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Økonomiudvalget

Dagsorden for møde i

Økonomiudvalget
Mandag d. 20-02-2006 kl. 14.30 i udvalgsværelse II
Deltagere:
Ole Find Jensen
formand
Kirsten Andersen

Afbud

Lissi G. Pedersen
Jan Ohlsson
Erik Sej ersten
Torben Nielsen
Lise Thygesen
Mødet
hævetid.: 1715

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 21 til 40 inkl.
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Økonomiudvalgsmødet d. 20-02-2006
Åben dagsorden
Punkt
Resumé
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.
Overførsel a f uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006 vedr.
konto 6 særlige udgifter
Afskrivning a f mellemregninger vedrørende løn.
Frigivelse a f anlægsbudget til renovering af fodrem i
Jægerspris Mølle
Ansøgning om redskabsskur til Solbakkehallen, overførsel
af uforbrugte midler.
Venskabskommune samarbejde overførsel a f restbudget fra
2005 til 2006
Sikring a f pladser til 0-2 årige i 2006
Lokalplan 78 og kommuneplantillæg 19 for to vindmøller
ved Kyndbyværket.
Regulativ for husholdningsaffald.
Regulativ for erhvervsaffald 2006 og frem,
Dispensation til helårsbeboelse a f sommerhuse samt procedure
vedr. afviklingsdispensationer
Styring a f ressourcer til den kommunale hjemmepleje
Kommunalt tilsyn med indsatsen overfor ældre m.fl. i
plejehjem og lignende boligenheder 2005
Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen
Projekt Spiren
Efterretningssager
Meddelelser fra:

Lukket dagsorden
Punkt
Resumé
38
39
40

Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse a f sommerhus
efter afviklingsordningens ophør
Efterretnings s ager
Meddelelser fra:

Init.

Sagsid

MEJ

21476

EM
AJE

21576
21577

MEJ

21581

EK

21500

EK
PBA

21475
21540

SA
KB
JLY

20408
20274
21239

EM
BJ

20957
21522

KUK
PH
PH
EM
EM

20949
14220
20286
9675
9441

Init.

Sagsid

ADK
BD
EM

21091
19619
9438
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P u n k t 21
M ode O K d. 20-02-2006
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, februar 2006
* Likviditetsudvikling 2003-2006
* Likviditet opgjort efter kassekreditregien 2003-2006

Sagsfremstilling:
Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2006
opgjort pr. 13, februar 2006 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og
med januar 2006.
Oversigten udviser tillægsbevillinger på 4.239.660 kr. Heraf vedrører 12,026.420 kr. afregning af
skatter vedr. 2003, mens -4,300.000 kr. vedrører genåbning a f budget 2006 og -4.134.000 kr.
vedrører øget lånefinansiering.
Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for januar måned på 7,2 mio. kr. og et gennemsnit for
de seneste 12 måneder på 7,8 mio. kr.

Budget- 02 Planafdelingen, den 13. februar 2006
Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:
Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.
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P u n k t 22
M øde O K d. 20-02-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.01S06

Sagsid: 21576

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006 vedr. konto 6 særlige
udgifter
Økonomi: 392.600 kr.
Bilag:
■ Opgørelse over den centrale pulje i 2005

Sagsfremstilling:
1 .1 budget 2005 var der afsat i alt 199.600 kr. til risikostyring heraf er brugt ca. 57.000 kr. Der
resterer herefter 142.600 kr.
Der er igangsat yderligere arbejder for at sikre alle kommunens institutioner opkobling til det
offentlige alarm net.
Der er i budget 2006 ikke afsat beløb til dette område.
2 . 1 budget 2005 var der afsat i alt 767.300 kr. til en række formål som udmøntning af
personalepolitikken, uddannelse a f tillidsrepræsentanter til Fælles Hovedsamarbejdsudvalg samt
øvrige uddannelsesmæssige formål.
Der er yderligere overført 203.580 kr. fra 2004.
Der er Jf. opgørelse over den centrale pulje i 2005 anvendt 642.500 kr. A f de resterende 328.380 kr.
ønskes overførsel a f 250.000 kr. til dækning a f besparelsen på konto 6 i det genåbnede budget for
2006.
Kommunaldirektøren ønsker således overførsel af restbeløbene på 392.600 kr. til fortsat anvendelse
til risikostyring og til den centrale pulje i 2006

Ø konom iske konsekvenser den 9. fe b ru a r 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at imødekommelse af indstillingen vil medføre
en tillægsbevilling til budget 2006 på 392.600 kr. og dermed en forringelse a f det budgetterede
driftsresultat
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Kommunaldirektøren den 9. februar 2006
Kommunaldirektøren indstiller, at der sker overførsel a f 392.600 kr. fra 2005 til 2006 med følgende
fordeling:
• 142.600 kr. søges overført til fortsat anvendelse til risikostyring, beløbet er delvis disponeret
* 250.000 kr. søges overført til fortsat anvendelse i den centrale pulje, beløbet er delvis
disponeret

Beslutning:
Anbefales.
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P u n k t 23
M øde O K d. 20-02-2006
Jo u rn a ln r. BM -00.01007

Sagsid: 21577

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd. init.

Afskrivning af mellemregninger vedrørende løn.
Økonomi:

82.075,18 kr.

Sagsfremstilling:
Løn- og Regnskabsafdelingen har nu afstemt mellemregningskonti vedrørende afregning a f AMbidrag og A-skat på lønområdet.
Denne afstemning bevirker, at der kan hjemtages for meget betalte AM-bidrag og A-skat
vedrørende 2001 og 2002 med henholdsvis 46.136 kr. og 65.245 kr. (beløbet for 2001 er modtaget i
februar 2006, beløbet for 2002 er anmeldt til Skat i december 2005)
Dette bevirker også, at tilgodehavenderne på de respektive konti kan opskrives med henholdsvis
10.214,18 kr. og 71.861 kr. eller i alt med 82.075,18 kr*. idet der i regnskab 2004 blev afskrevet
222.872 kr. på øvrige løn mellemregningskonti.

Økonomiske konsekvenser den 8. februar 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen skal gøre opmærksom på, at en opskrivning ikke umiddelbart har
likvid betydning men kun betydning på kommunens balancekonto.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 8. februar 2006
Det indstilles til Økonomiudvalget, at der sker en opskrivning a f tilgodehavendet på 82.075,18 kr*. i
regnskabsåret 2005.

Beslutning:
Indstilles til Byrådets godkendelse.
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P u n k t 24
M ode O K d. 20-02-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.01S05

Sagsid: 21581

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Frigivelse af anlægsbudget til renovering af fodrem i Jægerspris Mølle
Økonomi:

Overførsel a f 74.500 kr. til budget 2006
Frigivelse a f i alt 302.000 kr.

Bilag:
■ Brev fra Jægerspris Mølle v/ fmd. Asger Mansted

Sagsfremstilling:
Der er i budget 2006 afsat et anlægsbeløb på 227.500 kr, til renovering af fodrem i Møllen. Byrådet
har den 29, november 2005 godkendt, at Møllen kan overføre et overskud fra 2005 til 2006. Dette
overskud kan nu opgøres til 75.000 kr., og tillægges dette anlægsbudgettet på 227.500 kr., kan
anlægssummen forøges til 302.500 kr.
Jægerspris Mølle v/ find. Asger Mansted har den 2. februar 2006 anmodet om, at der frigives et
samlet beløb på 302.000 kr. til anlægsprojektet.

Ø konom iske konsekvenser den 13. fe b ru a r 2006
For at frigive et anlægsbeløb på 302.000 kr. skal der tillægsbevilges 74.500 kr., hvilket ca. svarer til
Møllens uforbmgte budget for 2005. Byrådet har tidligere givet en principiel godkendelse a f denne
overførsel.

B udget- og Planafdelingen den 13, fe b ru a r 2006
Det indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på 74.500 kr. til anlægsprojektet, og at det herefter
samlede anlægsbudget på 302.000 kr. frigives.

Beslutning:
Anbefales.
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P u n k t 25

M øde B K d. 07-02-2006
Jo u rn a ln r. BM-83.11.00S04 Sagsid: 21500

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Ansøgning om redskabsskur til Solbakkehallen, overførsel af uforbrugte midler.
Økonomi:
Bilag:
■ Logbog for redskabsskur ved Solbakkehallen

Sagsfremstilling:
12005 fik Dalby I.F. bevilget kr. 75.000 til medfinansiering af redskabsrum til Solbakkehallen.
Henover efteråret er der arbejdet med forskellige løsninger for byggeriet og restfinansieringen, som
Dalby I.F. skal stå for.
En endelig løsning er ved at tegne sig, de uforbrugte midler søges derfor overført til 2006, hvor
redskabsrummet forventes opført.

Ø konom iske konsekvenser den 31. ja n u a r 2006
Budget- og Planafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning til
anlægsbudgettet for 2006. Da beløbet er under 0,5 mio. kr. kan bevillingen gives uden
Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

K ultur- og fritidsafdelingen den 18. ja n u ar 2006
Det indstilles til Udvalget, at anbefale Økonomiudvalget at overføre de uforbrugte midler til 2006,

Beslutning:
Det anbefales over for økonomiudvalg og byråd at de uforbrugte midler fra 2005 overføres til 2006.
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Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 26

M øde BK d. 07-02-2006
Jo u rn a ln r. KU-00.05.01S06 Sagsid: 21475

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Venskabskommunesamarbejde overførsel af restbudget fra 2005 til 2006
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Venskabskommunekontoen er ikke decentraliseret, og der søges ekstraordinært om at fa overført
uforbrugte midler fra 2005 til 2006.
Budgettet for 2005 er kr. 66.900 og der i alt brugt kr. 24.820. Der resterer således kr. 42.080 som
søges overført.
Jægerspris Kommune skal være vært for en venskabskommunekonference dagene 13. til 15. juni,
hvor det fremtidige arbejde på området skal drøftes.
Der er søgt om EU-tilskud til at afVikle konferencen, et evt. tilsagn om støtte foreligger medio
februar 2006. Konferencen har et samlet budget på kr*. 227.710, det maksimale tilskud fra EU udgør
kr*. 136.624, resten skal egenfinansieres ved bl.a. personaleomkostninger på kr. 35.900,

Økonomiske konsekvenser den 31. januar 2006
Der er tale om en ansøgning om tillægsbevilling til budget 2006, som vil forringe det budgetterede
årsresultat med 42.080 kr.
Ansøgningen er omfattet a f bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i
kommunerne i 2006 §8. Sammenlægningsudvalget har i medfør heraf besluttet, at alle
tillægsbevillinger vedr. nye aktiviteter skal godkendes i Sammenlægningsudvalget, mens der, for
tillægsbevillinger som skyldes ændrede budgetforudsætninger, er fastsat en grænse på 0,5 mio. kr.
Det er således ikke entydigt, hvorvidt tillægsbevillingen kræver godkendelse i
Sammenlægningsudvalget.

Kultur- og fritidsafdelingen den 10. januar 2006
Det indstilles til Børne- og Kulturudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at overføre de uforbrugte
midler til 2006.

Beslutning:
Det anbefales økonomiudvalg og byråd at de uforbrugte midler fra 2005 overføres til 2006.
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Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Anbefales.
Det er Økonomiudvalgets vurdering, at bevillingen ikke kræver Sammenlægningsudvalgets
godkendelse.
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P u n k t 27

M øde BK d. 07-02-2006
Jo u rn a ln r. BM -16.06.01P21 Sagsid: 21540

Sagsbehandler: PBA/SKO

Fmd. init.

Sikring af pladser til 0-2 årige i 2006
Økonomi:
Bilag:
■ Notat om sikring a f 0-2-års-pladser i 2006.

Sagsfremstilling:
Med de kendte børn pr. 17. januar 2006 tegner der sig følgende billede a f forholdet mellem
kapacitet og behov på 0~2~års-området:
•

Den nuværende kapacitet, inklusive 10 ekstra vuggestuepladser, vil være fuldt belagt i juni
måned - formodentlig før.
Hen over efteråret bliver der 11 ledige pladser, når børn fylder tre år og flyttes til børnehave.
Alligevel vil der - hvis 2006 bliver en gennemsnitsårgang - mangle ca. 22 pladser i
slutningen a f året. Dertil kommer tilflyttere, der endnu ikke har været i kontakt med
pladsanvisningen.
Der skal derfor skaffes minimum 22 nye pladser + pladser til nye tilflyttere.

Opgørelsen er summarisk, da den ikke tager højde for, at enkelte pladser kan være uanvendelige på
kritiske tidspunkter. Fra maj måned kan der optræde tilflyttere med garanti, som ikke er kendt pr.
dags dato - 26. januar 2006.
I denne fremstilling - og i det vedlagte notat - anbefales følgende udvidelsesmuligheder:
1. Udvidelse a f dagplejenormeringen.
2. Udvidelse a f Slotsgårdens børnehave med en vuggestuegruppe på 10-12 børn - snarest muligt.
3. Udvidelse af Gerlev børnehave med en vuggestuegruppe på 10-12 børn - til efteråret.
Desuden beskrives:
I) Lån/køb a f pladser i sammenlægningskommunerne,
II) Større fleksibilitet i de integrerede institutioner.
III) Ændring a f Stenhøj til 0-6-års-institution.
IV) Krabbedam tilknyttet Fasangårdsturnus.
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Alle punkterne er nøjere beskrevet i notatet.
Udvidelse a f dagpleienormeringen:
Nye dagplejepladser er hurtige at oprette, hvis der vel at mærke er kvalificerede ansøgere til
stillingerne. Derfor bør der løbende søges efter nye dagplejere. Hensigten er først og fremmest at
sikre pasningsgarantien gennem udvidelse af dagplejenormeringen, men dernæst også blot at
opretholde det nuværende niveau.
I starten af 2006 har to dagplejere opsagt deres stillinger.
Ved årsskiftet er fire dagplejere fyldt 60 år eller mere og yderligere to kommer til i løbet a f 2006.
Da det må formodes, at udvidelsen a f antallet a f vuggestuepladser ikke modsvarer behovet, ønsker
Børn- & Ungeafdelingen godkendelse af, at dagplejenormeringen i første omgang udvides fra de
nuværende 146 pladser til 158 pladser. Efterfølgende kan yderligere udvidelse blive nødvendig.
Da det er svært at rekruttere dagplejere, vil udvidelse af antallet dag dagplejere ikke alene kunne
dække behovet. Den egentlige løsning på pladsproblemerne er etablering af nye vuggestuepladser.
I Jægerspris kommune er de fleste børnehaver en del a f en 0-6-års-institution. Dette gælder ikke
Slotsgårdens børnehave og Gerlev børnehave. Begge steder er der udvidelsesmuligheder.

Udvidelse a f Slotsgårdens børnehave med 10-12 vuggestuebørn:
Etagen over Slotsgårdens børnehave er ledig. Det vil derfor være muligt, at oprette 10-12
vuggestuepladser og dermed gøre Slotsgårdens børnehave til en 0-6-års-institution på størrelse med
Bakkegården, Krabbedam og Regnbuen.
Bøm- & Ungeafdelingen anbefaler, at Slotsgården udbygges med en vuggestuegruppe så hurtigt
som muligt.

Udvidelse a f Gerlev børnehave med 10-12 vuggestuebøm:
Med det nuværende kendskab til udviklingen, og i forlængelse a f kommunens politik hvad angår
daginstitutionsstruktur, kan der peges på en udvidelse a f Gerlev børnehave med 10-12
vuggestuepladser.
Der er usikkerhed vedrørende boligudbygningens omfang i Gerlev-området. Det er derfor muligt, at
etablering a f 10-12 nye vuggestuepladser i Gerlev kun vil være den første i en række a f nødvendige
udvidelser og ændringer. Derfor beskrives både en udvidelse i en midlertidigt, lejet pavillon og i en
permanent tilbygning.
Udbygningen kan foregå ved delvist at flytte børnehaven til en pavillon opstillet med direkte
tilknytning til legepladsen og etablering a f vuggestue i en relevant del a f de nuværende bygninger.
Hvis Jægerspris Kommune i stedet vælger at udvide Gerlev børnehave med permanent byggeri, kan
der peges på, at Skuldelev børnehave, der bygningsmæssigt er identisk med Gerlev børnehave, i
2005 blev omdannet til en 0-6-års-institution v.h.a. en vuggestuetilbygning. Den samme løsning
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ville placere Gerlev børnehaves vuggestueafdeling på den nuværende parkeringsplads. Tegning af
Skuldelev børnehave er bilag til notatet om sikring a f pladser.
Modellen kan varieres med udbygning a f vuggestuen i Katholt eller med omdannelse af Katholt til
ren vuggestue. Under alle omstændigheder vil der, samlet set, komme til at mangle
børnehavepladser i Gerlev-området i forhold til antallet a f vuggestuepladser. Hvis målet er, at
Gerlev-børn skal gå i børnehave lokalt, må udvidelse a f vuggestuekapaciteten i løbet afk o rt tid
følges op a f flere børnehavepladser, således at børnehaverne i Gerlev både kan optage deres egne
vuggestuebørn og de børn, der kommer fra dagplejen.

Øvrige muligheder til overvejelse:
I) Lån/køb a f pladser i sammenlægningskommuneme.
Frederikssund: Mangler selv 68 pladser i løbet a f foråret.
Skibby:
Har problemer med at overholde pasningsgarantien. Søger akut efter nye dagplejere.
Slangerup:
Har netop udbygget kapaciteten med 70 enheder, men kan ikke afse plads til brug
for andre kommuner.
II) Større fleksibilitet i de integrerede institutioner.
Som tallene ser ud for tiden, vil der - uden tilflytning - være et antal tomme børnehavepladser hen
over sommeren og efteråret. Det vil derfor være muligt, at konvertere et antal børnehavepladser til
vuggestuepladser. Pr. 1, august er der 13 vuggestuebørn, der er 2lA år gamle, men de vil ikke alle
kunne fa plads på denne måde, da de ikke er optimalt placeret i forhold til de tomme
børnehavepladser. Der vil højst kunne vindes 8 vuggestuepladser - måske færre, afhængig a f
tilflyttere.
III) Ændring af Stenhøj til 0-6-års-institution.
Som tidligere skitseret kan der opnås 0-6-års-pladser gennem ændring a f Stenhøj fritidshjem til 0-6års-institution. Løsningsmodellen indebærer, at fritidshjemsbørnene overføres til Møllegårdskolens
fritidshjem i takt med at Stenhøj optager vuggestue- og børnehavebørn.
Det nuværende behov medfører følgende ændringer i forhold til tidligere beskrivelser af modellen:
• Ændret tidsplan - se notatet.
• Vuggestuebøm først ind i en ny 0-6-års-institution i Stenhøj. Derefter børnehavebørn.
• Det vurderes at en udvidelse a f fritidshjemmet til 125 børn bør ledsages a f en fordobling a f
fritidshjemmets egne lokaler - ca. 250m2.
IV) Krabbedam tilknyttet Fasangårdstumus.
Det skaber ikke umiddelbart flere vuggestuepladser at koble Krabbedam på Fasangårdsturnus, men
det øger rummeligheden i institutionen med mulighed for udnyttelse a f fleksibiliteten i det ovenfor
nævnte element II). Samtidig skabes muligheden for umiddelbart at indskrive 5 ekstra
børnehavebørn i Krabbedam ved opstået akut behov.

Anslået økonomi —detaljeret beskrevet i notatet:
1. Udvidelse af dagplejenormeringen.
Udvidelse a f normeringen med 12 pladser fra juni vil koste kr. 442.288 i 2006.
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Udvidelse a f normeringen med 12 pladser vil koste kr. 758.208 om året.
2. Udvidelse af Slotsgårdens børnehave med en vuggestuegruppe på 10 børn.
Leje:
kr. xxx.xxx
Anlæg incl, deponering:
kr. 1.998.926
Drift i 2006, hvis alle vuggestuepladser besættes i august:
Drift pr. år: kr. 944.150

kr, 393.395

3. Udvidelse af Gerlev børnehave med en vuggestuegruppe på 10 børn.
Pavillon-løsning:
Anlæg:
kr. 561.020
Deponering ved leje a f pavillon:
For 1 år: Ingen deponering.
For 2 år: Dispensation kan påregnes.
Mere end 2 år: Der skal deponeres:
kr. 4.008.000.
Permanent vuggestuetilbygning:
Bygning af vuggestuetilbygning på 150 m2 incl. liggehal:

kr. 2.390.000

Drift i 2006, hvis alle vuggestuepladser besættes i oktober:
Drift pr, år: kr. 944.150

kr. 236.037

I) Lån/køb a f pladser i sammenlægningskommunerne.
Ikke muligt.
II) Større fleksibilitet i de integrerede institutioner.
Kr. 9.000 pr. nyetableret vuggestueplads.
Drift: Kr. 94.415 pr. barn pr. år.
III) Ændring a f Stenhøj til 0-6-års-institution.
2006:
Samlet udgift til etablering a f 0-6-års institution i 2006:
Etablering, Møllegårdskolens fritidshjem:
Udgift til etablering i 2006;
Ved pavillonløsning:
Deponering ved leje a f pavillon:
For 1 år: Ingen deponering.
For 2 år: Dispensation kan påregnes.
Mere end 2 år: Der skal deponeres:
Med permanent byggeri:
Dertil kommer evt. nødvendige bygningsmæssige ændringer, fx:

kr. 535.000

kr. 710.452

kr. 4.008.000
kr. 3.360.000
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Kvalitets forøgelse a f mulige delelokaler- anslået:

ki*. 200.000

2006:
Drift:
Drift af 15 vuggestuepladser fra august og året ud:

ki*. 590.093

2007:
Etablering:

ki*. 485.000

Drift:
Drift af 15 vuggestuepladser hele året:
Drift a f 45 børnehavepladser hele året:

kr. 1.416.225
ki*. 1.982.880

IV) Krabbedam tilknyttet Fasangårdsturnus,
Den nødvendige ændring a f Krabbedams normering vil, med de hidtil gældende
normeringsstandarder, koste ca. kr. 30,000 på årsbasis, dvs. kr. 22.500 i 2006.

Der er i budgettet afsat kr, 1.200.000 til drift i forbindelse med sikring a f pasningsgaranti.
Det generelle skift fra fx børnehave til fritidshjem pr. 1. april giver ikke i sig selv udgifter, da det
samlede forslag fra BUPL er udgiftsneutralt.
Vintermånedernes overnormering i børnehaverne mere end modsvares a f de tomme pladser i
børnehaverne i løbet a f forår og sommer, så den øjeblikkelige overnormering i børnehaverne
forventes ikke at tære på de 1,2 mio. kroner. Tilflyttere kan betyde, at dette billede ændres, så det
gennemsnitlige antal indmeldte børn overstiger det budgetterede i 2006,
Driftsudgifterne til 12 nye dagplejepladser plus 20 de vuggestuepladser i Slotsgården og Gerlev i
den sidste del af året vil samlet beløbe sig til ca. kr. 1.071.720. Dette kan delvist rummes inden for
det afsatte beløb på 1,2 mio, til sikring a f pasningsgarantien - afhængigt af ovenstående
usikkerheder. Det samme gælder de kr. 30.000 til Krabbedam.
Hvis alle 32 0-2-års-pladser oprettes, vil driftsudgiften i 2007 være på ca. kr. 2.600.000.
Først senere på året vil det være muligt at beregne de øgede driftsudgifter konkret.
Der er kr. 1.000,000 til rådighed til anlægsudgifter i forbindelse med sikring af pasningsgarantien.
Dette vil være utilstrækkeligt.
Anlæg i forbindelse med udbygning a f Slotsgården i 2006: ki*. 1,998.926 + lejeudgift.
Anlæg i forbindelse med udbygning a f Gerlev børnehave i 2006:
Pavillon: kr. 561.020 + evt. deponering + kr. 34.713 pr. måned i leje.
Permanent: kr. 2.390.000
Aulæg i forbindelse med ændring a f Stenhøj i 2006: kr. 2.390.000
Anlæg i forbindelse med udvidelse a f Møllegårdskolens ftitidshjem i 2006:
Pavillon: kr. 710.452 + evt. deponering + kr. 34.713 pr. måned i leje.
Permanent: kr. 3.360.000
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Økonomiske konsekvenser den 31. januar 2006
Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger, der er i alt til sikring a f pasningsgarantien
afsat 1.261,390 kr. til drift i budget 2006 og 3.710,400 kr. i budget 2007, til anlæg er der afsat
1.000,000 ki-. i 2006.
Såfremt der skal ydes tillægsbevilling til drifts- eller anlægsbudgettet på mere end 0,5 mio kr.
kræver dette godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Ligeledes kræver iværksættelse af
anlægsprojekter over 0,5 mio. kr., som strækker sig ind i 2007, godkendelse.

Børn- & Ungeafdelingen den 27. januar 2006
Det indstilles at Bøme- og Kulturudvalget drøfter de nævnte modeller og anbefaler over for
Økonomiudvalg og Byråd at:
1. Dagplejenormeringen søges opnormeret fra 146 til 158 pladser i det omfang det er
nødvendigt for sikring a f pasningsgarantien og det er muligt at rekruttere dagplejere.
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle leje a f lokaler med henblik på at Slotsgårdens
børnehave udvides med en vuggestuegruppe på 10 -1 2 børn.
Institutionens areal udvides gennem leje af 1. sal i samme bygning.
3. Gerlev børnehave udvides med en vuggestuegruppe på 10 børn.
Institutionens areal udvides enten gennem leje a f pavillon til børnehaveformål eller bygning
a f permanent vuggestuetilbygning.
4. Krabbedam tilknyttes Fasangårdsturnus fra 1. april 2006.
Merudgiften på i 2006 på kr. 22.500 overføres fra puljen til sikring afpasningsgaranti.
5. Der frigøres kr. 250.000 til forundersøgelser og projektering i forbindelse med udvidelserne,
6. Ansøgning om anlægsbevilling i øvrigt forelægges når de nøjagtige overslag foreligger.

Beslutning:
Med henblik på overholdelse a f pasningsgarantien indstilles til økonomiudvalg og byråd at
godkende punkt 1, 2, og 4.
Med hensyn til etablering af 10 til 12 vuggestuepladser ved Slotsgårdens Børnehave bedes
administrationen om at klargøre ansøgning om anlægsbevilling til behandlingen i økonomiudvalg,
byråd samt i sammenlægningsudvalg.
Med hensyn til udbygning af Gerlev Børnehave indstiller udvalget til økonomiudvalg og byrådet at
det besluttes at igangsætte planlægning og projektering af en udbygning for 10 til 12
vuggestuepladser. Samtidig bedes administrationen om at klargøre ansøgning om anlægsbevilling til
behandlingen i økonomiudvalg, byråd samt i sammenlægningsudvalg.
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Budget- og Planafdelingen, den 8. fe b ru a r 2006
Indstillingen fra Børne- og Kulturudvalget indebærer flg. anlægsbevillinger:
Anlæg a f 10 vuggestuepladser i Gerlev
Etablering a f 10 vuggestuepladser, Gerlev
Mindre ændringer, Slotsgården
Etablering a f 10 vuggestuepladser, Slotsgården
1 alt anlæg_______________________________
Afsat i anlægsbudget
M anglende rådighedsbeløb

2.300.000 kr.
90.000 ki\
350.000 kr*.
90.000 kr.
2.830,000 k r.
1.000.000 kl'.
1.830.000 kr.

Der bør således tillægsbevilges 1.830,000 kr., og det samlede anlægsbeløb bør herefter frigives.
Herudover indebærer løsningen på Slotsgården et fradrag i kommunens låneramme på anslået
1.470.000 ki*. Da kommunen sandsynligvis ikke har ledig låneramme på dette beløb i 2006 skal
beløbet deponeres. Der bør således også meddeles tillægsbevilling på 1.470.000 kr. til forventet
deponering, således at den samlede tillægsbevillingsansøgning bliver 3,3 mio. kr.
Såvel tillægsbevillingen som lejeaftalen kræver Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 4, jf. Børne- og Kulturudvalgets indstilling. Herudover ind
stilles det, at:
•
•

Der frigives 600,000 kr. af anlægsbudgettet til institutionspladser til projektering vedr. Ger
lev og evt. ombygning på Slotsgården.
Lånefinansieringen i budget 2006 reduceres med 1.470.000 kr., således at deponering und
gås.

Inden sagen behandles i Byrådet, undersøges det, om indstillingen kræver Sammenlægningsudval
gets godkendelse.

f

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side 19

P u n k t 28
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Jo u rn a ln r. BM-01.02.05P16 Sagsid: 20408

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd, init.

Lokalplan 78 og kommuneplantillæg 19 for to vindmøller ved Kyndbyværket.
Økonomi:
Bilag:
■
■
■
*

20408
20408
20408
20408

a. Møde i Hovedstadens Udviklingsråd den 19. april 2005.
b. Regionplantillæg, hvidbog 2 udarbejdet på baggrund a f 80 indsigelser
c. Indsigelser i høringsperioden.
d. Naturklagenævnets afgørelse a f 15. december 2005

Sagsfremstilling:
Byrådet vedtog på møde den 28. juni 2005 at udskyde stillingtagen til endelig vedtagelse af
Lokalplan 78 og kommuneplantillæg 19 indtil klage indgivet til Naturklagenævnet var afgjort.
Naturklagenævnet har afgjort sagen ved afgørelse af 15. december 2005. Nævnets afgørelse
vedlægges som bilag 20408d.
Sagen forelægges hermed på ny for udvalget med henblik på, at udvalget afgiver fornyet indstilling
til Økonomiudvalget og Byrådet.
Energi E2 deltager aktivt i udviklingen a f havbaserede vindmøller. Man ønsker derfor at opstille
demonstrationsmøller, som skal anvendes til at afprøve løsninger før de realiseres på havet, hvor de
er svært tilgængelige. Møllerne skal desuden fungere til kommerciel energiproduktion.
Demonstrationsmøllernes effekt forventes at blive 3,5 - 4,5 MW pr. mølle. Der forventes
produceret 12- 15.000 MWH pr. mølle pr. år.
M ed opstilling a f de nye møller vil de tre eksisterende vindmøller på Kyndbyværket og de 21
møller i Kyndby Vindmøllepark blive nedtaget, og arealerne vil blive ført tilbage til den oprindelige
tilstand og anvendelse.
Lokalplanens område omfatter to adskilte områder på Kyndbyværket. Et område på havnemolen
vest for værket og et område på askedepotet øst for værket.
Mølle 1 opføres på askepladsen, hvor der er udlagt et område i lokalplan 58 til opførelse af op til 6
møller med en maksimal højde på 32 m. Forslag til lokalplan 78 erstatter lokalplan 58 for så vidt
angår opførelse a f møller på askepladsen (område 2) i lokalplan 58 jfr. §6 stk.6 og bestemmer, at
der kun opføres 1 mølle på området.
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Mølle 2 opføres på molen. Projektet for opstilling af de to vindmøller omfatter desuden en mast til
meteorologiske målinger, der skal opstilles i Isefjorden ca. 300 m fra havnemolen. Da masten
opsættes på søterritoriet er masten ikke omfattet af lokalplanforslaget. Tilladelse skal særskilt
indhentes ved Kystinspektoratet.
Lokalplanforslaget og det øvrige plangrundlag sikrer, at vindmøllecirkulærets støj og afstandskrav
overholdes. Projektet skal anmeldes til Frederiksborg Amt som miljømyndighed, amtet fører tilsyn
med overholdelse af støjkravene (jfr. bekendtgørelse om støj fra vindmøller)
Vindmøllernes påvirkning i øvrigt på omgivelserne er beskrevet i W M - redegørelsen der tillige
beskriver og sammenligner med et 0 alternativ ( de eksisterende 3+21 møller forbliver).
Byrådet vedtog på møde den 22. februar 2005 at fremlægge forslag til Lokalplan 78 samt
kommuneplantillæg 19 i offentlig høring.
Høringsperioden udløb den 11. maj 2005 og blev indledt den 11. marts 2005.
Regionplantillæg med W M redegørelse er vedtaget af Hovedstadens Udviklingsråd den 26. april
2 005.1 forbindelse med denne procedure er der indkommet 80 høringssvar. Høringssvarene er
bearbejdet i ^Hvidbog 2” (bilag 2).
Regionplantillægget fastlægger de overordnede rammer for kommuneplantillæg og
lokalplanlægning. W M - proceduren har til formål at sikre, at de miljømæssige konsekvenser ved
projektet er behandlet og belyst.
Vindmøllecirkulæret fastsætter de generelle regler for opsætning a f vindmøller.
I forbindelse med lokalplanhøringen er der modtaget 16 høringssvar.
Høringssvarene giver i væsentlig grad udtryk for frygt for projektets miljømæssige og visuelle
konsekvenser samt frygt for, hvorledes opsætning a f så store møller vil påvirke mennesker, idet de
generelle regler og erfaringer tager afsæt i et erfaringsgrundlag, der baserer sig på møller a f mere
traditionel størrelse og som er begrænset a f rammerne i den gældende regionplan.
Klagerne giver udtryk for stor betænkelighed ved et bredt spekter a f frygtede nettomiljøpåvirkninger
og visuelle påvirkninger på landskabet. Endvidere fremføres følgende fra høringssvarene:
□ E2 har ved skrivelse a f 9. maj 2005 fremsat ønske om at byggefeltet ved molen udvides
således, at det bliver muligt at vælge at opføre møllen på indersiden a f havnemolen. Da
møllernes totalhøjde er nedsat fra 155 m til 150 m vil vindmøllecirkulærets krav om en
mindsteafstand til nærmeste beboelse (4* højde) kunne overholdes.
□ Lokalplanredegørelsens side 6 foreslås ændret således, at møllernes totalhøjde ændres fra
155 m til 150 m.
□ §§5.2 til 5.4 foreslås ændret i overensstemmelse med regionretningslinie til ”Den maksimale
totalhøjde fastsættes til 150 m, rotordiameter til 100-110 m og tåmhøjde til 88-100 m”.
Konsekvensrettelse i Kommuneplantillægget.

Jægersprls Kommune

Side 21

Økonomiudvalget

□

Forsvarets Bygningstjeneste har ved skrivelse a f 9. maj 2005 fremsat bemærkninger om
afmærkning for fly og skibsfart. Konkret foreslås indsat en bestemmelse i §6.7 om at
flyafmærkning ikke må kunne genere skibsfarten.

□

Danmarks Naturfredningsforening foreslår i skrivelse a f 9. maj 2005 at
kommuneplantillægget ændres for så vidt angår forskellige byggehøjder.

Det vurderes, at der i indsigelserne er tillagt de miljømæssige konsekvenser stor interesse og
bekymring, og at der er stor usikkerhed om, hvorvidt VVM -redegørelsen fyldestgørende
dokumenterer de miljø og landskabsmæssige konsekvenser. Beboerne har tilkendegivet stor fiygt
for, at lavfrekvent støj vil udgøre et upåagtet problem i forbindelse med møllernes eventuelle drift.
Naturklagenævnet gennemgår i dets afgørelse sagens historik og substans.
Klagetemaerne kan overordnet rubriceres således: 1. Støj-skygge og refleksvirkninger. 2.
Forringelse a f ejendomsværdier. 3. Visualiseringen. 4, Alternative placeringer. 5. Påvirkning a f
landskabet, naturen og offentlighedens adgang. 6. W M redegøreisens indhold og tilvejebringelse
Hovedstadens udviklingsråd har faet forelagt de indgivne 9 klager til udtalelse og rådets vurdering
a f klagerne bliver gennemgået og vurderet i Nævnets afgørelse.
Naturklagenævnet udtaler at W M redegøreisens indhold og de retlige omstændigheder i
forbindelse med redegøreisens udfærdigelse ikke giver anledning til kritik. Nævnet kommenterer
ligeledes de enkelte klagepunkter og et flertal på 8 a f Nævnets 9 medlemmer konkluderer, at der
ikke findes grundlag for at tilsidesætte HURs vurderinger og afgørelse. Nævnet udtaler endvidere, at
det ikke vil være hensigtsmæssigt at stille krav om nedtagning a f vindmøllerne efter 3-5 år.
Kommuneplantillægget er alene ændret i forhold til de gældende rammebestemmelser for så vidt
angår bestemmelser der skal ændres som en følge af lokalplan 78. De hidtil gældende bestemmelser,
som foreslås ændret af Danmarks Naturfredningsforening bør fastholdes.
Det fremgår af § 9 i Planloven, at bl.a. en kommunalbestyrelse skal virke for gennemførelse af
Regionplanen og at den kommunale planlægning ikke må stride mod regionplanlægningen. Teknisk
Afdelingen vurderer på baggrund heraf, at der for Jægerspris Kommune i den aktuelle situation
foreligger en pligt til at vedtage lokalplan der muliggør opførelse af 2 vindmøller lokaliseret og
dimensioneret i henhold til de rammer der er udstukket ved Regionplantillægget og efterfølgende
stadfæstet a f Naturklagenævnet.

Økonomiske konsekvenser den 22. december 2005
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Jægerspris Kommune

VPpr

Side 22

Økonomiudvalget

Teknisk Afdeling den 20. december 2005
Det indstilles at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at Lokalplan 78 og
Kommuneplantillæg 19 vedtages således, at der er overensstemmelse med Regionplantillægget og
således, at de ændringer, der er foreslået a f E2 medtages.

Beslutning:
Udvalget konstaterer, at kommunen har pligt til at vedtage Lokalplan 78,
Udvalget finder imidlertid ikke at opstillingen af de 2 møller er rigtig uden den tidsbegrænsning
Byrådet tidligere har anbefalet, og fremsender derfor sagen uden indstilling til behandling i
Økonomiudvalg og Byråd.

Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Notat fra Teknisk Afdeling af 13. februar 2006 vedr. kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde
lokalplan for vindmøllerne på Kyndbyværket samt brev fra Energi E2 a f 16. februar 2006 vedr. to
demonstrationsvindmøller på Kyndbyværket blev udleveret.
Et flertal i Økonomiudvalget, bestående a f Ole Find Jensen, Jan Ohlsson og Torben Nielsen
anbefaler, at lokalplan 78 og kommuneplantillæg 19 vedtages som indstillet af Teknisk Afdeling
den 20. december 2005, Herudover anbefales det, at der etableres en lokal kontaktgruppe som
tilbudt a f Energi E2,
Erik Sejersten og Lise Thygesen indstiller, at lokalplanen ikke vedtages.
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Sagsbehandler: KB/KH

Fmd. init.

Regulativ for husholdningsaffald 2004 og frem.
Økonomi:
Bilag:
■ "Regulativ for husholdningsaffald i Jægerspris Kommune” med ikrafttræden den 1. april 2006.
■ Ændringsoversigt.

Sagsfremstilling:
Den 1. april 2006 træder nye regler i kraft omkring affald a f elektriske og elektroniske produkter
(Elskrotordningen, også kaldet WEEE), Hovedændringen på området er, at ansvaret for
bortskaffelsen overgår til producenterne og importørerne. Kommunerne skal fortsat indsamle
affaldet i de kommunale og fælleskommunale ordninger, men det afleveres derefter til branchen,
som forestår bortskaffelsen. I praksis betyder det at genbrugspladsen kommer til at håndtere en
fraktion mere end i dag, som kommer til at indeholde store elektriske husholdningsapparater, såsom
komfurer, vaskemaskiner osv.
Elskrotordningen er reguleret af bek. nr. 664 a f 27/06/2005 og er en implementering a f EU direktiv
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Den 1. august 2006 træder de nye skæipede krav til emballager og deres genanvendelse i kraft.
Kravene er en skærpelse af tidligere krav og er en implementering a f EU direktiv 2004/12/EF af 11.
februar 2004 (Emballagedirektivet). Opstramningen a f reglerne betyder at der fremover, som
minimum, skal indsamles plastemballage på genbrugsstationen.
Kravene til emballageaffaldet er indarbejdet i en ny bekendtgørelse, der p.t. er i høring og som skal
erstatte Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om visse krav til emballager nr. 298 fra 1997
med ændringsbekendtgørelse nr. 1113 af 14. december 2001.
Disse to områder har krævet ændringer i regulativet. De er indarbejdet med udgangspunkt i det nye
standardregulativ, som VS Vestforbrænding har udarbejdet i denne forbindelse.
På den praktiske side har VS Vestforbrænding endnu ikke færdigudviklet nye fællesordninger for
disse områder, og der hersker tvivl om enkelte detaljer, såsom om lysstofrør er omfattet af
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el skrotordningen. Den reviderede bekendtgørelse om emballageaffaldet er som nævnt stadig i
høring, men det er samtidig et krav at regulativerne vedtages før den ligger fast.
Projektgruppen i I/S Vestforbrænding vurderer dog ud fra foreliggende materiale, at der ikke sker
ændringer, der far betydning for regulativerne i den foreliggende form.

Økonomiske konsekvenser 31. januar 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 31. januar 2006.
Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage den
foreslåede revision a f ^Regulativ for husholdningsaffald i Jægerspris Kommune”.

Beslutning:
Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage den foreslåede revision.

Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Anbefales.
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Regulativ for erhvervsaffald 2006 og frem.
Økonomi:
Bilag:
■ "Regulativ for erhvervsaffald i Jægerspris Kommune” med ikrafttræden den 1. april 2006.
■ Ændringsoversigt.

Sagsfremstilling:
Ændringer vedr. "Emballagedirektivet” og ”Elskrotordningen” i Regulativ for erhvervsaffald
Den 1. april 2006 træder nye regler i kraft omkring affald a f elektriske og elektroniske produkter
(El skrotordningen, også kaldet WEEE). Hovedændringen på området er, at ansvaret for
bortskaffelsen overgår til producenterne og importørerne. Kommunerne skal fortsat indsamle
affaldet i de kommunale og fælleskommunale ordninger, men det afleveres derefter til branchen,
som forestår bortskaffelsen. I praksis betyder det at genbrugspladsen kommer til at håndtere en
fraktion mere end i dag, som kommer til at indeholde store elektriske husholdningsapparater, såsom
komfurer, vaskemaskiner osv.
Elskrot-ordningen er reguleret a f bek. nr. 664 a f 27/06/2005 og er en implementering a f EU direktiv
2002/96/EF a f 27. januar 2003 om affald a f elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Den 1. august 2006 træder de nye skærpede krav til emballager og deres genanvendelse i kraft.
Kravene er en skærpelse af tidligere krav og er en implementering a f EU direktiv 2004/12/EF a f 11.
februar 2004 (Emballagedirektivet). Opstramningen a f reglerne betyder at der fremover, som
minimum, skal indsamles plastemballage på genbrugs stationen.
Kravene til emballageaffaldet er indarbejdet i en ny bekendtgørelse, der p.t. er i høring og som skal
erstatte Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om visse krav til emballager nr. 298 fra 1997
med ændringsbekendtgørelse nr. 1113 a f 14. december 2001.
Disse to områder har krævet ændringer i regulativet. De er indarbejdet med udgangspunkt i det nye
standardregulativ, som ES Vestforbrænding har udarbejdet i denne forbindelse.
På den praktiske side har ES Vestforbrænding endnu ikke færdigudviklet nye fællesordninger for
disse områder, og der hersker tvivl om enkelte detaljer, såsom om lysstofrør er omfattet a f
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elskrot ordningen. Den reviderede bekendtgørelse om emballageaffaldet er som sagt stadig i høring,
men det er samtidig et krav at regulativerne vedtages før den ligger fast. Projektgruppen i I/S
Vestforbrænding vurderer dog ud fra alt hvad der foreligger, at der ikke sker ændringer, der får
betydning for regulativerne i den foreliggende form.
Det bemærkes, at der i regulativets pkt. 15,2 står at Byrådet bemyndiger VS Vestforbrænding til at
etablere en mulig ordning for indsamling a f de affaldskategorier, der falder ind under
elskrotordningen. Der er her tale om den ny kommende fællesordning til erstatning for de hidtidige
fællesordninger for indsamling af elektronikaffald, kølemøbler mv. Denne nye fællesordning skal
vedtages i kommunerne, når den foreligger.

Økonomiske konsekvenser 31. januar 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 31. januar 2006,
Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage den
foreslåede revision af ^Regulativ for erhvervsaffald i Jægerspris Kommune”.

Beslutning:
Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage den foreslåede revision.

Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Anbefales.
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P u n k t 31
M øde O K d. 20-02-2006
J o u rn a ln r. BM-01.07.04P21 Sagsid: 20957

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Dispensation til helårsbeboelse af sommerhuse samt procedure vedr.
afviklingsdispensationer
Økonomi:
Bilag:
*
■
■
■
■
■
"
■
■

Udkast til brev til statsamt a f 15. februar 2006
Brev fra statsamtet a f 7. februar 2006
Planlovens §40, stk. 2
Afviklingsloven - (lov 371 a f 2, juni 1999 til ændring a f lov 1022 a f 23. december1998 om
ændring a flo v om planlægning §3, stk 1. (vedlagt sagen)
Skov og naturstyrelsens brev a f 28. november 2005
Brev fra Statsamtet a f 13. september 2005
Vejledning nr. 187 af 14. november 1996 (vedlagt sagen)
Skov- og naturstyrelsens supplement til vejl. udsendt 5. december 2002 (vedlagt sagen)
Skov- og naturstyrelsens redegørelse a f 18. oktober 2004 til Folketinget (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Jægerspris Kommune har den 7. februar 2006 modtaget brev fra Statsamtets, hvor der gives en
udtalelse, og anmodes om en tilkendegivelse fra Byrådet vedr. administration af ansøgninger om
dispensation til helårsbeboelse a f sommerhuse fra borgere med afviklingsdispensation.
Udtalelsen er resultatet a f Statsamtets henvendelse til kommunen den 13. september 2005, og
kommunens efterfølgelse svar.
I henvendelsen a f 13. september 2005 bad Statsamtet om en udtalelse a f kommunens praksis vedr.
tildeling a f varig dispensation til helårsbeboelse til ansøgere med 10-årig afviklingsdispensation.
Teknik- og Miljøudvalget behandlede henvendelsen fra Statsamtet på sit møde den 6. oktober 2005.
Ved den lejlighed godkendte udvalget et forslag til svarskrivelse, samtidig med at man midlertidigt
stoppede behandlingen af fremsendte ansøgninger.
Behandlingen a f fremsendte ansøgninger blev genoptaget den 11. januar efter at kommunen havde
modtaget kopi a f Skov- og Naturstyrelsens vejledende udtalelse til Statsamtet om administration af
dispensationer.
I forbindelse med genoptagelse a f behandling a f dispensationsansøgninger vedtog Teknik- og
Miljøudvalget desuden at delegere kompetencen til administrationen til at meddele dispensation til
helårsbeboelse for ansøgere med afviklingsdispensation i følgende tilfælde:
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•
•
•
•

Hvis ansøgeren ved afviklingsdispensationens udløb er tæt på folkepension eller efterløn.
Hvis ansøgeren ved afviklingsdispensationens udløb har skolesøgende børn som vil blive
nødt til at skifte skole.
Hvis der er særlige helbredsmæssige forhold.
Hvis der er særlige sociale forhold med en social plan under gennemførelse.

I udtalelsen tilkendegiver Statsamtet, at det ”efter Statsamtets opfattelse er der ikke hjemmel til at
behandle ansøgninger fr a personer m ed bopæl i et sommerhus p å grund a f ajviklingsloven p å
anden vis end andre ansøgere. Retningslinjerne i vejledningerne fr a 1989 og 1996 skal således også
følges i disse sager "
Desuden udtales det, at det "efter Statsamtets opfattelse vil en dispensation i medfør a f planlovens §
40, stk. 2, alene p å grundlag a f den tilknytning som er skabt i forbindelse med
afviklingsdispensationen og at det i realiteten vil være en forlængelse a f afviklingsdispensationen,
hvilket der ikke er hjemmel til ifølge lovgivningen. Statsamtet kan endvidere henvise til, at man ikke
fr a lovgivers side har ønsket at skabe en sådan hjemmel, j f den ovenfor (i skrivelsen) refererede
redegørelse til Folketinget. ”
Udtalelsen fra Statsamtet betyder, efter administrationens opfattelse ikke, at ansøgere med
afviklingsdispensation ikke kan gives dispensation med begrundelser som ville blive afslået, hvis
det drejede sig om folk som ikke har afviklingsdispensation.
Eksempelvis vil der formentlig ikke være noget legalitetsproblem i at give en dispensation til folk
med afviklingsdispensation, som er tæt ved at nå pensionsalderen, hvor de vil have ret til at bo der,
selvom man ikke ville ændre denne mulighed.
Det centrale i Statsamtets udtalelse er derimod det, at der skal være en særlig direkte formuleret
grund til at give dispensation. Hvis der ikke andre forhold end at borgeren med
afviklingsdispensation har boet i sommerhuset skal der meddeles afslag på ansøgningen, idet
kommunen ellers sætter loven ud a f kraft, hvilket en kommune ikke kan gøre.
I forbindelse med beslutninger om at give dispensation, er det i den sammenhæng vigtigt, at det
formuleres eksplicit klart hvad der er årsag til dispensation.
Statsamtet anmoder i forbindelse med sin udtalelse Jægerspris Kommune om at meddele, om man
har til hensigt at følge Statsamtets udtalelse om at ansøgninger fra personer, der bor i sommerhus på
grund a f afViklingsloven, skal behandles på samme vis som andre ansøgninger om dispensation i
henhold til planlovens §40, stk. 2, hvilket bl.a, indebærer, at det ikke gives dispensation alene under
henvisning til den tilknytning, som en ansøger har opnået i kraft a f afViklingsdispensationen,
Statsamtet anmoder også om at udtalelsen afgives efter at have været behandlet på et møde i
kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser den 13. februar 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
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Kommunaldirektøren den 12, februar 2006
Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at Statsamtet svares med det udarbejdede
forslag til skrivelse, hvoraf det fremgår:
• at Byrådet er opmærksom på at personer, der bor i sommerhus på grund a f afviklingsloven,
skal behandles på samme vis som andre ansøgninger om dispensation i henhold til
planlovens §40, stk. 2, hvilket bl.a. indebærer, at det ikke gives dispensation alene under
henvisning til den tilknytning, som en ansøger har opnået i kraft a f afviklingsdispensationen.
• at Byrådet i overensstemmelse hermed, gennem Teknik- og Miljøudvalget, har delegeret til
at administrationen at kunne meddele dispensation under fire særligt definerede forhold.
• at Byrådet præciserer, at man bl.a. med baggrund i Statsamtets henvendelse vil være
opmærksom på at tydeliggøre de begrundelser, som i de enkelte tilfælde er begrundelse for
de meddelte dispensationer.

Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler, at Tilsynet svares som foreslået a f kommunaldirektøren.
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Punkt 32

Mode SU d. 06-02-2006
Journalnr. SF-81.00P05

Sagsid: 21522

Sagsbehandler: BJ/SU

Fmd. init.

Styring af ressourcer til den kommunale hjemmepleje
Økonomi:
Bilag:
■ Beskrivelse af beregningsmodellen til styring af ressourcer i den kommunale hjemmepleje

Sagsfremstilling:
Som opfølgning på temadebat i Socialudvalget i marts og budgetseminaret april 2005 fremsætter
Sundhedsafdelingen forslag til metode for styring a f ressourcer i den kommunale hjemmepleje.
For at beregne den nødvendige ressourcetildeling til hjemmeplejen anvendes principperne i BTP
modellen, og den beregnede brugertidsprocent anvendes i forhold til visiterede ydelser.
Brugertidsprocenten beregnes kvartalsvis ved en 14 dages tidsregistrering i hjemmeplejen.
Ved tidsregistreringen måles "direkte tid” og "indirekte tid”
Fravær trækkes fra "Vagtplan"
Tidsregistrering gennemføres i plejegruppen, i rengøringsgruppen og i aftengruppen.
Natgruppen inkluderes ikke, da det ikke vurderes at fa normeringsmæssige konsekvenser.
Visiteret tid trækkes ffa Vitae Statistik
Tidsplan 2006

Tidsregistrering

Behandling i Socialudvalget

Februar
Maj
Oktober

April
Juni
December

Ændringer på +/- 50 timer i ugentlig visiteret tid, medfører justeringer i hjemmeplejens ressourcer.

Økonomiske konsekvenser den 27. januar 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.
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Sundhedsafdelingen den 24. januar 2005
Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalget godkender metoden til styring a f ressourcer i den
kommunale hjemmepleje.

Beslutning:
Socialudvalget anbefaler økonomiudvalget den skitserede model baseret på det reelle fravær, idet
der til mødet i økononiudvalget suppleres med en uddybende beskrivelse af beregningsmodellen.

Sundhedsafdelingen den 10. februar 2006
Sundhedsafdelingen har vedlagt et notat med en uddybende beskrivelse af beregningsmodellen.

Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler, at beregningsmodellen godkendes.
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M øde SU d. 06-02-2006
Jo u rn a ln r. BM-16.00.47K09 Sagsid: 20949

Sagsbehandler: KUK/SU
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Kommunalt tilsyn med indsatsen overfor ældre m.fl. i plejehjem og lignende
boligenheder 2005
Økonomi:
Bilag:
1. Tilsyn med indsatsen overfor ældre m.fl. i plejehjem og lignende boligenheder. Samlet
redegørelse 2005
2. Kopi af Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport. Besøgsdato d. 28. april 2005 [i sagen]
3. Rapport h a uanmeldt fagligt tilsyn den 26. september 2005
4. Rapport fra dialogbaseret tilsyn den 17. november 2005
5. Handleplan for opfølgning på dialogbaseret tilsyn og uanmeldt fagligt tilsyn 2005
6. Handleplan for opfølgning på embedslægetilsyn 2005
7. Ældrerådets høringssvar a f 4. januar 2006 [i sagen]

Sagsfremstilling:
Ifølge lovgivningen skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt offentliggøre en samlet
redegørelse for Embedslægeinstitutionens og det kommunale tilsyn med plejeboliger.
Sundhedsafdelingen har udarbejdet redegørelse for tilsyn i 2005 (se bilag).
Redegørelsen har været til høring i Biuger- Pårørenderådet og i Ældrerådet.
Bruger- og Pårørenderådet har på et møde den 9. januar 2006 taget redegørelsen til efterretning.
Ældrerådet har behandlet redegørelsen den 4. januar og tilslutter sig de anbefalinger, der er ved de
forskellige tilsyn.

Ø konom iske konsekvenser den 27. ja n u ar 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 24. ja n u a r 2006
Forelægges for Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd til drøftelse og orientering.

Jægerspris Kommune
im Økonomiudvalget

Beslutning:
Taget til efterretning og videresendes til økonomiudvalg og byråd

Møde i OK den 20-02-2006
Beslutning:
Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.
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Punkt 34

M ode SU d. 06-02-2006
Jo u rn aln r. BM -15.00009

Sagsid: 14220

Sagsbehandler: PH/RP
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Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen
Økonomi:
Bilag:
■ Arbejdsmarkedsafdelingen nøgletal for 4. kvartal 2005 samt udviklingen på grafer

Sagsfremstilling:
Hermed fremlægges Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 4. kvartal 2005. Som det fremgår af
bilaget er der sket følgende udvikling:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Antallet af førtidspensionister var for 4. kvartal 2005 gns. 525 førtidspensionister, hvor det
tilsvarende tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 550 førtidspensionister svarende til et fald på
4,5 %.
Antallet a f sygedagpengemodtagere var for 4. kvartal 2005 gns, 132 personer, hvor det
tilsvarende tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 154 personer svarende til et fald på 14,3 %.
Antallet af sygedagpengemodtagere udover 52 uger var for 4. kvartal 2005 gns. 27 personer,
hvor det tilsvarende tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 34 personer.
Varigheden pr. sygedagpengesag var for 4. kvartal 2005 gns. 30,0 uger, hvor det tilsvarende
tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 32,4 uger.
Antallet a f kontanthjælpsmodtagere var for 4. kvartal 2005 gns. 146 personer heraf gns. 28
aktiverede, hvor det tilsvarende tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 155 personer heraf gns,
28 aktiverede.
Antallet a f revalidender var for 4. kvartal 2005 gns. 44 personer, hvor det tilsvarende tal for
4. kvartal 2004 androg gns. 30 personer.
Antallet af personer på integrationsydelse var for 4. kvartal 2005 gns. 11 personer, hvor det
tilsvarende tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 16 personer.
Antallet a f personer på fleksjob var for 4. kvartal 2005 gns, 73 personer, hvor det tilsvarende
tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 56 personer.
Antallet a f personer i skånejob var for 4. kvartal 2005 gns. 15 personer, hvor det tilsvarende
tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 15 personer.
Antallet a f personer på ledighedsydelse var for 4. kvartal 2005 gns. 19 personer, hvor det
tilsvarende tal for 4. kvartal 2004 androg gns. 12 personer.
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Udviklingen viser et mindre fald i førtidspensionister og et lidt større fald a f sygedagpenge
modtagere.
På sygedagpengeområdet kan der konstateres et pænt fald i såvel antallet af korttidssygemeldte og
antallet a f langtidssygemeldte ud over 52 uger. Varigheden pr. sygedagpengesag viser som følge
heraf et fald fra 32,4 uger i 2004 til 30,0 uger i 2005.
Kontanthjælpsområdet viser fortsat et fald i antallet a f personer svarende til 5,8 % færre personer set
i forhold til 2004, og udviklingen mellem 3. og 4. kvartal 2005 er stabilt på samme niveau. Antallet
a f aktiverede personer er uændret fra 2004 til 2005. Kommunens lokale tilbud på "Spiren” samt et
samarbejde med ISS omkring straksaktivering a f nyledige - har vist sigt at være nyttige tilbud, der
hjælper flere i arbejde.
Udviklingen i revalidering viser positive tendenser, idet der i 4. kvartal 2005 er kommet langt flere i
gang med en uddannelse eller virksomhedsrevalidering end i 2004.
Endelig fortsætter udviklingen med flere og flere personer på fleksjob, som tilknyttes arbejdsmar
kedet på særlige skånevilkår, idet antallet a f fleksjob er steget fra 56 personer i 2004 til 73 personer
i 2005.
Sammenfattende går udviklingen i den rigtige retning med færre på førtidspension, sygedagpenge,
flere på revalidering/opkvalificering og en stabilisering på kontanthjælpsområdet, medens den
mindre positive udvikling desværre viser sig for førstegangs fleksjobber, der har svært ved at finde
et ordinært job på arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser den 25. januar 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen 24, januar 2006
Nøgletallene medtages til orientering for Socialudvalget, og anbefales oversendt til Økonomi
udvalg og Byråd.

Beslutning:
Taget til efterretning.
Fremsendes til orientering for økonomiudvalg og byrådet.

Møde i OK den 20-02-2006

Beslutning:
Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.

Jægerspris Kommune

Side 36

Økonomiudvalget
P u n k t 35

M ode SU d. 06-02-2006
Jo u rn a ln r. BM-15.20.01G01 Sagsid: 20286

Sagsbehandler: PH/RP
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Projekt Spiren
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Udvalget er tidligere orienteret om, at kommunen har indgået et samarbejde med Rørmosegård
Erhverv for året 2005, hvor der er afholdt 5 kursusforløb med afklaring og jobsøgning for ledige
kontanthjælpsmodtagere.
Projekt Spirens formål er at bringe den ledige tilbage til arbejdsmarkedet, og formålet med de 5
kursusforløb har været, at fa afdækket de lediges faglige kvalifikationer med henblik på en afklaring
af den enkeltes job- og uddannelsesmuligheder.
Afdelingen vil her give en evaluering på de 5 kursusforløb, der er afholdt, herunder hvilken effekt,
der er opnået.
I perioden fra 31. januar og til primo december 2005 er der visiteret 71 borgere til projekt” Spiren”,
hvor status er følgende på dette tilbud:
•
•
•
•
•
•
•

•

23 personer er kommet i ordinært arbejde, heraf er 4 personer suppleret en enkelt måned,
men er nu fortsat i arbejde
3 personer er i arbejde med løntilskud
1 person er startet op på uddannelse
1 person er startet op på produktionsskolen
1 person er ophørt på kontanthjælp, idet han ikke ønsker hjælp
7 personer er fraflyttet kommunen
7 personer er ophørt med kontanthjælp, idet de ikke ønsker at medvirke til en afklaring a f
deres job- og uddannelsesmuligheder, heraf er 4 personer kommet tilbage og modtager
fortsat kontanthjælp
28 personer modtager fortsat kontanthjælp

Det er arbejdsmarkedsafdelingens vurdering, at tilbuddet med afklaring og jobsøgning for ledige
kontanthjælpsmodtagere har været en succes, hvorfor afdelingen sammen med Skibby kommune
har forlænget samarbejdet med Rørmosegård Erhverv i resten a f 2006.
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Økonomiske konsekvenser den 25. januar 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen særlige bemærkninger. Udgiften til samarbejdet med
Rørmosegård Erhverv, forventes at blive afholdt indenfor de i 2006 gældende bevillinger på
områderne Arbejdsmarkedsforanstaltninger og Kontanthjælp.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 24, januar 2006
Status på projekt "Spiren” medtages for Socialudvalget til orientering.

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Orienteringen fremsendes desuden til byrådets orientering.

Møde i OK den 20-02-2006

Beslutning:
Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.
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M øde O K d. 20-02-2006
Jo 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.
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Punkt 37
Møde OK d. 20-02-2006
Journalnr. BM-00.01A01

Meddelelser fra:
Økonomi:
Sagsfremstilling:
a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning:

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF
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