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1. Overførsel af driftsbevillinger fra 2011-2012
00.32.00-S06-1-12

Sagsfremstilling
Der er udfærdiget opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger.
Opgørelsen er drøftet på direktionsmødet den 22. og 29. marts 2012 og i de respektive
fagudvalgs møder 26. marts og 10./11. april 2012.
Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget regler for overførsel og vedtog i december 2011
”Rammer for aftalestyring for Tønder Kommune”. Afledt heraf har Direktionen besluttet
nærmere administrativ definition og håndtering af overførselsadgangen.
Overførselsadgangen fra det enkelte budgetår defineres således:






Overskud: Der kan overføres 4 %, akkumuleret til max 8 %
Underskud: Der kan overføres 1 %, akkumuleret til max 3 %
Der kan kun bruges 2 % yderligere i næste års forbrug, resten fordeles på efterfølgende
år.
Størrelsen af overførslerne opgøres på distrikt-/område-/afdelingslederniveau.
Overholdelse af %-regler opgøres på fagchefniveau med det udgangspunkt, at der
administreres efter samme regler på næste aftale niveau.

Opgørelsen af de uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger er sket i overensstemmelse
hermed.

Der har samlet set været et mindreforbrug til drift i 2011 på 64,047 mio. kr. Af disse overføres
44,089 mio. kr. til 2012 og 5,376 mio. kr. til efterfølgende år. 14,582 mio. kr. fra visionspulje,
turismeprojekt og arbejdsskadeforsikring bliver liggende i kassen.






Der overføres 28,658 mio. kr. til service i 2012 – svarende til 1,6 % af budgettet.
Heraf finansieres de 10 mio. kr. med afsat pulje til institutioners brug af opsparede
midler således at den samlede tillægsbevilling til service bliver 18,658 mio. kr. Dette
indebærer samtidig en forventning om at overførsler til service fra 2012-2013 vil
udgøre mindst 18,658 mio. kr.
Der overføres 15,451 mio. kr. til overførselsudgifter i 2012 – svarende til 2,9 % af
budgettet
Heraf bindes arbejdsmarkedsudvalgets andel på 12,935 mio. kr. til forventet
midtvejsregulering i 2012.

Størrelsen af de midler der overføres på serviceområdet er et udtryk for at
Kommunalbestyrelsens og Direktionens klare udmelding om at udvise økonomisk disciplin er
forstået. Der er ligeledes gennemført besparelser i 2011 som på nogle områder foregriber de
besparelser der er besluttet for 2012, ligesom der generelt er udvist sparsommelighed.

Bilag


Notat til DIR 29.03
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Overførsler af driftsbevillinger fra 2011 til 2012

Direktionen indstiller,
at

der overføres 28,657 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2012 (service)

at

der overføres 5,376 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2013-15 (service)

at

afsat pulje på 10 mio. kr. til brug af overførte midler nulstilles

at

der overføres 12,935 til forventet efterregulering i 2012 (overførselsudgifter)

at

der herudover overføres 2,496 mio. kr. til brug i 2012 (overførselsudgifter)

Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 2:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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2. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012.
00.32.00-S06-1-12

Sagsfremstilling
Der er udfærdiget opgørelse over uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra
2011 til 2012. Opgørelsen er udarbejdet med samme opdeling som ved den foreløbige
orientering i Økonomiudvalget den 19. januar 2012.

Status i tkr.
Overføres fra 2011 til 2012
Projekter i 2012 som finansieres af
overførsler fra 2011 (1)
Projekter igangsat i 2011 - rest overføres
til 2012 (2)
Ej igangsatte projekter i 2011 - afventer
politisk stillingtagen (3)
Anlægsområder med faste årlige
anlægsbeløb (4)
Overførsel fra drift til anvendelse på
anlægsområdet (5)
Overskydende beløb til kassen (6)

Forbrug

Korr.
Budget

Rest
korr.
Budget

70.445

130.374

59.930
52.895
16.571
22.743
5.095
7.121
1.366
52.895
7.034

Omkring projekter i 2012 som finansieres af overførsler fra 2011 på ialt 16,6 mio.kr skal
bemærkes, at dette er en følge af, at det i forbindelse med budgetforliget for 2012 blev aftalt,
at en række anlægsarbejder i 2011 først igangsættes i 2012, som eksempel ESCO-projektet
hvor der overføres ca. 10 mio. kr.
Det overskydende beløb på 7,0 mio. kr. som er lagt i kassen, har finansieret den kommende
etablering af et læringscenter ved Tønder Grundskole.
I 2012 anvendes Økonomicontroller ressourcer til at sikre at omfanget af overførte
anlægsmidler vil være faldet ved udgangen af 2012. Indsatsen vil have fokus på, at afsatte
rådighedsbeløb og det reele forbrug harmonerer bedre. Herunder at der i forbindelse med
halvårsregnskabet og kvartalsregnskabet 30.9, er skabt et bedre grundlag for opfølgning på de
afsatte rådighedsbeløb.

Bilag


Notat til DIR 29.03 anlæg
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Direktionen indstiller,
at

anlægsoverførslerne på 52,895 mio. kr. fra 2011 til 2012 godkendes

Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 3:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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3. Revisionsberetning nr. 12
00.01.00-G01-10-12

Sagsfremstilling
Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 12 vedrørende løbende revision 2011.
Den løbende revision af kommunens regnskab for 2011 har ikke givet anledning til
bemærkninger jf. revisionsberetningens afsnit 13.

Lovgrundlag
Styrelsesloven

Bilag


Beretning nr 12 lb 2011

Økonomichefen indstiller,
at

revisionsberetning nr. 12, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse
godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 5:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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4. Samling af administrationen på færre lokationer
82.25.00-A21-1-12

Sagsfremstilling
På budgetseminaret for budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at lade udarbejde
beslutningsgrundlag for samling af administrationen på en eller to lokationer. I forlængelse
heraf er der udarbejdet anlægsbudget, økonomirapport og disponeringsskitser. Sidstnævnte
viser det er muligt at samle administrationen på lokationerne. Det bemærkes skitserne alene
er disponeringsskitser, idet den endelige indretning først fastlægges i forbindelse med selve
forprojektet og i tæt samspil med medarbejdere og ledelsen, for sikring af den bedst mulige
synergieffekt ved samlingen.
De til sagen hørende bilag er omfattende, og sendt som PDF-fil med denne dagsorden.
Papirmaterialet vil blive udleveret i forbindelse med temadagen den 7. februar.

Bilag


Spørgsmål og svar



supplerende spørgsmål



Svar fra Cowi



Revideret model for samling af administrationen 18. april 2012

Direktionen indstiller,
at

skitseforslag, tidsplan og økonomirapport oversendes til politisk behandling

Økonomiudvalget, 9. februar 2012:
Sagen udsættes til politisk behandling i Økonomiudvalget den 14. marts 2012. Der kan stilles
skriftlige spørgsmål med deadline torsdag den 23. februar 2012 til sagen.
Henning Schmidt var forhindret i at deltage i behandlingen af alle sager.
De andre bilag blev udsendt med dagsordenen til februar mødet.

Sagen genoptages.
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om at der kan stilles spørgsmål til sagen, er der
udarbejdet den som bilag vedhæftede oversigt over spørgsmål og svar.

Økonomiudvalget, 14. marts 2012:
Et flertal (V, F) udsætter sagen til næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på at afklare
supplerende spørgsmål.
Et mindretal (A, C) indstiller, at der arbejdes videre med en samling af administrationen i
Tønder.
A og C ønsker sagen forelagt for Kommunalbestyrelsen i næste møde.
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Kommunalbestyrelsen, 22. marts 2012:
Forslaget fra flertallet i økonomiudvalget om at udsætte sagen til næste måned blev godkendt.
Kinna Martinez-Dreesen og Birthe Frikke deltog ikke i mødet.

Sagen genoptages.
Som bilag er vedhæftet supplerende spørgsmål samt besvarelse og kommentarer fra COWI.
Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 8:
Bente Koudal Sørensen stillede ændringsforslag om, at administrationen samles i de
eksisterende rådhuse i Toftlund, Løgumkloster og Tønder. De øvrige medlemmer af
Økonomiudvalget kan ikke støtte forslaget.
Laurids Rudebeck stillede ændringsforslag som følger:
"Det foreslås, at de administrative funktioner i Tønder Kommune som udgangspunkt samles i
Tønder. For pleje- og omsorgsområdet etableres der et stærkt fagligt miljø på det tidligere
rådhus i Løgumkloster, hvor man samler ledelsen og det administrative personale. Det
vedrører ialt 67 arbejdspladser. Toftlund prioriteres ligesom Skærbæk med et nyt sundhedshus
i det tidligere rådhus.
Modellens indhold for pleje- og omsorgsområdet er nærmere beskrevet i et notat fra Social-,
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet af 16. april 2012. Økonomien i denne model er
overslagsmæssigt vurderet af Teknik og Miljø i et notat af 17. april 2012. Heri opgøres denne
reviderede models årlige driftsbesparelse til 6,78 mio. kr. Samtidig reduceres anlægsudgifterne
i Tønder med 4,2 mio. kr.
Det foreslås, at der med udgangspunkt i denne hovedmodel træffes en principbeslutning om at
nedsætte et politisk byggeudvalg og forberede en arkitektkonkurrence".
For ændringsforslaget stemte Laurids Rudebeck, Preben Linnet, Bente Koudal Sørensen (V) og
Søren Ebbesen Skov (F). Peter Christensen (A) og Henning Schmidt (C) anbefaler samlingen
på en lokaltion, dvs, Tønder-løsningen i scenario 2 med henvisning til COWI-rapportens
beregninger, der giver den merbesparelse på 3,3 mio. kr. i forhold til ændringsforslaget fra
Laurids Rudebeck.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Der blev stillet fire forslag idet borgmesteren trak sit forslag som fremsat og behandlet på
økonomiudvalget, og et ændringsforslag fremsendt af A,C,O og S ligeledes blev trukket.

Der stemtes først om forslag stillet af Birthe H. Frikke om at udskyde beslutningen. Forslaget
blev forkastet med følgende stemmer:
For stemte 2: Kinna Martinez-Dreesen (UP) og Birthe Frikke (I)
Imod stemte 29: A, C, F, O, S, V.
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Derpå stemtes om forslag stillet af Kinna Martinez-Dreesen om at samle administrationen i
Løgumkloster. Forslaget blev forkastet med følgende stemmer:
For stemte 2: Kinna Martinez-Dreesen (UP) og Birthe Frikke (I)
Imod stemte 29: A, C, F, O, S, V.

Dernæst stemtes om forslag stillet af Bente K. Sørensen om at samle administrationen i de
eksisterende rådhuse i Toftlund, Løgumkloster og Tønder. Forslaget blev forkastet med
følgende stemmer:
For stemte 4: Bente K. Sørensen (V), Irene H. Lund (V), Kinna Martinez-Dreesen (UP), Birthe
Frikke (I).
1 undlod at stemme: Svend F. Sørensen (V)
Imod stemte 26: A, C, F, O, S samt 9 fra V.

Endelig stemtes om forslag stillet af Laurids Rudebeck om at kommunalbestyrelsen godkender
scenarie 2 (Tønder-løsningen) som grundlag for den fortsatte proces omkring udmøntningen af
samlingen af administrationen.
Som allerede forudsat i oplægget til scenarie 2 (Tønder-løsningen) placeres de udgående dele
af pleje- og omsorgsafdelingen på det nuværende rådhus i Løgumkloster.
Såfremt det i det fremadrettede arbejde med udmøntningen af løsningen findes relevant og
fagligt fornuftigt at placere de yderligere funktioner eksternt på pleje- og omsorgsområdet kan
dette ske.
Toftlund prioriteres ligesom Skærbæk med et nyt sundhedshus i det tidligere rådhus.
Etablering af kantinedrift diskuteres og besluttes senest i forbindelse med budget 2012.
Den oprindelige besparelsesramme i scenarie 2 fastholdes.
Til Kommunalbestyrelsens møde i juni måned 2012 skal der foreligge kommissorium for
byggeudvalgets nedsættelse inklusive opgavebeskrivelse, sammensætning m.v. til beslutning.

Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer:
For stemte 27: A, C, F, O, S samt 10 fra V
Imod stemte 4: Bente K. Sørensen (V), Irene H. Lund (V), Kinna Martinez-Dreesen (UP),
Birthe Frikke (I)
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5. Barnedåb 2012
00.05.03-A00-1-12

Sagsfremstilling
Der skal afholdes kongelig barnedåb i Møgeltønder den 20. maj 2012. Der er nedsat en lille
arbejdsgruppe med repræsentanter fra Teknik og Miljø, Kommunikation og Direktionsstaben.
Gruppen foreslår, at forberedelserne igangsættes med udgangspunkt i afviklingen af dåben i
2009, hvilket indebærer at det alene er i Møgeltønder by, Tønder Kommune foretager
ekstraordinære foranstaltninger.

Planlægningen tog i 2009 afsæt i, at udgifterne til de ekstraordinære foranstaltninger vedr.
udsmykning og renholdelse afholdes af det bestående budget, idet der blev meddelt en
tillægsbevilling til udgifter til bla. flagning, afspærring, pressetelt mv.

Økonomi
Der kan med udgangspunkt i forberedelserne og afvikling af dåben i 2009, opstilles følgende
"råbudget":

Flagning i Slotsgade og Schackenborgvej 15.000,00 kr
Afspærring, P-forbud og øvrig skiltelejning 110.000,00 kr.
Logo på henvisningsskilte
Afspærring og pressepools

5.000,00 kr
5.000,00 kr

Ekstraarbejder entreprenørafd. i forb.m. op- og nedtagning m.v. 50.000,00 kr
Renholdelse på dåbsdagen
P-plads

20.000,00 kr

5.000,00 kr

Brandberedskab

5.000,00 kr

Pressetelt -leje og IT-forbindelse

50.000,00 kr

Ialt 265.000,00 kr

Direktionsstaben indstiller,
at

ovenfor anførte rammer for Tønder kommunes afviklingen af arrangementet
godkendes

at

der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 265.000 kr.

at

finansiering sker af uforbrugte anlægsmidler fra 2011

26. april 2012
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Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 1:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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6. Godkendelse af vedtægter for Ejerforening Skærbæk
Fritidscenter, samt udpegning af 1 medlem til bestyrelsen.
04.04.00-P07-1916738-08

Sagsfremstilling
I forbindelse med opførelsen af Kunstnerhuset ved Skærbæk fritidscenter blev der bl.a. ført
drøftelser med BDO Kommunernes revision omkring organiseringen af Skærbæk fritidscenter,
idet det bl.a. skulle sikres at det kommunale tilskud blev udbetalt til Foreningen Skærbæk
Fritidscenter, og alene anvendt til foreningens formål.
Som konsekvens af disse drøftelser blev Skærbæk Fritidscenter besluttet delt op i 3
ejerlejligheder, således at Tønder Kommune samlet set ejer 69% af bygningsmassen,
Foreningen Skærbæk Fritidscenter 26% og Fonden Skærbæk Fritidscenter ejer 5% af
bygningsmassen.
Organisatorisk er centret forankret i en ejerforening "Ejerforeningen Skærbæk Fritidscenter"
og vedtægter for denne forening er nu udarbejdet og godkendt af de to øvrige
ejerlejlighedsindehavere Foreningen Skærbæk fritidscenter og Fonden Skærbæk Fritidscenter.
Kommunalbestyrelsen skal således nu ligeledes godkende disse vedtægter samt udpege et
medlem til bestyrelsen for ejerforeningen.

Bilag


Vedtægter for Ejerforeningen Skærbæk Fritidscenter



Oversigt over ejerlejligheder Skærbæk Friitidscenter.

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller,
at

vedtægterne for Ejerforeningen Skærbæk Fritidscenter godkendes, og

at

direktør Keld I. Hansen udpeges som medlem til bestyrelsen for ejerforeningen.

Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 10:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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7. Godkendelse af vedtægtsændringer for Rømøforeningen
20.13.00-P24-3-12

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2011 godkendt "Principper for selvejende
institutioners / foreningers drift af tiloversblevne kommunale bygninger". Heraf fremgår, at
Kommunalbestyrelsen kan overdrage en bygning eller bygningsdel samt yde et driftstilskud til
selvejende institutioner / foreninger. En forudsætning for dette er, at foreningen har et
almennyttigt formål, at Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægtsændringer samt
godkende anvendelse af formuen ved eventult ophør af den selvejende forening eller
institution.
Bestyrelsen for Rømøforeningen har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse i
Kommunalbestyrelsen. Disse vurderes at leve op til de nævnte krav.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Bilag


Vedtægter for Rømøforeningen

Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller,
at

vedtægtsændringer for Rømøforeningen godkendes, og

at

indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. april 2012, pkt. 2:
Indstillingen anbefales.
Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 11:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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8. Ansøgning fra TSF-Fodbold om renovering af en del af
lysbanerne
18.15.10-Ø40-1-12

Sagsfremstilling
TSF-fodbold ansøger/anmoder om at få renoveret det vestlige område af lysbanerne ved
Tønderhallerne. Området har hidtil været brugt til børnetræningen ud fra filosofien om, at de
yngste skal træne i trygge omgivelser i nærheden af klubhuset.
Området er det meste af tiden oversvømmet og kan ikke længere bruges til fodboldtræning.
Sammen med Team Vej, Park og Arealdrift er det vurderet, at det drænene der ikke længere
er funktionsdygtige og det medfører at vandet ikke kan løbe væk fra banerne. Der skal
formentlig anlægges nye dræn og brønde. Ansøger vurderer at det vil koste ca. 300.000 kr.
Renoveringen omhandler det vestlige areal af banerne, der udgør ca. 1,5 ha og svarer til ca.
20% af foreningens træningsareal.

Økonomi
På anlægsbudgettet for 2012 er der afsat 500.000 kr. til Tønder Stadion, hvoraf de 220.000
kr. er frigivet til planerne om nyt stadion/opvisningsbane.
Det oprindelige anlægsbudget var tænkt anvendt med 350.000 kr. til nyt stadion og 150.000
kr. til ekstraudgifter til afvanding/omdræning.
Iflg. oplysninger fra Team Vej, Park og Arealdrift var ekstraudgiften til afvanding/omdræning
tiltænkt området på den gamle opvisningsbane. Det nye stadion får en anden placering og her
er det ikke nødvendigt med ekstra dræning.
Teknisk Forvaltning vurderer at opgaven kan løses for 150.000 kr.
Opgaven bør løses i april/maj hvor der forventes at jorden er tør.

Bilag


Oversigtskort - grønne arealer Tønder



Ansøgning vedr. børneområdet

Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller,
at

der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på ialt 150.000
kr. til renovering af lysbanerne ved Tønderhallerne, og

at

anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Tønder Stadion

at

indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget 17. april 2012, pkt. 1:
Indstillingen anbefales.

26. april 2012

16

Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen

Referat

Christian Friis deltog ikke i sagens behandling.
Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 1:
Indstilles godkendt, idet Henning Schmidt afventer stillingtagen.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt

26. april 2012
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9. Strategiplan for udvikling af Tønder Kommune som science
kommune
17.01.00-A00-4-12

Sagsfremstilling
Tønder Kommune er en del af projekt "Science Region Syddanmark" som følge af, at
borgmestrene i Region Syddanmark på Kommunekontaktudvalgets møde d. 29. april 2011
drøftede, hvordan kommunerne i Region Syddanmark i fællesskab kan arbejde for at skabe en
region, hvor uddannelse og erhvervsudvikling går hånd i hånd. Drøftelsen endte med en
beslutning om, at Region Syddanmark kontakter kommunerne for at afklare deltagelse i
projekt "Science Region Syddanmark".
Deltagelsen i projekt "Science Region Syddanmark" ligger i tråd med det udviklingsområde i
Tønder Kommunes Strategiplan 2012-2015, der har fokus på indgåelse af strategiske
partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesområde. Den kommunale
skolepolitik har også fokus på science og det naturfaglige område. Styrkelse af det naturfaglige
område herunder inddragelse af Nationalparken som en naturlig del af undervisningen er et af
de indsatsområder, der blev vedtaget i forbindelse med kommunens gældende skolepolitik.

Til at forene arbejdet med de 3 områder, så der udarbejdes og implementeres en kommunal
sciencestrategi med tanke for de strategiske partnerskaber og det skolepolitiske indsatsområde
har Børn og Skoleforvaltningen behov for en medarbejder med specifikke naturfaglige
kompetencer. Forvaltningen vurderer, at der er behov for ansættelse i en 0,2 stilling fra 1.
august 2012.

Økonomi
Lønudgiften fra 1. august tlil 31. december 2012 udgør ca. 40.000 kr.
Den årlige lønudgift udgør 95.000 kr.

Skole- og dagtilbudschefen indstiller,
at

ansættelse af naturfaglig medarbejder med 0,2 stilling godkendes,

at

lønudgiften fra 1. august til 31. december 2012 afvikles inden for Børn og
Skoleforvaltningens egen ramme,

at

den årlige lønudgift på 95.000 kr. fremadrettet findes indenfor den eksisterende
ramme, alternativt indgår som et udvidelsesforslag til Børn- og
Skoleforvaltningens ramme i forbindelse med budgetlægningen for 2013, og

at

indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Direktionen, 29. marts 2012:
Udgiften skal finansieres indenfor skoleområdets økonomiske ramme.

Børn- og Skoleudvalget, 10. april 2012:
Indstillingen anbefales.

26. april 2012
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Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 12:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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10. Sammenlægning af Østre Børnehave og Vuggestuen
28.06.00-G01-8-11

Sagsfremstilling
Østre Børnehave er en selvejende institution beliggende på Digevej 1B, Tønder. Vuggestuen er
en kommunal institution beliggende på Digevej 3, Tønder. I "Handlemuligheder til
gennemførelse af Masterplanen" fra 2010 indgår oplæg til sammenlægning af de to
institutioner. For at denne sammenlægning er mulig skal Østre Børnehave opgive selvejet og
overgå til kommunal institution. Samtidig med nedlæggelse af Østre Børnehave foreslås
oprettet en sammenlagt kommunal institution pr. 1. juni 2012, der tilsammen udgør en filial i
områdeinstitutionen i Tønder. Personalet i Østre Børnehave overgår pr. 1. juni 2012 til
kommunal ansættelse.

Af vedtægterne for Østre Børnehave §13 fremgår: " Ved institutionens nedlæggelse skal dens
formue med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Tønder
Kommune anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge."
Bestyrelsens indstilling er, at de ønsker at nedlægge den selvejede institution og blive
kommunal institution som en del af Tønder områdeinstitution. Det er bestyrelsens ønske, at
institutionens formue pr. 31. maj 2012 stilles til rådighed til bl.a. etablering af fælles p-plads
og nyt indgangsparti ved sammenlægningen af de to institutioner.

Der er behov for en ledelsesmæssig omorganisering ved sammenlægningen. En sådan
omorganisering er drøftet med BUPL med respekt for nuværende ansatte ledere og sikrer, at
begge de sammenlagte institutioner bliver en del af den fremtidige ledelse i område Tønder.
I en to-årig periode ansættes en afdelingsleder for vuggestuedelen, hvorefter organiseringen
evalueres. Lønudgiften til afdelingslederen afholdes indenfor dagtilbudsområdets økonomiske
ramme.

Der er udarbejdet en tids - og handleplan for sammenlægningsprocessen.

Lovgrundlag
Vedtægter for Østre Børnehave
Lov om virksomhedsoverdragelse

Økonomi
Den selvejende institution har haft en gæld på 815.000 kr. Bestyrelsen har ansøgt
Vajsenhusets legat om eftergivelse af gælden. Ansøgningen er behandlet af Socialudvalget den
31. januar 2012, og gælden er eftergivet.
Der er ingen hæftelser på ejendommen Digevej 1B

Overførselsbeløbet fra Østre Børnehave for 2011-12 er på 312.427 kr. Det endelige
overførselsbeløb udregnes med skæringsdato den 1. juni 2012 og overføres til
områdeinstitutionen i Tønder.

26. april 2012
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Bilag


Tids - og handleplan for sammenlægning



Ansøgning fra Øster Børnehave om overgang til kommunal institution



Høringssvar fra Vuggestuen

Skole- og dagtilbudschefen indstiller,
at

Østre Børnehave nedlægges som selvejende institution med virkning fra 31. maj
2012,

at

der pr. 1. juni 2012 oprettes en filial under Tønder områdeinstitution som en
sammenlægning af nuværende Østre Børnehave og Vuggestuen, og

at

indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Skoleudvalget, 10. april 2012, pkt. 6:
Indstillingen anbefales.
Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 13:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Sagen blev trukket af dagsordenen
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11. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 056-330 og
Kommuneplantillæg nr. 07-330 for Øster Højst Børnecenter
01.02.00-K04-1-12

Sagsfremstilling
Der forelægges lokalplan nr. 056-330, Kommuneplantillæg nr. 07-330 og Miljøvurdering for
Øster Højst børnecenter til endelig vedtagelse.
Indtil videre er der svar fra Ribe Stift, som ikke har nogen bemærkninger - og som bl.a er
tilfredse med bygningshøjden.
Der er også svar fra MuseumSønderjylland, som anbefaler prøvegravning af området, da
området ligger tæt på åen og da der tidligere er gjort oltidsfund i området.
Planen indstilles til politisk behandling, fordi der er behov for at få byggeriet i gang hurtigst
muligt.
Der gøres opmærksom på, at da der er ingsigelser, skal der gå 4 uger efter indsigelses
periodens ophør inden planen kan vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Planloven

Bilag


LP Øster Højst 23-03-2012



KPT 07-330 - Øster Højst - 23-03-2012



MV Screening

Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller,
at

Kommuneplantillæg og lokalplan anbefales vedtaget endeligt,

at

sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig
vedtagelse.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2012, pkt. 11:
Indstillingen anbefales
Frede Jensen deltog ikke i mødet
Økonomiudvalget, 19. april 2012, pkt. 15:
Indstilles godkendt.
Ib Lindegaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning
Indstillingen godkendt
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12. Nedrivning af bygning
82.02.00-G10-1-12
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13. Udlejning af bygning
17.01.04-P16-27-11
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14. Personsag
81.00.00-A21-4-12
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Bilag


Notat til DIR 29.03



Overførsler af driftsbevillinger fra 2011 til 2012



Notat til DIR 29.03 anlæg



Beretning nr 12 lb 2011



Spørgsmål og svar



supplerende spørgsmål



Svar fra Cowi



Revideret model for samling af administrationen 18. april 2012



Vedtægter for Ejerforeningen Skærbæk Fritidscenter



Oversigt over ejerlejligheder Skærbæk Friitidscenter.



Vedtægter for Rømøforeningen



Oversigtskort - grønne arealer Tønder



Ansøgning vedr. børneområdet



Tids - og handleplan for sammenlægning



Ansøgning fra Øster Børnehave om overgang til kommunal institution



Høringssvar fra Vuggestuen



LP Øster Højst 23-03-2012



KPT 07-330 - Øster Højst - 23-03-2012



MV Screening
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