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Dagsorden for møde i

Økonomiudvalget
Mandag d. 22-04-2002 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
hævetid.: / /

Dagsordenen omfatter punkterne fra ni*. 85 til inkl. 106
De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.
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Økonomiudvalgsmødet d. 22-04-2002
Åben dagsorden
Resumé
Punkt
Init.
Overførsel af over-/underskud vedr. decentrale områder.
AJ
85
Regnskabsafslutning 2001
86
AJ
Anlægsregnskaber 2001
AJE
87
Forhøjelse af beboerindskud i Møllehegnet og Mølleparken. MEJ
88
Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002 MEJ
89
Budget 2003-2006
90
MEJ
Finaniseringsomlægning på det sociale område - forslag til
91
rammeaftale.
PH
Sundheds afdelingen forelægger kvalitetsstandarder
92
MRC
Spildevandsrensning for det åbne land
MB
93
Lokalplanforslag for Tørslev
94
AS
Frederikssundfmgereif - udbygning af de regionale
95
erhvervsområder og den kollektive trafik
SA
Ligningsplan for selskaber for 2002
96
JH
Beretning for selskabsligningen for perioden
97
01.01.01-31.12.01
JH
Tilsyn med kommunal inddrivelse
98
JH
Oversigt over restancer
99
JH
Efterretnings sager
BD
100
Meddelelser
fra:
101
BD
Lukket dagsorden
Punkt
Resumé
102
Flytning af plejehjemsbeboernes ejendele til Leve- og
boenhederne.
Aftaler og kontrakter vedr. ombygning af De Tre Ege
103
Inventar til leve- og boenhederne, samt aflastningsstuen
104
og 1 daghjemsrum på afd. C
Forlængelse af kommunaldirektørens åremålsansættelse
105
Meddelelser fra:
106

Sagsid
16981
16982
16985
16942
16635
16645
6812
13571
13823
15900
16087
16966
16967
16968
12504
9675
9441

Init.

Sagsid

MRC
MRC

16994
14718

MRC
JK
BD

17002
16997
9438
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Punkt 85
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-00.01S03

Sagsid: 16981

Sagsbehandler: AJ/BOG

Fmd. init.

Overførsel af over-/underskud vedr. decentrale områder.
Økonomi: Kr. 3.005.186
Bilag:
■ Oversigt over over-/underskud vedr. decentrale områder for 2001.
■ Skrivelse til decentrale enheder vedr. forbrug af opsamlet overskud i år 2002. (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
I forbindelse med afslutningen af regnskab 2001 er over- og underskud vedr. decentrale områder
opgjort. Disse over- og underskud ansøges overført til budget 2002.
Opgørelsen udviser et samlet nettooverskud på 3.005.186 kr. I forbindelse med regnskab 2000 blev
der overført 4.701.540 kr. til år 2001, og overskuddet er således i 2001 nedbragt med 1.696.354 kr.
I opgørelsen af over- og underskud for år 2001 er over- og underskud på vikarudgifter ikke
medtaget.
De decentrale enheder er den 8. februar 2001 tilskrevet vedr. forbrug af overskud i år 2002. Af
denne skrivelse fremgår det, at forbrug af overskud udover 50.000 kr. kræver særlig ansøgning
Budget- og regnskabsafdelingen deii 15. april 2002
Budget- og regnskabsafdelingen indstiller, at de opgjorte over- og underskud overføres til 2002.

Besvaret:
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Punkt 86
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-00.01S08

Sagsid: 16982

Sagsbehandler: AJ/BOG

Fmd. init.

Regnskabsafslutning 2001
Økonomi:
Bilag:
Udkast til årsregnskab 2001

Sagsfremstilling:
Regnskabet for 2001 er afsluttet og udviser følgende hovedtal:
Regnskab 2001 - hovedtal

(Mio. kr.)
Regnskab 2001
Funktion

Opr. Budget 2001

Udgift

Indtægt

Udgift

Indtægt

410,4

81,3

394,4

73,8

0,0

46,7

0,0

47,7

Anlæg

21,8

1,6

8,9

0,2

Renter

5,7

-0,8

3,1

0,8

Forøgelse af likvide
aktiver
Øvrige
finansforskydninger
Afdrag på lån

4,9

0,0

3,4

0,0

298,7

307,4

142,3

142,3

2,4

0,0

2,5

0,0

29,4

337,1

16,1

305,9

773,3

773,3

570,7

570,7

Drift
Refusion

Finansiering
Total

Kommunens kassebeholdning blev forbedret med 4,9 mio. kr. hvilket er 1,5 mio. kr. mere end
forventet i det oprindelige budget. Således er underskuddet på kassebeholdningen ultimo 2001
nedbragt til 10,9 mio. kr. mod 15,8 mio. ultimo 2000.
Driftsudgifterne udviser netto en udgift på 329,1 mio. kr. mod budgetteret 320,6 mio. En væsentlig
årsag hertil er en større udgift til kontanthjælp, daginstitutioner, førtidspensioner og sygedagpenge.
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Tillægsbevilling er givet og finansieret i form af besparelser på såvel drift- som anlægssiden.
Refusioner er 1 mio. kr. lavere end forudsat, hvilket skyldes mindre refusion på
arbejdsmarkedsforanstaltninger som dog blev modsvaret af større refusion på kontanthjælp og
førtidspension.
På anlægssiden er der netto brugt 20,2 mio. kr. mod budgetteret 8,7 mio. kr.. Forskellen vedrører
salg afjord, mindre anlægsudgifter på forsyningsvirksomhederne og udgifter til udbygning af
Bakkegårdens børnehave samt Leve og Bo projektet.
Øvrige finansforskydninger udviser en nettoforskydning som hovedsageligt vedrører byggekreditten
til Leve og Bo.
I Regnskabet indgår afdrag på lån med 2,4 mio. kr. i lighed med budgettet.
I finansiering indgår låneoptagelse på 13,3 mio. kr.. Indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør
294,4 mio. kr. Det oprindelige budget indeholder indtægter på 289,7 og det korrigerede budget
indtægter på 295,1 mio. kr.
Socialudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har i marts 2002 godkendt
de respektive sektorbeskrivelser.

Budget- og regnskabsafdelingen den 15. april 2002
Budget- og regnskabsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale årsregnskab 2001 til
Byrådets godkendelse og oversendelse af regnskabet til revision.

Jr. nr.: _ _ _ _ _
Besvaret:
Sagen til:

g |g ||l Jægerspris Kommune
wpfs Økonomiudvalget
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Punkt 87
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-00.01S08

Sagsid: 16985

Sagsbehandler: AJE/BOG

Fmd, init.

Anlægsregnskaber 2001
Økonomi:
Bilag:
Anlægsregnskaber 2001

Sagsfremstilling:
Budget- og regnskabsafdelingen fremsender anlægsregnskaber for 2001 til godkendelse.
Anlægsregnskaberne udviser følgende hovedtal:
Netto bevilling

Teltst

Forbrug

Overskud (-)
Underskud (+)

Afsluttede anlæg
Udrykningskøretøj er

1.000.000,00

1.108.000,00

108.000,00
108.000,00

Uafsluttede anlæg
Ekstra midler til renovering byg
Ren. af Skovsognets vandværk
Større reparations arb-bori nger
Større reparationsarb-maskiner
Etablering af udpumpningsregist
Tilslutningsbidrag kloak
Spildevandsplan
Salg af udlejningsejendomme
Renovering af bygninger
Renovering af vandledninger
Større reparationsarbejder
Investering renseanlæg
Kloakfornyelse
Udbygning af Solbakkeskolen
Børnehuset Vandkunsten

25.000,00
2.526.000,00
70.000,00
200.000,00
300.000,00
-355.000,00
25.000,00
-690.000,00
1.905.000,00
753.600,00
90.000,00
1.000.000,00
1.210.000,00
9.293.495,00
562.500,00

0,00
2.080.637,55
83.269,50
193.131,10
0,00
-410.313,00
0,00
0,00
2.260.508,01
933.995,09
58.841,06
813.737,71
1.426.335,90
9.265.668,80
436.397,63

-25.000,00
-445.362,45
13.269,50
-6.868,90
-300.000,00
-55.313,00
-25.000,00
690.000,00
355.508,01
180.395,09
-31.158,94
-186.262,29
216.335,90
-27.826,20
-126.102,37
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Børnehuset Vandkunsten Invent
Bakkegårdens børnehave
Bakkegårdens børnehave Inventar
Leve og Bomiljø bodelen
Leve og Bomiljø
Leve og Bo De Tre Ege om- og
nybygning

Side 7

156.000,00
2.015.000,00
250.900,00
64.225.000,00

160.086,05
2.070.685,15
173.700,62
23.627.744,69

4.086,05
55.685,15
-77.199,38
-40.597.255,31

7.830.000,00
1.000.000,00

1.803.458,15
611.009,92

-6.026.541,85
-388.990,08
-46.803.601,07

Budget- og regnskabsafdelingen den 15. april 2002
Budget- og regnskabsafdelingen indstiller at:
• Afsluttede anlægsregnskaber godkendes med administrationens bemærkninger
• Overskud/underskud vedr. igangværende anlæg (netto overskud kr. 46.803.601,07) Overføres til
regnskabsår 2002.

Besvaret:
Sagen til:

____ — —~
—
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Punkt 88
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-16.23.01S55 Sagsid: 16942

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Forhøjelse af beboerindskud i Møllehegnet og Mølleparken.
Økonomi: Øget udlån til beboerindskud, anslået nettoudgift 5.000-10.000 kr. årligt.
Sagsfremstilling:
Dansk Boligselskab ansøger den 26. marts 2002 om godkendelse af forhøjelse af beboerindskuddet i
Møllehegnet og Mølleparken. Forslaget til forhøjelse, som er godkendt af selskabets
organisationsbestyrelse den 20. marts 2002, er flg.:

Afdeling - størrelse

Nuværende indskud

Nyt indskud

Forskel

Møllehegnet 2 rum -55,0 ni2
Møllehegnet 3 rum - 83,0 m2

6.400 kl*.
9.650 kr.

10.240 kr.
15.440 kr.

3.840 kr.
5.790 kr.

Mølleparken 2 rum - 57,9 m2
Mølleparken 2 rum - 59,8 m2
Mølleparken 3 rum - 85,0 m2

7.625 kr.
7.875 kr.
11.175 ki*.

12.200 kr.
12.600 ki*.
17.880 ki*.

4.575 kr.
4.725 kr.
6.705 kr.

Der er således tale om en generel forhøjelse på 60%. Til sammenligning kali det oplyses, at
indskuddet i de største nye almene boliger i Gerlev er 26.775 kr.
Begrundelsen for den ansøgte forhøjelse er, at boligselskabet har konstateret en stigning i
håndværkerudgifterne, som ønskes imødegået ved ovenstående forhøjelse af beboerindskuddene, for
herved at minimere tabene ved fraflytning, samt at opnå bedre likviditet i afdelingen.

Budget- og regnskabsafdelingen den 11. april 2002
Muligheden for forhøjelse af beboerindskud fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v., hvori det hedder:
”Må det antages, at indestående beboerindskud eller depositum ikke vil kunne dække lejernes
forpligtelser overfor afdelingen, herunder udgifter i forbindelse med det lejedes fraflytning, kan den
almene boligorganisation forhøje indskuddet eller depositummet med virkning for nye lejere.
Forhøjelsen forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse.”
Såfremt det ansøgte imødekommes må det forventes, at kommunens udlån til beboerindskud øges.
Med en refusionsprocent for kommunens nettoudgifter til beboerindskudslån på 75 (for flygtninges
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vedkommende 100%) kan kommunens nettoudgift ved den ansøgte forhøjelse anslås til 5.000 10.000 ki-. årligt.

Jr. nr.:
___
Besvaret:
__
Bagen til: ^ Y _ _
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Punkt 89
Møde OK d. 22-04-2002
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. 12. april 2002
■ Oversigt over likviditetsudvikling 1999-2002

Sagsfremstilling:
Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget
2002, opgjort pr. 12. april 2002, samt oversigt over udvikling i likviditeten frem til marts 2002.
Tillægsbevillingsoversigten udviser tillægsbevillinger for -1.617.117 kr. Heraf vedrører 425.000
materielanskaffelser, som medfører, at materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende beløb.
At oversigten udviser en forbedring kan primært tilskrives låneoptagelse på 3,6 mio. kr. Tillagt
styrkelsen af kassebeholdningen i det oprindelige budget på 5.305.424 kr.. medfører de afgivne
bevillinger et korrigeret budget med en forøgelse af kassebeholdningen på 6.922.541 kr.
Der er i oversigten ikke taget højde for forbrug af opsparede overskud ud over det bevilgede forbrug
til materielgården.
Likviditetsoversigten viser, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder har været ca.
2,2 mio. kr. mod en gennemsnitlig likviditet i 2001 på-0,3 mio. kr.

Beslutning:
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Punkt 90
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-00.01S01

Sagsid: 16645

Sagsbehandler: MEJ/BOG

Fmd. init.

Budget 2003-2006
Økonomi:
Bilag:
Reviderede oversigter over budget 2003-2006

Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget skal, i henhold til tidsplan for budget 2003-2006, vedtage rammer for budget 20032006, som udsendes til høring i organisationen. Herefter er det planen, at de enkelte fagudvalg
behandler høringssvarene i juni, og at økonomiudvalget den 17. juni fremsender budgetforslag til 1.
behandling i byrådet den 6. august.
På budgetseminar den 8. - 9. april 2002 arbejdede byrådet ud fra et budgetoplæg, baseret på
overslagsårene i budget 2002 med tekniske tilretninger. Budgetoplægget udviste et underskud på 1,5
mio. kr. i 2003 og et overskud på i alt 8,5 mi o. kr. i overslagsårene.
På baggrund af debatten og konklusionerne fra budgetseminaret har Budget- og regnskabsafdelingen
indarbejdet en række ændringer i forhold til det oplæg, som blev fremsendt til budgetseminaret. Det
drejer sig om følgende ændringer:
Æ ndring (1.000 kr.):
Administrative tilpasninger, jf. oversigter fra budgetseminar1
Normeringsudvidelse - Leve- og Bomiljø
Kørsel i sundhedstjenesten
To-lærertimer i indskolingen2
Udgifter vedr. ældreråd
Ideudvikling af nye boligområder
Permanent tilbygning til Vandkunsten3
Formandsskab i Bycirklen
I alt merudgifter
Dagcenter
Tilskud fra Indenrigsministeriet
Generelle tilskud - ældrepulje4
Besparelser, jf. fællesskrivelse fra regering og KL4
Besparelser5
Refusioner
I alt finansiering

2003

2004

2005

2006

2.234
3.215
19
100
10
100
1.500
100
7.278

2.116
3.215
19
200
10

2.127
3.215
19
1.000
10

2.127
3.215
19
1.000
10

5.560

6.371

6.371

-138

-138

-138

-1.000
-1.000
-4.000
-134
6.272

-1.000
-1.000
-4.000
-204
6.342

-1,000
-1.000
-4.000
-276
6.414

-138
-2.000
-1.000
-1.000
-4.000
-75
8.213
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Indeholder de ændringer som fremgår af materialet til budgetseminaret, bortset fra husleje til annekset, idet denne udgift er medtaget i budgettet
for Svingets projekt samme sted, som blev godkendt på seneste byrådsmode.
2

3

Indregnes i begrænset omfang i 2003 og 2004 og med fuld effekt fra 2005, hvor det økonomiske råderum er storre.

Konkret projekt skal udarbejdes. Ud over de her afsatte 1,5 mio. kr. reserveres kontoen til diverse ombygninger på 822.000 til formålet.

4

IndtægtenÆesparelsen forventes indarbejdet i budget 2002, og der er således tale om en videreførelse fra budget 2003.

5 Såfremt finansiering af tillægsbevilling på 1 mio. kr. til leve- og bo i 2002 finansieres ved varige driftsbesparelser vil denne kunne videreføres, og
det yderligere sparekrav dermed kunne nedbringes til 3 mio. kr.

Efter indarbejdelsen af disse ændringer udviser budgettet et underskud på 0,7 mio. kr. i 2003 og et
samlet overskud i overslagsårene på 8,3 mio. kr.
Budget- og regnskabsafdelingen (len 17. april 2002
Økonomiudvalget amnodes om at tage stilling til de indarbejdede ændringer samt hvorvidt der skal
indarbejdes yderligere ændringer inden oplægget udsendes i høring.

Besvaret _ «
Sagea W-
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Punkt 91
Møde i SU d. 09-04-2002
Journalnr. BM-00.01036

Sagsid: 16812

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Finaniseringsomlægning på det sociale område - forslag til rammeaftale.
Økonomi:
Bilag:
■ Rammeaftale vedr. grundtaksfinansiering af 9. januar 2002 (vedlagt sagen)
■ Skrivelse af 28. januar 2002 fra Social- og psykiatriforvaltningen (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:
Social- og psykiatriforvaltningen fremsender ved skrivelse af 28. januar 2002 forslag til rammeaftale
med tilhørende bilag vedr. grundtakstfinansieringen.
Repræsentanter for kommunerne og Frederiksborg Amt har sammen udarbejdet et forslag til
rammeaftale for gennemførelse af finansieringsomlægningen på det sociale område.
Foreslaget er nu forelagt til godkendelse i Kommuneforeningen og dennes social- og sundhedsudvalg
i Frederiksborg Amt.
Forslag til rammeaftale ønskes tiltrådt af de enkelte kommuner evt i form af en supplerende aftale
inden for den generelle aftales rammer.
Rammeaftalerne har været til administrativ gennemlæsning i sundhedsafdelingen,
arbejdsmarkedsafdelingen samt børn- og ungeafdelingen. På baggrund heraf er der fremkommet
følgende kommentar til rammeaftalen:
“Omkring afregningsprincipper fremgår det af amtets oplæg, at der ikke som udgangspunkt kan ske
efterreguleringer dog med undtagelse af boligsager, hvor det aftales når tilsagnsudgiften overskrides.
Da erfaringen i boligsager ofte viser, at den budgetterede udgift ikke overholdes, er der behov for i
rammeaftalen en præcisering af, hvorvidt kommunen eller amtet skal betale ekstraudgiften eller om
udgiften skal deles.
I rammeaftalen er bilag 13 vedr. boligændringer ikke udarbejdet, hvorfor der ikke kan tages stilling til
dette bilag.

Jægerspris Kommune
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Det skal søges afklaret, hvorvidt det er en forglemmelse i loven, at LAB §115 ikke er nævnt i § 129
stk. 3 nr. 11, idet amtet ellers også skal være medfinansierende på udgifter over grundtaksten ,
selvom personen er fyldt 67 år. Jægerspris kommune kan tilslutte sig, at amtet skal være
medfinansierende for denne personkreds.
Herudover er der ikke bemærkninger til rammeaftalen.”
Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger.
Arbejdsmarkedsafdelingen den 25. februar 2002
Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller til socialudvalget, at forslag til rammeaftale på det sociale
område godkendes i sin helhed med de bemærkninger, der er fremkommet administrativt fra
sundhedsafdelingen, arbejdsmarkedsafdelingen samt børn- og ungeafdelingen.
Sagen anbefales videresendt til økonomiudvalget og byrådets endelige godkendelse.

Beslutning:
Socialudvalget anbefaler arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 25. marts 2002.

Møde i BK den 11-04-2002
Beslutning:
Børne- og Kulturudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 25. februar 2002.

Jr. nr/.
Besvaret
Bagen til: J12 ^ — ==— —
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Punkt 92

Mode i SU d. 09-04-2002
Journalnr. BM-16.08.06P23 Sagsid: 13571

Sagsbehandler: MRC/SU

Fmd. init.

Sundhedsafdeliiigen forelægger kvalitetsstandarder
Økonomi:
Bilag:
•

Sundhedsafdelingens kvalitetsstandard for behandling af klager over ydelser efter § 71 og 72 i lov
om social service, revideret marts 2002.

Sagsfremstilling:
Kvalitetsstandard for for behandling af klager over ydelser efter § 71 og 72 i lov om social service er
justeret i forhold til ny lovgivning og den gældende politiske organisation.
Budget- og regnskabsafdelingen den 25. marts 2002
Afdelingen har ingen bemærkninger
Sundhedsafdeliiigen d. 22. marts 2002
Kvalitetsstandarden indstilles til godkendelse i SU, Ældreråd, ØK og BY.

Beslutning:
Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 22. marts 2002.

Møde i OK den 22-04-2002

Jr. nr.: ______ _
Besvaret: ____
Sagen til: 7 5 V
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Punkt 93
Mode TMU d. 11-04-2002
Journalnr. BM-06.11.01P15 Sagsid: 13823

Sagsbehandler: MB/TF

Fmd. init.

Spildevandsrensning for det åbne land
Økonomi:
I planen forudsættes udgifter for kloakforsyningen på ca. 1 mio. primært i 2003. Det videre arbejde
tyder foreløbig på, at den faktiske udgift bliver af en helt anden og mindre størrelsesorden.

Bilag:
Endelig udgave af spildevandsplanen.

Sagsfremstilling:
Teknik og Miljøudvalget samt Byrådet skal tage stilling til endelig godkendelse af spildevandsplanen
for det åbne land.
Planforslaget, som er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget d. 27. sep. 2001 og i Byrådet d. 23. okt.
2001, har været i offentlig høring i perioden 6. november 2001 til 15. januar 2002.
Der er indkommet ét svar på høringen, idet Frederiksborg Amt har udtalt, at spildevandsplanen
vurderes at være i overensstemmelse med regionplanens retningslinier.
På udvalgsmødet d. 27/9 2001 vedtoges en ændring af forslaget vedrørende natrenovationsordningen
i Kulhuse, som er indarbejdet i den endelige plan.
Endvidere er en fejl i kortbilag 4 blevet rettet.
Teknisk afdeling, d. 21. marts 2002:
Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget - med
de nævnte ændringer - godkendes som endelig plan.

Beslutning:
Anbefales.
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Møde i OK den 22-04-2002

Jr. nr.: _
Besvaret:
Sagen til: 7> y

_
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Punkt 94
Mode TMU d. 11-04-2002
Journalnr. BM-01.02.05K04 Sagsid: 15900

Sagsbehandler: AS/TF

Fmd. init

Lokalplanforslag for Tørslev
Økonomi:
Bilag:
Indsigelser/bemærkninger
1. Brev fra HUR af 09.01.02
2. Brev fra Frederiksborg Amt af 15.01.02
3. Brev fra Vildroseholm af 10.01.02
4. Brev fra Jordbrugskommi ssionen af 13.12.01
5. Brev fra Nordsjællands Landboforening af 14,01.02
6. Brev fra GI. Færgegårdsvej 1 - 3 af 30.12.01
7. Brev fra Tørslevvej 41 af 07.01.02
8. Brev fra Stendyssevænget 2 af 03.01.02
9. Brev fra Elmegårdsvej 1 A m.fl. af 23.12.01
10. Brev fra Tørslevvej 39 B af 14.01.02
11. Brev fra Elmegårdsvej 1 A af 14.01.02
12. Brev fra GI. Færgegårdsvej 7 af 14.01.02
13. Brev fra GI. Færgegårdsvej 50 af 12.12.01
14. Notat til lokalplan 68
Notat af 11. april 2002

Sagsfremstilling:
Forslag til lokalplan
1. Ændret forslag til lokalplan 68 for Tørslev fra marts 2002
Lokalplanforslag 68 for landsbyen Tørslev har i perioden 20.11.01 til 15.01.02 været fremlagt til
offentligt gennemsyn. Som det fremgår af vedlagte bilag har der været indsigelser og bemærkninger
til forslaget.
Indsigelserne/bemærkningerne til lokalplanforslaget kan grupperes indenfor følgende hovedområder:
Indsigelse fra HUR ISe bilag nr. 1).
Den forslåede udvidelse af zone lovskompetencen, som gav mulighed for at udstykke 3 store parceller
er udtaget af lokalplanen i den ændrede udgave, fordi forslaget ikke var i overens-stemmelse med den
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gældende regionplan. Forslaget kan evt. fremsættes igen i forbindelse med forslag til Regionplan
2005.
I dialog med HUR er der blevet udarbejdet detaljerede bestemmelser om udformningen af lege
pladsarealet ved Vildroseholm.
Indsigelsen fra HUR forventes derfor ophævet, hvilket er en forudsætning for endelig vedtagelse af
lokalplanen.
Øvrige administrative indsigelser: fSe bilag nr. 2 og 4).
Frederiksborg Amt havde kommentarer til udvidelsen af landsbyafgrænsningen. Disse bemærkninger
er blevet tilgodeset i forbindelse med de krævede ændringer fra HUR.
I den ændrede udgave af lokalplanen er der desuden lavet en fortegnelse over de matrikler, som er
omfattet af landbrugspligt jfr. brev fra Jordbrugskommissionen for Frederiksborg Amt.
Ønsker om udvidelse af zonelovskomnetencen i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen.
(Se bilag nr. 5, 11 og 13)
En række borgere havde ønsker til evt. fremtidige udstykningsmuligheder ved Tørslev som p.t. ligger
udenfor zonelovskompetencen. Forslagene kan ikke medtages i lokalplanen, fordi der ikke er
overensstemmelse med den gældende regionplan, men forslagene kan evt. tages op igen i forbindelse
med arbejdet med Regionplan 2005.
Bemærkninger til bestemmelserne om bygningers udformning ved nv-, om- og tilbygning.
(Se bilag nr. 5, 7, 10 og 12)
Bestemmelserne om bygningers ydre fremtræden er af en række borgere blevet opfattet som værende
meget restriktive og "museumsagtige!\ Det fremgår dog af en del af bemærkningerne, at borgerne har
faet opfattelse af, at de aktivt skal ændre deres ejendomme til at følge lokalplanbestemmelserne. Det
er imidlertid kun ved ny-, om- og tilbygninger, at bestemmelserne om anmeldelse til kommunen
træder i kraft. Eksisterende lovlige forhold kan som ved alle andre lokalplaner bibeholdes. I øvrigt
henvises til den tættere dialog mellem borgere og administration, som der lægges op til i lokalplanen.
Teknisk Afdeling indstiller derfor at lokalplanens bestemmelser vedtages i den nuværende
udformning.
Bemærkninger til etablering af udflytterbørnehaven. (Se bilag nr. 6 og 9)
Der er en del borgere som er meget bekymrede for om børnehaven vil give nabogener samt ødelægge
miljøet i landsbyen. De ønsker også at lokalplanen skal begrænse anvendelsen til børnehave i
dagtimerne.
Teknisk Afdeling indstiller at lokalplanen fortsat skal åbne mulighed for, at Vildroseholm på et
senere tidspunkt kan ændre anvendelse, således at ejendommen har samme fleksible ramme, som
øvrige overflødiggjorte landbrugsbygninger i byen. I så tilfælde skal der gives en byggetilladelse
hvor naboerne kan høres om de evt. konsekvenser.
Teknisk Afdeling finder ikke at en børnehave som udgangspunkt skulle give grundlag for
betænkeligheder med hensyn miljøet i Tørslev. Eventuelle gener for naboer og miljø må løses
efterhånden som de opstår i et samarbejde mellem borgere, forvaltning og Københavns Kommune.
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Jægerspris Kommune havde et møde den 17.01.2002 med HUR, hvor indsigelserne blev drøftet.
HUR havde primært gjort indsigelse imod at legearealet skulle gøre landsbyafgrænsningen uklar.
Det blev aftalt, at der kunne sendes et rev. forslag, som ville blive vurderet af HUR.
På baggrund af en rev. kortskitse over legepladsarealet fremsendt af Københavns Kommune den
27.02.02 og de indkomne indsigelser og bemærkninger modtaget i høringsperioden, har Jægerspris
Kommune udarbejdet et ændret forslag. Forslaget imødegår en del af de fremsendte bemærkninger og
indsigelser imod forslaget. Der drejer sig særligt om at legepladsarealet ved Vildroseholm udskilles,
som et særskilt delområde, med bestemmelser som fastholder karakteren af det ubebyggede areal.
Med anmodning om ophævelse af de meddelte indsigelser, er det ændrede forslag fremsendt til HUR
den 13.03.2002.
Det ændrede forslag er desuden den 13.03.2002 sendt i 14 dages høring til de beboere i Tørslev, der i
8 ugers-høringen har skrevet til kommunen med bemærkninger til forslaget. Evt. høringssvar i 14
dages-høringen vil blive fremlagt på mødet den 11.04.2002 i TMU.
Teknisk Afdeling den 02.04.2002
Under forudsætning af at indsigelserne fra HUR ophæves og at den udvidede høring ikke bringer
væsentligt nyt, indstilles at udvalget anbefaler til ØK/byråd, at lokalplanforslag 68 med de forslåede
ændringer fra marts 2002, vedtages endeligt.

Beslutning:
I forbindelse med supplerende høring har der været 3 henvendelser.
På den baggrund anbefaler udvalget at økonomiudvalg og byråd godkender teknisk afdelings
indstilling suppleret med de forslag som fremgår af supplerende notat af 11. april 2002.

Møde i OK den 22-04-2002
Beslutning:

Besvar
f é . 3 .
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Punkt 95
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. TF-00.16.02A06 Sagsid: 16087

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Frederikssundfingeren - udbygning af de regionale erhvervsområder og den
kollektive trafik
Økonomi:
Bilag:
1. Skrivelse af 13. marts 2002 fra Hovedstadens Udviklingsråd vi fmd. Mads Lebech, med
bemærkninger til notat “Frederikssundsfingeren- Udbygning af de regionale erhvervsområder og
den kollektive trafik, september 2001“.

Sagsfremstilling:
Byrådet har på møde den 23. oktober 2001 godkendt et fællesnotat ffa bycirkelkommunerne til
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR).
Notatets hovedindstillinger var:
•
•

at erhvervsarealer ved GI. Toftegård station i GI. Ølstykke og omkring en ny station ved St.
Rørbæk syd for Frederikssund bør udpeges til regionale erhvervsområder i Regionplanen, og
at den kollektive trafik på tværs af Frederikssundsfingeren bør udbygges med højklassede
busforbindelser (S- buslinier) for at styrke stationernes status som trafik-knudepunkter.

Udviklingsrådet oplyser ved skrivelse af 13. marts 2002, at mange af de rejste spørgsmål og ønsker
vil indgå i arbejdet med Trafikplan 2003 og Regionplan 2005.
HUR har planlagt offentlig debat om trafikplanen i dette forår. Indkaldelse af forslag og ideer til
Regionplan 2005 forventes at ske i begyndelsen af 2003.
Der vedlægges bemærkninger fra HUR administrationen der mere detaljeret kommenterer
bycirkelkommunernes fællesoplæg.

Teknisk Afdeling den 20, marts 2002
Det indstilles, at HUR rådets svar m.v. tages til efterretning. Bycirkelkommunernes synspunkter
indgår således i det forestående arbejde med Trafikplan 2003 og Regionplan 2005.
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Beslutning:

Jr. nr.:.
Besvaret:
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Punkt 96
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-25.25.02P15 Sagsid: 16966

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Ligningsplan for selskaber for 2002
Økonomi:
Bilag:
Ligningsplan for selskaber for perioden 01.01.02 - 31.12.02 [vedlagt sagen]

Sagsfremstilling:
Ifølge indgået aftale om selskabsligning med Stenløse, Skibby og Fr-sund kommuner skal
ligningsplanen forelægges de respektive Byråd til godkendelse.
Planen for perioden 01.01.02 - 31.12.02 er udarbejdet og modtaget fra Stenløse Kommune.
Skatteafdelingen den 3. april 2002
Skatteafdelingen indstiller, at planen godkendes.

Jr. n r . : ____
Besvaret: _
Sagen til: V
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Punkt 97
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-25.25.04S08 Sagsid: 16967

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Beretning for selskabsligningen for perioden 01.01.01-31.12.01
Økonomi:
Bilag:
Beretning for perioden 01.01.2001 - 31.12.2001 [vedlagt sagen]
Beretning vedrørende revision af selskabsskatteområdet (Kommunernes Revision) [vedlagt sagen]

Sagsfremstilling:
Ifølge indgået aftale pr. 1.10.1998 med Stenløse Byråd og Told- og Skattestyrelsen om ligning af
selskaber skal der i henhold til aftalens bilag 6 udarbejdes en redegørelse til Told- og
Skattestyrelsen om aftalens opfyldelse.
Beretningen viser, at de af Told- og Skattestyrelsens udstukne mål er opfyldt og at Frederikssund,
Jægerspris og Skibby kommuner i hele perioden har haft udstationeret medarbejdere, svarende til
forudsætningerne i de oprindelige aftaler vedrørende fælles fagligt miljø.
Kommunernes Revision konkluderer, at den af Stenløse Kommune udfærdiget redegørelse vedr.
ligningen for perioden 01.01.2001 - 31.12.2001 er i overensstemmelse med lovgivningen og den
med Told- og Skattestyrelsen indgåede aftales krav.

Skatteafdelingen den 3. april 2002
Til orientering

Beslutning:

di. n r . : _
Besvaret:
Sagen til:
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Punkt 98
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-25.45.01P17 Sagsid: 16968

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Tilsyn med kommunal inddrivelse
Økonomi:
Bilag:
Tilsynsrapport [vedlagt sagen]

Sagsfremstilling:
Told- og Skatteregion Hillerød har ført tilsyn med Jægerspris Kommunes opkrævningsafdeling og
har udarbejdet tilsynsrapport.
Rapporten konkluderer, at kommunens inddrivelse generelt har været effektiv og at det
forebyggende restancearbejde må anses for særdeles effektivt.
Der blev gennemgået 9 sager og Told- og Skatteregionen havde ingen bemærkninger til Jægerspris
Kommunes sagsbehandling

Skatteafdelingen den 4. april 2002
Til orientering

Beslutning:

Jr. nr.:
Besvaret:
Sagen til:
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Punkt 99
Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-25.45.00030 Sagsid: 12504

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Oversigt over restancer
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Opgørelsesdato

30.06.01

30.09.01

31.12.01

31.03.02

BOLIGSIKRING:
(excl. indeværende år)
Restancer i kr.
Ved inddrivelse, går 100%
til Jægerspris Kommune

229.974

231.322

267.584

263.342

0

0

0

0

5.553.559

5.822.146

5.591.990

5.211.238

7.575

7.992

13.072

55.100

2.084.280

2.115.539

2.078.491

2.014.548

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.
BI S.HJÆLP FLYGTNINGE
Restancer i kr.
Ved inddrivelse går
0% til Jægerspris K.
BISTANDSHJÆLP:
Restancer i kr.
Ved inddrivelse går
50% til Jægerspris K.

f
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KRAV. SOM ANDRE ICM,
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
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1.572.981

1.751.010

1.632.039

1.534.877

304.499

290.023

256.703

340.083

B- OG RESTSKATTER:
Se specifikation
Antal restancer
Restancer i kr.

233
7.173.076

280
7.202.378

259
7.800.665

286
7.357.478

IALT

16.925.944

17.420.410

17.640.544

16.776.666

B- og restskatter fordeler sig pr. 31.03.02 på følgende indkomstår:
For 81 -92
For 93 - 98
For 99 - 02

46.066
2.140.268
5.171.144

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.

Skatteafdelingen den 5. april 2002
Til orientering

Beslutning:
< / 'si?

Jr. n r.;__ _
Besvaret: ____
Sagen til:
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Punkt 100

Mode OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager
Økonomi:
Sagsfremstilling:
• Fr.borg Amt fremsender beslutninger fra Amtsrådets beslutninger den 21. februar 2002.
• Fr.borg Amt fremsender dagsorden til Udvalget for Uddannelse, Erhverv & Kultur.

Beslutning:
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Punkt 101
Møde OK d. 22-04-2002
Journalnr. BM-00.01A01

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

Beslutning:

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init

