Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

S idel

Dagsorden for møde i

Økonomiudvalget
Mandag d. 16-09-2002 kl. 14.30 i udvalgsværelse II
Deltagere:
Ole Find Jensen
formand
Kirsten Andersen
Lissi G. Pedersen
Jan Ohlsson
Erik Sejersten Jensen
Svend Erik Isakson
Lise Thygesen
Mødet
hævet kl.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 191 til 210 inkl.
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Økonomiudvalgsmødet d, 16-09-2002
Åben dagsorden
Punkt
191
192
193
194
195
196

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Resumé
Init.
Samlet budgetopfølgning for år 2002
MEJ
Høringssvar vedrørende rammer for budget 2003-2006
MEJ
Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002 MEJ
Anlægsregnskaber 2001
AJE
EU-udbud for indsamling af dagrenovation
KBD
Iværksættelse og lånefinanciering af visse
energibesparelsesprojekter
JO
Opholdsbetaling fra andre kommuner - Leve og Bo
PGU-elever
Tilskud til pasning af egne børn
Modennålsundervisning
Regler for tilskud til voksenundervisning
Skatteafdelingens beretning for perioden 1. juli 2001 til
30. juni 2002
Jægerspris almennyttige Boligselskab - årsregnskab
Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen 2001
Oversigt over restancer
Egnsmuseet Færgegården - regnskab 2001.
Efterretningssager
Meddelelser fra:

Lukket dagsorden
Punkt
Resumé
Budgetregulering vedr. afspadseringstimer optjent i
209
forbindelse med vintertjeneste.
Meddelelser fra:
210

Sagsid
17219
17227
16635
16985
16538
7473

AJE
PBA
PBA
BN
LJ

17497
17549
17477
17449
16396

JH
MEJ
PH
JH
EK
BD
BD

17535
14774
14220
12504
17204
9675
9441

Init.

Sagsid

EM
BD

17055
9438
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Punkt 191
Møde O K d. 16-09-2002
Journalnr, BM-00.01009

Sagsid: 17219

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Samlet budgetopfølgning for år 2002
Økonomi:
Ansøgning om tillægsbevillinger for netto 1.370.423 kr.

Bilag:
•

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2002.

Sagsfremstilling:
Administrationen har foretaget budgetopfølgning for 2002 på baggrund af forbruget pr. 31. juli
2002. Budgetopfølgningen indeholder netto bevillingsansøgninger for 1.370.423 kr., der er fordelt
således:
Økonomiudvalget
Teknik- og miljøudvalget
Bøme- og kulturudvalget
Socialudvalget
I a lt

520.480 kr.
47.492 kr.
529.251 kr.
273.200 kr.
1.370,423 kr.

Alle bevillingsansøgninger vedrører driften.
På Økonomiudvalgets område er hovedårsagerne til bevillingsansøgningerne merudgifter vedr. GIS
på 127.000 kr., mindreindtægter fra gebyrer vedr. ejendomsskat på 170.000 kr. og merudgifter til
tilsynshonorar vedr. anbringelser på 250.000 kr. Det sidste forhold skyldes finansieringsomlægning,
således at amtet ikke længere er medfinansierende. I øvrigt kan der konstateres en
budgetoverskridelse vedr. forsikringer, men udgiften hertil er ikke medtaget i denne
budgetopfølgning, da der er iværksat en nærmere undersøgelse af området.
Bevillingsansøgningen på Teknik- og miljøudvalgets område skyldes færre indtægter vedr.
miljøgodkendelser og skadedyrsbekæmpelse end forudsat i budgettet.
De væsentligste forklaringer på bevillingsansøgningen vedr. Bøme- og kulturudvalget er
merudgifter vedr. etablering af unge-projekt på Annekset på 364.500 kr. og merudgifter til
forebyggelse af anbringelser uden for hjemmet på 399.551 kr.
På Socialudvalgets område er Arbejdsmarkedsafdelingens budgetopfølgning neutral, idet den dog
indeholder store interne forskydninger. Således er der merudgifter til førtidspension, personlige
tillæg og sygedagpenge på 2 mio. kr,, som finansieres af besparelser på boligstøtte på 0,3 mio. kr.,
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merindtægter fra refusion vedr. kontanthjælp og aktivering på 0,2 mio. kr., mindreudgifter vedr.
arbejdsmarkedsforanstaltninger på 0,1 mio. kr., mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,1 mio. kr.
og ikke budgetterede indtægter fra grundtakstrefusion på 1,3 mio. kr.
Sundhedsafdelingens budgetopfølgning indeholder bl.a. merudgifter til servicevagt på 138.400 kr.
(den modsvarende indtægt under beredskabet var medtaget i sidste budgetopfølgning) og
merudgifter vedr. hjælpemidler m.v. på 161.400 kr.
Budget- og regnskabsafdelingen den 9. september 2002
Budgetopfølgningen indeholder tillægsbevillingsansøgninger på netto 1.370.423 kr. Budget- og
regnskabsafdelingen vil til Økonomiudvalgets møde udarbejde forslag til finansiering heraf efter
samme procedure som er anvendt ved tidligere budgetopfølgninger.

Jr. nr.: __
Besvaret:

Jægerspris Kommune
Økonomiudvalget

SideS

Punkt 192
Møde OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-00.01002

Sagsid: 17227

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Høringssvar vedrørende rammer for budget 2003-2006
Økonomi:
Bilag:
•

Resume af indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling:
Byrådet 1. behandlede forslag til budget 2003-2006 den 6, august, hvorefter budgetforslaget blev
udsendt i høring blandt samtlige budgetansvarlige i kommunen.
Budget- og regnskabsafdelingen har udarbejdet et resume af de indkomne høringssvar. Resumeet
indeholder, foruden de modtagne høringssvar, de høringssvar, som indkom ved sidste høringsrunde,
men fortsat ikke er endeligt afklaret, samt en række forslag fra Budget- og regnskabsafdelingen,
som hovedsageligt omhandler forhold, der er medtaget i sidste budgetopfølgning pr. 30/4-2002 samt
budgetopfølgning pr. 31/7-2002, som er under udarbejdelse. De enkelte høringssvar henligger i
sagen.
Høringssvarene er behandlet i fagudvalg f.s.v.a. høringssvarene inden for de enkelte fagudvalgs
områder, hvortil udvalgene har udtalt flg.:
Socialudvalget behandlede høringssvar inden for udvalgets område den 3. september 2002.
Udvalget videresender høringssvarene til økonomiudvalget med anbefaling.
Teknik- og miljøudvalget behandlede høringssvar inden for udvalgets område den 5. september
2002. Udvalget besluttede at anbefale, at indarbejde ændringsforslagene på udvalgets område i
budgettet.
Bøme- og kulturudvalget behandlede høringssvar inden for udvalgets område den 5. september
2002. Udvalget kunne ikke anbefale følgende:
• Forhøjelse af vikarbudget 0-6 års institutioner.
• Kragebakken - administrationskonto og kørsel.
• Høringssvarene fra kultur- og fritidsafdelingen.
Udvalget anbefaler, at hæve/sænkeskranke indgår i budgetforhandlingerne.
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Budget- og regnskabsafdelingen den 9. september 2002
Fremsendes til økonomiudvalget til orientering, idet resumeet tidligere er omdelt til byrådets
medlemmer, og således indgår i budgetforhandlingerne. Borgmesteren vil på mødet give en
orientering om status for forhandlingerne vedr. budget 2003-2006.

Jr. nr.:___
Besvaret:_____
Sagen til:
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Punkt 193
Møde OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-00.01S03

Sagsid: 16635

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002
Økonomi:
Bilag:
•
•

Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2002 pr. 6. september 2002.
Oversigt over likviditetsudvikling 1999-2002.

Sagsfremstilling:
Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget
2002, opgjort pr. 6. september 2002, samt oversigt over udvikling i likviditeten til og med august
2002.
Tillægsbevillingsoversigten udviser tillægsbevillinger på -4.135.320 kr. Heraf vedrører 425.000
materielanskaffelser, som medfører, at materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende
beløb. Den væsentligste årsag til resultatet er låneoptagelse på 3,6 mio. kr.
Oversigten tager ikke højde for forbrug af opsparede overskud ud over det bevilgede forbrug til
materielgården. Opsparede overskud udgør i alt 3.005.186 kr. Ligeledes er udgifter og indtægter,
netto 6.415.531 kr. vedr. Leve- og Boprojektet ikke medtaget.
Likviditetsoversigten viser, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder har været ca.
4,8 mio. kr. mod en gennemsnitlig likviditet i 2001 p å -0,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet
for samme periode 1 år tilbage var -5,0 mio. kr.
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Punkt 194
Mode OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-00.01S08

Sagsid: 16985

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd. init.

Anlægsregnskaber 2001
Økonomi:
Bilag:
•

Ny fortegnelse over uafsluttede anlægsarbejder 2001.

Sagsfremstilling:
Byrådet vedtog under pkt. 95 på sit møde den 30. april 2002 overførsel af over/underskud
vedrørende igangværende anlæg med netto 46.803.601 kr.
I den af Budget- og regnskabsafdelingen udarbejde fortegnelse var der ikke medtaget anlæg
vedrørende byggemodning m.v. af Matr. Nr. 5CX og 5CY NEDER DRÅBY, SPORTSVEJ 8 med
475.000 ki*., denne bevilling blev besluttet i pkt. 71 på Byrådets møde den 17. april 2001.
Budget- og regnskabsafdelingen den 9. september 2002
Det indstilles at;
Ikke anvendt bevilling vedrørende det nævnte anlæg 75.000 kr. til ekstern hjælp fra byplanarkitekt
samt 400.000 kr. til diverse anlægsarbejder på sportspladsen ved Møllegårdsskolen ligeledes
overføres til regnskabsår 2002.

Beslu*~:—

Jr. nr.: _
Besvaret:
Sagen til;
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Punkt 195
Møde TMU d. 05-09-2002
Journalnr. BM-07,01.05022 Sagsid: 16538

Sagsbehandler: KBD/TF

Fmd. init.

EU-udbud for indsamling af dagrenovation
Økonomi:
Bilag:
•
•

•
•
•
•

Domsudskrift fra klagenævnet for udbud af 2. april 2002 (i sagen)
Udbudsannonce - Begrænset udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 5. november 1998
om fremgangsmåderne ved offentlige indkøb af tjenesteydelser i Den Europæiske Union
(Tjenesteydelsesdirektivet) (i sagen)
Prækvalifikationsmateriale (i sagen)
Bemærkninger fra advokat Bech-Bruun Dragsted (i sagen)
Udbudsvilkår
Bilag 4 - Jægerspris Kommune

Sagsfremstilling:
Den 10. januar 2002 godkendte Teknik- og miljøudvalget, at Jægerspris Kommune indgik i AFAV's
udarbejdelse af fælles udbudsmateriale for indsamling af dagrenovation, hvor udbudsformen skulle
være prækvalifikation og tildelingskriteriet skulle være ”det økonomisk mest fordelagtige bud”.
Det blev tillige godkendt, at kommunen skulle tage del i en gruppe af kommuner, hvor transportøren
kan tilbyde rabat ved bud på dagrenovationskørslen.
Udbudsmaterialet er nu udarbejdet, og med henblik på juridisk kvalitetskontrol har et advokatfirma
gennemgået materialet.
Tildelingskriteriet
Advokatfirmaet anbefalede, på baggrund af seneste klagenævnspraksis, at anvende
tildelingskriteriet "laveste pris”, fordi prisen var vægtet med mere end 75 %. Advokatfirmaet
henviste i begrundelsen til en dom i en sag i klagenævnet for udbud fra april 2002.
Teknisk Afdeling mener dog ikke, at tildelingskriteriet "laveste pris” kan anvendes, hvis kommunen
ønsker at sikre sig så vidt muligt, at få et konkurrencedygtig bud på anvendelse af små biler i
sommerhusområderne, fordi
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"Laveste pris” indebærer, at anvendelsen af små biler skal tilskrives med en
kapitaliseringsfaktor på x%, dvs. en indbygget kapitalisering af de forhold, der reducerer
kommunens vedligeholdelsesomkostninger m.v. ved anvendelse af små biler. Det kapitaliserede
forhold (f.eks. vejvedligeholdelse og træbeskæring) vil sikre en vægtning mellem små og store
biler baseret på økonomiske forhold for ordregiver.

Teknisk Afdeling vurderer, at en sådan kapitalisering vil være meget svær at lave på et realistisk
grundlag. I den sammenhæng er det yderligere komplicerende, at vejene i sommerhusområderne
typisk er privat ejede og ikke kommunale. Der er derfor snarere tale om, at kommunen i udbudet
skal kunne håndtere en betalingsvilje for en kvalitet i ydelsen, som ikke entydigt kan bindes op på
en kapitalisering af vedligeholdelsesomkostninger.
Betalingsviljen vil naturligvis variere med udviklingen i det generelle prisniveau, dvs. stigende
generelt prisniveau = faldende betalingsvilje for andre kvaliteter.
Desuden er ”små” biler et bredt begreb, som rummer bl.a. akseltryk, akselafstand, akselantal,
bredde, højde og totalvægt. Dette er med til yderligere at vanskeliggøre en kapitalisering som kunne
muliggøre et valg udelukkende baseret på pris.
Teknisk Afdeling foreslår derfor, at kommunen i samarbejde med AFAV fastholder
tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud", og udarbejder delkriterier der lægger vægt på
størrelsen af de valgte indsamlingskøretøjer i sommerhusområderne, samt afspejler at der ved
faldende prisniveau, i forhold til de aktuelle priser, være større vilje til at betale for anvendelse af
mindre biler, mens der ved et stigende prisniveau vil være mindre vilje til at betale merpris for at
der anvendes små biler.
Nyt i forhold til hidtidige dagrenovationskontrakt:
Bonus- og bodssystem.
Som noget ny er der indarbejdet et bonus- og bodssystem i udbudsvilkårene. Kommunens
sagsbehandler afgør om en henvendelse eller indberetning ffa entreprenøren eller kommunen er
bodsgivende.
Statistiske oplysninger fra registrering og sagsbehandling i kvalitetsstyringssystemet er grundlaget
for beregningen af bonus eller bod.
Kommunen foretager en beregning af bodsgivende fejl og mangler i forhold til det samlede antal
planlagte afhentninger for en kvartårlig periode. Beregningen sammenholdes herefter med
kvalitetsmålene for hvornår ydelsen dels anses for at være af god kvalitet og dermed udløser bonus,
dels anses for at opfylde normen, og dels anses for ikke at være tilfredsstillende og dermed udløser
bod.
Idet der er lagt stor vægt på at brugerne er tilfredse med affaldshåndteringen, vægtes bodsgivende
henvendelser fra brugerne dobbelt i forhold til indberetninger fra entreprenøren og kommunen.

f

Jægerspris Kommune
Økon omi udvalget

Side 11

Sociale klausuler
Som noget nyt er sociale klausuler indbygget i udbudsmaterialet. De sociale klausuler omhandler
personale- og arbejdsmiljøpolitik.
Advokaten har vurderet at det er lovligt at stille krav om at tilbudsgiver skal have en
personalepolitik, en arbejdsmiljøpolitik, og en alkoholpolitik, at stille krav til indholdet af disse, og
at indføje mulighed for at hæve kontrakten som følge af manglende personalepolitik eller
arbejdsmiljøpolitik.
Teknisk Afdeling den 27. august 2002
Det indstilles, at TMU anbefaler Byrådet at godkende udkastet til udbudsmateriale for indsamling a
dagrenovation med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige bud", idet der udover prisen
skal tages hensyn til anvendelsen af små biler i sommerhusområderne.

Beslutning:
Indstillingen tiltrådt

Møde i OK den 16-09-2002

Beslutning:

Jr. nr.:

Besvaret:
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Punkt 196
Møde TMU d. 05-09-2002
Journalnr. BM-82.09.01020 Sagsid: 17473

Sagsbehandler: JO/TF

Fmd. init.

Iværksættelse og lånefinanciering af visse energibesparelsesprojekter
Økonomi:
Bilag:
1, Baggrundsnotat (17473 - A)

Sagsfremstilling:
Teknik- og miljøudvalg samt Byråd anmodes om at tage stilling til iværksættelse og financiering af
fire energibesparelses-projekter i 2002, indenfor en ramme af 400.000 kr.
Baggrunden er, at Energispareprojektet har identificeret nogle områder, hvor der kan sættes ind med
energibesparende foranstaltninger af teknisk karekter.
Der er tale om flg. projekter:
1. Isolering af skunke i Nordskovfløj/Sogneskolen
2. Isolering af hulmure i de gamle fløje på Sogneskolen samt i Tandklinik
3. Konvertering af Tumlesalen på Femhøj fra el-varme til fjernvarme
4. Konvertering af Dalby Bibliotek fra el-varme til gas (eget fyr)
Projekterne er attraktive, fordi de har en relativ kort tilbagebetalingstid og en lang levetid. Alle
projekter har en simpel tilbagebetalingstid på under 7 år, hvilket er den grænse som Jægerspris
Kommune har tilsluttet sig iflg. Bycirklens energipolitiske målsætnings- og handlingsprogram, som
blev vedtaget i 2001.
I dette program står bl.a.: ”Alle energibesparende og vedvarende energiprojekter og investeringer
med en simpel tilbagebetalingstid på mindre end 7 år skal gennemføres løbende og inden udgangen
afår 2005.”
Økonomien i projekterne ser således ud:
Investering
1) Isolering af skunke
2) Isolering af hulmure
3) Tumlesal (el til FV)
4) Dalby Bib. (el til gas)
I a lt
Alle priser er excl. moms.

40.000 kr
192.000 kr
60.000 kr
44.000 ki*
336.000 kr

Årlig besparelse
Årlig besparelse Simpel
(i kWh)
(i kr)
TBT
15.000 (besparelse)
7.500 kr
5,3
63.000 (besparelse)
31.000 kr
6,1
32.000 (forbrug) '
3,0
20.000 kr
15.000 (forbrug)
8.800 kr
5,0
67.300 kr
5,0
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Kalkulationerne i de to første projekter er baseret på overslag fra håndværkere, hvorfor de anførte
priser må antages at være rimeligt korrekte.
Økonomien i de to sidste projekter er skønnet, men er bl.a. baseret på erfaringer fra omstilling af
børnehaven Katholt.
Lånevilkår:
I henhold til lånebekendtgørelsen (bek. Nr. 989 af 17.12.1998) er investeringer i energibesparelser
omfattet af automatisk låneadgang og påvirker således ikke kommunens låneloft.
•

•
•

Optages lånet (på 400.000 kr til 5 lA % i rente p.a.) over 20 år, vil det betyde ca. 33.000 kr i
årlige afdrag og renter. Denne løsning kunne tænkes at være attraktiv i forhold til kommunens
likviditet.
Optages lånet over 10 år - hvilket vil være passende i forhold til, at de årlige besparelser skal
kunne dække afdrag og renter ~ vil vi skulle betale ca. 53.000 kr årligt på lånet.
Med det øjeblikkelige renteniveau vil alle projekter med en simpel tilbagebetalingstid på under
7,4 år, og en levetid på minimum 10 år, kunne betale de løbende afdrag på et 10-årigt lån.

Da ingen af projekterne endnu har været i udbud, anbefales det at frigive en samlet anlægsramme til
de fire projekter på maksimalt 400.000 kr.
Alternative isoleringsmaterialer:
Papiruld har i forhold til mineraluld visse arbejdsmiljømæssige fordele og koster mindre energi ved
fremstilling. Til gengæld er isoleringsevnen marginalt dårligere (ca. 4%).
I ovenstående kalkule, er der ved udregningen af energibesparelsen ved hulmursisolering regnet
med papiruld som isoleringsmateriale.
I den forbindelse bør der tages stilling til om Jægerspris Kommune er indstillet på evt. at betale en
merpris på f.eks. 5% på isoleringsopgaven, for at fremme anvendelsen og dermed markedsudvikling
for arbejds- og miljøvenlig papiruld.
Budget- og regnskabsafdelingen den 27. august 2002
Disponibel rest på konto for Energiprojekt er 350.000 kr. Nærværende sag vil betyde en
tillægsbevilling på 50.000 kr, hvis rammen på 400,000 kr bruges fuldt ud„
Den skitserede fremtidige besparelse forudsættes reduceret i budgettet på de berørte institutioner.
Projektet vil indgå i den samlede låneopgørelse til senere beslutning.
Teknisk afdeling den 28. august 2002
Det indstilles til TMU at anbefale overfor BR:
• at de fire energispareprojekter iværksættes
• at der frigives en anlægsramme på max. 400,000 kr
• at der tages stilling til om miljømæssige faktorer (papiruld) skal vægtes med f.eks. + 5% i
udbuddet.

Jægerspris Kommune
Økon om iudvalget

Beslutning:
Indstilling tiltrådt idet det dog anbefales at efterisoleringen udbydes på laveste pris.

Møde i OK den 16-09-2002

Side 14
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Punkt 197

Mode OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-16.07.01030 Sagsid: 17497

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd. init.

Opholdsbetaling fra andre kommuner - Leve og Bo
Økonomi:
Bilag:
•
•

Beregning af døgntakst budget 2002.
Beregning af døgntakst budget 2003

Sagsfremstilling:
Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat centrale regler for kommunernes opkrævning afbetaling
fra fremmede kommuner for fremmede borgeres ophold på plejehjem m.v.
Der opkræves i dag en takst fra fremmede kommuner svarende til betaling for ventepatienter på
sygehuse med 1200 kr. pr. dag. Denne takst dækker også bodelen.
En ny takst for ophold i Leve og Bo til dækning af fællesomkostninger (Pleje, fællesarealer m.v.)
beregnet på grundlag af de faktisk budgetterede udgifter er foretaget. Denne takst er beregnet udfra
den i 2001 foretagne fordeling mellem de forskellige elementer der indgår i Omsorgscentret De Tre
Ege under hensyntagen til den faktiske ændrede normering på grund af Leve og Bo.
Dette bevirker, at der fra indflytningen i Leve og Bo kan opkræves en reel takst baseret på faktisk
budgetterede udgifter fra fremmede kommuner.
Takstberegningen betyder at der:
i 2002 skal opkræves 1.053 kr. pr. dag
i 2003 skal opkræves 1.101 kr. pr. dag
Budget- og regnskabsafdelingen den 9. september 2002
Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at;
• At den ændrede takst anvendes fra beboernes indflytning i Leve og Bo.
• At taksten ændres årligt i forhold til det vedtagne budget.

Bes
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Punkt 198
Møde OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-81.41G01

Sagsid: 17549

Sagsbehandler: PBA/SKO

Fmd. init.

PGU-elever
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Siden august 1998 har Jægerspris kommune ansat 1 PGU-elev hvert år.
Oprindelig var det planen, at der skulle oprettes to hold pr. år - et i januar og et i august - men hidtil
har der kun været elever nok til start i august. Årsagen er, at kommunerne i Frederiksborg Amt har
været mere tilbageholdende med at ansætte elever, end tilrettelæggerne kunne forudse.
PGU-uddannelsen er organiseret på samme måde som social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Eleverne går på Social- og Sundhedsskolen i Hillerød og kommunerne stiller praktikpladser til
rådighed i to perioder af tre måneder. Eleverne er ansat og lønnet af kommunerne i hele
uddannelsesperioden.
Indtil 2002 har optagelsesproceduren været således, at vi i Jægerspris kommune annoncerede efter og ansatte - pgu-elever, som vi tegnede kontrakt med og som så blev optaget på skolen. Vi havde
dermed mulighed for at opstille egne optagelseskriterier, De tre elever, der foreløbigt er blevet
færdige, er alle nu ansat som medhjælpere i institutioner i Jægerspris,
12002 blev optagelsesproceduren for uddannelser under Social- og Sundhedsskolerne lavet om. Det
er nu skolen, der annoncerer og optager. Først derefter far kommunen at vide, hvem man får tildelt
som elev. Det betyder, at Jægerspris kommune kan komme i den situation, at vi lønner en pgu-elev,
som hverken er Jægersprisborger eller opfylder vores kriterier i øvrigt.
På baggrund af ændringen i optagelsesproceduren beder børn- og ungeafdelingen udvalget drøfte,
om vi fortsat skal have ansat pgu-elever. Den senest ansatte elev er færdig den 8. februar 2004.
Budget- og regnskabsafdelingen den 10. september 2002
Der er i budgettet afsat 143.900 kr. til PGU-uddannelsen.
Børn- og Ungeafdelingen den 26. august 2002
Sagen har været forelagt formanden for Bøme- og kulturudvalget og fremlægges på grund af
tidsfrist til drøftelse og evt. stillingtagen i Økonomiudvalget.

Jægerspris Kommune
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Besvaret:
Sagen til:
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Punkt 199
Møde BKd. 05-09-2002
Journalnr. BM-16.05.20040 Sagsid: 17477

Sagsbehandler: PBA/SKO

Fmd. init.

Tilskud til pasning af egne børn
Økonomi:
Bilag: Vedlagt sagen.
■ Lov nr. 398 af 6. juni 2002,
■ Lovforslaget med bemærkninger.

Sagsfremstilling:
Fra 1. juli 2002 kan kommunerne beslutte at give forældre mulighed for et økonomisk tilskud til
pasning af egne børn.
Ordningen adskiller sig fra den tidligere frit-valgs-ordning derved, at det er forældrene selv, der skal
passe barnet og ikke en til formålet ansat person. Jægerspris Kommune har ikke brugt frit-valgs
ordningen.
Det er muligt for hver enkelt kommune at variere ordningen inden for følgende rammer:
•

Tilskud ydes tidligst fra det tidspunkt, hvor barnet får tilbudt en plads i dagtilbud i.h.t. den
almindelige optagelsesprocedure i kommunen og gives senest til det tidspunkt hvor børn
almindeligvis optages i børnehaveklasse.
• Kommunen kan beslutte, at tilskuddet kun gives til forældre til børn i en bestemt del af
aldersgruppen.
• Tilskuddet kan gives i mindst 8 uger og højst 1 år for hvert barn. Den bevilgede periode skal
afvikles i sammenhæng. Kommunen kan fastsætte en højere minimumsgrænse og en lavere
maksimumsgrænse.
• Der gives maksimalt 3 tilskud til samme husstand.
• Tilskuddet udgør højst 85% af den billigste nettoudgift for en plads i dagtilbud for den samme
aldersgruppe. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige de maksimale dagpenge.
• Den forældre, der modtager tilskuddet må ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage
offentlig overførselsindkomst.
• Hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse afhjælpeforanstaltninger i.h.t. § 40 i Lov om
Social Service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i dagtilbud, kan kommunen
beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud.
• Ved planlagt ophør ved aftalens udløb skal barnet umiddelbart kunne fortsætte i et andet
dagtilbud.
• Ved afbrydelse af tilskudsperioden inden aftalt ophør, fx hvis tilskudsmodtageren får arbejde,
skal kommunen tilbyde plads efter de almindelige regler, p.t. inden 3 måneder.
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De direkte udgifter til ordningen vil være højst 85% afkommimens nettoudgift til dagpleje- eller
børnehavepladser pr. barn, der deltager i ordningen.
Afledte udgifter vil være et vist beredskab af tomme pladser til anvendelse ved aftalernes ophør
samt manglende skatteindtægt fra de forældre, der modtager tilskud og dermed ikke er i arbejde.
Det må dog efter de erfaringer, som andre kommuner har med den hidtidige frit-valg-ordning
skønnes, at muligheden vil blive brugt af meget fa forældre.
Hvis det besluttes at indføre ordningen, skal der efterfølgende udarbejdes retningslinjer for de
variable størrelser såsom tilskuddets varighed, omfang og størrelse samt regelsæt til vejledning af
interesserede forældre.
Budget- og regnskabsafdelingen den 26. august 2002
Såfremt tilskuddet vedrører en dagplejeplads udgør det max. 3.585 kr. pr. mdr. og for en
børnhaveplads vil det udgøre max. 2.930 kr. pr. mdr.
Børn- og Ungeafdelingen den 20. august 2002
Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.

Beslutning:
Et flertal (A,F og J) anbefaler at der ikke ydes tilskud til pasning af egne børn.
Jens Jørgensen (V) anbefaler at der ydes tilskud for børn i 0-3 års alderen.

Møde i OK den 16-09-2002
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Punkt 200
Møde BK d. 05-09-2002
Journalnr, BM-17.15.04036 Sagsid: 17449

Sagsbehandler: BN/SKO

Fmd. init.

Modermålsundervisning
Økonomi:

Besparelse 2002 kr. 15.000 og kr. 70.000 fra 2003

Bilag:
■ Notat fra Helle Dydensborg af 19.august, 2002.

Sagsfremstilling:
Fra den 1. august 2002 gælder nye regler for folkeskolens tilbud af modersmålsundervisning,
hvorefter det er frivilligt for kommunerne at tilbyde dette.
Fra den 1. august 2003 gælder nye regler for sprogstimulerende tilbud til børn i førskolealderen
således at dette tilbud skal gives til alle børn over 3 år - mod hidtil fra 4 år.
Lovændringen er et led i regeringens målsætning om, at alle børn far det maksimale faglige og
sociale udbytte af undervisningen i Folkeskolen, og at gode danskkundskaber ved skolestart er en
forudsætning for at opnå dette mål. Der ønskes med lovændringen at flytte fokus fra
modersmålsundervisning til en intensiveret sprogstimuleringsindsats i førskolealderen.
Regeringen ønsker at stille den enkelte kommunalbestyrelse så frit som muligt med hensyn til
udbudet af modersmålsundervisning, således at kommunen kan tilrettelægge en integrationsproces,
der efter lokal vurdering giver de bedst mulige resultater.
Kommunen er forpligtet til, at tilbyde modersmålsundervisning til børn ffa EU- og EØS-lande samt
Færøerne og Grønland, men er frit stillet med hensyn til at tilbyde modersmålsundervisning fra
tredjeland i fritiden, hvor der kan kræves betaling (folkeskolelovens § 3. stk. 3.).
I Jægerspris Kommune er tosprogede elever hidtil blevet tilbudt undervisning i modersmål. I løbet
af de sidste år har der været elever fra Jægerspris, der har deltaget i undervisning i serbisk-kroatisk,
somalisk og arabisk. Undervisningen er dels foregået i København og dels i Jægerspris. I Jægerspris
har der alene været gennemført undervisning i arabisk.
12002 deltager ca. 10 elever fra Jægerspris Kommune i arabisk på Sogneskolen. Eleverne har på
trods af deres forskellige aldre været samlet på et hold, og har modtaget fem lektioner om ugen.
Elever og forældre har været meget glade for tilbuddet, og det vurderes fra skolens side, at tilbuddet
har været med til styrke elevernes generelle sproglige indlæring.
Der tilbydes ikke undervisning på Sogneskolen i henhold til § 3 stk. 3 i folkeskoleloven.
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Det kan overvejes at undersøge, om der mulighed for og forældreinteresse for at videreføre
modersmålsundervisning i henhold til denne paragraf eller evt. under ungdomsskolen.
I Jægerspris Kommune tilbydes sprogstimulerende tilbud først og fremmest som pædagogiske
fripladser i børnehaven suppleret med sprogundervisning. Lovændringen vil p.t. ikke ændre
kommunens tilbud. Ud fra de børn, som vi kender for øjeblikket, vil udgifterne kunne afholdes
inden for den nuværende budgetramme for 2- sprogsundervisning. Det er dog et område, der kan
udvikle sig meget uforudsigeligt.
De økonomiske konsekvenser af lovændringen vil blive optaget i forhandlingerne med de
kommunale organisationer med henblik på afklaring i bloktilskudsreguleringen. Det forventes at
kommunerne vil have store besparelser på modersmålsundervisningen og lidt forøgede udgifter til
sprogstimulerende tilbud i førskolealderen.
Budget- og regnskabsafdelingen den 21. august 2002
Udgifter til modersmålsundervisning fra 1.1.2002 - til 1. aug. 2002 : 33.000 kr.
Ved nedlæggelse af tilbuddet forventes en besparelse i 2002 på : 15.000 kr.
I budget fra 2003 kan forventes en besparelse på : ca. 70.000 kr.
Fællesforvaltningen den 21.august 2002
Udvalget amnodes om en stillingtagen til, hvorvidt den hidtidige obligatoriske undervisning i
modersmål bør videreføres som et kommunalt tilbud. Sagen fremsendes til endelig afgørelse i
Byrådet.

Beslutning:
Et flertal (A,F og V) i Børne- og Kulturudvalget anbefaler at undervisning i modersmål ikke
videreføres.
Svend Erik Isakson (J) anbefaler at undervisning i modersmål videreføres.

Møde i OK den 16-09-2002

Sagen til: ~ _ __ &j_
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Punkt 201
Møde FU d. 20-08-2002
Journalnr. BM-18.15.01P21 Sagsid: 16396

Sagsbehandler: LJ/KU

Fmd. init.

Regler for tilskud til voksenundervisning
Økonomi:
Bilag:
•

Udkast til regler (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:
Folketinget vedtog i marts 2002 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne har
bl.a. betydet, at kommunerne selv skal fastlægge regler for tilskud til voksenundervisning.
I dag gives der, efter centralt udmeldte regler, tilskud på max. 2/3, 8/9 og 6/7 af aftenskolernes
lønudgifter til henholdsvis almen undervisning, handicapundervisning og
instrumentalundervisning. Resten af lønudgifterne samt alle øvrige udgifter betales som
udgangspunkt af deltagerne.
Kommunerne er fremover frit stillede med hensyn til, hvor meget der skal ydes i tilskud og
hvilke tilskudsparametre, der skal anvendes.
Tilskuddet må dog ikke overstige 1/3 af de samlede lønudgifter til almen undervisning og 7/9
af lønudgifterne til handicapundervisning.
Hvis en kommune yder tilskud til undervisning, der forudsætter små hold, må dette tilskud godt
overstige 1/3 af aftenskolernes lønudgifter. Det kan f.eks. være til instrumentalundervisning.
Derudover kan der, som hidtil, ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige
grupper, f.eks. pensionister og efterlønsmodtagere, uden at tage hensyn til tilskudsloftet på 1/3.
Der er også mulighed for at graduere tilskuddet efter fag og emner.
På baggrund af lovændringen har Folkeoplysningsudvalget arbejdet med revision af reglerne for
tilskud til voksenundervisning, og der er efterfølgende udarbejdet vedlagte udkast til regler.
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I reglerne foreslås det at:
•
•
•

Tilskuddet beregnes på grundlag af det senest aflagte regnskab for støtteberettiget lærer og
lederløn.
Der gives et tilskud på max. 1/3, 7/9 og 5/7 af aftenskolernes lønudgifter til henholdsvis almen
undervisning, handicapundervisning og instrumentalundervisning.
Tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensions- og efterlønsmodtagere fortsættes som
hidtil.

Selv om der gives tilskud svarende til det maksimale i henhold til loven, vil det kommunale
tilskud til aftenskoleundervisningen blive betydeligt lavere end tidligere.
Det foreliggende udkast til regler for tilskud til voksenundervisning er blevet til på baggrund af
drøftelser i Regeludvalget. Udkastet har været til høring hos aftenskolerne. Der er ikke modtaget
nogen bemærkninger fra aftenskolerne.
Kultur- og fritidsafdelingen den 10. juli 2002
Det anbefales, at udvalget indstiller reglerne til godkendelse for Bøme- og Kulturudvalget og
Byrådet.

Beslutning:
Udvalget anbefaler reglerne godkendt i Børne- og kulturudvalget og Byrådet.

Møde i BK den 05-09-2002
Beslutning:
Børne- og Kulturudvalget anbefaler regler for tilskud til voksenundervisning

Møde i OK den 16-09-2002

Beslutning:
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Punkt 202
Mode OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-25.25.04K07 Sagsid: 17535

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Skatteafdelingens beretning for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002
Økonomi:
Bilag:
•

Skatteafdelingens beretning for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002.

Sagsfremstilling:
Beretningen for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002 (indkomståret 2000) er Skatteafdelingens
redegørelse til Byrådet om ligningsperiodens forløb.
Beretningen er udarbejdet til brug for Byrådets samt Told- og Skatteregionens vurdering af
periodens resultater. Desuden er beretningen offentlig tilgængelig.
Beretningspligt over for Byrådet og den regionale Told- og Skatteregion er indeholdt i Told- og
Skattestyrelsens overordnede ligningsplan.
I beretningen er resultatet af ligningen af selskaber, fonde og foreninger ikke omtalt, idet ligning af
juridiske personer er overtaget af Told- og Skattestyrelsen pr. 1.oktober 1998. Jægerspris Kommune
er via en samarbejdsaftale med på den ene side Told- og Skattestyrelsen og Frederikssund, Skibby
og Stenløse Kommune på den anden side dog stadig ansvarlig for udførelsen af ligningen.
Skatteafdelingen har i denne ligningsperioden nået målene + 7,8% yderligere for så vidt angår
ligning af erhvervsdrivendes selvangivelser.

Skatteafdelingen den 6. september 2002
Skatteafdelingen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at beretningen godkendes.
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Punkt 203
Mode OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-03.02.00S55 Sagsid: 14774

Sagsbehandler AJE/BOG

Fmd. init.

Jægerspris almennyttige Boligselskab - årsregnskab
Økonomi:

Bilag: Vedlagt sagen.
•
•

Beretning for perioden 1. januar 2001- 31. december 2001, samt oplysninger om bestyrelsens
sammensætning. Endvidere er fremsendt langtidsbudget for afdelingerne i selskabet
Årsregnskab, revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling:
DAB fremsender, på vegne af Jægerspris almennyttige Boligselskab, årsregnskab,
revisionsprotokollat og beretning for perioden 1. januar 2001- 31. december 2001, samt oplysninger
om bestyrelsens sammensætning. Endvidere er fremsendt langtidsbudget for afdelingerne i
selskabet.
Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelse/afdelingsmødet, selskabsbestyrelse og
repræsentantskabet den 14. juni 2002. Regnskabet er revideret af Deloitte & Touche. Revisionen har
ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabet m.v. er gennemgået af administrationen. Regnskab med nødvendige underskrifter er
fremskaffet.
Budget- og regnskabsafdelingen den 21. august 2002
Regnskabet indstilles til godkendelse.

Or. nr.;
B æ v& rø
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Punkt 204
Møde i SU d. 03-09-2002
Journalnr. BM-15.00009

Sagsid: 14220

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen 2001
Økonomi:
Bilag:
■ Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen i Jægerspris kommune 2. kvartal 2002

Sagsfremstilling:
Hermed fremlægges arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 2. kvartal 2002. Der er sket følgende
udvikling fra 1. kvartal til 2. kvartal 2002:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Antallet af førtidspensionister var for 1. kvartal 491 personer, hvilket uændret er det samme tal
for 2. kvartal 2002.
Antallet af sygedagpengemodtagere totalt var for 1. kvartal 2002 gns. på 140 personer, hvor det
tilsvarende tal for 2. kvartal 2002 er faldet til gns. 130 personer.
Antallet afkorterevarende sygemeldte mellem 4 uger og 52 uger udviser for 1. og 2. kvartal
2002 gns. 95 personer, medens det samme tal for 2001 viser gns. 85 personer svarende til en
stigning på gns. 10 personer.
Antallet af sygedagpengemodtagere med sygdom ud over 52 uger var for 1. kvartal 2002 gns. 34
personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2002 er gns. 32 personer. Til sammenligning med
de nævnte tal for 2002 androg det gns. antal 37 personer i 2001.
Varigheden pr. sygedagpengesag var for 1. kvartal 2002 gns. 39,8 uger, hvor det tilsvarende tal
for 2. kvartal 2002 er på 41,2 uger. Varigheden for 2001 androg 40,4 uger til sammenligning,
Antallet af kontanthjælpsmodtagere var for 1. kvartal 2002 gns. 175 personer heraf 39
aktiverede, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal androg gns. 158 personer heraf 39 aktiverede.
Antallet af revalidenter var for 1. kvartal 2002 gns, 33 personer, hvor det tilsvarende tal for 2.
kvartal androg gns. 35 personer.
Antallet af personer på integrationsydelse for 1, kvartal 2002 var gns. 24 personer, hvilket er
uændret for 2. kvartal 2002.
Antallet af personer i fleksjob for 1. kvartal 2002 var gns. 14 personer, hvor det tilsvarende tal
for 2. kvartal 2002 androg gns. 16 personer.
Antallet af personer i skånejob for 1. kvartal 2002 var gns. 11 personer, hvilket er uændret for 2.
kvartal 2002.
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Udviklingen viser en stagnation i antallet af førtidspensionister, medens antallet af personer med
korte sygeperiode viser en stigning, hvilket er kendt i landets øvrige kommuner. Det er dog positivt,
at antallet af personer på sygedagpenge ud over 52 uger fortsat er faldende, ligesom den generelle
varighed pr. sag er stabiliseret.
På kontanthjælpsområdet viser den hidtidig udvikling en opbremsning i antallet af personer, hvilket
må vurderes som positivt.
For såvidt angår de øvrige områder som revalidering, flytninge, fleksjob og skånejob er der ikke
sket nogen særlige forandringer i udviklingen.
Budget- 02 regnskabsafdelingen den 22. august 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger.
Arbejdsmarkedsafdelingen den 20. august 2002
Til orientering for Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:
Til orientering

Møde i OK den 16-09-2002

Beslutning:

Jr. nr.: __
>n: • .;vr
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Punkt 205
Mode OK d. 16-09-2002
Journalnr. BM-25.45,00030 Sagsid: 12504

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Oversigt over restancer

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Opgørelsesdato

BOLIGSIKRING:
Restancer i kr.
Ved inddrivelse, går 100%
til Jægerspris Kommune
EJENDOMSSKAT
Restancer i kr.
(excl. indeværende år)
Ved inddrivelse går ejen
domsskatterne 100%
til Jægerspris Kommune, idet
Amtets andel er afregnet.
UNDERHOLDSBIDRAG:
Restancer i kr.
Opkrævning af bidrag be
tyder intet for Jægerspris K.
BIS.HJÆLP FLYGTNINGE
Restancer i kr.
Ved inddrivelse går
0% til Jægerspris K.
BISTANDSHJÆLP:
Restancer i kr.
Ved inddrivelse går
50% til Jægerspris K.

30.09.01

31.12.01

31.03.02

30.06.02

231.322

267.584

263.342

219.181

0

0

0

0

5.822.146

5.591.990

5.211.238

5.377.481

7.992

13.072

55.100

48.207

2.115.539

2.078.491

2.014.548

1.938.424

Jægerspris Kommune
Økonom iudvalget
KRAV, SOM ANDRE KM.
HAR BEDT JÆGERSPRIS
OM AT OPKRÆVE;
Restancer i kr.
Ved inddrivelse går
0% til Jægerspris K.
DAGINSTITUTION
(excl. indeværende år)
Restancer i kr.
Ved inddrivelse går
100% til Jægerspris K
B- OG RESTSKATTER:
Se specifikation
Antal restancer
Restancer i kr.
IALT

Side 29

1.751.010

1.632.039

1.534.877

1.436.667

290.023

256.703

340.083

274.500

280
7.202.378

259
7.800.665

286
7.357.478

270
7.653.782

17.420.410

17.640.544

16.776.666

16.948.242

B- og restskatter fordeler sig pr. 31.06.02 på følgende indkomstår:
For 81 -92
For 93 - 98
For 99 - 02

46.066
2.630.043
4.977.673

Skatter til og med 1992 er statskrav. For 93, 94, 95, 96, 97 og 98 tilfalder 40% af de opkrævede
restancer Jægerspris Kommune. For indkomstårene 99, 00, 01 og 02 er der også tale om statskrav.

Qpkrævningsafdelingen den 9. september 2002
Til efterretning.
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Egnsmuseet Færgegården - regnskab 2001.
Økonomi:
Bilag: Vedlagt sagen.
©
•
•
•

Regnskab.
Kommentar til regnskab 2001.
Årsberetning.
Revisionsbemærkninger.

Sagsfremstilling:
Egnsmuseet Færgegården fremsender regnskab for 2001.
Regnskabet udviser et forbrug på 3.241.537 kr. samt en indtægt på 3.345.606 kr..
Regnskabsresultatet for 2001 udviser et overskud på 104.069 kr..
Museets egenkapital der ultimo 2000 udgjorde 372.556,79 kr. er herefter ultimo 2001 forøget til
476.896,12 kr. incl. ændret feriepenge forpligtelse på 270,27 kr..
Egenkapitalen består ultimo 2001 af opsparede overskud på 244.396,12 kr., som bl.a. indeholder
150.000 kr. vedr. hensættelser til nyt magasin, og feriepenge forpligtigelser på 232.500 kr. vedr.
personalet.
Budget- og regnskabsafdelingen den 26. august 2002
Regnskabet indstilles taget til efterretning.
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Efterretningssager
Økonomi:
Sagsfremstilling:
•

Dagsordener samt beslutninger fra Frederiksborg Amt:
http://www.frederiksborgamt.dk/moede view.htm
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Meddelelser fra:
Økonomi:

Sagsfremstilling:
a. Formanden
b. Øvrige medlemmer
c. Kommunaldirektør
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