn og opnår stordriftsfordele. BDO udarbejder endvidere et budgetforslag
med henblik på etablering af et fælles tandreguleringscenter, organiseret som en entreprenøraftale med
Odense kommune. Forslaget indebærer en anlægsudgift for Kerteminde Kommune på 1,3 mio. kr.
Forslaget om nybyggeri afvises på et styregruppemøde i juni 2013 og der arbejdes nu med flere modeller, som
præsenteres i efteråret 2013. Der afventes på nuværende tidspunkt styregruppens indstilling til politisk
behandling af organisering og drift af den fremtidige tandregulering i de berørte kommuner.
En anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. skal i fald den vælges, fratrækkes allerede vedtaget anlægsbevilling til ny
tandklinik, fremført i investeringsoversigten i 2015 og 2016.
Alternativt afventes styregruppens indstilling til fremtidig model for tværkommunal tandregulering.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

2016

2017

1.300

1.300

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138419

Dokid:

440-2013Dato for indberetning til økonomisystem:
22891

89

2017

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-16

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Renovering af Lindhøj Plejecenter
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Voksenforvaltningen har i forbindelse med kommuneplanrevision 2013 udarbejdet en handlingsplan for
plejeboliger og dagtilbud 2020. (bilag 1)
Der rådes for nuværende over 198 plejeboliger i Kerteminde Kommune. En fremskrivning med udgangspunkt i
øget rehabiliteringsstrategi og ændret efterspørgselsmønster blandt borgerne forventes et behov for plejeboliger
i 2020 på samlet 215 boliger svarende til et stigning på 17 pladser.
Etablering af en særskilt rehabiliteringsenhed vil medføre, at der frigives 17 boliger på Lindhøj Plejecenter, som
vil imødekomme det forventede øgede behov efter plejeboligpladser frem til 2020.
Det forudsætter renovering af Lindhøj Plejecenter med henblik på at sikre institutionens generelle
vedligeholdelse, samt at institutionen er tidssvarende og kan imødekomme borgernes behov.
Udgiften vil estimeret anslå 2 mio. kr.

Driftsudgifter plejeboliger på Lindhøj Plejecenter:
De 17 frigivne boliger renoveres og etableres som plejeboliger.
Driftsudgiften forventes at andrage 8.500.000 kr. årligt.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2.000

2.000

2014

2016

2017

0

0

0

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017

Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF-12

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

25. juni 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift):
Etablering af rehabilitering – Kerteminde Sport og Fritid
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.32.31 Fritidsfaciliteter

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Voksenforvaltningen har ønske om at anvende ledig kapacitet i kommunens 3 idrætscentre - Kerteminde Sport
& Fritid til indsatser under det tværgående rehabiliteringsteam på arbejdsmarkedsområdet.
Langvarigt sygemeldte har en særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Generelt for
målgruppen af langvarigt sygemeldte gælder, at hovedparten har muskel-skeletlidelser eller psykiske lidelser
som f.eks. depression, angst, personlighedsforstyrrelser mv. Fysisk aktivitet har dokumenteret effekt og kan
medvirke til at få langvarigt sygemeldte nærmere arbejdsmarkedet.
Dette kræver rammer for udøvelse af fysisk aktivitet.
For at skabe rammerne for udøvelse af fysisk aktivitet kræver det ombygning af eksisterende lokaler i
Kerteminde, Langeskov og Munkebo Idrætscenter. Ombygningen omfatter:
Kerteminde Idrætscenter: anslået pris 74.000 kr.
Indretning af træningslokale i eksisterende mødelokale
Indretning af møderum/stoletræning/undervisning og hyggelokale i eksisterende mødelokale.
Anslået udgift dækker indkøb af ribber, crosstrainer og motionscykler.
Langeskov Idrætscenter: anslået pris 160.000 kr.
Eksisterende mødelokale i stueplan v. hovedindgang kan anvendes til rehabilitering uden bygningsmæssige
ændringer.
Anslået udgift dækker udgifter til etablering af elektronisk styring af tagvinduesparti samt montering af luft
varmepumper samt indkøb af crosstrainer, motionscykler samt gardiner for opdeling af rum.
Munkebo Idrætscenter: anslået pris 1.002.000 kr.
Eksisterende omklædningsfaciliteter og mødelokale ved indgangsparti kan anvendes til rehabilitering, dog skal
der ske større ombygning af området.
Anslået udgift dækker udgifter til ombygning af træningsfaciliteter, forrum/indgangsparti, rampe, værn, niveaufri
adgang samt indkøb af crosstrainer og motionscykler.
Ved etablering af sundhedsfremmende aktiviteter forventes der på sigt et fald i aktivitetsbestemt
medfinansiering på sundhedsområdet. Der henvises til driftblok ÆHU-18.
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1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

1.236

0

0

0

1.236

0

0

0

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
031.xxx.29031.xxx.45-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
200
0
0
1.036
0
0

I alt

1.236

0

0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

93

2017
0
0
0

08. PLEJE

94

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-09

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%

x

Revideret den:

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
For at få adgang til borgernes hjem benytter hjemmeplejen og hjemmesygeplejen sig i dag af nagelfaste
nøglebokse. Mistede nøgler kræver øjeblikkelig omkodning af låsecylindrene og udskiftning af nøgler ligesom
det giver anledning til utryghed hos både borgere og medarbejdere og merudgifter.
Det nuværende nøglesystem kan udskiftes med elektroniske dørlåse, hvor medarbejderne kan anvende enten
et elektronisk nøglekort eller en elektronisk nøgle på mobiltelefonen til at låse sig ind i borgerens hjem. Der er
minimum fire udbydere af elektroniske dørlåse på markedet og fælles for løsningerne er, at koder administreres
og kan spærres fra centralt hold.
Fordelene ved indførelse af elektroniske låse er bl.a. bedre sikkerhed for den enkelte borger. Det vil
eksempelvis være muligt at følge med i, hvem der har haft adgang til borgeren, samt give mulighed for hurtigt at
spærring og omkodning ved bortkomst. Systemerne er udformet så det ikke er synligt udefra, at boligen har et
kommunalt låsesystem.
Også medarbejderne opnår en bedre sikkerhed, da de vil kunne dokumentere, at de har besøgt borgeren.
De elektroniske dørlåse giver desuden mulighed for at personer, der alene har brug for adgang til en
borger i forbindelse med nødstilfælde f.eks. vagtlæge eller ambulancereddere via en sms kan få adgang til
borgerens hjem.
Der ønskes investering i elektroniske dørlåse til ca. 450 låseenheder (estimeret 1,5 mio. kr.)
Dertil kommer forventede årlige driftsudgifter på ca. 125.000 kr. årligt. Effektiviseres med samme beløb kr. 125.000.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

1.500

0

0

0

125
-125

125
-125

125
-125

125
-125

1.500

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
anlæg
532
5.32
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
1.500.000
0
0
125.000
125.000
125.000
-125.000
-125.000
-125.000
1.500.000
0
0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

96

2017
0
125.000
-125.000
0

09. HANDICAP OG
PSYKIATRIPOLITIK

97

Fagudvalg:

ÆHU-udvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-15

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

29. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Handicap, psykiatri
Forslag (overskrift):
Etablering af 11 boliger til yngre handicappede
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.38.50

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
BDO, Kommunernes revision har foretaget en overordnet vurdering/beregning af betydningen for Kerteminde
kommunes likviditet ved etablering af 11 boliger til yngre handicappede med tilhørende serviceareal.
Følgende kan opstilles:
Boligerne/servicearealet:
 Boligerne/servicearealet etableres på en grund på 3.897 m2, og som ejes af Kerteminde Kommune.
Prisen for dette areal er oplyst til at være på 360 kr. pr. m2 eksklusiv moms.


På grunden forefindes en bygning på i alt 340 m2 som vil blive nedrevet. Kommunen har anslået at
nedrivningen vil koste 600 kr. eksklusiv moms pr. m2. Udgiften til nedrivningen er indregnet i de
efterfølgende beregninger.



Efter gældende bestemmelser må udgiften til ombygning/nybyggeri af ældreboliger / plejeboliger i
provinsen ikke overstige et beløb på 21.340 kr. pr. m2 (satsen for 2013). Hertil kommer et energitillæg
på 960 kr. pr. m2. Udgiften til etableringen af de 11 boliger til yngre handicappede må således
2
maksimalt udgøre 22.300 kr. pr. m . I de efterfølgende beregninger er det forudsat at den maksimale
ramme på 18.598.200 kr. bliver udnyttet.



Boligernes andel af værdi af grunden udgør 1.159.600 kr.



Ejendommen vil indeholde 11 boliger opført efter lov om almene boliger med et samlet areal på 834 m
2
samt et serviceareal på i alt 175 m .



Det gennemsnitlige boligareal bliver herefter ca. 76 m pr. bolig



De samlede udgifter til etableringen af 11 boliger er beregnet til i alt 18.598.200 kr. inkl. moms og inkl.
værdi af grund.



Efter aftale med kommunen er anslået at den samlede udgift til etablering af servicearealet vil udgøre
15.000 kr. pr. m2 ekskl. moms, svarende til en udgift på i alt 2.625.000 kr. ekskl. moms.

2

Ombygningsudgift:
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2

Andel af bygningsværdi
Håndværkerudgifter inkl. moms
Omkostninger inkl. moms
Samlet anskaffelsessum
Finansiering:

1.159.600
15.132.400
2.306.200
18.598.200

88 % realkreditlån
10 % kommunal grundkapital
2 % beboerindskud
Samlet anskaffelsessum
Likviditetsmæssig virkning:

16.366.400
1.859.800
372.000
18.598.200

”Salg” af grund
- Kommunal grundkapital
- Udgifter til serviceareal ekskl. moms

1.159.600
-1.859.800
-.2.625.000
-3.325.200
440.000
2.885.200

+ Servicearealtilskud
Likviditetsmæssigt underskud
Øvrige oplysninger / forudsætninger

Serviceareal:
I henhold til §§ 140 - 141 i lov om almene boliger kan kommunalbestyrelsen på statens vegne give tilsagn om
tilskud til ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentlig bedre egnede til at
betjene beboerne. Tilskuddet til servicearealer udgør 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 pct. af
anskaffelsessummen for servicearealet.
Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel
servicearealerne som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til. Tilsagn om tilskud kan kun
bevilges, såfremt de arbejder, hvortil der ønskes støtte, ikke er påbegyndt. Servicearealer er arealer, der
anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i
umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger eller ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, med
henblik på overvejende at betjene beboerne i disse boliger.
På baggrund af foranstående oplysninger vil kommunen være berettiget til et servicearealtilskud på:
11 boliger á 40.000 kr. = 440.000 kr.
Dette tilskud er indregnet i foranstående opgørelse over den likviditetsmæssige virkning.
Øvrige forudsætninger


Det forudsættes at projektet er udformet i overensstemmelse med almenboliglovens krav til boligernes
udformning, indretning m.v. jf. §§ 108 – 110, herunder at boliger, ved anvendelse som almene
plejebolig med indgåelse af individuelle lejekontrakter med beboerne er forsynet med selvstændigt toilet
og bad.

Husleje
Med baggrund i en samlet anskaffelsessum for boligerne på 18.598.200 kr. vil huslejen blive følgende:
Kapitaludgift (beboerudgift til låneydelser)

637,00

Øvrige driftsudgifter (anslået)

375,00

Husleje i alt pr. m

2

1.013,00

Driftsudgifter:
Der er foreløbig beregnet en døgntakst pr. person for botilbud på kr. 2.300,00, samt en takst for aktivitets- og
samvær på kr. 500,00.
Anslået driftsudgift for botilbud vil herefter i alt udgøre kr. 9.234.500 når alle 11 beboere er indflyttet.
For aktivitets- og samvær vil beløbet i alt udgøre kr. 2.007.500.
Da ikke alle 11 beboere indflytter samtidig, vil driftsudgifterne blive tilrettet efter indflytning af beboere.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter (netto)
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

2.885

2.885

2014

11.242

11.242

11.242

11.242

11.242

11.242

2015

2016

2017

?
?

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
Anlæg
552
559
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
2.885.200
9.234.500
9.234.500
2.007.500
2.007.500
2.885.200
11.242.000
11.242.500

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
9.234.500
2.007.500
11.242.500

14. ERHVER, BOSÆTNING OG
TURISME
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Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF-08

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

17/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

7/6-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
”Åbent bibliotek”
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014 ?
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 03.35.50 Folkebiblioteker

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Bedre service til brugerne
Åbent Bibliotek er et eksempel på forbedring af service gennem fuld digitalisering. Brugerne kan bogstaveligt
talt betjene sig selv i døgndrift. Man får adgang via sit sygesikingskort (tilmeldt bruger). Typisk ligger
åbningstiderne dog fra 7.00 – 22.00 (fx Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne).
Kvalitet og service
Åbent Bibliotek giver mulighed for en begrænsning af den betjente åbningstid. Personalet kan forbedre
kvaliteten i biblioteksarbejdet overfor målgrupper med behov for hjælp til materialevalg. Der vil derfor fortsat
være behov for faglig personlig servicering. Der kan derfor ikke anvises personalebesparelse ved ordningen,
men kvaliteten af den leverede service bliver forbedret.
Teknisk del
Åbent bibliotek forudsætter chipning af alt materiale, der er tilgængeligt for publikum, samt etablering af
overvågning af faciliteterne (video-overvågning). Der skal være gates ved alle indgange. Den mest
hensigtsmæssige løsning opnås i faciliteter, der etableres i ét, eller i et begrænset antal rum.
Der skal påregnes årlig udgift til chipning af materialer.
Ressourcer og bemanding
Åbent Bibliotek giver mulighed for en langt mere fleksibel bemanding. Den kan tilrettelægges efter det tidspunkt
på dagen der erfaringsmæssigt er størst behov for hjælp fra en bibliotekar.
Kerteminde Bibliotekernes bemanding med fagpersonale er meget stram, hvilket betyder, at sygefravær kan
have ulemper for borgerne, idet et bibliotek i yderste konsekvens må lukke, og der i feriesæson er begrænsede
åbningstider. Med Åbent bibliotek vil daglig drift kunne styres mere hensigtsmæssigt.
Formidling
Det er vigtigt, at ordningen formidles ved bemandet åbningstid, ligesom biblioteksrummet skal opdateres
løbende (aktuelle udstillinger), klargøring mv.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

300

0

0

0

300

0

0

0

2014

2015
0
0

2016

2017

0
0

0
0

0
0

Øvrige bemærkninger
Anlægsudgiften er anslåede udgifter for et bibliotek. Video-overvågning bærer den største andel af udgiften,
forudsat, at der ikke er væsentlige bygningsmæssige ændringer.

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
350.xxx.45-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
300
0
0

I alt

300

0

0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0

0

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-13

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

4/7-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
Tiltag til reduktion af støj v. boligområde Bakkegårds Allé i Langeskov
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2015
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.22.02 Boligformål

Slutdato: 2015
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Tiltag til reduktion af støj ved boligområdet Bakkegårds Allé i Langeskov.
Seneste støjmåling blev udført i 2000 i forbindelse med påbegyndelsen af byggemodningen af Bakkegårds Allé
og etableringen af støjåsen og støjskærmen langs motorvejen mellem Røjrupvej og Stavnsagergyden.
Trafikmængden på motorvejen er i den mellemliggende periode steget, og kommunen modtager lejlighedsvis
klager over trafikstøj fra beboere på Bakkegårds Allé.
Der bør udføres en ny støjmåling, som kan give et præcist billede af problemets omfang.
Målingen vil kunne bruges som grundlag for beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen.
Mulige tiltag kunne fx være udvidelse af eksisterende støjås hhv. støjskærm.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

104

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

0
0
0

500
0
0

0
0
10

0
0
10

0

500

10

10

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
002.xxx.45
211.022.45-00

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
0
500
0
0
0
10

I alt

0

500

10

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0
10
10

Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF.13

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

19/8-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
”Fuglehuset” – Johannes Larsen Museet
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 03.35.60 Museer

Slutdato: 2015
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Østfyns Museer har rettet henvendelse til kommunen med ønske om medfinansiering af projekt ved Johannes
Larsen Museet.
Museet vil gerne komplettere sine udstillingsfaciliteter med rum helliget fuglekunst – dansk og international, fra
Larsens tid og frem til nu.
Projektet omhandler opførelse af et pædagogisk værksted til natur og kunst oplevelser for børn og unge.
Den nye bygning tegnes af arkitekt Poul Ingemann, der også har stået for øvrige nybygninger på stedet.
Bygningen placeres i havens bagerste hjørne – ud til kystklinten, og gravet delvist ned heri – og med
”bagudgang” direkte til Johannes Larsens egen strandlod (nu ejet af kommunen).
Bygningen anslås til i alt 900 kvadratmeter, fordelt på to plan.
Medfinansiering skal dække udgifter til projektudvikling, arkitekt og rådgivere, vedrørende ”Fuglehuset” på
Johannes Larsen Museet.
Johannes Larsen er utvivlsomt Danmarks største fuglekunstner og i international klasse.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

250

250

0

0

250

250

0

0

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
360.xxx.59-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
250
250
0

I alt

250

250

0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0

0

Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF.14

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

19/8-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
Opførelse af ny bygning og anløbsbro samt erhvervelse af nye arealer ved Vikingemuseet Ladby
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 03.35.60 Museer

Slutdato: 2015
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Østfyns Museer har rettet henvendelse til kommunen med ønske om medfinansiering af projekt ved
Vikingemuseet Ladby.
Medfinansieringen skal anvendes til projektudvikling af opførelse af ny bygning og anløbsbro, arkitekt og
rådgivere, samt erhvervelse af nye arealer ved Vikingemuseet Ladby.
Vikingemuseet Ladby er et museum over Danmarks eneste vikingeskibsbegravelse. Museet er det eneste sted i
hele verden, hvor der er indrettet et museum i en vikingeskibsgrav – og det har derfor et meget stort potentiale
både nationalt og internationalt. Vikingemuseet Ladby har de seneste år gennemgået en meget positiv
udvikling, som der er mange gode muligheder for at fortsætte. Hovedudfordringerne er mere plads – både
bygningsmæssigt og arealmæssigt:
Bygning: Opførelse af en ny bygning på den nuværende parkeringsplads liggende parallelt med den nuværende
kustodebygning, således at der kan skabes et gårdrum omkranset af små lave værkstedsbygninger (smedje
etc.). Bygningen skal tegnes af arkitekt Paul Ingemann, der også har stået bag tilbygningen til museet fra 2007.
Den nye bygning skal rumme en kombineret butik og cafe (ny nordisk mad-koncept), foredragssal (50 personer)
samt et historisk værksted til brug for museets skoletjeneste.
Anløbsbro/lille havn: Det nye Ladbyskib skal have base i Ladby og sejle på fjord og nor. Der skal projekteres en
anløbsbro/mindre havn ved skibshøjen eller lidt øst herfor ved den gamle ladeplads (som har givet navn til
landsbyen Ladby). Anløbsbroen/den lille havn skal tilpasses det følsomme miljø omkring skibshøjen og fjorden.
Også den tegnes af Poul Ingemann.
Erhvervelse af arealer:
- Parkeringspladser (den nye bygning bygges på dele af den eksisterende p-plads og lejemålet på den
nuværende byggeplads og parkeringsplads udløber 31. marts 2015 og kan ikke forlænges).
- Forbedring af tilgængeligheden til skibshøjen – også for handicappede.
- Bygning af et stor lejeland – en slags ”Vikingernes Verden” i børnehøjde – med inspiration fra Astrid Lindgrens
verden og gerne opført vha. frivillig arbejdskraft.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

500

1.000

0

0

500

1.000

0

0

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
360.xxx.59-

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
500
1.000
0

I alt

500

1.000

0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0

0

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-08

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

29/5-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
Pulje – tilskud til nedrivning af bygninger i det åbne land
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.25.15 Byfornyelse ???

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Kommunerne kan i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer opnå en refusion på 50 % fra staten af
udgifterne i forbindelse med kondemnering.
Kommunen skal foretage en kondemneringsbeslutning, hvilket vil sige at der nedlægges forbud mod beboelse
eller ophold i ejendommen eller en del heraf jf. byfornyelseslovens §76 stk. 1.
En forudsætning for at kondemnere en bygning er at der er sundhedsfare forbundet med brugen af lokalerne.
Der kan nedlægges forbud mod beboelse af hele eller dele af ejendommen. Der skal i princippet ske
kondemnering af beboede ejendomme hvor der konstateres sundhedsfarlige forhold, der er væsentlige og hvor
en afhjælpning ikke kan ske i dialog med ejeren.
I de tilfælde hvor der foretages en kondemnering af tomme ejendomme bør der som udgangspunkt altid
suppleres med påbud om nedrivning.
På baggrund af dokumentation, herunder besigtigelse skal det vurderes om de sundhedsfarlige forhold kan
afhjælpes med mindre bygningsmæssige indgreb eller om ejendommen ud fra en teknisk og økonomisk
helhedsvurdering ikke vil kunne ombygges til en forsvarlig bolig, hvilket skal føre til kondemnering.
Der ønskes afsat årlig pulje til afholdelse af udgifter vedrørende nedrivning af bygninger i det åbne land.
Udgifter : 500.000 kr.
Indtægter: -250.000 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

500
-250

500
-250

500
-250

500
-250

250

250

250

250

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
015.xxx.45
015.xxx.79

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
500
500
500
-250
-250
-250

I alt

250

250

250

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
500
-250
250

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT-14

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
Byggemodning af yderligere 5 grunde – Søvangsparken
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.22.02 Boligformål

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X
x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Trafik og Anlæg har udført skitseprojekt samt økonomisk overslag for udstykning af 5 nye parcelhusgrunde á
850 m2 på arealet syd for Søvangsparken. Området er en del af ejendommen Odensevej 125 og ejes af
Kerteminde Kommune.
Samlet areal er ca. 75.000 m2 (excl. arealet indenfor strandbeskyttelseszonen). Der vil i alt kunne udstykkes ca.
80 nye byggegrunde af størrelse som de nuværende i Søvangsparken (ca. 850 m2)
Skitseprojektet omfatter (jf. situationsplan):
1.): Anlæg af 180 lbm stamvej og 40 lbm boligvej til vejforsyning af nye parcelhusgrunde:
1,0 mio kr
2.): Anlæg af 330 lbm stamvej og 50 lbm boligvej til vejforsyning af ejd. Odensevej 125:
1,5 mio kr
3.): Jordkøb, skødeskrivning, udstykning, arkæologiske undersøgelser,
4.): Geotekniske undersøgelser, forsyningsledninger mm.
2,0 mio kr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overslag i alt (excl. moms):
4,5 mio kr
De (330+50) = 380 lbm vej under pkt. 2.) kan evt. anlægges som grusvej.
Herved vil der kunne spares ca. 1,2 mio kr, svarende til et samlet overslag på

Mindstepris for de nye byggegrunde anslås til 780 kr/m2. inkl. moms
Der budgetteres med salg af 2 parceller i 2016.
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3,3 mio kr

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

0
0
0

3.300
0
0

0
-1.000
15

0
-1.000
15

0

3.300

-985

-985

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
002.xxx.45
002.xxx.79
211.010.23-08
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
0
3.300
0
0
0
-1.000
0
0
15
0
3.300
-985

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
0
-1.000
15
-985

