Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side 1

Dagsorden for ekstraordinært møde i

Økonomiudvalget
tirsdag d. 29-10-2002 kl. 18.00 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.: V

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 233 til 233 inkl.
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Økonomiudvalgsmødet d. 29-10-2002
Åben dagsorden
Punkt
Resumé
233
Samarbejde med HUR om kollektiv trafik

Init.
MW

Sagsid
15036
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Punkt 233
Mode OK d. 29-10-2002
Journalnr. BM-13.05.01 P20 Sagsid: 15036

Sagsbehandler: MW/TF

Fmd. init.

Samarbejde med HUR om kollektiv trafik
Økonomi:
ca. 2,3 mio. kr.

Bilag:
* Notat fra Malene Wind af 30. september 2002,
■ Oplæg til ny kørsel i Jægerspris kommune.
■ Oplæg til ny korsel i Jægerspris Kommune af 23. oktober 2002
* Oversigt over nuværende kommunale kørselsopgaver.

Sagsfremstilling:
På baggrund af temadag i byrådet den 24. september d.å. vedr. kollektiv trafik skulle sagen
behandles i fagudvalgene, idet byrådet skal træffe beslutning inden udgangen af oktober måned d.å.
Efter temadebatten er det konstateret, at de af Jægerspris Kommune oplyste beløb er ca. 0,5 mio. kr.
mindre end de anførte i oplæg fra HUR samt i notat fra Malene Wind af 30. september 2002.
Lars Richter, HUR, har den 3. oktober telefonisk oplyst, at dette vil betyde en forringelse af
telebuskørslen i Jægerspris Kommune med 1 - 2 timer pr. dag hele ugen.
Der arbejdes på, at invitere Lars Richter, HUR, til, overfor det samlede byråd, at forelægge et
revideret oplæg den 29. oktober. Herefter og inden Byrådets møde samme dag, vil sagen kunne
fagudvalgsbehandles således, at Byrådet kan træffe endelig beslutning på mødet.
Sagen forelægges derfor på fagudvalgenes ordinære møder til en orienterende drøftelse.
Administrationen den 22. oktober 2002
Sagen har været fagudvalgsbehandlet på udvalgenes ordinære møder i oktober.
På baggrund af ny temadrøftelse med HUR den 29. oktober 2002 forelægges sagen til fornyet
fagudvalgsbehandling før Økonomiudvalgets møde.
Indstilling fra fagudvalgene vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.
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Jægerspris Kommune
Økon om iudvalget

Møde i OK den 29-10-2002
Beslutning:

Besvaret:
Sagen tii: $3^

Side 4

