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Sagsnr. i ESDH:
22/327
Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere
om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.
Sagsfremstilling
Årshjul
Årshjul for Økonomiudvalget er vedlagt som bilag.
Temadrøftelse i byrådet 26. oktober
I forbindelse med godkendelse af mødeplanen er der lagt en 4 timers temadrøftelse ind den 26.
oktober. Det er forventningen, at byrådet her kan afholde den ønskede årlige styringsdialog om
2030-målene, hvor forvaltningen vil præsentere status på mål og succeskriterier bl.a. ved hjælp af
målinger, vurderinger og cases. Samtidig vil byrådet få lejlighed til at vurdere om retningen for det
videre arbejde med 2030-målene skal justeres.
Hjemtagning af rengøringen på fem lokaliteter i Farum
Med budget 2020 blev det besluttet at hjemtage rengøringen på 5 lokaliteter i Farum,
Lyngholmskolen, Stavnsholtskolen, Solvangskolen, Farum Arena og Jobcenter Furesø, pr. 1.
oktober 2020 – og at effekterne af hjemtagningen skulle evalueres senest med udgangen af 2022.
Resultatet af evalueringen er samlet i en rapport (bilag 2), som af diskretionshensyn til brugerne og
rengøringsassistenterne på de fem lokaliteter er et lukket bilag. Rapportens hovedkonklusioner kan
læses i en sammenfatning (bilag 1), som er et åbent bilag.
Indkaldelse af stedfortræder
Tine Hessner (Radikale Venstre) har oplyst, at hun er forhindret i at deltage i
Økonomiudvalgsmødet den 17. maj 2022 på grund af lovligt forfald (arbejde). Anders Medum
Groth er indkaldt som stedfortræder. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt
betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. den kommunale styrelseslov.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget




Tager orienteringen til efterretning
Godkender at Tine Hessners forfald berettiger til indkaldelse af stedfortræder
Godkender at Anders Medum Groth indtræder som stedfortræder ved Økonomiudvalgets
ordinære møde den 17. maj 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022
Godkendt at Tine Hessner har lovligt forfald, og at Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.
Borgmesteren orienterede herudover:


Program for temadrøftelse den 26. oktober
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Evaluering af hjemtagningen af rengøringen på fem lokaliteter.
Den fælleskommunale budgetkoordinering og udsigterne i forhold til 2023 og frem samt
forhandlingerne med Regeringen om Økonomiaftale for de kommende år.
KL’s cheføkonomi giver oplæg om den kommunale budgetlægning den 22. juni. Byrådet
inviteres.
FCN ønsker at bygge op på stadion og evt. lave flere kunstgræsbaner
Udskydelse af enkelte vedligeholdelsesopgaver pga. markedssituationen inden for byggeriet
Der arbejdes videre med leje/frasalg af Smedegade 5. Dialogen er i gang med interessenterne
Der er sendt redegørelse ud om status på beskyttelsesrum/sikringsrum
Erhvervstræf den 19. maj i Hangar 2
Folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, hvor der er stort fremmøde til afstemning pr. brev.
Rekruttering af ny kommunaldirektør. Tidsplanen justeres, så der arbejdes med genbesættelse
fra den 1. oktober. Der blev orienteret om ansvarsfordelingen af opgaverne i perioden frem til
ny kommunaldirektør tiltræder. Fordelingen sendes ud til Byrådet.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder i borgmesterens orientering.
Afbud:
Tine Hessner

Bilag:
12816931
22816988
3-

Åben
Åben

ØU Årshjul - maj 2022

Sammenfatning af hovedkonklusionerne fra evaluering af
hjemtagning af rengøringen på fem lokaliteter i Farum
Lukket Evaluering af hjemtagning af rengøring på fem lokaliteter i
Farum

(47905/22) (H)
(47946/22) (H)
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()

