Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

Side 1

Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i

økonomiudvalget
tirsdag d. 26-03-2002 kl. 17.15 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 kl.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 82 til 84 inkl.
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.

f
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Side 2

Økonomiudvalgsmødet d. 26-03-2002
Åben dagsorden
Resumé
Punkt
Færgefarten
Kulhuse-Sølager
82
Midlertidige boliger i leve- og boprojektet for 12
83
piehjemsbeboere

Init.
JK

Sagsid
16788

MRC

16509

Lukket dagsorden
Punkt
Resumé
84
Normering i Leve- og boenhederne

Init.
MRC

Sagsid
16807

Jægerspris Kommune
Økon ontiudvalget

Side 3

Punkt 82
Mode OK d. 26-03-2002
Journalnr. BM-13.25.00P27 Sagsid: 16788

Sagsbehandler: JK/SEK

Fmd. init.

Færgefarten Kulhuse-Sølager
Økonomi: 18.000 kr. pr. år
Bilag: Udkast af 18. marts 2002 til aftale vedr. besejlingsretten Kulhus Havn - Sølager(vedlagt
sagen)

Sagsfremstilling:
I forbindelse med at Kulhusfærgen ApS har solgt færgen Columbus til sejlads i andet farvand, har
der været afholdt møder mellem Jægerspris Kommuune, Hundested Kommune og Fr.borg Amt.
med henblik på i samarbejdet at sikre fortsat sejlads på ruten.
Jægerspris Kommune har i dette samarbejde påtaget sig at afklare forhold vedr. besejlingsret og
havneret.
Kulhusfærgen ApS har i henhold til overenskomst af april 1996 besejlingsretten til overfarten
Kulhuse - Sølager.
I forbindelse med salget af færgen, er mulighederne for at skabe en genoptagelse af sejladsen, at
besejlingsretten overtages af en eller flere parter.
Der er derfor udarbejdet et forslag til aftale om overtagelse af besejlingsretten incl. retten til at
anvende havnen i Kulhuse og anløbspladsen i Sølager. Aftalen er 3-årig, med mulighed for
forlængelse. Denne giver Jægerspris kommune enten alene eller i samarbejde med Hundested
kommune og eller Frederiksborg Amt retten til at søge sejladsen genetableret eller anvise andet
rederi, der vil besejle overfarten med de i den eksisterende overenskomst, med tillæg, anførte vilkår.
Administrationen den 20. marts 2002
Det indstilles:
at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler udkast til aftale således, at besejlingsretten
overtages,
• at økonomiudvalget godkender finansiering af kr. 18.000 fra kontoen for erhverv og turisme.

Beslutning:
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Punkt 83
Møde OK d. 26-03-2002
Journalnr. BM-82.20.00P00 Sagsid: 16509

Sagsbehandler: MRC/SU

Fmd. init.

Midlertidige boliger i leve- og boprojektet for 12 piehjemsbeboere
Økonomi: 150.000 kr.
Bilag:
Tilbud af 18.03.02 fra LT Udlejning A/S, Teglevej 5-7, 2640 Hedehusene (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
I forbindelse med renovering og udbygningen af De Tre Ege har byrådet d. 18 december 2001
besluttet at indgå aftale med LT Udlejning om pavilloner til midlertidige boliger på den store
parkeringsplads ud mod Kulhus vej en. På daværende tidspunkt omfattede de midlertidige boliger:
étrums stue til hver beboer, fælles badeværelse for 3 beboere, fælles spise- og opholdsrum, køkken,
depot, servicearealer bestående af kontor og personaletoilet. De midlertidige boliger er opbygget
meget lig bo-enhederne. Der har endvidere været en faglig prioritering af en meget tæt placering på
De Tre Ege, især af hensyn til beboere men også personale.
JEC Byggerådgivning har bekræftet, at der er plads på den store parkeringsplads til at udvide arealet
af de midlertidige boliger med badeværelser til hver stue og på den baggrund er LT Udlejning
fremkommet med nyt tilbud, hvor der er badeværelse til hver stue. Desuden er selve stuen lidt større
end nuværende bolig på De Tre Ege. De præsenterede pavilloner er bygget til at skulle bruges i
anden sammenhæng af LT Udlejning, og det har derfor været muligt at give et tilbud med en
merpris på 150.000 kr. i forhold til det tidligere besluttet tilbud.
Sundhedsafdelingeii den 19. marts 2002
Byggeudvalget indstiller, at ØK anbefaler accept af tilbuddet 18. marts 2002 fra LT Udlejning A/S,
de 150.000 ki\ finansieres af det samlede byggeri på De Tre Ege.
Administrationen den 20. marts 2002
Socialudvalgets indstilling vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

Beslutning:
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