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De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Punkt 1

Møde TMU d. 22-11-2001
Journalnr. BM-83.11.01054 Sagsid: 16393

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Forslag til leasingfinansieret udskiftning af biler og vintermateriel på
matrielgården
Økonomi: Leasingbehov på 595.000 kr.
Bilag:
Foreløbig notat vedr. maskinbestykning og maskinanvendelse på materielgården - oplæg vedr.
glatførebekæmpelse.

Sagsfremstilling:
Som led i etablering af DKV er foretages der for tiden en gennemgang af materialgårdens
maskinpark og maskinanvendelse.
Målet er at vurdere udskiftningsbehov p.g.a. nedslidning eller forældet teknologi samt at få en
hensigtsmæssig maskinbestykning med en høj udnyttelsesgrad af maskinparken.
Hidtil er udskiftningen af maskiner sket ved stykvis indkøb finansieret over den afsatte pulje til
anskaffelse eller af opsparede midler.
Puljen til nyanskaffelser har i en årrække været på niveau 274.000 kr. pr, år og 45.000 til
anskaffelse af vintermateriel. De 274.000 blev i forbindelse med budgetrevisionen i august og 2.
behandling af budgettet reduceret med 150.000 kr. for 2001 og 2002. Dette skete i lyset af at
Teknisk Afdeling i forbindelse med oplægget på budgetseminaret i marts pegede på at en
leasingmodel i forbindelse med nyanskaffelse kunne indeholde en mulighed for både at styrke
kommunens likviditet og skabe mulighed for en hurtigere modernisering / tilpasning af
materielgårdens maskinpark.
Gennemgangen af Materielgårdens maskinbestykning vil først være endelig afsluttet i starten af
2002, men allerede nu er der en række konklusioner og anbefalinger fra formændene, hvoraf
anbefalingerne relateret til vintervedligeholdelse / glatførebekæmpelse foreslås gennemført allerede
nu.
De foreløbige anbefalinger er samlet i Foreløbig notat vedr. maskinbestykning og maskinanvendelse
på materielgården - oplæg vedr. glatførebekæmpelse.
Notatet anbefaler bl.a. udskiftning af to ladbiler til biler med lastbilopbygning, som muliggør en
opbygning med skraberblad og vådsalter.
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At der indkøbes skraberblade til begge biler.
At der indkøbes en ny vådsalter til den ene bil og at den eksisterende vådsalter monteres over på den
anden nye bil.
I tråd hermed er servicekorpset og materielgården gået i gang med at ombygge en gi. ukrudtssprøjte
til anvendelse på visse pladser, hvor der hidtil er blevet håndsaltet.
Fordelene ved omlægningen er:
• At traktoranvendelsen ved glatførebekæmpelse reduceres, med mulighed for at udfase 1-2 gi.
traktorer
• At en meget stor del af glatførebekæmpelsen kan ske ved vådsaltning, som medfører en
væsentlig reduktion i saltforbruget med deraf følgende økonomiske besparelse og miljømæssige
gevinst.
Reduktionen i saltforbrug fra ren tørsaltning til den foreslåede løsning er fra ca. 290 t/år til ca.
125 t/år. I forvejen var forbruget, med vådsaltningsforsøget i 2000-2001 nedbragt til ca. 210 t.
Den økonomiske besparelse i forhold til niveau 2000.2001 skønnes at være ca. 25.000 kr./år.
• At tidsforbruget i forbindelse med alm. glatførebekæmpelse og glatførebekæmpelse ved mindre
snemængder typisk vil blive reduceret med Vz-1 mandtime pr. udkald med tillæg uden for normal
arbejdstid 1-2 løntimer pr. udkald, i 2000 - 2001 var der i alt 102 udkald, hvilket ville have givet
en til en årlig besparelse på mellem 12.000 og 25.000 kr.
• At serviceniveauet bliver forbedret, idet det vil være muligt at inddrage yderligere et par
vejstrækninger i glatførebekæmpelsen og nå en del af glatførebekæmpelsen på parkeringspladser
ved nogle skoler og institutioner inden disse tages i brug.
Kapitalbehovet i forbindelse med den foreslåede udskiftning og nyanskaffelse er vurderet til:
• Udskiftning af 2 ladbiler hvoraf en er tjenlig til udskiftning i indeværende år (skal synes i
december med forventet synsomkostninger på min. 10.000 kr.) og en er tjenlig til udskiftning
ultimo 2002 eller primo 2003. anskaffelsespris i alt ca. 400.000 kr.
• Anskaffelse af yderligere 1 vådsalter inkl. montering anslået anskaffelsespris på ca. 90.000 kr.
• Anskaffelse af at 2 fiber- eller letmetalbaserede skraberblade til ladbileme inkl. montering
anslået ca. 105.000 kr.
Samlet giver dette et investeringsbehov på ca. 595.000 kr.
I forbindelse med købet af de 2 ladbiler forventes de 2 gamle biler at kunne indbringe samlet 50.000
ki*. i bytte / indhandlingspris.
Desuden vil omlægningen være medvirkende til at der kan udfases 2 traktorer i 2002. Salgsprisen
og besparelsen er endnu ikke opgjort, idet det indgår i den samlede maskinvurdering som forventes
afsluttet primo 2002.
Levetiden på bilerne skønnes at være ca. 7 år medens den på vådsalter og skraberblade forventes at
være større end 7 år.
Teknisk Afdeling har derfor indhentet oplysninger på omkostningerne ved en leasingaftale over 6
år, med en tilbagekøbsværdi på 10%.
Leasingudgiften hertil er i øjeblikket 4,5% i kvartalet.
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Ved en investering på 595.000 kr. giver det en årlig leasingudgift på 107.100,- kr. og en
tilbagekøbsærdi på 59.500 kr., svarende til en årlig rente på 5,08%
Hvis hele anskaffelsen leasingfinansieres vil indtægten ved salg af de gi. biler, forventet ca. 50.000
kr. og rammen til materielanskaffelse for 2001 (143.000 kr,). I alt vil 193.000 kr. således kunne
tilgå kassebeholdningen.
Leasingudgiften forventes desuden af blive modsvaret af et mindre forbrug på saltindkøb og
mandskabsforbrug på mellem 40.000 og 50.000 kr.
Besparelsen på mandskabsiden bør dog ikke indregnes, idet budgetrammen for 2002 i forvejen er
lav set i forhold til en normalvinter.
I forhold til saltindkøb anbefales det at indregne en besparelse ved den første budgetopfølgning i
2002.
Budget- og regnskabsafdelingen den 15. november 2001
De i sagsfremstillingen skitserede konsekvenser, herunder besparelser på mandskab og saltindkøb
m.v., er alene betinget af, at investeringen foretages, og er således uafhængige af, om investeringen
finansieres kontant eller via leasingkontrakt. Spørgsmålet om, hvilken finansiering, der i givet fald
vælges, må således afhænge af hensynet til kommunens likviditet og forskellen mellem renten i en
leasingkontrakt og renten på kommunens likvide aktiver, hvor der p.t. betales debetrente i en stor
del af året.
Lånebekendtgørelsens regler om deponering ved indgåelse af leasingkontrakter gælder kun f.s.v.a.
aftaler om benyttelse af fast ejendom, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, og en
evt. indgåelse af leasingkontrakt vil således ikke belaste kommunens låneramme eller kræve
deponering.
Det indstilles derfor, at der indhentes konkret leasingtilbud, som forelægges til endelig godkendelse,
og at der, i forlængelse af en evt. godkendelse, foretages tilretninger af budget 2002 og fremefter i
overensstemmelse med sagsfremstillingen.
Teknisk Afdeling den 14. november 2001
Teknisk Afdeling foreslår at TMU anbefaler økonomiudvalg og byråd:
1. at der anskaffes 2 nye ladbiler, 2 skraberblade og 1 vådsalter som finansieres over en
leasingaftale
2. at der sker en samlet tilpasning af materielanskaffelseskontoen og modregning i de opsparede
midler i forbindelse med den langsigtede materielanskaffelsespolitik som påregnes forelagt
udvalg og byråd i starten af 2002,
3. at der sker en tilpasning af kontoen for saltindkøb ved første budgetopfølgning i 2002
4. at materialgårdens ramme for materielanskaffelse for 2001 reduceres med 143.000 kr. og at
indtægterne ved salg af ladbiler tilgår kassebeholdningen

Beslutning:
Indstilling tiltrådt.
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Møde i OK den 10-12-2001
Beslutning:
Økonomiuvalget ønsker sagen yderligere belyst og tilbagesender sagen til TMU.

Teknisk Afdeling d, 2. januar 2002.
I forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget blev der rejst et par supplerende spørgsmål.
Teknisk Afdeling har derfor undersøgt mulighederne for at komme ud af en leasingaftale hvis en
større eller mindre del af området ønskes udliciteret i leasingperioden.
Det kan på den baggrund oplyses, at der i givet fald er mulighed for enten at overdrage
leasingaftalen til entreprenøren, som dog skal kreditvurderes af leasingselskabet, eller er mulighed
for at materiellet sælges i fri handel, og at kommunen afregner en evt. difference mellem salgspris
og den leasingmæssige nedskrevne pris med leasingselskabet.
Budget og regnskabsafdelingen den 3. januar 2002:
Der er i budget 2002 afsat 170.300 kr. til anskaffelser af materiel. Af sagsfremstillingen fremgår det,
at udgifter ved leasing vil andrage 107.100 kr., mens udgifter ved køb af det omtalte materiel vil
andrage 595.000 kr.. Leasing af materiel vil således ikke kræve yderligere bevilling, mens køb vil
kræve en tillægsbevilling på ca. 425.000 kr.
Såfremt det besluttes, at købe fremfor at lease skal det foreslåes, at "opsparede midler” fra tidligere
år nedskrives med kr. 425.000. De opsparede midler udgjorde ultimo 2000 kr. 957.440.

Møde i TMU den 10-01-2002
Beslutning:
På baggrund af Teknisk afdelings supplerende oplysninger anbefaler TMU økonomiudvalg og byråd
at der sker leasingfinansiering af ladbiler og vinteqp^iuel.
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Punkt 2

Møde TMU d. 20-12-2001
Journalnr. BM-06.00.05035 Sagsid: 16161

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Opkrævning af statsafgift spildevand
Økonomi: Kr. 380.000,Bilag:
Notat om tilbagebetaling af forkert opkrævet statsafgift af spildevand

Sagsfremstilling:
Efter lov om spildevandsafgift, skal kommunerne opkræve spildevandsafgift for Told&Skat.
Opkrævningen startede 1. januar 1997
Spildevandsafgiften vedrører ejendomme med nedsivningsanlæg. Afgiften opkræves efter 12 takster
afhængig af rensemetode. Der har* været en del usikkerhed om, hvordan ejendommene skal
indplaceres i de 12 grupper. En dom i landsskatteretten fra februar 2001 har skabt mere klarhed om
tolkning af loven.
Efter at have studeret dommen og afholdt møde med Told&Skat, kan Teknisk Afdeling konstatere,
at der er opkrævet for meget i spildevandsafgift for nogle ejendomme. Det for meget opkrævede
skal tilbagebetales. Det er Told&Skat der skal betale beløbet, men det er Jægerspris Kommune, der
skal foretage beregningen. Der vil typisk skulle tilbagebetales 5-600 kr. pr. ejendom. Samlet set
forventes beløbet at blive 34 - 1 mio. kr.
Da hverken data for at indplacere ejendommene korrekt, eller beregning af tilbagebetaling findes,
vurderes opgaven at blive tidsmæssig stor. Teknisk Afdeling har i “Notat om tilbagebetaling af
forkert opkrævet statsafgift af spildevand” givet en vurdering af arbejdsbyrden som omfatter
følgende aktiviteter:
-

-

Der oprettes en database med økonomiske oplysninger til brug for beregning af
tilbagebetalinger. Dette sker ved at sammenflette udtræk fra de 3 afregningssystemer, der har
været anvendt i perioden.
Byggesagsarkivet gennemgås for relevante ejendomme (3,200 stk.)
BBR koden rettes i BBR registret
Afregningskoden rettes i Kommunedata FAS
Tilbagebetalingen beregnes og indtastes i Kommunedata FAS
Der udsendes et informationsbrev til hver af de berørte ejendomme med detaljeret beregning
af tilgodehavendet.
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Konklusionen i notatet er, at Teknisk Afdeling ikke vil kunne løfte opgaven uden ekstern hjælp.
Omkostningerne til dette vurderes til 380.000 kr. baseret på bistand fra vikarbureau.
Budget- og regnskabsafdelingen den 10. december 2001
Der er i budget 2002 afsat kr. 405.200 på kontoen til konsulentbistand, hvorfra en del af udgiften
evt. kan finansieres. En fuldstændig afholdelse af udgiften fra denne konto vil dog betyde, at der
stort set ikke er yderligere mulighed for at anvende konsulentbistand i 2002, og en imødekommelse
af ansøgningen anbefales derfor at blive fulgt af en tillægsbevilling.
Teknisk Afdeling den 7. december 2001:
Det indstilles, at Teknik og Miljøudvalget anmoder ØK og byrådet om en ramme på kr. 380.000 til
at gennemgå de nødvendige ejendomsoplysninger og foretage tilretning af spildevandsafgiften for
ejendomme med nedsivningsanlæg.

Beslutning:
Indstilling tiltrådt.

Møde i OK den 21-01-2002
Beslutning:

/
Jr, nr.:

-

B esva re t:....
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Punkt 3
Møde i ET d. 05-12-2001
Journalnr. BM-20.00040

Sagsid: 13948

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Støtte til Grand Prix Jægerspris / Gadeløb i Jægerspris

Økonomi: kr. 20.000
Bilag: Ansøgning fra Arrangementsgruppen vedlagt i sagen.
Sagsfremstilling:
Arrangementsgruppen bag Grand Prix Jægerspris søger om tilskud til afvikling af Grand Prix Jæ
gerspris 2002 med international deltagelse
Cykelløbet er blevet en Jægerspris tradition, der afvikles for 6. gang i 2002. Løbet nyder stor op
bakning fra såvel cykelsporten som det lokale erhvervsliv, borgere og turister i kommunen.
Siden starten i 1997 har Jægerspris Kommune hvert år ydet tilskud / stillet underskudsgaranti på
kr. 20.000.
Budget- og regnskabsafdelingen den 26. november 2001:
Der er i budget 2001 afsat kr. 181.000 til turist- og erhvervspolitik. Der er d.d. bevilget/forbrugt kr.
184.850 af kontoen, og budgettet er således overskredet med kr. 3.850.
Der er i budget 2002 afsat kr. 132.700 til erhvervs- og turistpolitik. Budgettet er reduceret med kr.
50.000 i forhold til tidligere år pga. erhvervs- og turistrådets medfinansiering af
erhvervskoordinatoren.
Ledelsessekretariatet den 26. november 2001:
Det indstilles til rådet, at anbefale økonomiudvalget, at løbet får et tilskud på kr. 20.000.

Beslutning:
Rådet anbefaler, at ØK bevilger kr. 20.000,- af budget 02 (af midlerne afsat til turist- og
erhvervspolitik) til Grand Prix Jægerspris.

Møde i OK den 21-01-2002
Beslutning: .

Besvaret:
Bagen til: 'Tj Y
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Punkt 4
Møde OK d. 21-01-2002
Journalnr. BM-00.01S03

Sagsid: 15346

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2001
Økonomi:
Bilag: Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2001 pr. 31. december 2001
Sagsfremstilling:
Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget
2001, opgjort pr. 31. december 2001. Oversigten udviser tillægsbevillinger for netto -3.438.459 kr.
(styrkelse af kassebeholdning).
I det oprindelige budget 2001 var der indregnet en likviditetsforbedring på 3.363.400 kr. Med de
meddelte tillægsbevillinger er den budgetterede forbedring øget til 6.801.859 kr.
Oversigten indeholder dog ikke udgifter og indtægter vedr. Leve- og Boprojektet samt bevilget
forbrug af overførte overskud, der udgør 5.001.040 kr.

Beslutning:

Jr. niv. ___
B esva re t _

Sagen til:
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Punkt 5
Møde OK d. 21-01-2002
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. 10. januar 2002
Sagsfremstilling:
Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget
2002, opgjort pr. 10. januar 2002.
Oversigten udviser tillægsbevillinger for 106.600 kr. Fratrukket styrkelsen af kassebeholdningen i
det oprindelige budget på 5.305.424 kr.. medfører dette et korrigeret budget med en forøgelse af
kassebeholdningen på 5.198.824 kr.

Beslutning:

Bagen til:
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Punkt 6
Møde OK d. 21-01-2002
Journalnr. BM-00.01S01

Sagsid: 16645

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Tidsplan for budget 2003-2006
Økonomi:
Bilag: Forslag til tidsplan for budget 2003-2006
Sagsfremstilling:
Administrationen fremsender forslag til tidsplan for budget 2003 samt overslagsårene 2004-2006.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den budgetprocedure, som blev gennemført ved
udarbejdelsen af budget 2002-2005. Budgetproceduren tager således afsæt i et budgetseminar for
byrådet den 3.-4. april, hvorefter konklusionerne herfra behandles af økonomiudvalget og udsendes
til høring i organisationen. Herefter fremlægges de indkomne høringssvar/ændringsforslag for
fagudvalg og økonomiudvalg, hvorefter økonomiudvalget udarbejder forslag til byrådets 1.
behandling.
Byrådets 1. behandling foreslås at finde sted på et ekstraordinært møde den 6. august, hvorefter
forslaget udsendes til ny høring i organisationen. Resultatet heraf udvalgsbehandles i september.
Økonomiudvalgets behandling af ændringsforslag finder sted den 16. september, og det foreslås, at
sidste frist for indlevering af ændringsforslag fastsættes til den 9. september kl. 12.00.
Forslaget til budgettidsplan indeholder en uformel orientering for Byrådet i forbindelse med det
ordinære møde den 24. september og endelig godkendelse på ekstraordinært møde den 3. oktober.
Herefter indeholder forslaget orientering af samarbejdsudvalg, budgetansvarlige, ansatte og
offentligheden i lighed med tidligere år.
Administrationens aktiviteter - befolknings-, skatte-, tilskuds- og udligningsprognoser,
konsekvensberegninger og sammenfatninger m.v. - er indlagt i tidsplanen som løbende aktiviteter.
Budget- og regnskabsafdelingen den 14. januar 2002
Forslaget indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godlØØÉMS'e.
Bagen ti % ^
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Punkt 7
Møde OK d. 21-01-2002
Journalnr. BM-00.01S08

Sagsid: 16641

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Tidsplan for regnskabsafslutning 2001
Økonomi:
Bilag: Regnskabsafslutning for 2001
Sagsfremstilling:
I forbindelse med afslutningen af regnskabet for år 2001 er der pr. 4. december 2001 udarbejdet
tidsplan for forløbet.
Planen der er fremsendt til samtlige anvisningsberettigede indeholder følgende hovedpunkter:
15. januar
16. januar
04. februar
11. februar
22. februar
25. februar
Marts
Feb/marts
April
Maj

Supplementsperioden ophører (sidste frist for bogføring af regningsbilag)
Rapporter udsendes til decentrale enheder for gennemgang
Regnskabsrapport udskrives.
Skabelon for tekster til årsberetning udsendes til afdelingsledere.
Tekster til årsberetning afleveres til Budget- og Regnskabsafdelingen
Sidste frist for afsluttende regnskabsposteringer
Afsluttende rapport udskrives
Udarbejdelse af anlægsregnskaber, årsberetning og årsregnskab
Opgørelse af overførselsbeløb vedr. decentrale områder
Behandling af årsberetning og regnskab i udvalg og byråd
Oversendelse af regnskab til revision.
Trykning af årsberetning

Den udsendte plan vedlægges til orientering
Budget- og regnskabsafdelingen den 7. januar 2002
Til efterretning

Beslutning:

Jr. nr.:
Besvaret:
Sagen til:

13

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side

14

Punkt 8
Møde OK d. 21-01-2002
Journalnr. BM-00.01020

Sagsid: 16646

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Låneoptagelse vedr. almene boliger i Dalby og Gerlev
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet besluttede den 18. december 2001 at optage lån på hhv. 767.000 kr. og 881.000 kr. til
finansiering af grundkapitalindskud vedr. almene boliger i Gerlev og Dalby. Det blev besluttet at
optage lånene som 30-årige rentetilpasningslån.
Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at optage lån med en løbetid på mere end 25 år
til dette formål. Fejlen skyldes en misforståelse mellem administrationen og långiveren,
KommuneKredit.
Administrationen har derfor indhentet nye tilbud på 25-årige rentetilpasningslån. Disse lån er,
underskrevet af borgmester og kommunaldirektør den 21. december 2001, således at provenuet
kunne hjemtages inden årsskiftet, og dermed indgå i korrekt regnskabsår.
Med hensyn til de økonomiske konsekvenser, så modsvares den årlige merudgift til afdrag af et lidt
lavere renteniveau end forudsat ved byrådets godkendelse, og den ændrede løbetid medfører således
ikke nogle ændringer i de økonomiske forudsætninger, og dermed heller ikke yderligere
bevillingsansøgninger.
Budget- og regnskabsafdelingen den 14, januar 2002
Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at godkende låneoptagelsen pr. 21. december 2001.

Besluti *

Jr. nr.:
Besvaret

f
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Punkt 9
Møde OK d. 21-01-2002
Journalnr. BM-00.01036

Sagsid: 16643

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Grundtakstmodellen - orientering om budgetomplaceringer
Økonomi:
Sagsfremstilling:
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002-2005 besluttede Byrådet at indregne en forventet
nettogevinst på 1,7 mio. kr. i forbindelse med indførelse af grundtakstfinansiering på det sociale
område. Beløbet blev i første omgang indlagt i budgettet som et nettobeløb, og er nu efterfølgende
blevet fordelt på de relevante budgetområder.
Budgettet på de enkelte grundtakstbelagte områder er tilrettet i henhold til de notater og
beregninger, som lå til grund for beslutningen om at indregne de 1,7 mio. kr. i budgettet, tillagt
prisstigninger i grundtakstbetaling m.v. Herudover er det beregnede overgangstilskud og den
beregnede overgangsrefusion indlagt i budgettet med 13,8 mio. kr.

.

Samlet giver budgetomplaceringerne et overskud på 850.100 kr. ud over de allerede indregnede 1,7
mio. kr. Grunden hertil er, at forskellige tekniske korrektioner m.v. er "nulstillet” i forbindelse med,
at budgetterne er ændret, så de tilsvarer skønnet fra Kommunernes Revision, som lå til grund for
beregningerne af nettoeffekten af grundtakstmodellen. Dette overskud er bibeholdt i budgettet som
"pulje til imødegåelse af evt. fejlbudgettering af grundtakstmodellen".
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De foretagne omplaceringer er flg. (- = mindreudgift/merindtægt, + = memdgift/mindreindtægt):

Ændring

Område
5.21 Specialbørnehaver
5.20 Plejefamilier/opholdssteder
5.21 Forebyggende foranstaltninger
5.21 Lokaliseringsprojekt Svinget
5.23 Døgninstitutioner
5.32 Pleje og omsorg
5.39 Aktivitetstilbud Askely
5.45 Behandling af stofmisbrugere
5.50 Amtslige botilbud, fysisk udv.h.
5.51 Amtslige botilbud, midlertidige
5.52 Kommunale botilbud
5.54 Hjælpemidler, biler
5.54 Andre hjælpemidler
.
5.53 Kontakt-og ledsageordning
5.38 Beskyttet beskæftigelse
5.56 Midlertidige botilbud til sindslidende
8.86 Overgangsrefusion og -tilskud
8.86 Pulje til imødegåelse af fejlbudgettering

Sum

356.300
2.999.100
1.574.700
1.483.600
249.800
2.199.200
1.058.100
67.200
-30.000
112.900
-554.400
-769.900
719.900
156.000
1.336.300
327.200

11.286.000
13.836.100
850.100
-1.700,000

Ialt

Budget- og regnskabsafdelingen den 10. januar 2002
Til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Jr. n r / . B esvaret
Sagen til: /b'f
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Punkt 10

Møde TMU d. 10-01-2002
Journalnr. BM-01.06.05S29 Sagsid: 16576

Sagsbehandler: MW/TF

Fmd. init.

Betalingsvedtægt for salg af kort
Økonomi:
Bilag:
Betalingsvedtægt med takstblad

Sagsfremstilling:
Kifa (kortgruppen i Frederiksborg Amt) har udarbejdet et forslag til fælles betalingsvedtægt for salg
af kortdata som man opfordre kommunerne i amtet til at følge. Betalingsvedtægten er rettet til i
forhold til de ydelser som Jægerspris Kommune er i stand til at tilbyde. Kort til private borgere over
deres egen ejendom er gratis men f.eks. forsyningsselskaber, entreprenører m.fl. vil kunne købe plot
eller digitale koitdata.
Indtil nu har der ikke været nogen stor efterspørgsel på kort fra Jægerspris Kommune bl.a. fordi
kortet ikke er blevet ført ajour i de forløbende år. Til februar får Kommunen imidlertid leveret et nyt
teknisk grundkort over hele kommunen til en samlet pris af kr. 185.000,-. Derefter er det muligt at
sælge dele afkortet til bl.a. interesserede forsyningsselskaber.
I de kommende år er det meget vigtigt at det nye kort holdes ved lige. Dette kan gøres dels ved en
administrativ ajourføring hvor teknisk afdeling selv indtegnet mindre ændringer i kortet, dels
fotogrametrisk ajourføring af delområder eller temaer i kortet. Behovet for ajourføring afhænger af
omfanget af nybyggeri, vejanlæg m.m. i kommunen. Teknisk afdeling vil udarbejde en plan for
ajourføring af kortet og omkostninger, når der er dannet et overblik over behovet i de kommende år.
Fællesforvaltningen den 9.november 2000
Det indstilles, at TMU anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd at vedtage betalingsvedtægt og
takstblad for salg af kort.

Beslutning:
Indstilling tiltrådt.
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Møde i OK den 21-01-2002
Beslutning:

Jr. nr.: _____
Besvaret:.......
Sagen til:
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Punkt 11

Møde TMU d. 20-12-2001
Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 16504

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Forslag til lokalplan 66 (Jeriehausvej)
Økonomi:
Bilag: 1. Forslag til Lokalplan 66 (Jeriehausvej
Sagsfremstilling:
Miljø & Energiministeriet tog i 1999 initiativ til at gøre det muligt at overføre en række
sommerhu sområder til byzone.
Der blev åbnet op for overførslerne ved en midlertidig ændring af Planlovens §5b, der fastsætter, at
sommerhusområder skal fastholdes som sommerhusområder.
Der blev opstillet bestemte kriterier for, hvilke områder der kunne komme på tale med henblik på
zoneændring. En proces, der bl.a. indebar en høring (afstemning) blandt de berørte lodsejere, blev
fastlagt. Efterfølgende har Miljø- & Energiministeriet ved udstedelse af et landsplandirektiv den 14.
juni 2001 bestemt, hvilke områder der kunne overføres. Overførsel sker ved udarbejdelse af
lokalplan, der indeholder en bestemmelse om overførsel fra sommerhusområde til byzone.
Et kriterie om, at 75 % af lodsejerne i princippet skulle støtte overførslen, blev ikke opfyldt for
lokalplanområdet (Jeriehausvej), idet kun 3 ejendomme eller 50 % ønskede overførsel.
Landsplandirektivet giver imidlertid alligevel mulighed for at ændre områdets zonestatus ved at
vedtage lokalplan indenfor 1-2 år, der optager en bestemmelse herom.
Når Landsplandirektivet har medtaget området til zoneændring, må det antages at være begrundet i
de særlige planmæssige forhold, der gælder for området.
Teknisk Afdeling den 5. december 2001
Grundejerne har i forbindelse med den foretagne afstemning givet udtryk for, at man ønsker, at
områdets karakter fastholdes. Lokalplanforslaget imødekommer dette ønske, idet forslaget ikke
ophæver gældende bestemmelser fastsat ved deklaration.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget anbefaler lokalplanforslaget over for økonomiudvalget og byrådet med
henblik på offentlig fremlæggelse.
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Beslutning:
Indstilling tiltrådt.

Møde i OK den 21-01-2002

Sagen tit */oj/
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Punkt 12

Møde TMU d. 20-12-2001
Journalnr. BM-13.03.00K08 Sagsid: 15612

Sagsbehandler: JO/TF

Fmd. init.

Tilslutningspåbud af boligbebyggelsen Esromarken til fjernvarme fra
Jægerspris Kraftvarmeværk
Økonomi: Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Bilag:
1. Høringssvar fra Jægerspris Boligselskab - Esromarken (5. oktober 2001)
2. Svar på ovenstående fra Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. (1. november)

Sagsfremstilling:
Formål:
Byrådet skal på baggrund af høring tage endeligt stilling til om boligbebyggelsen Esromarken skal
tvangstilsluttes til fjernvarmenettet.
Byrådet vedtog på sit møde 21,8.2001 at principgodkende at boligbebygggelsen Esromarken blev
tvangstilsluttet til Jægerspris Kraftvarmeværks fjernvarmenet, der netop var blevet udlagt i området.
Principgodkendelsen blev herefter sendt i høring hos Jægerspris Boligselskab/Esromarken, som har
afgivet høringssvar. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger og dels specifikke
kommentarer til projektforslagets udregninger.
Jægerspris Kraftvarmeværk har den 1. november kommenteret de specifikke bemærkninger, som
herefter er forelagt for boligselskabet, med et tilbud om afholdelse af et afklarende møde mellem
Teknisk Afdeling, Fjernvarmeværket og boligselskabet - såfremt der var behov herfor.
Boligselskabet har ikke udtrykt ønske om et sådant møde, men det vides at der p.t. foregår drøftelser
mellem boligselskabet og fjernvarmeværket, bl.a. om udarbejdelse af tilslutningsprojekt.
Boligselskabet har i høringssvaret endvidere udtrykt generel utilfredshed med at blive
tvangstilsluttet, fordi det vil føre til øgede udgifter og fordi man er skeptisk m.h.t. om de fremlagte
økonomiske forudsætninger holder. Dette begrundes i at:
- tidligere erfaringer (fra f.eks. Møllehegnet) viser store prisstigninger på varme-driftsregnskabet
ved omstilling fra centralvarme til fjernvarme
- anlægsudgiften til omlægning antages at andrage ca. 500.000 kr.
Hertil kan bemærkes, at eri væsentlig del af udgiften til ny fjernvarmeinstallation kan dækkes ind af
den kompensation som JP-KV yder for restværdien på det eksisterende centralvarmefyringsanlæg.
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Dette anlæg blev etableret i 1990/91 og iflg. Dansk Boligselskab anslås det, at værdien udgør ca. 1
million kr, som iflg. JP-KV afskrives lineært over 20 år.
Endelig ønsker boligselskabet at en evt. reservecentral for Gerlev-området placeres i Esromarkens
varmecentral.
Kraftvarmeværkets kommentar hertil har været, at man ikke er afvisende m.h.t. en forhandling om
at benytte Esromarken varmecentral til spidslast, men at der p.t. ikke er behov herfor. Først ved en
fuld udbygning af Gerlev-området vil behovet evt. opstå, men at der er mange ukendte parametre.
Teknisk Afdeling vurderer ikke at høringen har givet nye oplysninger/argumenter, som gør at
byrådet bør undlade at meddele påbud om tvangstilslutning.
Såfremt byrådet beslutter at påbyde tvangstilslutning og aftagepligt for Esromarken, har Jægerspris
Boligselskab/Esromarken en frist på 1 år til at tilslutte sig fjernvarmenettet.
Teknisk Afdeling d. 11. december 2001
Det indstilles at TMU anbefaler at ØK og BR godkender at Dansk Boligselskabs afdeling
”Esromarken” tvangstilsluttes til Jægerspris Kraftvarmeværks fjernvarmenet med aftagepligt.

Beslutning:
Indstilling tiltrådt.

Jr. nv.:
B esva re t

Sagen til:
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Punkt 13

Møde TMU d. 10-01-2002
Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 10791

Sagsbehandler: KBD/TF

Fmd. init.

MOFA I/S
Økonomi: Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Bilag:
-

Aftale mellem MOFA I/S og Søllerød Kommune (i sagen)
Vedtægter for MOFA (i sagen)
Referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober (i sagen)

Sagsfremstilling:
På mødet den 24. oktober vedtog bestyrelsen i MOFA, at Søllerød Kommune kunne optages som
kontraktkommune i MOFA I/S.
Aftalen forpligter MOFA til at modtage og behandle alt farligt affald fra Søllerød Kommunes
geografiske opland, og den forpligter Søllerød Kommune til at anvise far ligt affald fra kommunens
geografiske område til Mofa. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2002 og løber til 31. december
2007.
I henhold til MOFA "s vedtægter §2.2 skal Byrådet anmodes om, at den foreliggende aftale
godkendes. De nuværende vedtægter skal følgelig ikke ændres.
Teknisk Afdeling vurderer, at aftalen ikke vil have nogen konsekvenser for Jægerspris Kommune.
Teknisk Afdeling den 21. december 2001.
Det indstilles, at TMU anbefaler Byrådet at godkende aftalen.

Beslutning:
TMU anbefaler aftalen til byrådets godkendelse.

Sagen til: ,.<rlk ^ L
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Punkt 14

Møde BK d. 10-01-2002
Journalnr. BM-16.06.04S06 Sagsid: 16585

Sagsbehandler: PBA/SKO

Fmd. init.

Dagplejenormering i 2002
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Dagplejen er i.h.t. budget 2002 nonneret til 170 pladser. Hen over 2001 har.det været nødvendigt at
ansætte dagplejere til 186 pladser for at kunne imødekomme pasningsgarantien.
De 186 pladser, der har været i brug i 2001 bliver ved naturlig afgang til 174 pladser i 2002.
De kendte tal viser, at der i 2002 vil være brug for mellem 161 og 183 pladser i dagplejen. Dette
under forudsætning af, at alle børnehavebørn kan flyttes til børnehave på det tidspunkt, de fylder 3
ar.
o

Det vil dog være hensigtsmæssigt at udnytte rummeligheden i den første del af året til at lade de
børn, der er fyldt 3 år blive i dagplejen, da børnehaverne med enkelte undtagelser allerede er helt
fyldt op. I takt med at der kommer pres på dagplejen i april/maj måned må de 3-årige enten flyttes
fra dagplejen til overnormerede pladser i børnehaverne eller blive i dagplejen som 5. børn.
Planlægning for andet halvår af 2002 foregår på et yderst usikkert grundlag, idet børnene ikke alle er
født endnu og fordi vi kan forvente nye regler for barselsorlov. Disse regler - og hvilken ændring af
behovet de medfører - er ikke kendte d.d.
Det anbefales derfor, at dagplejen normeres til 174 pladser i 2002 og at spørgsmålet om en evt.
justering, på baggrund af nye tal og kendskab til den nye barselsorlovsordning, tages op på
udvalgets møde i maj måned.
Budget- og regnskabsafdelingen den 21 december 2001
Udgiften til ansættelse af 1 dagplejer med plads til 4 bøm udgør netto kr. 202.500. Der er til sikring
af pasningsgarantien et restbudget på kr, 94.000 og til 5 fasangårdsbøm i Krabbedam, som der ikke
bliver behov for i indeværende år, kr. 163.000. Udgiften kan dækkes fra disse områder.
Børn- og Ungeafdelingen den 20, december 2001
Det indstilles at dagplejen normeres til 174 børn.

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side

Beslutning:
Børne- og kulturudvalget anbefaler børne- og ungeafdelingens indstilling af 20. december 2001.

Møde i OK den 21-01-2002
Beslutning:

Jr. nr.:
Besvaret;
Saqon til:
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Punkt 15

Møde i SU d. 08-01-2002
Journalnr, BM-00.01A06

Sagsid: 16570

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Årsredegørelse 2001 for Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg

Økonomi:
Bilag: Det fælleskommunale Koordinationsudvalg - årsstatus 2001.
Sagsfremstilling:
Det fælleskommunale Koordinationsudvalg har' på møde den 3.december 2001 behandlet og
godkendt årsredegøreisen der med udgangspunkt i handleplan 2001 beskriver de resultater, der er
opnået i 2001.
Efter lov om retssikkerhed og administration skal Koordinationsudvalget afgive en redegørelse en
gang årligt, hvor udvalgets arbejde i det forløbne år beskrives.
Pr. 1. august 2001 er Det fælleskommunale Koordinationsudvalg udvidet med yderligere en
kommune (Skibby), og består p.t. af Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og
Ølstykke.
Koordinationsudvalget har i forhold til det rummelige arbejdsmarked arbejdet med følgende
aktiviteter/tiltag i år 2001:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Hold fast på guldet “ - kampagne
Partnerskabsaftaler mellem virksomheder og de 6 kommuner
Koordinering af virksomhedskontakten
Netværk for jobkonsulenteme
Sekretariat for netværket for det rummelige arbejdsmarked i Frederiksborg amt
Samarbejdsaftale mellem sprogskole, kommuner og AF
Arbejdsmarkedsprojekt: 12 måneders sprog og praktik
Afholdelse af temadag med fokus på etniske minoriteter
Tilbud om supervision til medarbejderne i udvalgte kommuner
Udarbejdelse af revalideringsprojekt for personer med psykiske problemer
Internethjemmeside
Videreudvikling af sygedagpengeområdet
Tværfagligt samarbejde - kursusforløb med kommunerne, AF og A-kasserne
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Indholdet i de nævnte aktiviteter er nærmere beskrevet i årsredegøreisen.
Budget- og regnskabsafdelingen den 3. januar 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger.
Arbejdsmarkedsafdelingen den 3. januar 2002
Redegørelsen medtages til orientering og godkendelse for Socialudvalget samt til efterfølgende
godkendelse for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:
Socialudvalget godkender årsredegøreisen overfor økonomiudvalget og byråd.

Møde i OK den 21-01-2002
Beslutning:

dr. nr.:
Besvar©!:
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Punkt 16
Møde OK d. 21-01-2002
Journalnr. BM-00.15.00A26 Sagsid: 13893

Sagsbehandler: JK/BOG

Fmd. init.

Fuldmagt til at underskrive værdipapirer m.v.
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Af styrelseslovens § 32 fremgår, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast
ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser samt iøvrigt tegning for Byrådets
beslutninger, skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren samt en person, der er
bemyndiget dertil af Byrådet.
Ledelsessekretariatet den 14. januar 2002
Det indstilles, at borgmester Ole Find Jensen eller viceborgmester Kirsten Andersen i forening i
kommunaldirektør Bente Dall eller forvaltningschef Jan Kristiansen bemyndiges til at tegne for
Byrådets beslutninger jfr. ovenstående.

Beslutr;”~*

Jr. ror,
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Punkt 17
Møde OK d. 21-01-2002
Journalnr. BM-01.01.03

Sagsid: 16651

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Indsigelser i forbindelse med Kommuneplanen
Økonomi: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag:
1. Indsigelsesskrivelse af 19. december 2001 fra HUR.
2. Kommuneplannotat udarbejdet som bilag til rådsmøde den 19. december 2001 i HUR.
3. Sagsfremstilling tilrådsmødet i HUR den 19. december 2001.

Sagsfremstilling:
Det tidligere byråd har på møde den 10. december 2001 behandlet indkomne indsigelser i
forbindelse med kommuneplanforslaget.
Indsigelse fra HUR var indgivet administrativt. HUR - Rådet har den 19. december 2001 behandlet
sagen politisk, derfor fremlægges afgørelsen m.v. til økonomiudvalgets orientering.
HUR meddeler Jægerspris Kommune:
at er areal på 14,5 ha vest for Møllevej, to arealer på henholdsvis 8,6 ha og 11,1 ha ved
Duemosevej, to arealer på henholdsvis 2,1 ha og 1,8 ha ved Druedalsvej, alle i Jægerspris -området
bliver omfattet af er regionplantillæg under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra
støj konsekvenszonen samt, at et areal på 0,2 ha ved Gerlev Kro kan overføres til byzone ved
lokalplan fordi anvendelsen er i overensstemmelse med regionplanen.
at tre arealer på henholdsvis 0,7 ha, 0,6 ha og 2,1 ha i Over Dråby landsby ikke overføres til byzone.
at et areal på 1,1 ha i Tørslev landsby ikke overføres til byformål.
at to arealer hver på 2,3 ha syd-vest for Dalby landsby ikke overføres til byformål.
at to arealer til vindmølleområder ved Svanholm og ved Storgården ikke fastlægges til
vindmølleområder.
at et fritidsområde på 1,7 ha ved Nyvangshuse nær Dalby tilrettes til alene at omfatte et grønt
støttepunkt.
at et fritidsområde mellem Færgelunden og Gerlev (Skalleværket) udgår som rammeområde,
at et område ved Kulhuse Havn alene kan indrettes med enkelte ferielejligheder i eksisterende
bebyggelse.
Teknisk Afdeling den 7. januar 2002
HUR- Rådet har fulgt den administrative indstilling til sagen.
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Det bemærkes, at der på kortbilag 2 i plannotatet ikke er indtegnet et område (JO 2), offentlige
formål. Området er en del af det ønskede nye byudviklingsområde vest for Møllevej. Det er på
forespørgsel herfra oplyst, at der tale om en fejl, idet det naturligvis ikke er hensigten, at der skal
henligge et landzoneareal mellem det eksisterende offentlige område ved Parkvej (byplanvedtægt 7)
og en ønsket fremtidig byudvikling mod syd.
Den videre proces omkring godkendelse af kommuneplanforslaget er herefter• På baggrund af plannotat fra Jægerspris Kommune og HURs behandling af
kommuneplanforslaget beslutter Miljøministeren, efter forudgående høring ved
Forsvarsministeriet, hvorvidt ønsket fra Jægerspris Kommune om dispensation fra
“støjkonsekvenszonen” skal imødekommes, for de berørte byudviklingsområder.
• Herefter udarbejder HUR et regionplantillæg, der omfatter de områder, hvor der er meddelt
dispensation, samt de områder, der i øvrigt er godkendt til byudvikling i forbindelse med HURs
behandling af kommuneplanforslaget den 19. december 2001.
• Kommuneplanforslaget tilrettes i forhold til regionplantillægget, m.v.
Indstilling
Til orientering

Beslutning:

Jr. n r . : ..
Besvaret:
Sagen til:. $ ? j
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Sagsbehandler: SA/TF
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Landsplanredegørelse 2002
Økonomi: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag:
Miljøministeriets debatoplæg “Et Danmark i balance” med følgeskrivelse af 10. januar 2002.

Sagsfremstilling:
Miljøministeriet; Landsplanafdelingen meddeler, at man i august 2002 vil offentliggøre
Landsplanredegørelse 2002 med efterfølgende offentlig debatperiode på 8 uger. Redegørelse
planlægges forelagt Folketinget i december 2002.
Landsplanredegørelsen udtrykker regeringens landspolitik og har således betydning for
regionplanlægningen. Gennem regionplanerne får landspolitikken betydning for de enkelte
kommuners planlægning.
Regeringen ønsker med folderen “Et Danmark i balance” at give offentligheden mulighed for at
kommentere de emner, der er valgt til landsplanredegørelse 2002.
Indstilling
Til orientering

Beslutning:

Jr, nr
Besvaret;
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Punkt 19
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Efterretningssager
Økonomi:
Sagsfremstilling:
• Fr.borg Amt fremsender dagsorden til økonomiudvalgets møde den 7. januar 2002.
• Fr.borg Amt fremsender beslutninger fra økonomiudvalgets møde den 3. december 2001.
• Fr.borg Amt fremsender dagsorden til økonomiudvalgets konstituerende møde den 10, december
2001.

• Fr.borg Amt fremsender beslutninger fra økonomiudvalgets møde den 13. december 2001.

Beslutning:
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Meddelelser fra:
Økonomi:
Sagsfremstilling:
a. Formanden
b. Øvrige medlemmer
c. Kommunaldirektør

Beslutning:

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG
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