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1. Oprettelse af et opgangsfællesskab i Torstorp
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling
Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne
iværksatte administrationen i 2010 en økonomisk genopretningsplan for området. Som led i
genopretningsplanen blev der udarbejdet handleplaner for de enkelte indsatsområder, og en
handleplan for botilbudsområdet blev politisk godkendt i marts 2011.
I december måned 2011 fremlagde administrationen en ny og opdateret handleplan for botilbudsområdet. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er fortsat en øget revisitation af
borgere til mindre indgribende botilbud. Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan
foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen. I
nærværende sag fremlægges nu forslag om iværksættelse af et boligprojekt i Torstorp.
Oprettelse af et opgangsfællesskab i Torstorp
Kommunen opretter i samarbejde med Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) et opgangsfællesskab i bydelen Torstorp. Opgangsfællesskabet oprettes i området omkring Sønderby
Torv. Opgangsfællesskabet kommer til at bestå af to opgange med 12 2rums boliger, hvoraf 11
forbliver boliger, mens en lejlighed omdannes til støttelejlighed. Støttelejligheden indeholder
køkken, toilet og fællesrum for borgere og medarbejdere. Høje-Taastrup Kommune lejer denne
lejlighed som erhvervslejemål.
De 11 boliger tildeles borgere med tilknytning til Social- og handicapcenteret, og kommunen
får fuld anvisningsret til boligerne. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem
boligselskabet.
Målgruppen
Opgangsfællesskabet bliver tilegnet borgere med udviklingshæmning og bliver organisatorisk
forankret under Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning. Opgangsfællesskaberne er tiltænkt borgere i botilbud med let eller moderat støttebehov. Det kan være borgere, som i dag opholder sig i botilbud i eller uden for Høje-Taastrup Kommune og som ønsker at
flytte til en mere fleksibel bolig. Der kan også være tale om nye borgere, som har behov for en
bolig i et bomiljø. Hver enkelt borger vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af borgerens ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig.
Støtteforanstaltninger
Der etableres en støttelejlighed i opgangsfællesskabet, hvorfra borgerne modtager støtte. Lejligheden bliver desuden det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er
behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.
Borgerne tilbydes en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale.
Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den hele tiden kan justeres i forhold til borgerens aktuelle behov. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.
Borgerne kan desuden tilbydes praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.
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Boligprojektets faglige grundlag
Boligprojektet på Sønderby Torv har sit faglige fundament i Handicappolitikkens målsætning
om inklusion af udsatte borgere, samt den pædagogiske tilgang empowerment. Empowerment
fokuserer på menneskers ressourcer og troen på menneskers evne til at mestre eget liv. De
fleste mennesker er – trods psykiske og fysiske funktionsnedsættelser - eksperter i deres eget
liv, og mange af dem kan med tilstrækkelig støtte opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i
egen bolig.
Mange borgere, som i dag bor i institutionstilbud, bliver overkompenseret for deres handicap,
og oplever derigennem at få deres frihed og selvbestemmelse indskrænket. Flere af disse borgere vil gerne ud at bo i egne boliger, hvis kommunen kan sikre dem et trygt og godt alternativ til det beskyttede liv i botilbud. Samtidig hermed oplever administrationen, at flere unge
mennesker med udviklingshæmning i fællesskab med deres forældre og pårørende ønsker at
forblive i Høje-Taastrup Kommune, og de efterspørger flere fleksible bomiljøer i kommunen.
Der er desuden på nuværende tidspunkt lange ventelister til Social- og Handicapcenterets botilbud Frøgaard Allé 6, de øvrige mindre bofællesskaber, samt det private botilbud Birthe Marie
Hjemmet. Der er ligeledes stor efterspørgsel på de nye friplejeboliger Trehuse. Det er imidlertid
administrationens faglige vurdering, at flere af borgerne på ventelisten er så ressourcestærke,
at de vil blive overkompenseret ved indflytning i ovennævnte tilbud. Opgangsfællesskabet vil
derfor være et fagligt bedre tilbud og samtidig aflaste ventelisten.
Etablering af aftale om boligprojektet
En aftale mellem Høje-Taastrup kommune og Taastrup almennyttige Boligselskab, om leje af
boligerne de to opgange i området omkring Sønderby Torv, vil indeholde følgende betingelser:
- Boligerne tages i brug af kommunen af to omgange; i august 2012 overtages de første 6 boliger og i oktober 2012 overtages yderligere 6 boliger.
- Genhusning af opgangenes nuværende beboere løses ved ledige boliger i boligselskabet og
boliger fra kommunens § 59 pulje – ca. 50 % af de nødvendige boliger kommer fra hver aftalepart.
- Med henblik på at sikre genhusning godkender Høje-Taastrup Kommune, at der afviges fra
den almindelige venteliste, således at opgangenes nuværende beboere får fortrinsret til ledige
boliger et andet sted i afdelingen.
- Høje-Taastrup kommune godtgør beboernes omkostninger til genhusning idet udgangspunktet er, at beboerne ved fraflytning skal holdes skadesløse.
- Beboerne opsiges formelt senest 4 måneder før termin for kommunens overtagelse af boligerne, dvs. i marts 2012 hhv. i maj 2012.
- Beboerne modtager ved opsigelsen en personlig samtale med rådgivere fra DAB med henblik
på afklaring af hver enkelt beboers videre boligsituation.
- Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Almene Boligselskab udarbejder i fællesskab en kommunikationsstrategi for projektet.
Økonomi
Besparelsespotentiale for det kommende boligprojekt
Der er to måder, hvorpå administrationen kan sikre, at udgiftskurven for botilbudsområdet falder. Den ene er, at nytilkomne borgere, som har behov for botilbud, sikres billigere og mindre
indgribende tilbud end hidtidig praksis. Den anden er, at borgere, som allerede bor i botilbud
(udenbys såvel som egne botilbud) - i tilfælde hvor det vurderes fagligt relevant og borgeren
er indforstået hermed - overgår til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85
tilbud til en lavere omkostning end den hidtidige. Administrationen vil i den forbindelse for hver
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enkelt borger vurdere, om det er fagligt hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt at tilbyde
borgeren bolig på Sønderby Torv, sammenlignet med alternative boligmuligheder.
Økonomisk overslag vedr. Sønderby Torv
Forudsætningerne for at kunne udarbejde en egentlig businesscase for det nye opgangsfællesskab i Torstorp er endnu ikke fuldt ud til stede, da administrationen på nuværende tidspunkt
ikke har udvalgt de konkrete nye beboere i opgangsfællesskabet.
På baggrund af de borgere Høje-Taastrup aktuelt har i botilbud - i egen kommune eller i andre
kommuner - og som umiddelbart vurderes at være kandidater til det nye opgangsfællesskab,
vurderer administrationen, at der vil være en årlig besparelse på mellem 180-250 t. kr. pr.
borger svarende til ca. 2-3 mio. kr. årligt. Heri er indregnet ekstra udgifter til boligstøtte, svarende til skønsmæssigt 165.000 kr. årligt for de 11 borgere.
I 2012 vil besparelsen alene udgøre mellem 0,6-0,9 mio. kr., idet lejlighederne først er klar til
indflytning for de første 5 beboere i august 2012 (6 lejligheder minus 1 støttelejlighed) og de
sidste 6 beboere i oktober 2012.
Finansiering af støtteareal
Når Høje-Taastrup Kommune lejer en lejlighed af TAB på en midlertidig erhvervslejekontrakt,
har det nogle finansieringsmæssige konsekvenser for kommunen. Det skyldes at konstruktionen reelt set medfører en udvidelse af kommunens kvadratmeterantal til kommunale servicearealer, hvilket betyder at projektet falder ind under bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen ved leje af lejligheden deponere et beløb (en forholdsmæssig del af ejendomsværdien, beregnet ud fra en
forholdsmæssig andel af arealet) fra kommunens budget. Beløbet flyttes til en deponeringskonto internt i kommunen, og fremgår herefter ikke i længere i kommunens likviditetsberegninger.
For støttelejligheden på Sønderby Torv (65 m2) skal der deponeres et engangsbeløb på
860.374 kr.
Når kommunen lejer en støttelejlighed på erhvervslejekontrakt afholder kommunen udgifterne
til husleje og driftsomkostninger. På den konkrete adresse i Torstorp vil omkostningerne til
husleje beløbe sig til 6.500 kr. om måneden, svarende til en årsudgift på 78.000 kr. Beboerne
vil derfor i tillæg til deres husleje blive pålagt et fast tilskud, som dækker huslejen til de fælles
faciliteter. Samlet set vil beboernes tilskud til fællesfaciliteterne højst blive kr. 600 pr. måned
pr. beboer.
Kommunen skal desuden dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er dog administrationens forventning, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan
bebos med borgere fra målgruppen. Der er således sideløbende med oprettelsen af nye bomiljøer foretaget en omfattende gennemgang af tilbud til borgere bosat i andre kommuner. 116
borgere er blevet besøgt, og det forventes på nuværende tidspunkt at 21 borgere med udviklingshæmning kan tilbydes et mindre indgribende tilbud i Høje-Taastrup Kommune inden for et
år. Hertil kommer et større antal nye unge borgere med udviklingshæmning.
På baggrund af oplysningerne oven for vil den samlede udgiftsreduktion i 2012 beløbe sig til
0,6-0,9 mio. kr. minus udgifter til deponering på 0,9 mio. kr. De samlede udgifter i 2012 til
projektet til 0,3 mio. kr. Herunder vil der blive en mindre udgift på 7.200 kr. til tomgangsleje.
Fra 2013 opnås den fulde gevinst på mellem 2 og 3 mio. kr. årligt.
Udgift til deponering samt husleje til støttelejlighed forventes at skulle falde 2. kvartal
2012. Udgiften til deponering vedrører støtte i eget hjem efter § 85 i Serviceloven. Da budgettet til § 85 er af begrænset størrelse, foreslår administrationen imidlertid, at pengene til deponering findes i Social- og Sundhedsudvalgets budget for § 108 længerevarende botil-
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bud. Administrationen bemærker i denne forbindelse, at udgiften til deponering alene påvirker
Høje-Taastrup Kommunes likviditetsregnskab, og at der således ikke er tale om en egentlig
udgift.
Opfølgning på projektet
Efter etableringen af opgangsfællesskabet vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af projektet seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011
Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010
Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.
Information
Som en del af administrationens projektering er der udarbejdet en kommunikationsstrategi for
projektet. Der vil således i forbindelse med overdragelsen af boligerne blive afholdt møder med
boligernes nuværende beboere såvel som interesserede borgere i Sønderby, hvor repræsentanter fra boligorganisationen, afdelingsbestyrelsen og kommunen deltager. Møderne forventes
afholdt i marts 2012.
Endelig vil DAB afholde personlige møder med alle berørte lejere, med henblik på afklaring af
den fremtidige boligsituation i hvert enkelt tilfælde.
Høring
Handicaprådet.
Udsatterådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at boligprojektet i Torstorp vil give mulighed for at flere borgere
kan flytte hjem til kommunen til mindre indgribende botilbud. Projektet giver desuden mulighed for at tilbyde nye borgere et mindre indgribende tilbud end det tidligere har været praksis.
Projektet lever således op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.
Administrationen vurderer desuden, at der blandt de borgere, som bor i botilbud i HøjeTaastrup Kommune eller i andre kommuner, vil være et antal, som realistisk kan overgå til
egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem til en
lavere omkostning end den hidtidige.
Administrationen vurderer derfor, at udgiften til støttelejligheden vil blive opvejet af reducerede udgifter til støttetilbud i 2012, og ved deponeringen sker der alene en påvirkning af kommunens likviditetsregnskab og ikke driftsregnskabet.
Administrationen vurderer ligeledes, at det nye boligprojekt imødekommer borgernes ønske og
behov for at kunne forblive i deres nærmiljø, så familiære og sociale netværk kan bevares.
Endelig vurderer administrationen, at foreliggende udkast til aftale mellem Høje-Taastrup
Kommune og Taastrup Almennyttige Boligselskab med fordel kan underskrives af begge parter.

Andre relevante dokumenter
Handleplan for Botilbudsområdet, dokument nr. 2654446/11.
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Aftale mellem TAB og HTK: Oprettelse af opgangsfællesskab på Sønderby.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Boligprojektet i Torstorp godkendes
2. Aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Almennyttige Boligselskab godkendes.
3. Med henblik på at sikre genhusning godkendes det, at der afviges fra den almindelige
venteliste, således at opgangenes nuværende beboere får fortrinsret til ledige boliger et
andet sted i afdelingen.
4. Kommunen lejer en lejlighed af TAB på erhvervslejemål. Finansieringen til deponering
samt udgifter til husleje i overgangsperioden findes på Social- og Sundhedsudvalgets
budget for § 108 længerevarende botilbud.
5. Nuværende beboere i de berørte opgange tilbydes en anden bolig. Eventuelle kommunale udgifter hertil afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budget.
6. Administrationen foretager en evaluering af boligprojektet seks måneder efter etablering.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2012
Sag nr. 4
Anbefales, idet ingen beboere flyttes mod deres vilje.
Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012
Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Udskydes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 28-02-2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-02-2012
Fraværende: Jesper Kirkegaard, Svend-Erik Hermansen
Administrationens indstilling anbefales.
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2. Resultat af høring om lukning af Øtofteskolen som selvstændig
skole
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/27450
Sagsfremstilling
Byrådet har d. 15-11-2011 truffet principbeslutning om at lukke Øtofteskolen som selvstændig
skole og flytte skoletilbuddet som en samlet enhed til en fysisk placering på en folkeskole i
kommunen. Principbeslutningen har været sendt i høring.
Byrådet besluttede samtidigt, at administrationen i løbet af høringsperioden skulle udarbejde et
notat, som beskrev forslag til den fremtidige fysiske placering. Notatet har været behandlet på
byrådsmødet d. 13-12-2011 Der blev entydigt peget på en egnet placering på Sengeløse Skole
i de lærerboliger, der nu anvendes til 9. klasse. Notatet er efterfølgende sendt ud til de høringsberettigede parter 14-12-2011.
Ved høringsperioden udløb er der indkommet 23 høringssvar. En skematisk sammenfatning af
høringssvarene fremgår af vedlagte bilag.
På Sengeløse Skole kunne skolebestyrelsen ikke opnå konsensus om et høringssvar – men der
er fremsendt en udtalelse fra forældregruppen i skolebestyrelsen. Efter aftale er der desuden
efter høringsperiodens udløb fremsendt en supplerende udtalelse fra forældregruppen.
Som udgangspunkt anerkender høringssvarene ideen om at spare penge på drift af bygninger
og at fremme heldagstilbuddets børns mulighed for at spejle sig i børn i folkeskolen.
Der gøres opmærksom på at det er vigtigt, at heldagstilbuddet fortsat eksisterer med de nuværende ressourcer til personale og aktiviteter, og at dette ikke forringes som en konsekvens
af flytningen.
Høringssvarene angiver også en bekymring for, om børnenes særlige behov kan tilgodeses ved
flytningen til en almindelig folkeskole. Der gøres opmærksom på, at:
- der er risiko for, at børnene oplever en større skole som uoverskuelig og mister trygheden
- der er risiko for, at den trygge relation mellem personale og børnene i heldagstilbuddet
svækkes, hvis man ikke fastholder den kendte personalegruppe omkring børnene.
- der skal være en selvstændig ledelse af heldagstilbuddet, der er kvalificeret til netop denne
type børn og deres familier. Omkring halvdelen af høringssvarene giver udtryk for en bekymring over at spare de administrative personaleressourcer til skolen væk.
- de egnede fysiske rammer – ude og inde - skal være klar til ibrugtagning, når heldagstilbuddet overføres som en samlet enhed, da børnene trives dårligt med byggerod og kaos.
- det er vigtigt med dialog og åbenhed. Flere skolebestyrelser – herunder både Øtofteskolens
og Sengeløse Skoles - anbefaler, at inddrage ressourcerne hos forældrene i forældrebestyrelserne på Øtofteskolen og den pågældende folkeskole, heldagstilbuddet skal flyttes til, i flytteprocessen. Der gøres også opmærksom på behov for, at administrationen bidrager med ressourcer til denne proces.
Placeringen på Sengeløse Skole ses som en god løsning af de fleste, mens andre er neutrale i
forhold til placering. Dog er forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse imod en placering i
Sengeløse og foreslår en alternativ placering på Parkskolen, og at alle kommune specialklassetilbud kunne samles på denne placering.
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Økonomi
Ved lukning af Øtofteskolen som selvstændig skole forventes det at kunne opnå en besparelse
på ledelse og administration med 523.000 kr. i års virkning og på bygningsdrift og rengøring
700.000 kr. Indtil bygningen evt. er afhændet vil der dog være en tomgangsleje på 300.000
kr.
Samlet årlig besparelse efter et salg forventes til kr. 1,2 mio. kr.
Bygningerne kan ligeledes sælges og en forventet handelspris for begge ejendomme er 4 mio.
kr.
Forslaget om lukning af Øtofteskolen indgår som en del af Budget 2012, hvor der skal ske en
reduktion i specialundervisningen.
Såfremt den nuværende ledelse skal være en del af den samlede ledelse på Sengeløse Skole vil
besparelsen på 523.000 kr. ikke kunne opnås.
Retsgrundlag
Lov om folkeskolen og byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Høringsparterne informeres pr. mail om byrådets beslutning.
Høring
Høringsperioden er 22.11 2011 til 17.01.2012. Der er sendt høringsmateriale ud til kommunens folkeskolers skolebestyrelser og MEDudvalg samt de faglige organisationer: DLF, BUPL,
HK og FOA/PMF.
Vurdering
På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer administrationen, at høringsparterne overvejende bakker op om Byrådets beslutning om at lukke Øtofteskolen som selvstændig skole og
flytte heldagstilbuddet som en samlet enhed til en folkeskole.
Placeringen på Sengeløse Skole er der ligeledes bred opbakning til – bortset fra forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse. Forslaget fra denne forældregruppe om at oprette et center
i tidligere Parkskolens lokaler for kommunens specialklasser – herunder heltidstilbuddet på
Øtofteskolen – vurderes at være i strid med skolestrukturudvalgets beslutning om, at skolestrukturen skal fremme ikke-ekskluderende miljøer for kommunens børn.
Administrationen vurderer samtidig, at det er af stor vigtighed at det prioriteres ressourcer til
at gennemføre en proces omkring flytningen, som sikrer tryghed og trivsel for børn, forældre
og personale på de involverede skoler.
Andre relevante dokumenter
2671468/11 Principbeslutning om at lukke Øtofteskolen som selvstændig skole
Høringssvar
20370/12 Øtofteskolens bestyrelse
20296/12 Øtofteskolens personale (har ikke MEDudvalg)
20867/12 Forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse
25340/12 Supplerende udtalelse fra forældregruppen i Sengeløse Skoles bestyrelse
21322/12 Sengeløse Skoles MED
20356/12 Foreningen af skoleledere
11310/12 Danmarks Lærerforening, Kreds 16
20840/12 BUPL Storkøbenhavn
11294/12 ISC sektorMED
20884/12 Gadehaveskolens MED
19362/12 Selsmoseskolens MED
20891/12 Torstorp Skoles MED
11323/12 Reerslev Skoles MED
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20390/12
21426/12
23575/12
11326/12
20859/12
19307/12
18854/12
21440/12
21428/12
21425/12
22826/12

Hedehusene Skoles MED
Charlotteskolens MED
Linie 10s MED
Reerslev Skoles bestyrelse
Mølleholmskolens bestyrelse
Linie 10s bestyrelse
Selsmoseskolens bestyrelse
Gadehaveskole Skoles bestyrelse
Torstorp Skoles bestyrelse
Charlotteskolens bestyrelse
Borgerskolens bestyrelse og MED

Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Øtofteskolen lukkes som selvstændig skole
2. Heldagstilbuddet placeres som en samlet enhed på Sengeløse Skole
3. Den videre proces understøttes af administrationen, for at skabe mest mulig tryghed
og klarhed for Øtofteskolens og Sengeløse Skoles børn og forældre

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012
Sag 3
A,F og V tager forbehold.
C anbefaler med et nyt punkt 4:
Administrationen undersøger muligheden for at sikre en dedikeret og fagfaglig kompetent ledelsessituation på Sengeløse Skole, der tilsikre den ledelsesmæssige understøttelse af Øtofteordningen såfremt denne placeres på Sengeløse Skole.
C anbefaler med nyt punkt 5 :
Administrationen undersøger og beskriver økonomiske konsekvenser ved udbygning af Sengeløse Skole til at kunne rumme en fuld 2 sporsskole i overbygningen. Herunder tids- og procesplan for dette.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012
Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Udskydes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 28-02-2012 med henblik på indhentning
af yderligere oplysninger
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Beslutning i Økonomiudvalget den 28-02-2012
Fraværende: Jesper Kirkegaard, Svend-Erik Hermansen
Økonomiudvalget anbefaler at:
1. Øtofteskolen lukkes som selvstændig skole
2. Heldagstilbuddet placeres som en samlet enhed på Sengeløse Skole
3. Den videre proces understøttes af administrationen, for at skabe mest mulig tryghed
og klarhed for Øtofteskolens og Sengeløse Skoles børn og forældre
4. Der indrettes nyt musiklokale i biblioteket på Sengeløse skole. Det eksisterende musiklokale deles til to nye klasserum til 9. klasserne. Hertil bevilges kr 900.000 i 2012. Desuden bevilges 500.000 kr. i 2012 til flytteomkostninger.
5. Sengeløse skole tilføres lønsum til en halv lederstilling til sikring af den ledelsesmæssige understøttelse af Øtofteordningen. Hertil bevilges 117.000 kr. i 2012 og 280.000 kr.
i 2013 og frem.
6. Provenu ved salget af Øtofteskolens nuværende ejendom anvendes til at dække udgiftsbevillinger til flytning, indretning og ledelse.
7. I forlængelse af det igangsatte arbejde omkring morgendagens skole vurderes i løbet
af det kommende år behovet for evt. yderligere bygningsmæssige ændringer på Sengeløse skole, herunder behovet for bygning af to nye klasselokaler og grupperum til skolens overbygning.

Bilag:
1 Åben Alle høringssvar om lukning af Øtofteskolen - oversigt

21022/12
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3. Rekruttering af ny kommunaldirektør - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Økonomiudvalget A
Sagsnr.: 12/4910
Beslutning i Økonomiudvalget den 28-02-2012
Fraværende: Jesper Kirkegaard, Svend-Erik Hermansen
Godkendt.
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4. Eventuel revurdering af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning
af Fløng
Sagstype: Åben
Type:
Sagsnr.: 12/5850
Sagsfremstilling
På Byrådsmødet 31.01.2012 blev projektforslag om fjernvarme i Fløng principgodkendt.
Projektforslaget har siden 14.02.2012 været i høring ved de berørte grundejere.
Der er i de første 2 uger af høringsperioden rejst tvivl om rigtigheden af de anvendte forudsætninger i projektforslaget.
Der er modtaget i alt 89 høringssvar.
58 af høringssvarene vedrører grundejere, der i forhold til en indledende vurdering jf. §15 i
tilslutingsbekendtgørelsen, vil kunne opnå fritagelse for tilslutningspligten. Af disse oplyser 48
at de er pensionister, 8 at de har elvarme, 2 at de har mere end 50% vedvarende energiinstallation.
23 af høringssvarene omhandler generelle kommentarer til projektforslaget og afklarende
spørgsmål for at kunne vurdere mulighed for forlængelse af frist for tilslutning, og lignende.
Tilbage er 8 høringssvar, der er kritiske overfor projektforslaget og særligt i forhold til at kræve
tilslutningspligt til fjernvarme.
Siden projektforslaget er sendt i høring har administrationen lavet en Internet side
www.htk.dk/fjernvarme der giver svar på en række af de typiske spørgsmål der er stillet til
projektforslaget.
Der synes ikke længere at være politisk grundlag.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Da den politiske opbakning til at godkende projektforslaget endeligt, ikke længere er til stede,
ønsker administrationen en afklaring af om høringen (http://htk.dk/fjernvarme) frem til og
med 09.05.2012 skal gennemføres.
Hvis høringen fortsætter frem til og med 09.05.2012 vil grundejere i Fløng, Høje Taastrup
Fjernvarme samt administrationen skulle anvende meget tid til at udarbejde høringssvar, behandle høringssvar, gennemføre informationsmøde om projektforslaget (planlagt til den
12.03.2012 i Fløng Hallen).
Andre relevante dokumenter
Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Fløng (11/33603)

12

Økonomiudvalget
28. februar 2012

Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet tager stilling til, om høring af projektforslag om fjernvarme i Fløng skal gennemføres som besluttet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 28-02-2012
Fraværende: Jesper Kirkegaard, Svend-Erik Hermansen
Anbefaler, at projektforslag om fjernvarme i Fløng bortfalder og dermed også høringen.
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