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Dagsorden for møde i

Økonomiudvalget
Tirsdag d. 21-05-2002 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 ld.:: /?

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 112 til 131 inkl.
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Økonomiudvalgsmødet d> 21-05-2002
Åben dagsorden
Resumé
Punkt
In it
Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002 MEJ
112
Notat om ændring af papirindsamling i Jægerspris kommune. KBD
113
Fælleskommunai Skatteligning
114
JH
Tilsynsberetning 2001 vedr. miljøtilsyn
115
MM
Overtagelse af privat del af Svanemosevej
116
SL
Forslag til lokalplan 66 (Jerichausvej)
117
SA
Lokalplanforslag nr. 53
118
SA
Bemyndigelse til indgåelse af El-købsaftale.
119
EM
Overenskomst om undervisning på Egelundshuset og
120
Donekrogen
BN
Indhentelse af straffeattester ved nyansættelser
121
AWJ
Virksomhedsplan for år 2002 - Arbejdsmarkedsafdelingen
122
PH
Chefgruppens virksomhedsplan
123
BD
Ligningsansvarlig
124
JH
Tilsynsrapport for skatteankenævnet i Jægerspris
125
JH
Produktionsskolen Over Broen - Årsregnskab
126
PH
Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen 2001
127
PH
Fjordstien gennem Hornsherred i Frederiksborg Amt
128
MW
Meddelelser fra:
129
BD

15410
17098
17057
17105
15730
17027
12876
14220
14661
9441

Lukket dagsorden
Punkt
Resumé
Tilbud på køb af grundarealet til Kulhuskroen.
130
Meddelelser fra:
131

Sagsid
16987
9438

Init.
JK
BD

Sagsid
16635
16421
13865
15627
17067
16504
16799
17091
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Punkt 112
Mode OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-00.01S03

Sagsid: 16635

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002
Økonomi:
Bilag:
■ Overrsigt over tillægsbevillinger til budget 2002 pr. 13. maj 2002
■ Oversigt over likviditetsudvikling 1999-2002

Sagsfremstilling:
Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget
2002, opgjort pr. 12. maj 2002, samt oversigt over udvikling i likviditeten frem til april 2002.
Tillægsbevillingsoversigten udviser tillægsbevillinger for-1.826.303 kr. Heraf vedrører 425.000
materielanskaffelser, som medfører, at materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende
beløb. Der er i oversigten ikke taget højde for forbrug af opsparede overskud ud over det bevilgede
forbrug til materielgården.
Den væsentligste merindtægt er låneoptagelse på 3,6 mio. kr. vedr. forsyningsanlæg.
Likviditetsoversigten viser, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder har været ca.
2,3 mio. ki'. mod en gennemsnitlig likviditet i 2001 p å -0,3 mio. kr.

Beslutning’
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Punkt 113
Møde TMU d. 08-05-2002
Journalnr. BM-07.01.05P20 Sagsid: 16421

Sagsbehandler: KBD/TF

Fmd. init.

Notat om ændring af papirindsamling i Jægerspris kommune.
Økonomi:
Der skal investeres i materiel til øget indsamling af papiraffald. Investeringens størrelse og de øgede
årlige driftsudgifter er angivet i skema nedenfor, svarende til de tre beskrevne løsninger. Se bilag.

Bilag: Notat: Tre scenarier for håndtering af papirindsamling.
Sagsfremstilling:
Teknik- og Miljøudvalget bedes foretage et valg og indstille én af de tre muligheder (scenarier) for
papirindsamlingen til Økonomiudvalg og Byråd. De tre scenarier er beskrevet i bilag og
sammenfattet i nedenstående tabel.
Kommunes papirindsamling forventes på nuværende tidspunkt at indsamle ca. 320 tons til
genanvendelse i år 2002, hvilket svarer til ca. 45% af det af Miljøstyrelsen definerede potentiale
(719 tons i 2002).
I affaldsbekendtgørelsen er det fastlagt, at såfremt en kommune ikke som minimum indsamler 55%
i kalenderåret 2002, svarende til 395 tons i Jægerspris kommune, så skal kommunen etablere en
indsamlingsordning efter bekendtgørelsens §41. Dette er ensbetydende med, at kommunen i så fald
mister sin "metodefrihed” for indsamlingsordningen, og pålægges at indsamle papir og pap efter
bekendtgørelsens §41, stk. 1-3.
Kommunens nuværende indsamlingssystem består hovedsageligt af 19 stk. 2,5 m3
indsamlingsbeholdere placeret på pladser spredt beliggende over hele kommunen. Beholderne
placeret i Jægerspris By området, inklusiv genbrugspladsen, indsamler alene ca. 150 tons årligt.
Konsekvensen, såfremt kommunen ikke når op på 55% for år 2002, er, at der senest fra oktober
2004 skal
1) indsamles med en henteordning dækkende alle bebyggelser med mere end 1000 indbyggere
(beholder ved den enkelte husstand) modsat den nuværende bringeordning
2) indsamles papir og pap, modsat nu kun papir.
I nedenstående skema er økonomien og indholdet i de tre strategiske muligheder for den fremtidige
papirindsamling sammenfattet. De tre muligheder er beskrevet i vedlagte notat.
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Scenario
indhold

1

2

3

Tvungen ordning fra okt. 2004.
Husstandsindsamling af både pap og
papir i særlig papirbeholder.
Indsamling fra samlede bebyggelser
med over 1000 indbyggere, dvs.
Jægerspris By området og Kulhuse.
Henteordning m, opstart 1.juli 2002.
Husstandsindsamling af papir i særlig
papirbeholder, ca. hver 6. uge.
Indsamling i Jægerspris By, Over
Dråby og Neder Dråby. I alt ca. 2200
ejendomme.
Maksimal udbygning af det
nuværende system (bringeordning) m.
opstart 1. juli 2002. 100 - 150 stk.
600 1 beholdere placeret på endeveje,
gadehjørner o.lign. i hele kommunen.

Målopfvtdeise/resultat Ø konom i

Der vil blive indsamlet
væsentlig mere end
krævet, med en ordning,
der ikke er
ressourceoptimal.

Investering:
kr. 1.060.000,Drift:
kr. 270.000,-

Der er en god chance for
at nå målet for 2002.
Ordningen kan da
fortsætte som en robust og
hensigtsmæssig løsning.

Investering:
kr. 572.000,Drift:
kr. 150.000,-

Der er en risiko for ikke at
nå målet, som er svær at
skønne. Der kan forudses
besvær med henkastet
affald.

Investering:
kr. 200-300.000,Drift:
kr. 5-10.000,-

Driftsudgifterne til indsamling er indregnet i budgettet for 2002.
Anskaffelsen af containerne vil enten kunne leasingfmasieres, som det tidligere er sket med
containeranskaffelse, og den løbende leasingudgift vil i givet fald vil kunne finansieres over den
løbende drift.
Alternativt kan anskaffelsen finansieres over affaldsområdets opsparing.
Budget- og regnskabsafdelingen den 30. april 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger f.s.v.a. driftsudgiften, idet denne forventes afholdt inden for det
eksisterende budget. Hvad angår investeringsudgiften må denne forventes at skulle finansieres ved
tillægsbevilling, enten som direkte anskaffelse eller som leasing. Udgiften hertil vil i givet fald
medvirke til at nedbringe gælden til renovationsområdet, der pr. 31. december 2001 var 5,1 mio. kr.
Der gøres opmærksom på, at anlægsudgifter på forsyningsområdet er omfattet af automatisk
låneadgang, og en direkte anskaffelse/anlægsudgift vil således øge kommunens låneramme for
2002.
Teknisk Afdeling d. 29. april 2002
Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget vælger Scenario 2 og anbefaler denne løsning over for
Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:
Teknisk afdeling sørger for at revidere de 3 scenarier og supplere med et forslag til midlertidig
kantstensafhentning.
Der holdes ekstraordinært TMU-møde inden økonomiudvalgsmødet.
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Teknisk afdeling den 15. maj 2002
Teknisk afdeling vil på mødet redegøre for de reviderede scenarier samt forslaget om midlertidig
kantstensafhentning.
Administrationen den 15. maj 2002
TMU's indstilling vil foreligge til økonomiudvalgets møde.
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Punkt 114
Møde OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-25.00.00A06 Sagsid: 13865

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Fælleskoinmunal Skatteligning
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Samarbejdsaftale samt protokollat til samarbejdsaftalen om fælles skatteadministration mellem
Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Ølstykke kommuner vedlægges til orientering for
Økonomiudvalg og Byråd.
Der er udarbejdet driftsbudget vedr. skattesamarbejdet udvisende en driftsandel for Jægerspris
Kommunes vedkommende på kr. 3.661.184,-. Beløbet finansieres af den afsatte bevilling på kr.
74.800 samt de administrative udgifter, der er afsat til skatteområdet indeholdt i Jægerspris
kommunes budget.
Der vil udover ovennævnte driftsandel skulle betales en eengangs udgift til et seminar for samtlige
skattemedarbejdere, andel af investering i ny server, installation af KOMit samt kursus, i alt kr.
403.200.-. Jægerspris Kommunes andel er kr. 79.887,- plus befordringssystem kr. 4.975,- eller i alt
kr. 84.862,-.
Dette beløb skal finansieres og medtages i budgetopfølgningen.
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Punkt 115
Møde TMU d. 08-05-2002
Journalnr. BM-09.00.50K08 Sagsid: 15627

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Tilsynsberetning 2001 vedr. miljøtilsyn
Økonomi:
Bilag:
Beretning 2001 incl. skemaer

Sagsfremstilling:
Kommunerne skal hvert år udarbejde en beretning over det gennemførte arbejde iht.
Miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og jordforureningsloven. Inden for disse love skal der
medtages planlægning, tilsyn og godkendelser. Beretningen skal indeholde kommunens vurdering af
det udførte arbejde, og der skal være angivet planer for det forestående år.
Både Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen skal modtage beretninger over deres
myndighedsområder. Beretningerne skal offentliggøres.
Der er i 2001 gennemført tilsyn svarende til aftalte normer og årets temaer. Miljøsamarbejdet
MIFAV mellem otte kommuner i amtets vestlige del er omtalt.
I øvrigt er beretning i år blevet meget kortfattet pga. mange presserende opgaver på
vandløbsområdet.
Beretningen er indsendt administrativt til de to styrelser, med bemærkning om at de vil blive
endeligt indsendt efter politisk behandling.
Teknisk Afdeling den 23.04.2002:
Det indstilles, at beretningen anbefales overfor økonomiudvalg og byråd.

Beslutning:
Beretningen anbefales overfor økonomiudvalg og byråd.

Møde i OK den 21-05-2002
Beslutning:
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Punkt 116

Møde TMU d. 08-05-2002
Journalnr. BM-05.02.20P16 Sagsid: 17067

Sagsbehandler: SL/TF

Fmd. init.

Overtagelse af privat del af Svanemosevej
Økonomi:
Bilag :
Matrikelkort

Sagsfremstilling:
Ejerlauget Svanemosevej har i brev af 6. marts 2002 anmodet Jægerspris Kommune om at overtage
vej stykket Svanemosevej op til den østlige grænse af Ejerlauget Svanemosevej s jorder til slut ved
Marksvinget.
Ejerlauget begnander anmodningen med, at kommunen har besluttet, at de sommerhuse, som ligger
øst for Ejerlaugets jorder, må bebos helårligt, såfremt de opfylder kravene hertil, endvidere har
kommunen givet grønt lys for udstykning af 5-6 parcelhusgrunde, hvilket alt i alt vil give øget trafik
og hermed større slitage på Svanemosevej.
Formanden for Ejerlauget Jørgen Beichler har på møde i Teknisk Afdeling tilkendegivet, at man er
villig til at betale kommunen kr.10,000,00 for overtagelsen af vejstykket i lighed med, hvad
kommunen i 2000 fik ved overtagelsen af den private del af Fyrrehegnet.
Det bedømmes af Teknisk Afdeling, at istandsættelsen af vej stykket fra det nuværende stade til den
standard som Duemosevej vil blive istandsat til i 2002 vil koste ca. kr. 90.000,00.
Den fremtidige vedligeholdelse af de 1200 m2 vej og 188 m2 fortov skønnes at koste
ca. kr. 40.000,00 hvert 10' år.
Et argument for at overtage vej stykket kunne være, at der i kommunalplanforslaget er lagt op til
udstykning syd for Svanemosevej, hvilket vil gøre hele det omtalte vejstykke til overordnet stamvej.
Teknisk Afdeling den 23. april 2002
Det indstilles at udvalget tager stilling til om man vil anbefale Byråd og Økonomiudvalg, at
kommunen skal overtager den omtalte del af Svanemosevej og i givet fald på hvilke vilkår.
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Beslutning:
Udvalget kan ikke anbefale, at vejstykket overtages før det endelig er afklaret, om det evt. skal
indgå som stamvej for evt. fremtidig udstykning.
Jan Ohlsson deltog ikke i behandling af punktet.

Møde i OK den 21-05-2002
Beslutni*™
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Punkt 117
Møde TMU d. 08-05-2002
Jøurnalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 16504

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Forslag til lokalplan 66 (Jerichausvej)
Økonomi:
Bilag:
Lokalplanforslaget (tidligere udsendt) ligger i sagen.

Sagsfremstilling:
Byrådet vedtog på møde den 29. januar 2001 at fremlægge forslag til lokalplan 66 i offentlig høring.
Høringsfristen udløb den 16. april 2002. Følgende tilkendegivelser er indkommet på baggrund af
høringen.
1. ”Færgegaarden” den 26. februar 2002. Ingen indsigelser fra arkæologisk side.
2. Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen den 10. april 2002,
Følgende oplysninger bør indarbejdes i planen:
• Der må ikke foretages ændringer i et dige der forløber i skellet op til Færgelunden. Diget er
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §4. Frederiksborg Amt er myndighed på området.
•

På naboejendommen matr. ni*. 9c Neder Dråby by, Dråby umiddelbart op mod skellet til matr.
nr. 9al og 9 bm smst. er registreret en hulvej som fortidsminde. Hulvejen er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 18, hvorefter den afkaster en 100 m beskyttelseslinie.
3. Hovedstadens Udviklingsråd HUR) den 27. februar 2002. Planforslaget giver ikke anledning til
bemærkninger.
Teknisk Afdeling den 23, april 2002.
Det indstilles, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler lokalplanforslaget til
endelig vedtagelse med de ændringer, der er foreslået af Frederiksborg Amt.

Beslutning:
TMU anbefaler lokalplanen til endelig vedtagelse.

Jægerspris Kommune
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Møde i OK den 21-05-2002
Beslutning:
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Punkt 118

Mode TMU d. 11-04-2002
Journalnr. BM-01.02.05K04 Sagsid: 16799

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Lokalplanforslag nr. 53
Økonomi:
Bilag:
1. Ansøgning af 25. februar 2002 om genoptagelse af lokalplanforslag 53.
2. Skrivelse af 31. august 1994, vedr. afvisning af lokalplanforslag 53.
3. Skrivelse af 20. marts 1995 fra Naturklagenævnet.

Sagsfremstilling:
Hans Vindelev, Jerichausvej 3 B ønsker tilladelse til at udstykke en grund fra sin ejendom matr. nr.
9 ak Neder Dråby, Dråby.
Ejendommen ligger umiddelbart nord for det område ved Jerichausvej, der netop ved forslag til
lokalplan 66 søges overført fra sommerhusområde til byzone. Området omfatter 6 ejendomme.
Matr. nr, 9ak er omfattet af lokalplan 19, der i § 4 bestemmer, at der ikke indenfor lokalplanområdet
kan ske yderligere udstykning. Lokalplan 19 blev i sin tid lavet for at muliggøre udstykning af netop
denne grund.
Lokalplan 66 bestemmer ligeledes, at dette lokalplanområde ikke ved udstykning kan opdeles i flere
ejendomme.
Da det ansøgte er i modstrid med principperne i lokalplan 19 forudsætter det ansøgte, at der
udarbejdes en ny lokalplan, der gør udstykning mulig.
Byrådet vedtog på møde den 16. august 1994 ikke at fremme et lokalplanforslag, der muliggjorde
udstykning af såvel matr. nr 9 ak som naboejendommen matr. nr. 9 ad, begge Neder Dråby, Dråby.
(bilag 1).
Byrådets afgørelse blev af Hans Vindelev påklaget til Naturklagenævnet, der afgjorde
klagespørgsmålet ved skrivelse af 20. marts 1995 (bilag 3)
Ansøgningen om ændring af lokalplanen gælder kun for matr. 9 ak, men TMU / byrådet skal i sin
behandling dels vurdere lokalplanområdet under et dels vurdere området i tilknytning til de
tilstødende områder.

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side 14

Det bør i den forbindelse vurderes om det ud fra en samlet betragtning (omfattende f.eks. oplevelsen
af landskabelige forhold, udsyn, indblikmuligheder m.m.) er ønskeligt med yderligere bebyggelse i
området, og hvor dette i givet fald bør / kan placeres.
Når dette er vurderet kan der træffes beslutning om hvor stoit et område, som bør inddrages i en ny /
revideret lokalplan.
Da lokalplaner har til formål at sikre helhed, bør man normalt kun opdele eksisterende lokalplaner
hvis der er gode grunde til det.
I en evt. lokalplan skal der derefter tages stilling til / indarbejdes de detaljerede krav til
bygningsplacering, bygningsudformning evt. terrænreguleringer m.v., ligesom der skal tages stilling
til vejbetjening, vej byggelinjer, fredningslinjer o.lign.
Teknisk Afdeling den 5. marts 2002
Det indstilles at Udvalget tager stilling til om man vil anbefale økonomiudvalg og byråd, at
fremsættes et forslag til lokalplan som giver mulighed for udstykning af den og evt. andre
ejendomme.

Beslutning:
Udsat til mødet i maj.

Møde i TMU den 08-05-2002
Beslutning:
Udvalget kan ikke anbefale, at der gives mulighed for yderligere udstykning inden for
lokalplanområdet.

Møde i OK den 21-05-2002
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Punkt 119
Møde OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-13.01.00P27 Sagsid: 17091

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Bemyndigelse til indgåelse af El-købsaftale.
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet bedes tage stilling til evt. bemyndigelse til at Borgmesteren kan indgå aftaler om el-køb.
Fra 1. januar 2003 kan alle forbrugere i princippet købe el på det frie marked.
Af den samlede el-pris er det kun en mindre del, som er konkurrenceudsat. Ud over momsen, er
også C02-afgift, elafgifter, netbetaling og betaling til miljøvenlig el uden for konkurrencen.
A f en aktuel pris (excl. Moms) på ca. 118 øre pr. kwh er kun ca. 19,7 øre den direkte elpris som
frem over vil være konkurrenceudsat.
Jægerspris kommune bruger ca. 2,5 Gwh pr. år svarende til en udgift excl. moms på ca. 2,95 mio.
kr.
A f de 2,5 Gwh skal 31,5 % aftages som miljøvenlig energi.
Der bliver således 1,71 Gwh tilbage til frit køb til en samlet udgift excl. Moms på ca. 2 mio, kr.
Heraf er ca. 330.000 kr, konkurrenceudsat.
Det er ikke realistisk at Jægerspris kommune selv begynder at handle direkte på elmarkedet. Til
gengæld vil det være muligt at indgå forskellige samarbejdsaftaler med eller gennem de
professionelle aktører.
En mulighed er at købe sin el gennem forsyningspligtselskabet, som har til formål at hjemkøbe el
billigst mulig til de forbrugere, der ikke selv ønsker at købe el på det konkurrencebaserede marked.
En anden mulighed er at lade et el-handelsselskab forestå el-indkøbet. Det kan f.eks. ske ved at man
går ind i f.eks. en 2-årig prisaftale, som fastsættes i forhold til dagsprisen på el-markedet.
På langt sigt vil den slags køb formodentlig være billigere end at købe gennem
forsyningspligtselskabet fordi forsyningspiigtselskabet på grund af usikkerhed om antallet af
kunder, kun kan købe en del af sit forventede forbug ind på de tidspunkter, som skønnes mest
gunstig.
Der vil dog altid være en vis usikkerhed ved at indgå prisaftale for 2 år, idet man, selv med
vejledning, kan risikere at købe på et dyrt tidspunkt.
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Hvis Jægerspris Kommune i midten af februar havde handlet el på en 2-årig prisaftale, med NESA
som formidler, kunne man have faet en pris på 18 øre pr. kwh, svarende til en årlig besparelse på ca.
30.000 kr. i forhold til den aktuelle forsyningspligtpris.
Der er dog ingen garanti for at der også ville blive tale om en besparelse, ligesom den naturligvis
kan vise sig at blive større.
Teknisk Afdeling har spurgt NESA om muligheden for at indgå i en løbende aftale med et
opsigelsesvarsel på f.eks. et år, for på den måde at gøre brug af såvel elselskabets
markedsvurderinger som fællesskabets risikoudjævning.
Et sådant produkt vil ikke blive tilbudt fra NESA, men kan måske forventes udviklet og tilbudt af
andre leverandører.
Mulighederne er således:
1. At fortsætte uændret med køb fra leveringspligtselskabet.
2. At afvente fremkomsten at et aftaleprodukt i form af en løbende aftale med lang opsigelse.
3. At indgå en 1 eller 2-årig prisaftale, gennem f.eks. NESA, når markedsprisen skønnes gunstig
for fastlåsning af prisen.
Hvis Jægerspris Kommune skal gøre brug af 2-årige prisaftaler kræver det en bemyndigelse til at
Borgmesteren og Kommunaldirektøren kan indgå aftale når tidspunktet skønnes gunstigt.
Teknisk Afdeling den 13. maj 2002.
Det indstilles, at Borgmesteren bemyndiges til at indgår prisaftale på op til 2 år for levering af el til
kommunen når aftaleprisen skønnes gunstig (ca. 25.000 kr. under forsyningspligtprisen), eller til at
indgår løbende leveringsaftale med opsigelsesfrist på op til 12 md.

Beslutning:

/
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Punkt 120

Møde BKd. 07-05-2002
Journalnr. BM-00.17.00054 Sagsid: 15410

Sagsbehandler: BN/SKO

Fmd. init.

Overenskomst om undervisning på Egelundshuset og Donekrogen
Økonomi:
Bilag:
Kopi af forslag til aftaler (ligger i sagen).

Sagsfremstilling:
Behandlingshjemmene Egelundshuset og Donekrogen fremsender forslag til aftaler med Jægerspris
kommune om undervisning på de to institutioner.
I henhold til lov nr. 412 af 26. juni 1998 er undervisning i dagbehandlingstilbud og på
anbringelsessteder overført til at være omfattet af folkeskoleloven.
Undervisning de pågældende steder skal således godkendes af opholdskommunen, der tilsvarende
skal føre tilsyn og overtage PPR-betjening af undervisningen i overensstemmelse med gældende
retningslinier herom.
Jægerspris kommune har tidligere indgået aftale med Frederiksborg Amt i forbindelse med
undervisning af elever på Birkebo.
Forvaltningen har gennem de seneste 3 år ført forhandlinger med Københavns kommune om
indgåelse af aftale om undervisningen. Københavns kommune har nu overdraget aftaleopgaven til
de to institutioner, hvorfor det er henholdsvis Egelundshuset og Donekrogen, der hver især skal
indgå aftale med Jægerspris.
Forvaltningen har i forhandlingerne tilkendegivet, at vi ønsker en aftale, der svarer til aftalen med
Frederiksborg Amt. Birkebo refunderer Jægerspris kommune 64.000 kr. årligt - primært til dækning
af PPR-løn - især skolepsykologtimer og i mindre omfang timer til tale-høre undersøgelser.
Da Birkebo er normeret til 15 børn, vil der skulle opkræves fra Egelundshuset 89.600 kr. (21 elever)
og fra Donekrogen 140.800 kr.(33 elever).
Den samlede økonomiske ramme fra Birkebo, Egelundshuset og Donekrogen vil skulle anvendes til
at finansiere en 24-timers psykologstilling samt 100 timer årligt til tale-høre undersøgelser.
Hertil kommer udgifter til drift af den nye psykolog (ny arbejdsplads, kursus, kørsel, testmateriale
og kontorforbrug i øvrigt).

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side 18

Fordelingen vil være 228.000 kr. (psykologløn), 32.000 kr. (tale-høre-løn) samt 34.400 kr. til drift
på PPR.
Der vil kunne forventes udgifter til at finansiere autorisationsuddannelse for ny psykolog i
deltidsstillingen med ca. 30.000 kr. årligt i 2 år.
Dette vil kunne finansieres inden for den afsatte ramme på 228.000 kr. til løn, idet vedkommende
forinden godkendt autorisation ikke modtager autorisationstillæg på 32.700 kr. (31.03.00).
Budget- og regnskabsafdelingen den 23. april 2002
Ingen bemærkninger aftalen er udgifts neutral.
Born og Unge afdelingen den 19. april 2002.
Det indstilles, at udvalget anbefaler over for byrådet:
1. At godkende undervisning på Egelundshuset og Donekrogen som beskrevet i aftalerne.
2. At tilsynet med undervisningen varetages af afdelingschefen.
3. At der etableres PPR-betjening som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning:
Børne- og kulturudvalget anbefaler børn- og ungeafdelingens indstilling af 19. april 2002.
Lise Thygesen og Svend Erik Isakson deltog ikke i dette punkt på grund af inhabilitet.

Møde i OK den 21-05-2002
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Punkt 121
Møde OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-81.03A26

Sagsid: 17098

Sagsbehandler: AWJ/LON

Fmd. init.

Indhentelse af straffeattester ved nyansættelser
Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling fra Bøme- og Kulturudvalgets møde den 11. april 2002

Sagsfremstilling:
Spørgsmålet om indhentelse af straffeattest ved nyansættelser i daginstitutioner har været drøftet på
Bøme- og Kulturudvalgets møde den 11. april 2002.
Da indhentelse af straffeattest ved nyansættelse er af generel karakter er det administrativt besluttet,
at drøfte dette for alle nyansættelser, fastansættelser samt vikaransættelser i Jægerspris Kommune.
Løn- og personaleafdelingen udtaler i den forbindelse, at der ikke pr. automatik bliver indhentet
straffeattester ved nyansættelse. Det bliver indskærpet, at den ansættende leder/chef skal indhente
meget omhyggelige referencer ffa tidligere ansættelser på den af ansøgerne, som lederen/chefen
agter at ansætte.
Såfremt de givne referencer giver anledning til indhentelse af straffeattest, kan denne indhentes efter
samtykke ffa den ansøgeren. Er der tale om en offentlig straffeattest efter § 22 eller en pædofil attest
efter § 36, skal disse indhentes af Løn- og personaleafdelingen.
Det er Løn- og personaleafdelingens ansvar at vurdere straffeattesterne. Såfremt der på
straffeattesten er oplysninger, som kan have betydning i relation til den nyansatte i den konkrete
stilling vil lederen/chefen vil blive inddraget. Straffeattesterne vil blive opbevaret i personalesagen.
Løn- og personaleafdelingen den 14, maj 2002
Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd:
•
•
•

at der ikke generelt indhentes straffeattest ved nyansættelser, fastansættelser samt
vikaransættelser
at der skal indhentes referencer på ansøgere som ansættes i Jægerspris Kommune
at Løn- og personaleafdelingen indhenter straffeattest såfremt referencer giver anledning
til dette.
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Punkt 122

Møde i SU d. 07-05-2002
Journalnr. BM-15.00P16

Sagsid: 17057

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Virksomhedsplan for år 2002 - Arbejdsmarkdsafdelingen

Økonomi:
Bilag:
Virksomhedsplan år 2002 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet en virksomhedsplan, der blev udsendt som materiale til
budgetseminaret.
Denne virksomhedsplan er den tredje af sin art, der er udarbejdet i arbejdsmarkedsafdelingen.
Virksomhedsplanen tjener dels som et planlægnings- og styringsværktøj, og dels som et
informationsredskab i forhold til afdelingens interessenter, herunder det politiske niveau samt andre
samarbejdspartnere.
Præsentationen af virksomhedsplanen er opdelt i 3 dele: Status for året der gik (år 2001), arbejdet i
indeværende år (2002) - afdelingens arbejdsplan samt ønsker til mål og rammer for de(t) kommende
år 2003.
Virksomhedsplanen blev kort gennemgået på budgetseminaret, ligesom udvalget på deres udflugt
den 23. april d.å. havde lejlighed til at fa indblik i nogle af de aktiviteter, der sker på de eksterne
institutioner (produktionsskolen, bofællesskabet og værestedet).
Som en del af arbejdsmarkedsafdelingens område har bofællesskabet Egeparken samt værestedet
Askely udarbejdet selvstændige virksomhedsplaner. Disse virksomhedsplaner ønsker afdelingen at
præsenterer på et dialogmøde med udvalget.
Budget- og regnskabsafdelingen den 25. april 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger.
Arbejdsmarkedsafdelingen den 25. april 2002
Arbejdsmarkedsafdelingens virksomhedsplan anbefales videresendt til økonomiudvalget og byrådet,
ligesom afdelingen anbefaler afholdelse af et dialogmøde i juni måned med de to eksterne
institutioner Egeparken og Askely.
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Beslutning:
Socialudvalget anbefaler forvaltningens indstilling af 25. april 2002 for økonomiudvalg og byråd.

Møde i OK den 21-05-2002
Beslutning:
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Punkt 123
Mode OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-00.15K07

Sagsid: 17105

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Chefgruppens virksomhedsplan
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Chefgruppen ønsker en dialog med økonomiudvalget for at få klarlagt, hvilke emner
økonomiudvalget vil have fokus på i det kommende år.

Chefgruppens virksomhedsplan er udsendt i forbindelse med den planlagte temadebat i april måned.
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Punkt 124
Møde OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-25.00.00A16 Sagsid: 15730

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Ligningsansvarlig
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Som en konsekvens af Skattesamarbejdet pr. 1. juli 2002 mellem Frederikssund, Slangerup,
Ølstykke og Jægerspris kommuner skal hver af de involverede kommuner jvfr. skattestyrelseslovens
§ 1 stk. 3 udpege en person, der er ansat i en af kommunerne, til at have det øverste ansvar for den
kommunale skattemyndigheds ligningsarbejde vedrørende alle skattepligtige i de pågældende
kommuner.
Forvaltningschef Steen Jensen vil pr. 1. juli 2002 blive chef for de 4 kommuners
skatteadministration.
Skatteafdelingen den 8. maj 2002
Skatteafdelingen indstiller, at forvaltningschef Steen Jensen i Frederikssund Kommune udpeges
som ligningsanvarlig med virkning fra 1. juli 2002.

Mode OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-25.00.00K07 Sagsid: 17027

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Tilsynsrapport for skatteankenævnet i Jægerspris
Økonomi:
Bilag:
Tilsynsrapport (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
I henhold til skattestyrelseslovens § 17 stk. 1 skal Told- og Skatteregionen foretage tilsyn med
klagebehandlingen og skatteankenævnsarbejdet.
Told- og Skatteregion Hillerød har udfærdiget tilsynsrapport for Skatteankenævnet i Jægerspris for
perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001.
Det er regionens opfattelse, at skatteankenævnsarbejdet og klagebehandlingen i Jægerspris
Kommune er foretaget tilfredsstillende i kalenderåret 2001.
Skatteafdelingen den 7. maj 2002
Til orientering

Beslutning:
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Punkt 126

Møde i SU d. 07-05-2002
Journalnr. BM-18.17S08

Sagsid: 12876

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Produktionsskolen Over Broen - Årsregnskab

Økonomi:
Bilag:
Årsregnskab og beretning 2001 fra produktionsskolen Over Broen (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen på produktionsskolen behandlede og godkendte onsdag den 27. februar 2001
årsregnskabet og beretning for produktionsskolen Over Broen.
Fra forstanderens beretning til regnskabet 2001 fremgår det:
"Generelt har det været et travlt år med mange elever - produktionsskolen opnåede 67 årselever, det
højeste til dato. Denne forøgelse betød således at produktionsskolen fik sat gang i færdiggørelsen af
musiklokalet.
Skolen har mange samarbejdsrelationer, og specielt er samarbejdet med Erhvervsskolen Hamlet om
uddannelsesmæssige tiltag for restgruppen opdyrket i 2001. Herudover har produktionsskolen
deltaget i den årlige erhvervsmesse i Frederiksborg Hallen, ligesom skolen har afholdt åbent hus
arrangement for interesserede naboer og lokale beboere i Skibby området.
Årselevtallet på 67 produktionsskoleelever er udtryk for hvor mange årspladser, der er forbrugt, men
reelt har der været 219 elever, som hen over året har benyttet sig af tilbuddet på produk-tionsskolen.
Jægerspris kommune har i 2001 haft 20,946 årselever, men 75 elever har deltaget i
produktionsskolens tilbud.
Ved indgangen til 2001 startede skolen med at overføre et likviditetsoverskud på ca. 130,000 kr. fra
året før, men ved årsafslutningen viser tallet et likviditetsunderskud på 94.400 kr.
Omkring bygningerne indrettede og etablerede skolen værkstederne EDB, Kreativ og Musik samt en
større renovering af det gamle køkken var påkrævet, eftersom køkkenet ikke levede op til de krav
Levnedsmiddelkontrollen stiller til et produktionskøkken.
Det høje elevtal betød samtidig i 2001, at personalegruppen blev udvidet og består foruden
forstanderen af 9 faste lærere og 3 i fleksjob.
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Hvad angår fremtiden er det nævnt, at produktionsskolen p.g.a. vigende elevtal har været nødt til at
lukke køkken/kantinefunktionen ned. Det er derfor fortsat skolens ønske for fremtiden, at skolen får
igangsat køkken/kantinefunktionen på ny, men p.g.a. Levnedsmiddelkontrollens krav til et produk
tionskøkken vil en så omkostningstung renovering ikke budgetmæssig kunne løses her og nu.”
Budget- og regnskabsafdelingen den 25. april 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger.
Arbejdsmarkedsafdelingen den 25. april 2002
Sagen medtages til orientering for socialudvalget, økonomiudvalg og byråd.

Beslutning:
Socialudvalget anbefaler forvaltningens indstilling af 25. april 2002.

Møde i OK den 21-05-2002
Beslutning:
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Punkt 127

Møde i SU d. 07-05-2002
Journalnr. BM-15.00009

Sagsid: 14220

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen 2001

Økonomi:
Bilag:
Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen i Jægerspris kommune 1. kvartal 2002

Sagsfremstilling:
Hermed fremlægges arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 1. kvartal 2002. Der er sket følgende
udvikling fra 2001 til 2002:
•

Antallet af førtidspensionister var for 1. kvartal af år 2001 gns. 501 førtidspensionister, hvor det
tilsvarende tal for 1. kvartal år 2002 androg gns. 491 førtidspensionister svarende til et fald på
2,0 %.
• Antallet af sygedagpengemodtagere var for 1. kvartal 2001 gns. på 133 personer, hvor det
tilsvarende tal for 1. kvartal 2002 androg gns. 140 personer,
• Antallet af sygedagpengemodtagere med sygdom ud over 52 uger var i 1. kvartal 2001 gns. 36
personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2002 androg gns. 34 personer. Det aktuelle tal i
april måned er 29 personer.
• Varigheden pr. sygedagpengesag var for 1. kvartal 2001 gns. 39,7 uger, hvor det tilsvarende tal
for 1. kvartal 2002 androg 39,8 uger.
• Antallet af kontanthjælpsmodtagere var for 1. kvartal 2001 gns. 165 personer heraf 28
aktiverede, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2002 androg gns. 175 personer heraf 39
aktiverede.
• Antallet af revalidenter androg for 1. kvartal 2002 gns. 33 personer.
• Antallet af personer på integrationsydelse for 1. kvartal 2002 androg gns. 24 personer.
• Antallet af personer i fleksjob for 1. kvartal 2002 androg gns. 14 personer.
• Antallet af personer i skånejob for 1. kvartal 2002 androg gns. 11 personer.
Som noget nyt er nøgletalsrapporteringen for år 2002 udvidet med en opgørelse over revalidenter,
integrationsmodtagere, fleks- og skånejobs personer.
Udviklingen viser et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, medens antallet af personer på
sygedagpenge viser en stigning. Det er dog positivt, at antallet af personer på sygedagpenge ud over
52 uger er faldet, ligesom den generelle varighed pr. sag er stabiliseret.
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På kontanthjælpsområdet viser udviklingen en stigning. Det er afdelingens forventning, at
udviklingen på kontanthjælpsområdet vil vende i forbindelse med opstart af lokal projekt. Antallet
af aktiverede udviser en positiv stigning, men udviklingen på kontanthjælpsområdet vil generelt
blive fulgt.
Budget- og regnskabsafdelingen den 25. april 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger.
Arbejdsmarkedsafdelingen den 25. april 2002
Til orientering for socialudvalget, økonomiudvalg og byråd.

Beslutning:
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Møde i OK den 21-05-2002
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Punkt 128

Mode TMU d. 08-05-2002
Journalnr. BM-05.04.06P17 Sagsid: 14661

Sagsbehandler: MW/TF

Fmd. init.

Fjordstien gennem Hornsherred i Frederiksborg Amt
Økonomi:
Bilag:
1. Fjordstien i Jægerspris Kommune.
2. Referat af møde d. 8/1 2002 om Fjordstien, samt Referat af møde i styregruppen for Fjordstien
d. 15/9 1994.
3. Tegning af shelter.
4. Driftsaftale for shelterplads.

Sagsfremstilling:
Ideén om en sti rundt om Roskilde Fjord og Isefjord stammer fra starten af 90éme. (se bilag 2)
Konceptet bag sien er at den dels skal gå så tæt ved kysten som muligt dels at man fortrinsvis skal
benytte eksisterende veje og stier i landskabet hvor dette er muligt. De steder hvor stien løber på en
privat vej eller hvor der er behov for nyanlæg ekspropriere Frederiksborg Amt en brugsret til det
pågældende areal til Fjordstien. Frederiksborg Amt står også for anlægsudgifterne ved nyanlæg.
Ved realiseringen af Fjordstien i Horns Herred har Frederiksborg Amt valgt at spille en mere aktiv
rolle både praktisk og økonomisk end det var tilfældet med Fjordstien på den østlige side af
Roskilde Fjord. Fra projektets start tilbage i 1994 (se bilag 2) har arbejdsfordelingen været tænkt
mere ligelig fordelt mellem Amt og Kommune, end det er praksis i Jægerspris og Skibby
Kommuner, hvor Frederiksborg Amt udfører en stor del af det praktiske arbejde. Forhandlinger med
lodsejere fortages af kommune og Amt i fællesskab.
Når forhandlinger med lodsejere og nyanlæg er overstået skal kommunen optage hele strækningen
som offentlig sti i kommunens stiregister. De private fællesveje vedbliver med at være private
fællesveje. Med hensyn til vedligeholdelsen så skal kommunen stå for den del af vedligeholdelsen
som forårsages af anvendelsen som offentlige sti, hvilket i praksis ikke vil være noget af betydning,
i forhold til det daglige slid på vejene som stammer fra personbiler, skraldebiler m.v. Det er meget
få strækninger som ikke samtidig er private fællesveje.
Stien er målrettet både cyklende og gående. Langs stien skal der med passende afstand etableres
primitive overnatningspladser hvor der er opstillet shelter (se bilag 3) og evt. bålplads m.v.
I Jægerspris Kommune blev der i 2000 opstillet 1 shelter, på et areal ved Kyndbyværket og i april
2002 er der netop blevet opstillet en shelter på arealet Skansevej nr. 5 i Kulhuse.
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Økonomiudvalget
Ved etablering af overnatningspladser deles udgifterne mellem Amt og Kommune efter nærmere
aftale, idet Jægerspris Kommune fortrinsvis har den løbende vedligeholdelse medens Frederiksborg
Amt betaler anlægsudgifterne. (Se bilag 4)
Tidsplanen for fjordstien er p.t. at amtet gennemfører de nødvendige ekspropriationer og nyanlæg i
løbet af 2002 og at strækningen langs Isefjord gennem Skibby Kommune og frem til Jægerspris By
vil blive indviet sommeren 2003. Derefter tages der fat på strækningen langs Roskilde Fjord siden.
Sideløbende etablere amtets vejafdeling cykelstien langs Kulhusvej som også bliver en del af
Fjordstien.
Stien lang Kulhusvej er et selvstændigt projekt styret af Frederiksborg Amt. Projektoplægget bliver
forelagt Amtrådet i maj og sent i offentlig høring i Juni. I forbindelse med den offentlige høring vil
der blive holdt et åbent hus arrangement hvor amtet stiller op og besvare spørgsmål fra borgerne i
lokalområdet. Ekspropriationer vil kunne fortages i efteråret og anlægsarbejdet påbegyndes primo
2003.
Teknisk afdeling d. 23. april 2002.
Indstilles: Taget til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Møde i OK den 21-05-2002
Beslutning:
i
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Punkt 129

Møde OK d. 21-05-2002
Journalnr. BM-00.01A01

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

Beslutning:

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

