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Økonom iudvalgsm ødet d. 21-08-2006
Åben dagsorden
Punkt
Resumé
101
Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.
102
Låneoptagelse 2006
103
Ansøgning om frigivelse a f overskud
104
Frigivelse a f overskud samt overførsel til anlæg
105
Jægerspris almennyttige Boligselskab - årsregnskab 2005
106
Jægerspris Kommunale Ældreboliger Afd. 3 Ege Årsregnskab 2005
107
Boligselskabet Nordsjælland: Afdeling Esrogård årsregnskab 2005
108
Ungdomsboligerne Krabbelodden
109
Ansøgning om tilskud til Træ f Fjordens Træbåde
110
Lokalplan 77A - for et parcelhusområde i Snogekær syd for
Duemosevej.
111
Sikkerhedsstillelse i L/S Vestforbrænding overfor AV Miljø.
112
Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen
113
Efterretningssager
114
Meddelelser ffa:
L ukket dagsorden
Punkt
Resumé
115
Efterretningssager
116
Meddelelser fra:

Init.
MEJ
MEJ
MEJ
MEJ
AJE

Sagsid
21476
21487
21861
21970
21972

AJE

21976

AJE
PH
EK

21937
21991
21655

MW
JLY
PH
EM
EM

21681
22020
14220
9675
9441

Init.
BD
EM

Sagsid
19619
9438
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mZM Økonomiudvalget
P u n k t 101
M ode OK d. 21-08-2006
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. 10. august 2006
■ Likviditetsudvikling 2003-2006
■ Likviditet opgjort efter kassekreditreglen (12 mdr. gns.) 2003-2006
■ 3-måneders gns. likviditet 2003-2006

Sagsfremstilling:
Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2006
opgjort pr. 10. august 2006 samt likviditetskurve, likviditet opgjort efter kassekredit reglen og 3måneders gennemsnits likviditet til og med juli 2006.
Oversigten udviser tillægsbevillinger på 21.465.240 kr. Heraf vedrører netto 1.954.420 kr.
driftsudgifter på serviceområder, når der ses bort fra overførte overskud.
Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for juli måned på 5,7 mio. kr., et gennemsnit for de
seneste 12 måneder på 4,3 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 3 måneder på -3,9 mio. kr.

B udget- og Planafdelingen den 10. august 2006
Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. Det skal bemærkes, at den gennemsnitligt
negative 3-måneders likviditet medfører, at Sammenlægningsudvalget far kompetence til at
nedsætte anlægsbevillinger, driftsbevillinger eller ændre beslutninger om indgåelse af kontrakter for
Jægerspris Kommune, jf. bekendtgørelse om regulering a f væsentlige økonomiske dispositioner i
kommunerne i 2006 §12, stk. 3.

Beslutning:
Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.
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P u n k t 102
M øde O K d. 21-08-2006
Jo u rn a ln r. BM -00.01020

Sagsid: 21487

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Låneoptagelse 2006
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet besluttede den 31. januar 2006 at hjemtage lån på 8,1 mio. kr. til udnyttelse af lånerammen
for 2006. Denne låneoptagelse blev den 20. februar 2006 besluttet reduceret med 1,470.000 kr. i
forbindelse med udvidelse af lejemål på Slotsgården, hvorefter den samlede låneoptagelse for 2006
blev 6.630.000 kr*. Dette lån er hjemtaget den 7. marts 2006.
I forbindelse med sag vedr. kloakering a f nyt boligområde ved Druedalsvej (lokalplan 81) vedtog
Byrådet den 27. juni 2006 at lånefinansiere udgiften på 1.360.000 kr.
Adgangen til at optage lån er reguleret i styrelseslovens §41, efter hvilken lån ikke kan optages uden
kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Da der, i forbindelse med beslutningen om
låneoptagelse på 1.360.000 kr., ikke blev givet bemyndigelse til Budget- og Planafdelingen til at
optage lånet, har det ikke været muligt at hjemtage lånet endnu.
Sagen fremsendes derfor med henblik på bemyndigelse til at hjemtage lånet.

Ø konomiske konsekvenser den 4, juli 2006
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet såvel låneoptagelsen samt ydelser allerede er
bevilget.

Budget- og Planafdelingen, den 4, juli 2006
Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at Budget- og Planafdelingen bemyndiges til at
hjemtage lånet på 1.360.000 kr.

Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler, at bemyndigelsen gives.
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P u n k t 103
M ode O K d. 21-08-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.32.14S06 Sagsid: 21861

Sagsbehandler: MBJ/BOG

Fmd. init.

Ansøgning om frigivelse af overskud
Økonomi: Ansøgning om frigivelse a f 167.500 kr.
Bilag:
■ Forslag til aftale med BUPL om underskudsgaranti.

Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget behandlede den 19. juni 2006 ansøgninger om frigivelse af overførte overskud fra
2005 på i alt 758.790 kr. H eraf blev det besluttet a f frigive 181.950 kr.
Fra Askely var der indsendt ansøgning om frigivelse a f 70.000 kr, til personale, telefon,
brugeraktiviteter og uddannelse. Fra Arbejdsmarkedsafdelingen var der indsendt ansøgning om
frigivelse a f 97.500 kr. til uddannelsesforløb.
Økonomiudvalget besluttede at anmode Askely om at redegøre for, i hvilket omfang ansøgningen
har sammenhæng med modtagne puljemidler, mens Arbejdsmarkedsafdelingens ansøgning skulle
uddybes nærmere, herunder i hvilket omfang afdelingen forventer at forbruge det almindelige
uddannelsesbudget for 2006 fuldt ud. Askely har den 22. juni oplyst, at den pågældende ansøgning
ikke har sammenhæng med puljemidler.
Arbejdsmarkedsafdelingen har den 20. juni oplyst, at af de ansøgte 97.500 kr. anvendes de 62.500
kr. på to medarbejdere, mens det resterende beløb på 35.000 kr*. anvendes til supervision og
fusionsprojekt. Der forventes derfor ikke et mindreforbrug på øvrige uddannelseskonti som følge af
ansøgningen.
Ud over opfølgningen på disse to sager, er der, som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning af
22. maj 2006 om at genoptage ansøgninger om frigivelse a f overskud på fritidshjem til anvendelse
til gradvis tilpasning til ny normering, gemiemført drøftelser med BUPL. Disse har ført til et forslag
om, at frigivelse a f de ansøgte 320.000 kr. til fritidshj emmene, kan modsvares en solidarisk
underskudsgaranti, således at de øvrige institutioner forpligter sig til at forbruge 320.000 kr. mindre
end deres nuværende budgetter, med fradrag af indefrosne midler, giver mulighed for.
Endelig er der fremsendt ansøgning fra Svinget om frigivelse a f overskud på 32.000 kr. til
vedligeholdelse, idet det vurderes, at der er vedligeholdelsesopgaver, der ikke kan udskydes.
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Økonomiske konsekvenser den 4. juli 2006
Budget- og Planafdelingen bemærker, at frigivelse a f overskud ikke umiddelbart har nogen
bevillingsmæssig/budgetmæssig betydning, idet forbruget af disse budgetteres i forbindelse med
overførslerne, men sagen har naturligvis likviditetsmæssig betydning, ligesom frigivelse kan ta
realøkonomisk betydning for Ny Frederikssund Kommune i 2007, såfremt frigivelser a f overskud
fører til overskridelse af servicedriftsrammen.
Den forventede overskridelse af servicerammen for Jægerspris udgør p.t. 845.000 kr. Byrådet har
den 27. juni 2006 besluttet, at der skal udarbejdes spareforslag til udligning af denne forventede
overskridelse.

Budget- og Planafdelingen den 4. juli 2006
Ansøgningerne samt aftalen med BUPL fremsendes til Økonomiudvalgets stillingtagen.

Beslutning:
Ansøgningen fra Askely imødekommes delvist med 40.000 kr. (mentorordning samt aktiviteter for
brugerne).
Ansøgningen fra Arbejdsmarkedsafdelingen imødekommes ikke.
Aftalen med BUPL, samt de heraf følgende indefrysninger og frigivelser, godkendes.
Ansøgning om frigivelse fra Svinget imødekommes.
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BS® Økonomiudvalget
P u n k t 104
M øde O K d. 21-08-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.32.14S06 Sagsid: 21970

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Frigivelse af overskud samt overførsel til anlæg
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget har den 22. maj 2006 frigivet 282.000 kr. a f Folkeoplysningsudvalgets overskud
fra 2005. Heraf vedrører 40.000 kr. udvidelse af depotfaciliteter i Dalby, og denne udgift bør således
udgiftsføres sammen med øvrige udgifter på anlægskontoen for mindre anlæg med delt finansiering.
En sådan overførsel fra drift til anlæg kræver Byrådets godkendelse.
Slotsgårdens Børnehave fik på mødet den 22. maj frigivet 176.000 kr. ud a f et samlet overskud på
272.000 kl*. Slotsgårdens Børnehave har efterfølgende anmodet om at fa frigivet de resterende
96.000 kr. med henblik på overførsel til anlægskontoen for etablering af vuggestuepladser i
Slotsgården. Hensigten er at skabe mulighed for at foretage anskaffelser i en bedre kvalitet end det
nuværende etableringsbudget giver mulighed for.
A f de 176.000 kr. som blev frigivet, vedrørte de 40.000 anskaffelse a f bålhytte. Lederen a f
Slotsgården har efterfølgende anmodet om, at dette beløb i stedet kan anvendes til hegn m.v.

Økonomiske konsekvenser den 2. juli 2006
Budget- og Planafdelingen bemærker, at den del a f sagen, der vedrører overflytning af en del a f
Folkeoplysningsudvalgets overskud til anlæg, har den betydning, at risikoen for overskridelse a f
servicerammen reduceres, idet denne kun vedrører driftsudgifter. Herudover har sagen ingen
økonomisk konsekvenser, idet beløbet allerede er frigivet a f Økonomiudvalget.
Hvad angår ansøgningen fra Slotsgården, så vil frigivelsen indebære et større træk på kommunens
likviditet, men vil, hvis overførslen til anlæg godkendes, ikke belaste servicerammen.

Budget- og Planafdelingen den 2. juli 2006
Det indstilles til Økonomiudvalget, at:
• Der frigives 96.000 kr. a f Slotsgårdens overskud men henblik på efterfølgende overførsel til
anlægskontoen for etablering a f vuggestuepladser.
• Det anbefales overfor Byrådet, at der overføres 40.000 kr. ffa Folkeoplysningsudvalgets
driftsbudget til anlægskonto, og at der overføres 136.000 kr. (96.000 + tidligere frigivne 40.000)
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fra Slotsgårdens driftsbudget til anlægskonto. Hermed accepteres ændret anvendelse a f de
tidligere frigivne 40.000 kr., såfremt anvendelsen kan henføres til anlæg.

Beslutning:
Økonomiudvalget anbefaler Budget- og Planafdelingens indstilling.

m m Jægerspris Kommune
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Side 9

P u n k t 105
M ode O K d. 21-08-2006
Jo u rn a ln r. BM-03.02.00S55 Sagsid: 21972

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd. init.

Jægerspris almennyttige Boligselskab - årsregnskab 2005
Økonomi:
Bilag:
■ Årsregnskab 2005 (vedlagt sagen)
■ Revisionsprotokollat (vedlagt sagen)
■ Beretning for perioden 1. januar 2005- 31, december 2005, samt oplysninger om bestyrelsens
sammensætning, (vedlagt sagen)
■ Langsigtet aktivitetsoversigt for afdelingerne i selskabet (vedlagt sagen)
■ Valgt revisor (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
DAB fremsender, på vegne a f Jægerspris almennyttige Boligselskab, årsregnskab,
revisionsprotokollat og beretning for perioden 1. januar 2005- 31. december 2005, samt oplysninger
om bestyrelsens sammensætning. Endvidere er fremsendt langsigtet aktivitets oversigt for
afdelingerne i selskabet.
Regnskabet er godkendt a f afdelingsbestyrelse/afdelingsmødet, selskabsbestyrelse og
repræsentantskabet den 17. maj 2006, Regnskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabet for ældreboligafdelingen Parkvej udviser for 2005 et overskud på 7.492 kr., der er
overført til ekstraordinære henlæggelser vedr. istandsættelse ved fraflytning.
Regnskabet m.v. er gennemgået a f administrationen.

Økonomiske konsekvenser den 26. juni 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Løn og Regnskabsafdelingen den 12, august 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller regnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
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Beslutning:
Regnskabet indstilles til Byrådets godkendelse.

Side 10

ipiBM Jægerspris Kommune

Side 11

C p Økonomiudvalget
P u n k t 106
M ode O K d. 21-08-2006
Jo u rn a ln r. BM-16.07.00S55 Sagsid: 21976

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd. init.

Jægerspris Kommunale Ældreboliger Afd. 3 Ege - Årsregnskab 2005
Økonomi:
Bilag:
■ Jægerspris Kommunale Ældreboliger Afd. 3 Ege - Årsregnskab 2005 (vedlagt sagen)
■ Revisionsprotokollat a f 26. juni 2006 fra Deloitte (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
DAB fremsender jf, administrationsaftalen revideret driftsregnskab og revisionsprotokollat for året
2005.
Det foreløbige regnskab er indarbejdet i kommunens årsregnskab, som blev forelagt Byrådet den 27.
maj 2006.
Regnskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke
givet anledning til forbehold.
Regnskabet udviser et underskud på 56.189 kr. som henlægges til fremtidige udligning.
Regnskabet er gennemgået af administrationen.

Økonomiske konsekvenser den 4. juli 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 4. juli 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller regnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning:
Regnskabet indstilles til Byrådets godkendelse.
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P unkt 107
M øde O K d. 21-08-2006
Jo u rn aln r. BM-03.02.00S55 Sagsid: 21937

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd. init.

Boligselskabet Nordsjælland: Afdeling Esrogård - årsregnskab 2005
Økonomi:
Bilag:
■
*
■
■

Referat a f repræsentantskabsmøde (vedlagt sagen)
Årsregnskab: afdeling Esrogård (vedlagt sagen)
Årsregnskab selskab Boligselskabet Nordsjælland (vedlagt sagen)
Revisionsprotokollat og beretning for 2005 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Boligselskabet Nordsjælland fremsender, Årsregnskab for afdelingen Esrogård, Årsregnskab
selskab Boligselskabet Nordsjælland, revisionsprotokollat og beretning for 2005.
Regnskaberne er godkendt a f såvel selskabets repræsentantskab, bestyrelse.
Regnskaberne er revideret a f Dansk Revision og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Jægerspris Kommune er tilsynsførende for selskabets afdeling Esrogård, mens Hillerød Kommune
er tilsynsførende med hovedselskabet.
Regnskaber m.v. er gennemgået af administrationen uden yderligere bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser den 19, juni 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Løn- og Regnskabsafdelingen den 19, juni 2006
Årsregnskab for afdelingen Esrogård, under Boligselskabet Nordsjælland indstilles til
Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Beslutning:
Regnskabet indstilles til Byrådets godkendelse.
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P u n k t 108

M øde SU d. 10-08-2006
J o u rn a ln r. BM-03.08.00P05 Sagsid: 21991

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Ungdomsboligerne Krabbelodden
Ø konom i: Lønudgift ca. 100.000 kr. + øvrige udgifter 30.000 kr., i alt 130.000 kr.

Bilag
■ Rapport om Krabbelodden nu & i fremtiden a f april/maj 2006- udarbejdet a f konsulent Stein
Holm

Sagsfremstilling:
Arbejdsmarkedsafdelingen har tidligere orienteret udvalget om problemer i miljøet omkring
ungdomsboligerne.
Afdelingen har løbende sammen med boligselskabet afholdt en række møder med henblik på at
diskutere løsninger for, hvordan problemerne omkring ungdomsboligerne skal håndteres, ligesom
SSP samt Frederikssund Politi har været inddraget.
I møderækken har det blandt andet været drøftet, hvorvidt kommunen skulle ansætte en "rådgiver'’,
der kunne kobles på ungdomsboligerne for at komme i kontakt med beboerne og for at få afdækket
problemstillingen.
I april måned igangsatte afdelingen et analysearbejde ved ansættelse af en konsulent i perioden 1.
april - 30. maj 2006, som skal afdække problemstillingen og samtidig give kommunen og
boligselskabet råd om, hvilke løsninger der kan afhjælpe forholdene omkring ungdomsboligerne.
Fra en netop udarbejdet rapport om Krabbelodden nu & i fremtiden er der peget på følgende 3
fokuspunkter for det videre arbejde:
* Beskæftigelsesindsatsen
Med en risikogruppe a f ledige på ca. 40 % a f beboerne anbefales en udvikling a f
beskæftigelsesindsatsen. En indsats, som overfor målgruppen forudsætter socialpædagogisk tilgang
inden eller parallelt med målet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen anbefales at være
handlingsorienteret.
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Denne vurdering sker ud fra en formodning og erfaring om, at målgruppens daglige vaner
og rutiner, skyldes mangel på stabile, nære og handlingsorienterede voksne inden opholdet
i Krabbelodden,

•

Fysiske rammer
Da beboerne og ansatte fra forskellige steder har en generel oplevelse a f triste og livløse
udearealer, vil det være naturligt at ændre på de ydere rammer. I denne proces anbefales
inddragelse af de unge i en idefase.
P.t. arbejder boligselskabet Domea med en eventuel etablering a f 15 ældreboliger ved
nedlæggelse af eksisterende ungdomsboliger.

•

Organisation
I forhold til de 2 førstnævnte fokuspunkter om det indre og ydre liv, foreslås etableret et
tværorganisatorisk team, bestående af de nuværende repræsentanter i arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen kan udvides med deltagelse a f Nærpoliti og Projekt ”Unge - på vej”

På mødet er inviteret daglig leder Helle Olsen og sagsbehandler Tina Larsen fra Arbejdsmarkeds
afdelingen, som vil gennemgå rapporten.

Økonomiske konsekvenser den 11, juli 2006
Budget- og Planafdelingen bemærker, at den foreslåede udgift på 130.000 kr. formentlig vedrører
servicedrift, mens den foreslåede finansiering på kontanthjælpsbudgettet vedrører
overførselsområdet. Selv om der således er anvist finansiering for den foreslåede udgift, vil det
medføre øget forbrug på de områder, der er omfattet a f servicevækstrammen, og dermed øge
risikoen for sanktioner i form af reduktion a f bloktilskuddet til Ny Frederikssund Kommune i 2007.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 11. juli 2006
Sagen medtages til drøftelse og stillingtagen i Socialudvalget, idet rapporten anbefaler behovet for
etablering af en snarlig socialpædagogisk indsats, der er kommunalt forankret. For så vidt angår de
fysiske ranmier overlades dette til boligselskabet.
Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler følgende:
•
•
•

at der indenfor budgettets rammer via besparelser på kontanthjælpsbudgettet omgående
etableres en socialpædagogisk indsats svarende til 10 timer ugl.
at der samtidig arbejdes på en ansøgning om økonomiske ressourcer, eventuelt til ministerier
eller EU om en koncentreret beskæftigelsesindsats, der sætter fokus på målgruppen
at sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

BpÉi Jægerspris Kommune

Side 15

Økonomiudvalget

Beslutning:
Socialudvalget indstiller at Økonomiudvalg og Byråd følger Arbejdsmarkedsafdelingens anbefaling

Møde i OK den 21-08-2006

Beslutning:
Økonomiudvalget anmoder om, at der søges tilskud. Stillingtagen til bevilling/omplacering afventer
resultatet heraf.
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Punkt 109
Mode BK d. 04-04-2006
Jo u rn a ln r. KU-20.00040

Sagsid: 21655

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Ansøgning om tilskud til Træf Fjordens Træbåde
Økonomi:
Bilag:
■ Ansøgning om tilskud til ”T ræ f Fjordens Træbåde” [ansøgning vedlagt i sagen]

Sagsfremstilling:
Skibslauget Sommerflid søger om tilskud til at gennemføre ”Træf Fjordens Træbåde” ffa den 18-20.
august 2006.
Sammen med Museet skal Lauget være vært for arrangementet. Ideen med Træffet er at øge
interessen for at bevare de gamle træbåde med udspring i Isefjord og Frederikssund Fjord.
Der vil bl.a. blive en demonstration af maritime håndværk og afviklet en præsentationssejlads.
Der kalkuleres med 100 deltagere, der hver skal betale kr. 100 for deltagelsen. Det samlede budget
fremgår a f ansøgningen, der regnes med udgifter på kr. 28.000.
Museet bidrager både økonomisk og praktisk til at gennemføre arrangementet.
Skibslauget søger også Frederikssund og Skibby kommuner samt fonde om tilskud.
Slangerup har ikke imødekommet Laugets ansøgning.

Økonomiske konsekvenser den 27. marts 2006
Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkning, der er d,d. 48.600 kr. på kontoen til diverse
supplerende kulturelle aktiviteter.

Kultur- og fritidsafdelingen den 22. marts 2006
Til indstilles til Udvalget at imødekomme ansøgningen med kr. 5.000.

Beslutning:
Udvalget besluttede, at imødekomme ansøgningen med kr. 5.000 og anbefaler at ansøgningen
videresendes til Erhvervs- og turistrådet.
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Kultur- og fritidsafdelingen den 2. juni 2006
Børne- og kulturudvalget behandlede ansøgning fra Skibslauget Sommerflid om tilskud til ’T ræ f
Fjordens Træbåde” på deres møde den 4. april 2006. Udvalget besluttede dels at imødekomme
ansøgningen med kr, 5.000 og dels at anbefale ansøgningen videresendt til Erhvervs- og turistrådet.

Økonomiske konsekvenser den 6, juni 2006
Der er i budget 2006 afsat 70.800 kr. til erhvervs- og turistpolitik. Der er d.d. forbrugt 22.370 kr,, og
der resterer således 48.430 kr. på kontoen.

Kultur- og fritidsafdelingen den 2. juni 2006
Det indstilles til Erhvervs- og turistrådet at anbefale Økonomiudvalget, at imødekomme
ansøgningen fra Skibslauget Sommer flid med kr. 5.000

Møde i ET den 15-06-2006

Beslutning:
Rådet indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes med kr. 5.000

Møde i OK den 21-08-2006
Beslutning:
Godkendes.

f
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P u n k t 110

M øde TM U d. 09-08-2006
Jo u rn a ln r, TF-01.01.05P16

Sagsid: 21681

Sagsbehandler: MW/TF

Fmd. init.

Lokalplan 77A - for et parcelhusområde i Snogekær syd for Duemosevej.
Økonomi:
Bilag
•

Lokalplan 77A

Sagsfremstilling:
Forslaget til lokalplan 77A - for et parcelhusområde i Snogekær syd for Duemosevej har været
fremlagt i offentlig høring i perioden 12. april 2006 til 14. juni 2006. Teknisk afdeling har modtaget
4 høringssvar:
• HUR - Har ingen indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.
• Frederiksborg Amt - Har ingen indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.
• Nesa —Gør opmærksom på at der er lagt el-ledninger i området og at der skal indhentes
ledningsoplysninger før der sker yderligere byggemodning.
• Færgegaarden - Inden byggemodning skal der foretages prøvegravning under ledelse a f
Egnsmuseet Færgegaarden.
Ingen afhøringssvarende giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.
Der er ikke sket yderligere udvikling i sagen i høringsperioden, der giver anledning til at ændre på
lokalplanforslaget.
Ø konom iske konsekvenser den 28. juli 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 21. juli 2006
Det indstilles at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at lokalplanen vedtages
endeligt.

Beslutning:
Videresendes med anbefaling.
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Møde i OK den 21-08-2006
Beslutning:
Økonomiudvalget indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt.
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Punkt 111

M øde TM U d. 09-08-2006
Jo u rn a ln r. TF-07.01.00

Sagsid: 22020

Sagsbehandler: JLY/TF

Fmd. init.

Sikkerhedsstillelse i I/S Vestforbrænding overfor AV Miljø.
Økonomi:

Bilag:
■ Fordelingsnøgle for anfordringsgarantien kommunerne imellem.

Sagsfremstilling:
I/S Vestforbrænding og dermed ejerkommunerne ejer et deponeringsanlæg kaldet AV-miljø i
Avedøre. Lovgivningen stiller krav om at udgifterne til nødvendig miljømæssig oprydning i
forbindelse med en nedlukning er til stede. Vestforbrændings bestyrelse beder om at
ejerkommunerne godkender at I/S Vestforbrænding stiller den nødvendige sikkerhed.
På bestyrelsesmøde nr. 346 den 10. maj 2006 godkendte Vestforbrændings bestyrelse at indstille til
kommunerne:
•

at I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding som sikkerhedsstillelse for de
samlede udgifter til nedlukning a f deponiet AV Miljø og dets efterbehandling, udsteder en
anfordringsgaranti på 135 mio. kr. med 50% af det samlede beløb til hvert anlæg, gældende
for hele garantiperioden - 30 år - regnet fra AV Miljøs lukning (estimeret til 2012) og
således, at I/S Vestforbrændings interessentkommuner hæfter pro rata i forhold til
indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 1. januar 2006, jf. §6, stk. 2 i I/S
Vestforbrændings vedtægt.
Der vil ske en årlig vurdering a f garantibeløbet ud fra de i deponeringsbekendtgørelsens §11,
stk. 2 nævnte forhold. Der pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprise
reguleringsindekset for jordarbejder m.v.

•

at disse reguleringer alene a f I/S Vestforbrænding orienteres til interessentkommunerne én
gang årligt (da det ikke anses for hensigtsmæssigt at skulle ulejlige kommunalbestyrelserne
hvert år).
For at uddybe hvad der ligger bag ønsket om kun at orientere kommunalbestyrelserne årligt,
er I/S Vestforbrænding ved Birger Johansson blevet kontaktet. Han oplyser at der alene er
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tale om en pristalsregulering a f garantibeløbet. Hvis der sker lovindgreb som medfører større
ændringer, vil kommunalbestyrelserne igen blive inddraget.
For god ordens skyld bedes kommunalbestyrelsen samtidig bekræfte,
•

at I/S Vestforbrændings formand og direktør er bemyndiget til at forhandle vilkårene for
udstedelse a f anfordringsgarantien, samt underskrive de fornødne dokumenter i forbindelse
hermed, når alle interessenter har meddelt tilsagn, jf. §10, stk. 14 i I/S Vestforbrændings
vedtægt.

Anmodningen vedlægges et bilag, der viser kommunernes andel i hæftelsen.
Jægerspris Kommunes andel er 726.887 kr.
Jægerspris Kommunes sikkerhedsstillelse udløber med kommunens ophør pr. 31/12-06 og overtages
herefter a f den sammenlagte Frederikssund Kommune. Fremstillingen af denne sag er koordineret
med de øvrige kommuner i fusionen og sammenlægningsudvalget, således at sagerne behandles
parallelt med enslydende fremstillinger.

Økonomiske konsekvenser 28. juli 2006
Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Teknisk Afdeling den 31. juli 2006,
Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende
• at I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding som sikkerhedsstillelse
udsteder en anfordringsgaranti
• at regulering a f garantibeløbet alene orienteres
• at der gives bemyndigelse til I/S Vestforbrændings formand og direktør til at forhandle
vilkår

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende
• at I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding som sikkerhedsstillelse
udsteder en anfordringsgaranti
• at regulering af garantibeløbet alene orienteres
• at der gives bemyndigelse til I/S Vestforbrændings formand og direktør til at forhandle
vilkår

f
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Møde i OK den 21-08-2006
Beslutning:
Anbefales.
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P u n k t 112

M ode SU d. 10-08-2006
Jo u rn a ln r. BM -15.00009

Sagsid: 14220

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen
Økonomi:

Bilag
•

Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 2. kvartal 2006

Sagsfremstilling:
Hermed fremlægges Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 2. kvartal 2006. Som det fremgår a f
bilaget er der sket følgende udvikling:
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Antallet a f førtidspensionister var for 2. kvartal 2006 gns. 512 personer, hvor det tilsvarende tal
for 2. kvartal 2005 androg gns. 534 førtidspensionister svarende til et fald på 22 personer.
Aktuelt pr. 30. juni d.å. er der 502 førtidspensionister.
Antallet a f sygedagpengemodtagere var for 2, kvartal 2006 gns. 144 personer, hvor det
tilsvarende tal for 2. kvartal 2005 androg gns. 126 personer svarende til en stigning på 18
personer.
Antallet af sygedagpengemodtagere ud over 52 uger var for 2. kvartal 2006 gns. 23 personer,
hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2005 androg gns, 30 personer svarende til et fald på 7
personer.
Varigheden pr. sygedagpengesag var for 2. kvartal 2006 gns, 31,96 uger, hvor det tilsvarende tal
for 2. kvartal 2005 androg gns. 33,8 uger.
Antallet a f kontanthjælpsmodtagere var for 2. kvartal 2006 gns. 126 personer, heraf 20
aktiverede, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2005 androg gns. 157 personer, heraf 35
aktiverede. Aktuelt pr. 30. juni d.å. er der 109 kontanthjælpsmodtagere.
Antallet a f revalidender var for 2. kvartal 2006 gns. 38 personer, hvor det tilsvarende tal for 2.
kvartal 2005 androg gns. 36 personer.
Antallet a f personer på integrationsydelse var for 2. kvartal 2006 gns. 7 personer, hvor det
tilsvarende tal for 2. kvartal 2005 androg gns. 15 personer.
Antallet a f personer i fleksjob var for 2. kvartal 2006 gns. 71 personer, hvor det tilsvarende tal
for 2. kvartal 2005 androg gns. 60 personer - en stigning på 11 personer,
Antallet a f personer i skånejob var for 2. kvartal 2006 gns. 15 personer, hvor det tilsvarende tal
for 2, kvartal 2005 androg gns. 13 personer.
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Antallet af personer på ledighedsydelse var for 2. kvartal 2006 gns. 16 personer, hvor det
tilsvarende tal for 2. kvartal 2005 androg gns, 21 personer - et fald på 5 personer.

Udviklingen viser et fortsat fald i førtidspensionister, medens antallet af kortvarigt sygemeldte har
vist en mindre stigning. De langtidssygemeldte er ffa 2005 til 2006 langt færre, idet der er sket et
fald fra 30 personer til 23 personer, ligesom den generelle varighed pr. dagpengesag viser et
beskedent fald fra 33,8 uger til 31,96 uger.
Kontanthjælpsområdet viser fortsat et fald i antallet a f personer fra 2005 til 2006, idet der er 31
personer færre svarende til et fald på knap 20 %, Aktuelt er kommunen nede på et historisk lavt
antal kontanthjælpsmodtagere pr. 30. juni 2006 svarende til 109 personer og til sammenligning var
dette tal pr. 30. juni 2005 oppe på 153 personer. De mange nye tiltag lokalt har således båret frugt,
ligesom succesen samtidig kan tilskrives den generelle udvikling i arbejdsløsheden, som i en god
periode i Nordsjælland har været nedadgående.
Endelig er der i tråd med regeringens intentioner flere og flere personer, der tilknyttes
arbejdsmarkedet på særlige skånevilkår (fleksjob) og fra 2005 til 2006 er der etableret 11 nye
fleksjob. Denne udvikling med flere fleksjob er nu under opbremsning, idet der mellem 1. og 2.
kvartal a f 2006 ikke er oprettet flere nye fleksjob i forhold til tidligere.
Sammenfattende går udviklingen i den rigtige retning med færre på pension, kontanthjælp og
langtidssygemeldte, ligesom der er sket en opbremsning i etablering af fleksjob - en situation, der
samtidig kan tilskrives gunstige forhold på arbejdsmarkedet med en faldende arbejdsløshed.

Økonomiske konsekvenser den 27. juli 2006
Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 11. juli 2006
Nøgletallene medtages til orientering for Socialudvalget, og anbefales oversendt til Økonomiudvalg
og Byråd.

Beslutning:
Tages til efteretning, og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd

Møde i OK den 21-08-2006
Beslutning:
Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.
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Punkt 113
M øde OK d. 21-08-2006
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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P u n k t 114
M øde O K d. 21-08-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.01A01

Meddelelser fra:
Økonomi:
Sagsfremstilling:

Beslutning:

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.
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Punkt 115
M øde O K d. 21-08-2006
Jo u rn aln r. BM-00.01A01

Efterretningssager
Økonomi:
Sagsfremstilling:

Beslutning:

Sagsid: 19619

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.
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P u n k t 116
M øde O K d. 21-08-2006
Jo u rn a ln r. BM-00.01A01

Meddelelser fra:
Økonomi:
Sagsfremstilling:

Beslutning:

Sagsid: 9438

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

