Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

S id el

Dagsorden for møde i

Økonomiudvalget
Mandag d. 21-10-2002 kl. 14.30 i udvalgsværelse II
Deltagere:
Ole Find Jensen
formand
Kirsten Andersen
Lissi G. Pedersen
Jan Ohlsson
Erik Sejersten Jensen
Svend Erik Isakson
Lise Thygesen
Mødet
hævet kl.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 214 til 232 inkl.
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Punkt 214
Mode OK d. 21-10-2002
Journalnr. BM-00.01S03

Sagsid: 16635

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002
Økonomi:
Bilag:
•
•

Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2002 pr. 7. oktober 2002 (16635a)
Oversigt over likviditetsudvikling 1999-2002 (16635b)

Sagsfremstilling:
Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget
2002, opgjort pr. 7. oktober 2002, samt oversigt over udvikling i likviditeten til og med september
2002 .

Tillægsbevillingsoversigten udviser tillægsbevillinger på -3.460.520 kr. Heraf vedrører 425.000
materielanskaffelser, som medfører, at materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende
beløb. Den væsentligste årsag til resultatet er låneoptagelse på 3,6 mio. kr.
Oversigten tager ikke højde for forbrug af opsparede overskud ud over det bevilgede forbrug til
materielgården. Opsparede overskud udgør i alt 3.005.186 kr. Ligeledes er udgifter og indtægter,
netto 6.415.531 kr. vedr. Leve- og Boprojektet ikke medtaget.
Likviditetsoversigten viser, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder har været ca.
5,7 mio. kr. mod en gennemsnitlig likviditet i 2001 på -0,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet
for samme periode 1 år tilbage var -4,4 mio. kr.

Beslutning:

Besvaret;,
Sagen til:
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Punkt 215
Møde OK d. 21-10-2002
Journalnr. BM-25.00.00A06 Sagsid: 13865

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Fælleskommunal Skatteligning
Økonomi:
Bilag:
•

Tillæg til protokollat til Samarbejdsaftale om fælles skatteadministration mellem Frederikssund,
Jægerspris, Slangerup og Ølstykke kommuner (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
I forbindelse med overflytning af tjenestemænd fi-a den enkelte kommune til det fælles
skattesamarbejde har det på embedsmandsniveau været drøftet, hvorledes afregning af pension til
fratrådte tjenestemænd skulle afregnes.
Det blev aftalt, at udarbejde vedlagte tillæg til protokollat. Afregningen vil ske ved forholdsmæssig
fordeling af antal optjente pensioner i henholdsvis den afgivne kommune og skattesamarbejdet.
Administrationen den 14. oktober 2002
Det indstilles, at Økonomiudvalg og Byråd godkender det udarbejdede protokollat til
samarbejdsaftalen.

Besvaret:
Sagentil:

£)
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Punkt 216
Møde TMU d. 10-10-2002
Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 17599

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Lokalplan 71 - erhvervsområdet v/Over Dråby
Økonomi:
Bilag:
■ Forslag til Lokalplan nr. 71 for erhvervsområdet v/Over Dråby.
(bilaget er omdelt med intern post)

Sagsfremstilling:
Kommunens erhvervsareal ved Hyllestedvej i Over Dråby er næsten udbygget, idet der nu kun er et
ledigt areal tilbage ved nærgenbrugsstationen.
Afdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til ny lokalplan. Forslaget erstatter efter dets eventuelle
vedtagelse den gældende Lokalplan 18A og udvider arealet med ca. 4 ha. mod sydøst.
Det nye erhvervsareal er i privat eje, lokalplanen kan således realiseres på såvel privat som
kommunal foranledning.
Lokalplanen er tilpasset bestemmelserne i Lokalplan 18 A, dog er der udover arealudvidelsen grund
til at bemærke og drøfte følgende:
1. §3.2 fastsætter, at Byrådet kan tillade, at der på den enkelte ejendom opføres eller indrettes en
bolig, når denne anvendes som bolig for indehaveren og at boligen efter byrådets konkrete
vurdering er nødvendig for virksomhedens drift. Denne formulering er en skærpelse af
bestemmelsen i Lokalplan 18 A.
2. Lokalplanens østlige område, omfatter ca. 3 grunde far vejadgang til Hasselhøjvej og udlægges
til erhvervstyper med en særlig lav miljøbelastning ( kontor, udstilling og lign.) Arealet bør
fremtræde grønt og pænt ud mod Hasselhøjvej og således visuelt dominere indtrykket af
erhvervsområdet set fra Hasselhøjvej.
3. Det nye område vejbetjenes ved to blinde sydgående sideveje der tilsluttes ”Nørhaven”
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4. Lokalplanen angiver som eksempel, at der kan udstykkes 15 erhvervsgrunde. Imidlertid vil
grundene kunne udstykkes i et mindre/ eller større antal således, at grundene udstykkes og
byggemodnes i samme takt som der fremkommer ønsker om køb. Udstykningen skal således
følge princippet i planen og ske fra vest mod øst men således, at man i videst mulig udstrækning
kan tilpasse sig det enkelte ønske om køb. Forslaget vil indebære, at udlæg til byggemodning
minimeres.
Teknisk afdeling deii 1. oktober 2002
Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler, at lokalplanforslaget
fremlægges i offentlig høring.

Beslutning:
TMU anbefaler lokalplanforslaget til offentlig høring.
Desuden besluttes det at holde borgermøde om oplægget.

Møde i OK den 21-10-2002

Jr. nr.: _
Besvaret:

Sagen til:

$y
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Punkt 217
Mode OK d. 21-10-2002
Journalnr. BM-03.07054

Sagsid: 16962

Sagsbehandler: JK/CG

Fmd. init.

Serviceoverenskomst & Administrationsaftale mellem DAB og Jægerspris
Kommune.
Økonomi:
81.120 ki-.

Bilag:
•

Administrationsaftale er vedlagt sagen

Sagsfremstilling:
Dansk almennyttigt Boligselskab har fremsendt administrationsaftale vedr. lejemålene i Leve- og
Boenhederne.
DAB's ydelser omfatter følgende:
•
•
•
•

Udlejning og opkrævning af boligafgifter
Inspektion og vedligeholdelse af boligarealer
Økonomistyring
Sekretariatsvirksomhed

DAB opkræver et årligt forvaltningshonorar på 1.690,- kr. pr. lejemål - svarende til en samlede årlig
afgift på ca. 81.000 kr.
Jr. nr.:_______________

Aftalen har virkning fra d. 1. november 2002.
Administrationen den 15. oktober 2002

Besvaret:

@Y

Sapen til:

Administrationen indstiller, at administrationsaftalen med DAB godkendes.

V

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side 8

Punkt 218
Møde TMUd. 10-10-2002
Journahir. BM-01.03A21

Sagsid: 17405

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Flytning aflandzoneopgaven fra HUR til kommunerne
Økonomi:
Bilag;
1. Skrivelse af 7. august 2002 fra HUR til kommunerne (vedlagt sagen)
2. Vejledning i brug af regionplanens retningslinier ved landzoneadministrationen. (HUR) august
2002, (vedlagt sagen)
3. Skrivelse af 19. august 2002 fra Miljøminister Hans Chr. Schmidt til kommunerne, (vedlagt
sagen)
4. Udkast til Vejledning om landzoneadministrationen, jfr. Planlovens §34-38. Miljøministeriet 19.
august 2002, (vedlagt sagen)
5. Skrivelse af 25. juni 2002 fra Landsplanafdelingen om de væsentlige bestemmelser i
"ændringsloven” (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Planloven er ændret ved lov af 6. juni 2002 (lov nr. 383).
Kompetencen til at meddele tilladelser efter lovens § 35 (landzonetilladelser) overgår med virkning
ffa den 1. september 2002 fra HUR til kommunalbestyrelserne.
HUR overgår til at være høringspart for kommunerne i landzonesager og har til brug for
kommunernes administration af loven udsendt vedlagte vejledning i hvorledes kommunerne kan
opfylde planlovens forudsætning (lovens §9) om at landzonemyndigheden skal virke for
gennemførelsen af retningslinierne i regionplanen.
Det bemærkes, at Frederiksborg Amt også efter ændringslovens § 13 vil indgå som høringspart i
landzonesager. Formålet med denne bestemmelser er at sikre, at de hensyn som amterne skal
varetage, bliver indraget i sagsbehandlingen.
HUR forventer at have færdigbehandlet verserende sager inden årsskiftet og vil aflevere disse sager
til kommunerne sammen med sager, der afsluttede og arkiverede. HUR har kun haft
landzonekompetencen i 2 år, man finder det derfor praktisk, at disse sager overdrages til
kommunerne.
Ældre sager frem til 1989 er afgjort af Hovedstadsrådet og sager ffa perioden 1990- 2000 er
behandlet af Frederiksborg Amt, der således i arkivmæssig henseende dækker perioden fra 1970 til
2000.
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Miljøministeren oplyser i skrivelse af 19. august 2002, at Landsplanafdelingen i et samarbejde
mellem KL og kommunerne vil foretage en evaluering af udviklingen i landzonen efter
lovændringen.
Afgørelser om sager i landzone kan fortsat påklages til Naturklagenævnet.
Cirkelkommuneme vil afholde informationsdag for de relevante sagsbehandlere ligesom en ”Erfagruppe” forventes nedsat med henblik på at følge udviklingen på området og støtte og udvikle
behandlingen af sagerne i landzonen.
Ændringsloven betyder, at visse sager ikke længere vil forudsætte en ”zonetilladelse”, men
landzonebestemmelsernes hovedformål er fortsat at forhindre ukontrolleret bebyggelse i det åbne
land og bevare værdifulde landskaber.
Det åbne land er omfattet af en række sektorlove, der administreres af andre myndigheder
eksempelvis naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven og landbrugsloven.
Det vil være uhensigtsmæssigt for en ansøger såfremt sagsbehandlingen ikke tidligt søges
koordineret mellem myndighederne, men ændringsloven angiver ikke nærmere retningslinier for
denne koordinering.
Landzonesageme skal vurderes konkret. I vurderingen bør indgå lovens formålsbestemmelser, den
hidtidige praksis i tidligere afgørelser ligesom vejledninger for administrationen af loven vil være et
godt redskab.
Landzonesager vil være indbyrdes forskellige, også derfor forudsættes en konkret vurdering af den
enkelte sag ud fra den hensigt som loven tilsigter at varetage.
HUR oplyser, at man ikke har opstillet formelle retningslinier for administrationen af zonesager og
at man ikke kender sådanne retningslinier fra andre administrationer.
Det vil kunne understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre kontinuiteten i afgørelserne såfremt
afgørelserne registreres og der udarbejdes beskrivelser af hvilke forhold der er inddraget og evt.
hvorledes de er vægtet i sagsbehandlingen.
Byrådet bør træffe beslutning om kompetencefordeling i forhold til afgørelser i zonesager.
Teknisk Afdeling den IX. september 2002
Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget over for Byrådet anbefaler:
•

At kompetencen til at afgøre landzonesager tillægges Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning:
TMU anbefaler indstillingen til byrådets godkendelse.

f
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Jr. nr.:____
Besvaret:
Sagen til:_
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Punkt 219
Mode TMUd. 10-10-2002
Journalnr. BM-01.03.04G01 Sagsid: 17039

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Ansøg, efter Planlovens zonebest. til etabi. af 2 boligenheder å 150 m2 på
matr.nr. 10 D Krogstrup
Økonomi:
Bilag:
1.
2.
3.
4.

Ansøgning dateret 19. august 2002 fra Svanholm Gods. (vedlagt sagen)
Udtalelse af 6. september 2002 fra Hovedstadens udviklingsråd (HUR), (vedlagt sagen)
Udtalelse af 16. september 2002 fra Tisvilde Skovdistrikt, (vedlagt sagen)
Udtalelse af 23. september 2002 fra Frederiksborg Amt. (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Beboerkollektivet Svanholm ansøger om "zonetilladelse” til at opføre 2 boligenheder på hver ca.
150 m2på ovennævnte ejendom, der har et samlet areal på 14.510 m2.
På arealet ligger i forvejen en beboelsesbygning, der er indrettet med 3 boliger.
Ejendommen ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse og i nær tilknytning til
Solbakkeskolen (mellem skolen og Dalby byområde).
Boligenhederne tilsluttes eksisterende stikvej, der udmunder på Solbakkevej.
Projektet er et led i kollektivets indsats for at tilvejebringe flere gode boliger for beboere der er
tilsluttet kollektivet, samt ældre beboere der ikke længere er erhvervsaktive.
Den ansøgte bebyggelse ligger i tilknytning til andre boliger og mellem skolen og Dalby byområde.
Det ønskede byggeri vil således ikke kunne opfattes som en egentlig flytning af bygrænsen, ligesom
indplacering af bygningerne som ønsket efter afdelingen vurdering ikke vil have uheldige
landskabsmæssige konsekvenser. Den nødvendige infrastruktur forefindes (vand, kloak, el). Der er
ikke vejadgangsmæssige problemer i forbindelse med det ansøgte, idet eksisterende udkørsel fra
Svanholms ejendom anvendes. Der er ikke forhold, i forbindelse med de indhentede udtalelser, der
taler imod at meddele den ansøgte zonetilladelse.
Det ansøgte ses ikke at være i modstrid med de hensyn, som byrådet skal varetage i forbindelse
afgørelser i sager om tilladelse efter Planlovens bestemmelser i §§34-38. Det ansøgte understøtter
udviklingen i et landsbysamfund med alle almindelige typer af service og er således i
overensstemmelse med regeringens mål om at understøtte udviklingen i landdistrikterne.
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Det bemærkes at udvalget har behandlet sagen efter tidligere lovgivning (maj, 2002), men (HUR)
har ikke kunnet færdigbehandle sagen. Derfor forelægges sagen på ny for Jægerspris Kommune, nu
i egenskab af ”zoneinyndighed” . Udvalget har tidligere anbefalet det ansøgte.
Teknisk Afdeling den 26. september 2002
Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget over for Byrådet anbefaler, at det ansøgte imødekommes
med tilladelse efter Planlovens zonebestemmelser i §§34-38.

Beslutning:
Indstillingen godkendt.

Møde i OK den 21-10-2002

Jr. nr.:
Besvaret;
Sagen til:

By
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Punkt 220
Møde TMU d. 10-10-2002
Journalnr. BM-06.01.20P24 Sagsid: 17638

Sagsbehandler: TJ/TF

Fmd. init.

Forslag til vedtagelse af regulativ for tømningsordning for hustanke.
Økonomi:
Den kommunale tømningsordning betales af brugerne. Brugemes bidrag til ordningen opkræves for
det meste over ejendomsskatten, men i nogle tilfælde også ved særskilt opkrævning. Brugemes
bidrag skal dække alle udgifter forbundet med den fælles ordning, dvs. udgifter til administration,
tømning, behandling og bortskaffelse af slam.

Bilag:
■ Forslag til tømningsregulativ

Sagsfremstilling:
Teknik- og Miljøudvalget bedes tage stilling til det vedlagte forslag til tømningsregulativ.
Byrådet har med vedtagelsen den 30. september 2002 af spildevandsplanen for det åbne land
besluttet, at der skal etableres en kommunal tømningsordning for hustanke (bundfældningstanke).
I regi af det fælles spiIdevandssamarbejde arbejdes der i øjeblikket på et fælles udbudsmateriale for
en kommunal tømningsordning for hustanke i fem af Bycirklens kommuner. Som den kommune,
der repræsenterer størstedelen af den opgave, der nu udbydes i fællesskab, har Jægerspris kommune
påtaget sig en koordinatorrollen samt ansvaret for bl.a. udformningen af udbudets "Særlige,
Betingelser”.
Udbudsmaterialet omfatter et tømningsregulativ for hver af de deltagende kommuner. Udbuddet vil
blive gennemført i løbet af efteråret og vinteren, og det er planen, at ordningerne med en fælles
entreprenør skal træde i kraft i foråret 2003.
I henhold til spildevandsbekendtgørelsen (§ 48) skal forskriften for den kommunale
tømningsordning fastsættes i et tømningsregulativ, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen.
De vigtigste punkter i tømningsregulativet er følgende:
1) Tømningshyppighed fastsættes individuelt for bundfældningstanke. Perioden mellem hver
tømning forventes at blive 1-2 år for helårsbeboelse og 2-4 år for sommerhuse.
2) Ordningen er fuldt brugerbetalt, og bidraget til de ordinære tømninger betales over
ejendomskatten. Opkrævning for øvrige tømninger sker med (entreprenørens) udsendelse af
særskilte regninger.
3) Alle ejendomme med bundfældningstank beliggende uden for privat eller offentligt kloakopland
er omfattet af ordningen.
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4) Til trods for indførelsen af en kommunal tømningsordning er det stadig ejerens ansvar, at
spildevandsanlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder at bestille ekstra tømninger om
nødvendigt.
Teknisk afdeling den 25. september 2002
Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at forslaget til tømningsregulativ anbefales over for
Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:
Anbefales.

Møde i OK den 21-10-2002

Jr. nr.:
Besvaret:
Sagen til:

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side 15

Punkt 221
Mode TMU d. 10-10-2002
Journalnr. BM-06.01.05P16 Sagsid: 17177

Sagsbehandler: TJ/TF

Fmd. init.

Spildevandsanlæg - Tørslev Hage
Økonomi:
Bilag:
■ Forslag til tillæg til spildevandsplan for det åbne land gældende for Tørslev Hage

Sagsfremstilling:
Offentlighedsfasen for forslaget til ny spildevandsplan for Tørslev Hage, som blev godkendt på
udvalgets møde den 6. juni, er nu overstået.
Frederiksborg Amt har som den eneste benyttet lejligheden til at kommentere forslaget, da det
vurderes, ”at tillægget til spildevandsplanen for det åbne land er i overensstemmelse med
regionplanens retningslinier
Forslaget for Tørslev Hage er dermed klar til endelig vedtagelse som et tillæg til spildevandsplanen
for det åbne land.
Teknisk Afdeling den 24. september 2002
Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at forslaget anbefales over for Økonomiudvalg og
Byråd.

Beslutning:

Jr. nir.:
Besvaret:

Ajibefales til endelig godkendelse.

Møde i OK den 21-10-2002

B agen til:
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Punkt 222
Møde TMU d. 10-10-2002
Journallir. BM-07.01.06P27 Sagsid: 14586

Sagsbehandler: KBD/TF

Fmd. init.

Godkendt interessentskabsaftale for Affaldsselskab, Fr.borg Amt Vest I/S
(AFA V I/S)
Økonomi:
Bilag:
•
•
•
•

Forslag til tillæg nr. 1 til interessentskabsaftale for Affaldsselskab, Frederiksborg Amt Vest I/S
(AFAV I/S) (vedlagt sagen),
Udtalelse fra Tilsynsrådet af 20.09.2002 (vedlagt sagen)
Interessentskabsaftale for Affaldsselskab, Frederiksborg Amt Vest I/S (AFAV I/S) af 19.
november 1998 (vedlagt sagen)
AFAV's indstilling vedr. ændring af interessentskabsaftalen (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:
AFAV's bestyrelse har den 13. september 2002 besluttet at anbefale interessentkommunerne, at
AFAV's omkostninger til håndtering af affald ffa erhverv og institutioner fordeles
interessentkommuneme imellem i forhold til antallet af ejendomme med erhverv og institutioner i
stedet for som i dag i forhold til ækvivalent indbyggertal (indbyggertal + 14 antal fritidsboliger).
Den ændrede omkostningsfordeling kræver en ændring af § 17 og § 18 i interessentskabsaftalen, og
AFAV har udarbejdet vedlagte forslag til tillæg nr. 1 til interessentskabsaftalen. Tillægget har været
forelagt Tilsynsrådet, der ikke havde bemærkninger hertil.
Såfremt alle interessentkommuner godkender tillægget, ændres taksterne for 2003:
A-taksten ændres fra 92,87 til 86,76 pr. ækvivalent indbygger
E-taksten fastsættes til 125 kr. pr. erhvervs- og institutionsejendom, jfr. ESR-registret
Der er ikke tale om en ændring af gebyrets størrelse og sammensætning, men kun om målgruppen
og måden gebyret opkræves på.
Da der kan forekomme væsentlige ændringer i størrelsen af gebyret i løbet af 2003, eksempelvis
som følge af en eventuel fusion mellem AFAV og Nordforbrænding eller at miljøministeriet opgiver
bioaffaldsstrategien, foreslår Teknisk Afdeling imidlertid, at der i Jægerspris Kommune ikke internt
vil blive ændret på opkrævningsmåden i 2003, men at man afventer ejendomsskatterne for 2004.
Denne fremgangsmåde vil ikke have nogen betydning for AFAV, men har den fordel at der laves en
samlet ændring af gebyret og ikke løbende op- og nedjusteringer.
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Teknisk Afdeling den 26. september 2002
Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Byrådet, at godkende ændringen af §
17 og § 18 i interessentskabsaftalen for Affaldsselskab, Frederiksborg Amt Vest I/S (AFAV I/S).

Beslutning:
Anbefales til byrådets godkendelse.

Møde i OK den 21-10-2002
n i

Æ~we m

Jr. nr.:
Besvaret:
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Punkt 223
Møde i SU d. 08-10-2002
Journalnr. BM-16.28.02047 Sagsid: 17356

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Kommunal betaling for sygdomsbehandling

Økonomi:
Bilag:
Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet - lov nr. 142 af 25. marts 2002 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Folketinget har på foranledning fra Indenrigs- og sundhedsministeren vedtaget en lovændring til lov
om sygehusvæsenet, der gør det muligt for kommunerne at betale for sygdomsbehandling.
Ifølge lovens § 4c fremgår det af stk. 1 :
”En kommunalbestyrelse kan, når sociale hensyn taler herfor, træffe beslutning om at afholde
udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes i det amtskommunale
sygehusvæsen, til personer, der har bopæl i kommunen.
Stk. 2 Udgifter efter stk, 1 kan ikke dækkes vedforsikring. "
Formålet med lovforslaget er i overensstemmelse med regeringsgrundlaget at give kommunerne
mulighed for efter konkret og individuel vurdering at betale for sygdomsbehandling af deres borgere
på f.eks. privat sygehus eller klinik i udlandet.
Den enkelte kommunalbestyrelse har frihed til selv at beslutte, hvorvidt den ønsker at udnytte denne
adgang til at tilbyde sygdomsbehandling til kommunens borgere, og i hvilket omfang.
Lovændringen er et led i regeringens samlede indsats mod ventetiderne i sygehusvæsenet. Vente
tiderne har først og fremmest konsekvenser for de ventende patienter, men har også samfunds
mæssig betydning. Ventetid kan medføre sociale konsekvenser af forskellige art: sygefravær,
udstødelse af arbejdsmarkedet, plejebehov for kommunerne m.m., som bl.a. udløser offentlige
udgifter til dagpenge og andre sociale udgifter.
Med lovændringen er der ikke ændret på opgavefordelingen, idet det fortsat er amtskommunerne,
der varetager sygehusvæsenet efter sygehusloven. Regeringen har således generelt ikke hjemlet
mulighed for at betale for alle borgeres behandling på sygehus, men har fundet det rimeligt at
kommunerne i individuelle tilfælde kan aktiv betale for en behandling, der løser problemet med
personer på passiv forsørgelse (f.eks. sygedagpenge) p.g.a. ventetider til en offentlig
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sygdomsbehandling. Det vil fortsat helt overvejende være amternes opgave at sørge for og
finansiere borgernes sygehusbehandling.
I forhold til lovens økonomiske konsekvenser er der ikke fra regeringens side afsat midler til
finansiering af disse nye kommunale udgifter, idet loven, dels ikke medfører en pligt for
kommunerne, men alene en ret til at betale for sygdomsbehandling ud fra en vurdering af de sociale
konsekvenser, og dels er det regeringens opfattelse, at loven vil reducere de kommunale udgifter til
eks. sygedagpenge og vil i nogle tilfælde betyde en mindre udgift for kommunen.
Arbejdsmarkedsafdelingen har på baggrund af den aktuelle sagsstamme undersøgt, hvor mange
personer, der vil kunne fa glæde af en kommunal betaling for sygebehandling. P.t, vil der være 5
personer, der kunne have været et emne i forhold til en kommunal betaling for sygebehandling.
Det er afdelingens vurdering, at det vil være vanskelig at administrere en ordning om kommunal
betaling til sygebehandling, idet på hvilket tidspunkt i borgernes sygdomsforløb skal kommunen gå
ind med et betalingstilsagn - skal dette ske, når amtets sygehusvæsen ikke kan overholde sine mål
for ventetid til en bestemt operation?
I debatten om betaling for sygebehandling skal arbejdsmarkeds afdelingen samtidig foreslå at
udvalget drøfter, hvorvidt kommunen i forbindelse med det frie sygehusvalg skal yde transport til
behandling indenfor landets grænser som et stående tilbud til borger på passiv forsørgelse. Det er
afdelingens vurdering, at et tilbud om betaling af transport til behandling vil medføre at Jægerspris
borgerne i et større omfang med det frie sygehusvalg ønsker deres behandling på det sygehus, der
hurtigst kan f.eks. udføre en operation. Dette kommunale tilbud vil være en beskeden udgift til
transport og måske have en større gavnlig effekt, hvis lægerne i området vidste at denne mulighed er
tilstede, fremfor betaling for borgernes behandling på sygehus.
Budget- og regnskabsafdelingen den 25. september 2002
Der er ikke afsat budget i 2002 og årene frem til dækning af eventuelle udgifter foranlediget af den
nye lovgivning.
Arbejdsmarkedsafdelingen den 25. september 2002
Socialudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt Jægerspris kommune fremover skal betale for
sygdomsbehandling, når sociale hensyn taler herfor, eller om der alternativt skal ydes
transportgodtgørelse i forbindelse med det frie sygehusvalg inden for landets grænser f.eks, med
billigste offentlige transportmiddel eller laveste kilometergodtgørelse til bil.
Såfremt socialudvalget positivt ønsker at betaling for sygdomsbehandling eller transport til
sygehusbehandling skal være en mulighed, skal der samtidig budgetmæssigt tages stilling til
finansiering af udgiften, idet der budgetmæssigt ikke er afsat midler til formålet på dette års budget,

Beslutning:
Socialudvalget anbefaler, at der ydes transportgodgørelse jfr. Arbejdsmarkedsafdelingens forslag af
25. september 2002.

W -
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Udgiften til transport søges finansieret via budgetopfølgning. Udgiften kan p.t. ikke anslåes, da
behovet ikke kendes.

Møde i OK den 21-10-2002

Jr. nr.:___....
Besvaret:
Sagen til: j_
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Punkt 224
Møde BK d. 10-10-2002
Journalnr. BM-81.01.03P23 Sagsid: 17669

Sagsbehandler: PBA/SKO

Fmd. init.

Børnehaven Strandhøj
Økonomi:
Bilag:
■ Brev fra BUPL/PMF om personalepolitiske forhold.
■ Notat om den aktuelle situation på Strandhøj.

Sagsfremstilling:
Forældrebestyrelsen i børnehaven Strandhøj har henvendt sig til Børne- og kulturudvalget i brev af
14. august 2002.1 brevet påpeger bestyrelsen, at institutionen er for lille til at kunne fungere på de
almindelige regler for personalenormering og udtrykker ønske om fastfiysning af
personalenormeringen på niveauet for 30 børn samt ressourcer til personaleudvikling på baggrund af
de senere års omtumlede tilværelse med lange perioder uden egen leder.
På baggrund af brevet er der den 26. september afholdt møde mellem formanden for Bøme- og
kulturudvalget og Strandhøjs forældrebestyrelse,
Bøm- og ungeafdelingen har i hele institutionens levetid arbejdet med de løbende problemstillinger
på Strandhøj. Disse er karakteriseret af:
•

•
•
•

Institutionens beliggenhed gør det vanskeligt at rekruttere personale, fx er det nødvendigt for
ikke-lokale medarbejdere at have egen bil til rådighed for at kunne møde i et typisk skiftende
arbejdsskema.
Institutionens beliggenhed gør det meget svært at skaffe ikke-lokale vikarer og faktisk umuligt
at finde vikarer med kort varsel og til fa timer.
Institutionens beliggenhed gør den meget følsom over for udsving i bømetallet i lokalområdet.
Samarbejdsproblemer og høj sygelighed i personalegruppen som følge at hyppige problemer
med at fa en mødeplan til at nå sammen. En selvforstærkende ond cirkel.

Der har derfor igen og igen været store problemer med både rekruttering og fastholdelse af
personale.
Institutionen har gennem det seneste år været yderligere belastet af en række sammenfald af
sygdom og samarbejdsproblemer.

f
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På et møde i starten af august 2002 meddelte lederen bestyrelsen, at det fagligt set er umuligt at
drive institutionen forsvarligt på de givne vilkår. Denne vurdering støttes af børn- og
ungeafdelingen.
Som det fremgår af bilaget, er det de faglige organisationers opfattelse, at den nuværende situation
er personalepolitisk uholdbar og at Strandhøj ikke kan fortsætte på det nuværende driftsgrundlag.
Denne vurdering støttes af bøm- og ungeafdelingen.
Helt aktuelt er der indmeldt 28 børn i børnehaven. De foreløbige tal for 2003 viser, at der, med de
kendte bøm, om et år vil være ca. 21 børn i børnehaven. Da Kragebakken samtidig vil have ledige
børnehavepladser, kan det ikke forventes, at Strandhøj får børn fra andre steder end lokalområdet.
Samlet set har kommunen brug for en del af Strandhøjs kapacitet i lokalområdet.
Bømetallet har de sidste to år været på henholdsvis 28,12 og 28,40 i gennemsnit pr, år. Dette er ret
tæt på bestyrelsens ønske om en fast normering til 30 bøm. Det er bøm- og ungeafdelingens
vurdering, at der skal en langt højere personalenormering til at kompensere for Strandhøjs
problemer med rekruttering og fastholdelse.
En børnehaveplads koster i 2003 kr. 41.464. En fast normering til fx 35 bøm ville betyde en årlig
merudgift på ca. kr. 400.000 i forhold til det forventede gennemsnit på ca. 25 i 2003.
Budget- og regnskabsafdelingen den 1. oktober 2002
Ved en udvidelse af bømetallet vil den i budgettet indregnede besparelse på tomme pladser være
svær at opnå.
Børn- og Ungeafdelingen den 27. september 2002
Bøm- og ungeafdelingen kan alene se to muligheder:
•

Bevilling af de nødvendige midler til en tilstrækkelig særnormering p.g.a. de særlige forhold.

•

Nedlæggelse af Strandhøj som selvstændig institution og overførsel af børn og personale til
Kragebakken, som så kan anvende Strandhøj i sit samlede tilbud efter nærmere aftale.

Fremlægges til drøftelse og stillingtagen..

Beslutning:
Børne- og kulturudvalget anbefaler, at administrationen arbejder videre med forslaget om
nedlæggelse af Strandhøj som selvstændig institution og overførsel af bøm og personale til
Kragebakken.
Forslag til organisering drøftes med forældrebestyrelserne på de 2 institutioner.
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Punkt 225
Møde i SU d. 08-10-2002
Journalnr. BM-81.01.01004 Sagsid: 17667

Sagsbehandler: MRC/SU

Fmd. init.,

Ekstra aftenrute i hjemmeplejen
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Igennem de sidste måneder har der været behov for en ekstra aftenrute i hjemmeplejen pga. øget
plejebehov hos klienter samt øget antal klienter, der får hjælp i aftentimerne. En del klienters
funktionsniveau og behov for hjælp kræver, at der er to personaler til at udføre hjælpen.
Sundheds afdelingen har hidtil kunnet dække udgifterne indenfor rammen ved brug af puljen på kr.
150.000 til øget praktisk bistand og personlig pleje. Puljen er opbrugt, behovet for den ekstra
aftenrute er stadig gældende, og borgerne har ifølge serviceloven ret til fa leveret de ydelser, de er
visiteret til.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre om behovet for den ekstra aftenrute vil være
midlertidigt eller permanent. Det foreslås derfor, at der etableres en midlertidig ordning året ud.
Ydelserne kan leveres ved en midlertidig ekstra 6 timers aftenrute og kan besættes af ikke-faglært
personale, da personen vil være nr. 2 hjælper sammen med faglært personale hos klienterne. Løn og
personalekontoret har beregnet udgiften til en ufaglært aftenvagt 6 timer alle ugens dage i årets
sidste 4 måneder til kr. 83.573,68 alt incl.
Økonomi
For at leve op til lovgivningen foreslår Sundhedsafdelingen, at de midler, der er afsat til
demensarbejde i aftentimerne, anvendes til den ekstra aftenrute resten af året.
Der resterer af de afsatte midler til demensarbejde kr. 226.293 på konto 532 00 080-01.
Budget- og regnskabsafdelingen den L oktober 2002
Afdelingen har ingen yderligere bemærkninger.
Sundhedsafdelingen d. 1. oktober 2002
Sundhedsafdelingen indstiller, at der etableres en ekstra aftenrute 6 timer alle ugens dage med
ufaglært personale i en midlertidig ordning året ud. Ordningen finansieres af midlerne, der er afsat
til demensarbejde.
B eslutning:
Socialudvalget godkender Sundhedsafdelingens indstilling af 1, oktober 2002.
Medtages til orientering for økonomiudvalg og byråd.
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Møde i OK den 21-10-2002
Beslutning:

Jr. rir.;__ _
Besvaret:
Sagen til:

____
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Punkt 226
Møde i SU d. 08-10-2002
Journalnr. BM-00.17.00P20 Sagsid: 12584

Sagsbehandler: MRC/SU

Fmd. init.

Tværsektorielt samarbejdsprojekt på demensområdet
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Jægerspris Kommune var i 1999 med til at udvikle en tværsektoriel samarbejdsmodel for
demensområdet. Den 23. januar 2001 besluttede byrådet at tiltræde modellen. Det blev samtidig
besluttet, at Sundheds afdelingen skulle arbejde videre med en plan for implementering, der skulle
realiseres i løbet af 2001 og 2002.
Modellen omfatter et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde mellem amt, kommuner og
praktiserende læger om udredning af demens og opfølgning på udredningens resultater.
Formålet er at koordinere indsats og ressourcer, hvilket opnås ved en tydelig fordeling af ansvar,
roller og kompetence, klare samarbejdslinjer samt information til borgerne og samarbejdsparterne
imellem.
Udmøntet i praksis medfører samarbejdsmodellen:
• tidlig opsporing og flere udredninger af demens
• sammenhængende og forstærket indsats overfor demente mennesker og deres pårørende
• bedre vurdering af effekten af den samlede indsats og de forskellige tilbud til demente
Implementering af modellen
Jægerspris Kommune levede ffa starten i høj grad op til samarbejdsmodellens krav, bl.a. fordi der er
ansat en demenskonsulent, der er botilbud, dagcentertilbud og tilbud om aflastningsophold.
I den forløbne periode er der arbejdet med at honorere samarbejdsmodellens øvrige krav:
1. Uddannelsesprogram
Der er gennemført uddannelse i forhold til sundhedspersonalet. Kommunens sagsbehandlere,
frivillige, ældreorganisationer og interesserede i nærmiljøet vil modtage undervisning i
slutningen af 2002.
De praktiserende læger gennemfører deres uddannelsesprogram ved en praksiskonsulent, og
kommunens demenskoordinator står til rådighed ved behov,
2. Kommunal hjemmeside om demens samt oplysning om kommunens demenstilbud på Sundlnfo.
På kommunens hjemmeside ligger information om kommunens tilbud til demente og oplysning
om kommunens kontaktpersoner. Tilsvarende oplysninger bliver tilgængelige på Sundlnfo.
3. Pårørendegrupper
Efter flere annonceringer har vi faet henvendelse fra 3 - 4 pårørende, der vil deltage i en gruppe
for pårørende. Gruppen mødes første gang i oktober 2002.
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På amtsplan er der udpeget en ansvarlig for samarbejdsmodellen.
Der er oprettet en faglig baggrundsgruppe - Demensrådet - med repræsentanter for aktører og
forvaltninger, og der arbejdes på at etablere en central database, hvor aktørerne kan supplere
hinandens informationer for at skabe helhed i indsatsen overfor den enkelte demente.
Økonomi
Samarbejdet medfører en mindre udgift for kommunen, idet den specielle formular, som blandt
andre den praktiserende læge skal udfylde, koster ca. 577 kr. Den samlede årlige udgift forventes at
blive ca. 5.770 kr., hvilket afholdes indenfor Sundhedsafdelingens økonomiske ramme.
Budget- og regnskabsafdelingen den 26. september 2002
Afdelingen har ingen yderligere bemærkninger.
Sundhedsafdelingen den 24. september 2002
Forelægges til orientering for SU, Ældreråd, ØK og BY.

Beslutning:
Til orientering.

Møde i OK den 21-10-2002
Beslutning:
Jr. nr.:
Besvaret:
Sagen til:
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Punkt 227
Møde OK d. 21-10-2002
Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandier: BD/CG

Efterretningssager
Økonomi:
Sagsfremstilling:
•

Dagsordener samt beslutninger fra Frederiksborg Amt:
http://www.frederiksborgamt.dk/moede view.htm

Beslutning:

Fmd. init.
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Punkt 228
Møde OK d. 21-10-2002
Journalnr. BM-00.01 A01
M ed d elelser fra:

Ø konom i:

Sagsfrem stilling:
a. Formanden
b. Øvrige medlemmer
c. Kommunaldirektør

Beslutning:

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG
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