Jæ gerspris Kom m une

Side 1

Økonom indvalget

Dagsorden for møde i

Økonomiudvalget
Mandag d. 20-03-2006 kl. 14.30 i udvalgsværelse II
Deltagere:
Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen
Lissi G. Pedersen
Jan Ohlsson

Afbud

Erik Sejersten
Torben Nielsen
Lise Thygesen
Mødet
hævetid.: 1530

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 41 til 54 inkl.
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Side 2

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgsmødet d, 20-03-2006
Åben dagsorden
Punkt
Resumé
41
42
43
44
45
46
47

Init.

Sagsid

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.
Regnskab Skattesamarbejdet 2005
JIK Støtten søger om tilskud afholdelse af open air koncert
Økonomisk støtte til annoncer i Fjordlandet
Vej syn a f Mej er igårdsvej
Lokalplan 29C - for et boligområde i Lyngerup
Lokalplan 77A - for et parcelhusområde i Snogekær syd for
Duemosevej.
48
Udvidelse af lejemål for Slotsgårdens Børnehave
49
Dispensation til helårsbeboelse a f sommerhuse samt procedure
afviklingsdispensationer
50
Efterretningssager
51
Meddelelser fra:

MEJ
AJE
EK
EK
SL
SA

21476
21683
21582
19337
14472
19643

MW
PBA
vedr.
EM
EM
EM

21681
21688

Lukket dagsorden
Punkt
Resumé

Init

Sagsid

52
53
54

EM
BD
EM

21689
19619
9438

Kulhu s færgen
Efterretningssager
Meddelelser fra:

20957
9675
9441
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Økonomiudvalget
P u n k t 41
M ode OK d. 20-03-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.01S03

Sagsid: 21476

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.
Økonomi:
Bilag:
■ Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2006 pr. 13. marts 2006
■ Likviditetsudvikling 2003-2006
■ Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2003-2006

Sagsfremstilling:
Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2006
opgjort pr. 13. marts 2006 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og
med februar 2006.
Oversigten udviser tillægsbevillinger på 6.211.765 kr. Heraf vedrører 12.026.420 kr. afregning af
skatter vedr. 2003, mens -4.300.000 kr. vedrører genåbning af budget 2006 og -2.664.000 kr.
vedrører øget lånefinansiering.
Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for februar måned på 5,1 mio. kr. og et gennemsnit for
de seneste 12 måneder på 7,0 mio. kr.

B udget- og Planafdelingen, den 13. m arts 2006
Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:
Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.

Jr. nr.: _ _
Besvaret:

vSagen til:
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Økonomiudvalget
P u n k t 42
M øde O K d. 20-03-2006
Jo u n ialiir. BM-25.00.00A06 Sagsid: 21683

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd. init.

Regnskab Skattesamarbejdet 2005
Økonomi:

-108.400 kr.

Bilag:
■ Regnskab skattesamarbejdet Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og
Ølstykkekommuner 2005

Sagsfremstilling:
Der er for året 2005modtaget regnskab for skattesamarbejdet.
Der samlede udgifter til skattesamarbejdet i 2005 for perioden 1/1-31/10 05 blev 15.999.951 kr.
mod et budget på 19.899.590 kr., der er derefter mindre forbrug på 3.899.639 kr.
Jægerspris kommunes andel af udgifterne beløber sig til 2.704.107 kr. dette bevirker en
tilbagebetalingen af tidligere betalt a conto på 98.538 kr., som er modtaget retur.

Økonom iske konsekvenser den 7. m arts 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen skal oplyse, at der i 2006 er budgetteret med en udgift på 9.900 kr.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 7. m arts 2006
Regnskabet fremsendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet,
med anmodning om indtægtsbevilling på 108.400 kr.

Beslutning:
Regnskabet tages til efterretning.
Byrådet anmodes om en indtægtsbevilling på 108.400 kr.

Jr. rir.: _____ _
Besvare!.
Sagen til: ‘Dv/
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Vp|P Økonomiudvalget
Punkt 43

M øde i ET d. 23-02-2006
Jo u rn a ln r. KU-20.03.01:040 Sagsid: 21582

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

JIK Støtten søger om tilskud afholdelse af open air koncert
Økonomi:
Bilag:
■ Ansøgning fra JIK-Støtten [vedlagt i sagen]

Sagsfremstilling:
JIK-Støtten arbejder p.t. med planer om en ny Jægerspris Open Air. JIK-Støtten foreslår derfor, at
der etableres et samarbejde mellem virksomheder, foreninger, enkeltpersoner og Jægerspris Kom
mune, samarbejdet skal tilvejebringe det økonomiske fundament for arrangementet.
Arrangementet skal sammen med byens øvrige aktiviteter være med til at gøre Jægerspris til et at
traktivt sted, og samtidig skaffe flere midler til udvikling af fritidslivet.
Foreninger, virksomheder, Jægerspris Kommune og andre interesserede indbydes til at tegne an
parter i størrelsesorden 10.000 - 50.000 kr.
Målet er, at der bliver tegnet anparter for 200.000 til 250.000 kr.
Ved overskud returneres andelen og den procentvise andel a f overskuddet til foreninger. Ved under
skud har foreningen tabt hele eller en del a f anparten.
Virksomheder og Jægerspris Kommune far ikke del i overskuddet, men anparten tilbagebetales helt
eller delvist afhængig a f økonomien.
Anparterne fungerer således som en underskudsgaranti.
JIK-Støtten har haft kontakt til Gymnastikforeningen, Floorball, Badminton, Dalby I.F., Bordtennis,
Skytterne og Bokserne, som har givet forhåndstilsagn om at tegne anparter for mellem 10.000 og
20.000 kr.
Forventningen er derudover at 8 virksomheder tegner anparter for hver 15.000 kr. og Jægerspris
Kommune for 50.000 kr.
Ansøgningen fra JIK-Støtten vil også blive behandlet i Børne- og kulturudvalget.
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Ø konom iske konsekvenser den 17. fe b ru a r 2006
Der er i budget 2006 afsat 73.200 kr. til erhvervs- og turistpolitik. Der er d.d. forbrugt 12.000 kr., og
der resterer således 61.200 kr. på kontoen.

K ultur- og fritidsafdelingen den 14. feb ru ar 2006
Erhvervs- og turistrådet bedes tage stilling til, om de vil anbefale Økonomiudvalget at imødekomme
ansøgningen helt eller delvist.

Beslutning:
Erhvervs- og turistrådet anbefaler Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen fra JIK-Støtten
med kr. 20.000

Møde i OK den 20-03-2006

Beslutning:
Sagen bortfalder da arrangementet ikke gennemføres.

Jr. nr.:
Besvaret:
Sagen til.

/£ /c
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Økonomiudvalget
Punkt 44

M ode i E T d. 23-02-2006
Jo u rn a ln r. BM -24.00040

Sagsid: 19337

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Økonomisk støtte til annoncer i Fjordlandet
Økonomi:
Bilag:
■ Ansøgning fra Jægerspris Turistforening [vedlagt i sagen]

Sagsfremstilling:
Jægerspris Turistforening søger om økonomisk støtte til tre annoncer i “Fjordlandet”. Det drejer sig
om annoncering for Jægerspris Mølle, Gerlev Rosenpark og færgen Columbus.
Jægerspris Turistforening har i 2004 og 2005 faet tilskud til annoncering for Jægerspris Mølle og
Gerlev Rosenpark, for 2006 vil udgiften til to annoncer i Fjordlandet blive på kr, 6.125 inkl. moms.
I 2005 søgte Jægerspris Turistforening om dækning a f udgiften til annoncering for færgen Colum
bus. Udgiften blev dækket a f beløbet afsat til genstart a f Columbus.
1 2005 blev der indgået en kontrakt mellem entreprenør Jan Kjeldsen og Jægerspris Kommune om
færgesejlads mellem Kulhuse og Sølager.
Det fremgår a f kontrakten, at udgifter til annoncering og reklamer m.v. afholdes af entreprenøren
efter aftale med Jægerspris Kommune.

Ø konom iske konsekvenser den 17. fe b ru a r 2006
Der er i budget 2006 afsat 73.200 kr. til erhvervs- og turistpolitik. Der er d.d. forbrugt 12.000 kr., og
der resterer således 61.200 kr. på kontoen.

Kultur- og fritidsafdelingen den 14. februar 2006
Det indstilles til Erhvervs- og turistrådet at anbefale Økonomiudvalget, at imødekomme Turistfor
eningens ansøgning om tilskud til annoncering for Jægerspris Mølle og Gerlev Rosenpark,
Samtidig indstilles det, at der ikke ydes tilskud til finansiering a f annoncering for færgen Columbus.
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Beslutning:
Erhvervs- og tunstrådet anbefaler Økonomiudvalget at imødekomme Turistforeningens ansøgning
om tilskud til annoncering for Jægerspris Mølle og Gerlev Rosenpark.
Ansøgningen om tilskud til annoncering for Columbus kan ikke anbefales imødekommet.

Mode i OK den 20-03-2006

Beslutning:
Godkendt som indstillet a f Erhvervs- og Turistrådet.

Jr. nr.:

__

Besvaret:
Sagen til:
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S « Økonomiudvalget
P u n k t 45

M øde TM U d. 08-03-2006
Jo u rn a ln r. BM-05.02.02K08 Sagsid: 14472

Sagsbehandler: SL/TF

Fmd. in it

Vejsyn af Mejerigårdsvej
Økonomi: Kommunen må påregne at skulle stå i forskud med 270.000,- kr. som efterfølgende
kan opkræves med 1 rate hos de berørte grundejere.

Bilag:
■ Partsfordeling.

Sagsfremstilling:
Der blev den 22. juni 2000 afholdt vejsyn på Mejerigårdsvej.
Sagen har gennemgået den procedure, der er beskrevet i privatvejsloven med foreløbig afgørelse
med klagefrist på 3 uger til kommunen efterfulgt af en endelig afgørelse i juli 2001 med
klagemulighed til vejdirektoratet med klagefrist på 4 uger.
Den 1. august 2001 klagede en grundejer til Vejdirektoratet.
Vejdirektoratet fremsendte i brev af 3. juli 2002 en ^retsbelæring”, hvori kommunen blev gjort
opmærksom på fejl i forbindelse med fastsættelse a f partsfordeling.
Vejdirektoratet anbefalede på den baggrund kommunen om at genoptage sagen.
Teknisk afdeling har tilskrevet de implicerede parter om dette og meddelt grundejerne, at den
endelige beslutning om, at Mejerigårds vej skal istandsættes fastholdes og at der er udarbejdet en ny
partsfordeling.
Partsfordelingen er den 21. december 2005 fremsendt til grundejerne med klagefrist til kommunen
på 3 uger.
Der er til kommunen fremsendt 4 klager over partsfordelingen.
Klagerne går kort ud på, at klagerne er a f den opfattelse, at partsfordelingen ikke er retfærdig.
En a f klagerne peger på en regnefejl med hensyn til arealudregning - denne fejl er rettet i vedlagte
parts fordeling,
Andre henviser til lokalplan 29c - der ikke er vedtaget endnu, (vejsyn og partsfordeling i forhold til
istandsættelse må kun tage stilling til den øjeblikkelige situation).
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Økonomiudvalget
En a f klagerne henviste til en aftale om, at kommunen havde opfordret grundejerne til at danne en
vej gruppe, der kunne tale for samtlige implicerede grundejere.
Kommunen modtog i sin tid brev fra nogle grundejere, der ønskede en dialog med kommunen.
På baggrund a f henvendelsen blev det derfor aftalt med pågældende, at der blev givet yderligere en
frist til den 6. februar 2006 for at danne en arbejdsgruppe - der blev samtidig gjort opmærksom på,
at samtlige vejberettigede skal underskrive, at den kommende gruppe repræsenterer dem alle, for at
kommunen ville betragte gruppen som bemyndiget til at indgå aftaler.
Afdelingen har ikke faet meddelelse om at der skulle være damiet en arbejdsgruppe.
Afdelingen har herefter udarbejdet en tilrettet partsfordeling som er vedlagt som bilag.

Ø konomiske konsekvenser den 28. fe b ru a r 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at en eventuel istandsættelse på kommunens
foranledning bevirker et træk på likviditeten ved arbejdets udførelse på 270.000 kr. + moms
Det indstilles, at beløbet inkl. administrationsbidrag opkræves snarest efter arbejdets udførelse, og
at der oprettes et særskilt anlægsregnskab til dette projekt.

Teknisk Afdeling den 24. feb ru ar 2006
Det indstilles at udvalget træffer endelig afgørelse om partsfordelingen i henhold til bilaget og at de
implicerede parter bekendtgøres med denne, og klagemulighed til vejdirektoratet med klagefrist på
4 uger.
Samtidig indstilles det, at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles en
tillægsbevilling på 270.000,- kr. og en tillægsbevilling på en tilsvarende indtægt, således at
kommunen kan stå i forskud med udgiften.

Beslutning:
Partsfordelingen godkendes som indstillet.
Ansøgning om tillægsbevilling fremsendes til Byrådet.

Mode i OK den 20-03-2006

Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler bevillingsansøgningen.
dr. rir.:
!ri«svaret1
Sayei i til.
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Økonom iudvalget
Punkt 46
Møde OK d. 20-03-2006
Jo u rn a ln r. BM-01.02.05P16 Sagsid: 19643

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Lokalplan 29C - for et boligområde i Lyngerup
Økonomi:
Bilag:
■ Forslag til lokalplan 29C
■ Notat - indkomne hørringssvar

Sagsfremstilling:
Lokalplan 29C giver mulighed for at opføre 7-10 parcelhuse og planen udlægger et område til
fællesareal i den vestlige del a f om rådet Lokalplanen har været udsendt i offentlig høring til den 10
febiuar 2006. Der er kommet 5 hørringsvar (se bilag Notat- indkomne høringsvar).
Frederiksborg Amt og HUR har ingen bemærkninger til forslaget.
En nabo ønsker at kæde lokalplanspørgsmålet sammen med en nødvendig renovering af
Mejerigårdsvej. Der er imidlertid en sagsbehandling i gang vedrørende vejens renovering og vejen
er i øvrigt ikke medtaget i lokalplanområdet.
Jørgen Olsen som er talsmand for ejendommens ejere ønsker at det gamle stuehus kan opdeles i 2
lejligheder. Dette vil kræve en ændring i lokalplanforslaget da der kun kan opføres/indrettes 1 bolig
per ejendom.
Jørgen Olsen ønsker endvidere at det bliver muligt at udstykke parcel nr, 11 uden at det oprindelige
stuehus rives ned. Dette vil ligeledes kræve en ændring a f lokalplanforslaget, da det er en betingelse
for udstykning af parcel 1 i parcel 1, 10 og 11, at den nuværende bolig samt udhuse rives ned.
Endelig ønsker Jørgen Olsen at det bliver muligt at bygge i træ. Hvis dette bliver tilladt i
lokalplanen, vil området fremstå med blandet materialevalg, da det oprindelige stuehus er pudset.
Til slut ønskes 2 mindre ændringer: Hækhøjden mod vej forøges fra 60 cm. til 80 cm. Det tillades at
der opstilles en fritidsbåd på parcel 1.

Økonomiske konsekvenser den 15. marts 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Jæ gerspris Kom m une

Side 12

Økonom indvalget

T eknisk afdeling den 13. m arts 2006.
Det indstilles at udvalget anbefaler forslag til lokalplan 29C til endelig vedtagelse i økonomiudvalg
og byråd dog med ændring af hækhøjde mod vej til 80 cm. og tilladelse til at opbevare en fritidsbåd
på parcel 1.

A dm inistrationen den 15. m arts 2006
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Møde i TMU den 20-03-2006
Beslutning:
Udvalget anbefaler forslaget til vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd med følgende tilføjelser:
at hækhøjden kan være 80 cm.
At der i §8.1 tilføjes, at der vil være mulighed for at opføre træhuse med sadeltag uden
trempel og med beklædning i 1 på 2 eller som klinkbeklædning.

Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Jr. nr.: ______
Besvaret:
Sagen til: f t */

MiKS Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget
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P u n k t 47
M ode O K d. 20-03-2006
Jo u rn a ln r. TF-01.01.05P16

Sagsid: 21681

Sagsbehandler: MW/TF

Fmd. init.

Lokalplan 77A - for et parcelhusområde i Snogekær syd for Duemosevej.
Økonomi:
Bilag:
■ Forslag til lokalplan 77A

Sagsfremstilling:
Ejerne a f udstykningen Snogekær, firmaet Duemosen A/S har fremsendt forslag til lokalplan der
ændre område 4A i lokalplan 77 fra tæt-lav bebyggelse til parcelhusbebyggelse.
Den nye lokalplan 77A giver mulighed for at bygge 16 parcelhuse på arealet. For at det skal kunne
lade sig gøre inddrages en minde del af det grønne fællesareal mellem lokalplan 77A og område 4B
i lokalplan 77. (se kortbilag 1 i forslag til lokalplan 77A)
Alle relevante bestemmelser fra lokalplan 77 er videreført i lokalplan 77A, således at alle ejere i
udstykningen Snogekær far samme vilkår. Ejere indenfor den nye Lokalplan 77A er forpligtet til
medlemskab a f den fælles grundejerforening for hele Snogekær.

Økonomiske konsekvenser den 15. marts 2006 ,
Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Teknisk afdeling den 13, marts 2006
Det indstilles at udvalget anbefaler forslaget til lokalplan 77A til godkendelse i Økonomiudvalg og
Byråd hvorefter forslaget udsendes i høring.

Administrationen den 15, marts 2006
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Møde i TMU den 20-03-2006
Beslutning:
Udvalget anbefaler forslaget til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Jr. nr.:
bø svaret;

Sagen til:
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Beslutning:
Anbefales.
Jr. nr.:

_

Besvaret:
Sagen til:

Ry

_
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P u n k t 48
M øde O K d. 20-03-2006
Jo u rn a ln r. SF-82.03.00S03

Sagsid: 21688

Sagsbehandler: PBA/SKO

Fmd. init.

Udvidelse af lejemål for Slotsgårdens Børnehave
Økonomi:
Bilag:
■ Lejekontrakt for Slotsgårdens Børnehave.
■ Tillæg til lejekontrakt for Slotsgårdens Børnehave.
■ Bygningsmæssige ændringer - justeret, specificeret overslag.

Sagsfremstilling:
Jægerspris Kommune har akut brug for flere pladser til 0-2-årige børn. Da det generelt er svært at
rekruttere dagplejere, samtidig med at kommunen i de kommende år må imødese opsigelse fra flere
dagplejere på grund alder, er der akut brug for flere vuggestuepladser.
På Byrådets møde den 28. februar 2006 blev det godkendt, at der arbejdes videre med sikring a f den
nødvendige kapacitet - i første omgang gennem udvidelse a f Slotsgårdens børnehave med en
vuggestuegruppe med 10-12 pladser.
Som det fremgår a f tillægget til lejeaftalen for Slotsgårdens Børnehave, vil merudgiften til husleje i
2006 være p åkr. 53.125.
Den samlede basisleje fra år 2007 vil være på kr. 173.250 om året - 2005-niveau. Lejen reguleres
hvert år i forhold til nettoprisindekset, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 10. juli 1990. Lejen beregnes
efter følgende formel, hvor X er indekset for januar i lejeåret, og Y er indekset for januar 2005:
173.250 x X
Y
I forhold til tidligere fremstilling af anlægsudgifterne indeholder det justerede oplæg udgifter for kr.
145.000 fordelt på følgende elementer:
Liggehal:
kr.
80.000
Legeplads:
kr.
40.000
Puslefaciliteter:
kr.
15.000
Fejl:
kr.
10.000
Den samlede anlægsudgift andrager hermed kr. 495.000.

f
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På Byrådets møde den 28. februar 2006 blev det besluttet at frigive ”kr. 600.000 a f anlægsbudgettet
til institutionspladser til projektering vedr. Gerlev og evt. ombygning på Slotsgården.” Da
projektering vedr. Gerlev endnu ikke er påbegyndt, er det uklart, hvorvidt de resterende kr. 105.000
er tilstrækkeligt til dette formål.
Ø konomiske konsekvenser den 13. m arts 2006
I forhold til den tidligere behandlede sag, indeholder sagen etableringsomkostninger på ekstra
145.000 ki\ Disse kan umiddelbart afholdes indenfor det frigivne anlægsbeløb på 600.000 kr., men
restbeløbet til projektering vedr. Gerlev vil herefter være reduceret til 105.000 kr.
Lejeaftalen indebærer ekstra huslejeudgifter på 53.125 kr. i 2006 og 73.250 kr. årligt fra 2007 og
frem. Disse udgifter kan afholdes af bevillingen på 1,0 mio. kr. til drift af ekstra institutionspladser.
Udvidelsen af lejeaftalen er omfattet af bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske
dispositioner i kommunerne i 2006 §3, stk. 2, og udvidelsen skal derfor godkendes af
Sammenlægningsudvalget.

B ørn- og Ungeafdelingen den 13. m arts 2006
Anlægsudgifter og lejekontrakt i forbindelse med etablering a f en vuggestuegruppe i Slotsgårdens
børnehave indstilles til godkendelse.

Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler, at lejekontrakten samt det reviderede etableringsbudget godkendes.

Besvaret:
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P u n k t 49
M ode O K d, 20-03-2006
Jo u rn a ln r. BM-01.07.04P21 Sagsid: 20957

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. in it

Dispensation til helårsbeboelse af sommerhuse samt procedure vedr.
afviklingsdispensationer
Økonomi:
Bilag:
■ Brev fra Statsamtet a f 8. februar 2006

Sagsfremstilling:
Byrådet behandlede den 28. februar 2006 en henvendelse fra Statsamtet a f 7. februar 2006 vedr.
dispensation til helårsbeboelse i sommerhuse. A f Statsamtets henvendelse fremgik det, at Statsamtet
ikke fandt, at der er lovhjemmel til at behandle ansøgninger fra personer med afviklingsdispensation
på anden vis end andre ansøgere. Kommunen svarede hertil, at man var opmærksom på dette
forhold, at man havde delegeret til administrationen at meddele dispensation under fire særligt
definerede forhold, og at man ville være opmærksom på at tydeliggøre begrundelserne for meddelte
dispensationer.
Administrationen var imidlertid ikke opmærksom på, at Statsamtet den 8. februar 2006 havde
fremsendt et opfølgende brev. A f dette fremgår det, at Statsamtet - ved gennemgang af
udvalgsreferater på kommunens hjemmeside - er blevet opmærksom på de fire forhold, under
hvilke der kan meddeles dispensation administrativt. De fire punkter er:
1. Familier med skolesøgende børn på udløbstidspunktet. Med henvisning til at børnene kan
gennemføre deres skolegang uden at være tvunget til at flytte fra lokalområdet.
2. Familier hvor et medlem er tæt på pensionsalder. Vejledende aldersgrænse på 55 år, som gør, at
der vil være 5 år til en mulig efterløn og 10 år fra folkepension.
3. Helbredsmæssige forhold. Hvor flytning må antages at være særligt belastende eller hvor en
alternativ bomulighed må antages at forværre helbredssituationen.
4. Særlige sociale forhold. Hvor en social plan er under gennemførelse.
Efter en umiddelbar vurdering er det Statsamtets opfattelse, at pkt. 1 og 2 ikke generelt kan siges at
være et "særligt tilfælde", og Statsamtet anmoder derfor Byrådet om at forholde sig til Statsamtets
retsopfattelse.
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Økonom indvalget

Ø konomiske konsekvenser den 13. m arts 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Budget- og Planafdelingen, den 13. m arts 2006
Sagen fremsendes til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget mlip. udarbejdelse
af forslag til svarskrivelse til Byrådets møde. På udvalgsmøderne vil kommunaldirektøren redegøre
nærmere for sagen.

A dm inistrationen den 15. m arts 2006
Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse a f sagen vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Mode i TMU den 20-03-2006
Beslutning:
Sagen har været drøftet og udvalget har bedt administrationen om at udarbejde et udkast til svar
inden Byrådets møde.

Beslutning:
Sagen fremsendes til Byrådet. Administrationen udarbejder udkast til svar.

Jr. nr.:
Besvaret:
Sagen til: 'foy

|P j|3 | Jæ gerspris K om m une

Side 19

B i Økonomiudvalget
P u n k t 50
M øde O K d. 20-03-2006
J o u rn a ln r. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: EM/TF

Efterretningssager
Økonomi:
Sagsfremstilling:
■ Dagsordener samt beslutninger fra Amtsrådets møder kan ses her.

Beslutning:
Efterretning.

Fmd. init.

f
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Økonomiudvalget

Side
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P u n k t 51
M øde O K d , 20-03-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.01A01

Meddelelser fra:
Økonomi:
Sagsfremstilling:
a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning:

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

