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244

Politikområdenotater 2006

Indledning

Efter vedtagelsen af Budget 2006 tilpasses politikområdenotaterne i
overensstemmelse med budgetrammerne.

Retsgrundlag

Byrådet den 23. februar 2005.

Sagsfremstilling

I vedlagte notatsamling er udarbejdet politikområdenotater for alle
14 politikområder, herunder Økonomiudvalgets egne områder:
Administrationen (punkt 13) og Redningsberedskabet (punkt 14).
Politikområdenotaterne er udarbejdet som statusnotater indeholdende en beskrivelse af de vedtagne mål og visioner for de enkelte
områder.
Notaterne indeholder endvidere en beskrivelse af de anvendte budgettildelings- og styringsprincipper på området.
Formålet med notaterne er at etablere en kobling mellem budgettet
(rammerne) og de politisk vedtagne mål og visioner således, at beskrivelserne udgør rygraden i udmøntningen af kommunens målog rammestyring.
Med politikområdenotaterne er der således udarbejdet et dokument,
der sammenfatter mål og rammer i budget 2006.
Dokumentet offentliggøres på kommunens hjemmeside efter godkendelse.
I novembermøderækken er de 12 øvrige politikområdenotater behandlet i fagudvalgene.
Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 21.11.2005 politikområdenotater vedrørende Materielgården (00), Miljøforanstaltinger
(01), Bygningsvedligeholdelse (02), Grønne områder (03) og Veje
(04).
Børne- og Skoleudvalget godkendte den 24.11.2005 politikområdenotater vedrørende Dagtilbud til børn (05), Skoler (06) samt

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2005/01023 - T
KRL/MVN

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Politikområdenotater 2006 - Alle områder 2005/01023-026
Dagtilbud til børn. Pkt. 5 – revideret 24. november 2005
Skoleområdet. Pkt. 6. Revideret 24. november 2005
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Børn og Unge (07 og 10) med de faldne bemærkninger. Bemærkningerne vedlægges.
Social- og Sundhedsudvalget behandler den 30.11.2005 politikområdenotaterne vedrørende Børn og Unge (07 og 10), Beskæftigelse
(09), Ældre og handicappede (11) og Sikringsydelser (12). Eventuelle bemærkninger udleveres på Økonomiudvalgets møde.
Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 13.12.2005 politikområdenotaterne vedrørende Kultur, fritid og idræt (08). Eventuelle bemærkninger udleveres på Byrådets møde den 14.12.2005.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:
1. politikområdenotaterne vedr. punkt 13 og 14 godkendes,
2. de øvrige politikområdenotater godkendes, idet Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdenotat godkendes på det foreliggende
grundlag.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet med tilføjelse om, at Byrådets beslutning af
12. oktober 2005 om samarbejde med Søllerød/Hørsholm Beredskab indarbejdes i politikområde 14.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.
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Endelig vedtagelse af Regulativ for Hovedgaden og Teglporten

Indledning

Økonomiudvalget vedtog den 13. september 2005 at sende Forslag
til Regulativ for Hovedgaden og Teglporten i høring hos Politimesteren i Helsingør og Birkerød Butikkerne.
Der er indkommet høringssvar fra begge parter.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 102, 103 og 105 samt færdselslovens §
92.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger og ændringsforslag er gennemgået
nedenfor.
Forvaltningens bemærkninger og forslag til besvarelse, herunder
forslag til ændring af regulativet, følger de enkelte indlæg.
A: Politiet
(1) Kapitel 3 Færdsel
ad Cyklende, Knallerter, Handicappedes elscootere samt Motorkøretøjer:
Alle er omfattet af færdselslovens bestemmelser, hvis man anvender tavle E 49 Gågade, og derfor er det unødvendigt at nævne dem
særskilt i et regulativ.
Forvaltningens kommentarer

Punkterne foreslås at udgå af regulativet, idet tavle E 49 Gågade vil
blive opsat i nødvendigt omfang.
(2) Kapitel 3 Færdsel
ad Særlig tilladelse:
Denne udstedes ikke længere af politiet, men af kommunen. Politiet kan dog fortsat dispensere for kørsel i ”her og nu” sager.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU- ØKU - BYR
2004/01407 - U
MFJ/DOR

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Forslag til Regulativ for Hovedgaden og Teglporten 2004/01407-017
Høringssvar fra Politimesteren i Helsingør af 2. november 2005 2004/01407-025
Høringssvar fra Birkerød Butikkerne af 16. november 2005 2004/01407-024
Beregning af stadepladsafgift – MTU 21. nov. 2005 2004/01407-028
1336-Birkerød Hovedgade, tegning nr. S 26 B 2004/01407-029
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Forvaltningens kommentarer

Regulativet foreslås ændret, således at det fremgår, at det er kommunen, der udsteder dispensation.
(3) Kapitel 3 Færdsel
ad Parkering:
Her fastslår færdselsloven, at parkering i en gågade ikke er tilladt
uden for afmærket bås. Standsning i forbindelse med af- og pålæsning er imidlertid tilladt, hvis man har tilladelse.
Forvaltningens kommentarer

Der bliver ingen afmærkede båse til parkering i gågaden, og da tilladelse til standsning i forbindelse med af- og pålæsning fremgår af
færdselsloven, foreslås punktet at udgå.
(4) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Reklamer:
Det forventes, at reklamer ikke opsættes på en sådan måde, at de
tildækker officielle skilte.
Forvaltningens kommentarer

Der foreslås indsat et nyt afsnit, hvor det præciseres, at skilte og
lignende ikke må placeres således, at de ”skygger” for andre skilte
eller udstillingsgenstande.
(5) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Udeservering:
Politiet forventer, at der ved samtlige udeserveringssteder er adgang til toiletter.
Forvaltningens kommentarer

Restauranterne og cafeerne har toiletter tilknyttet og herudover er
der de offentlige toiletter.
(6) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Alkohol:
Et forbud skal være skiltet på en sådan måde, at man ved alle indgangsstederne til gågaden ser skiltet, og at skiltet ophæves ved udgang fra området samt ved indgang til serveringsstederne. En sådan
skiltning vil blive meget omfattende, og æstetisk ikke særlig pæn.
Kommunen kunne i stedet henholde sig til § 3 i bekendtgørelse om
politiets sikring af den offentlige orden m.m., der forbyder personer
at være påvirket af alkohol i et sådant omfang, at det kan give anledning til ulempe for andre.
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Forvaltningens kommentarer

Forslaget om skiltningen mod alkohol var ikke indarbejdet i forvaltningens oprindelige forslag. Det blev vedtaget på Økonomiudvalgsmødet den 13. september 2005 med flg. formulering: ”der
indarbejdes en bemærkning i kap. 5 om, at der ikke må indtages alkohol uden for serveringsområderne.”
Som nævnt i Politiets høringssvar vil en så omfattende skiltning
virke skæmmende for området. Da § 3 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.m. (der har erstattet politivedtægten) anses for tilstrækkelig regulering på området, foreslår
forvaltningen, at Økonomiudvalgets forslag frafaldes.
B: Birkerød Butikkerne
(7) Gyldighedsområde
Det foreslås, at regulativet skal være gældende for hele bymidten,
d.v.s. minimum samme område, som gældende lokalplaner for bymidten, p.t. Lokalplan 77 og fremover formentligt Lokalplan 92.
Forvaltningens kommentarer

Det ses ikke at være hensigtsmæssigt at lade regulativet, som er et
gågaderegulativ, gælde for kirken, boligområderne, privatskolen
m.v..
Med hensyn til at inddrage Stiholmsvej i regulativet, vil dette kunne ske i form af et tillæg, når et eventuelt nyt byggeri og afslutningen på gågadeområdet kendes.
(8) Kapitel 3 Færdsel
ad Knallerter:
Der foreslås en ændret formulering: ”Det er ikke tilladt at medbringe knallerter i gågaden.”
Forvaltningens kommentarer

Se forvaltningens kommentar til (1).
(9) Kapitel 3 Færdsel
Der foreslås tilføjet et nyt punkt: ”Hunde: Det er tilladt at medbringe hunde i gaden, når de føres i kort snor og er under fuld kontrol
af en voksen person, der har pligt til straks at opsamle og bortfjerne
hundens efterladenskaber.”
Forvaltningens kommentarer

Spørgsmålet er delvist reguleret i hundeloven med politiet som
myndighed.
(10) Kapitel 3 Færdsel
ad Cyklende:
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Følgende foreslås tilføjet: ”Cykler må kun henstilles i de dertil opstillede faste cykelstativer. Såfremt der ikke er ledige pladser her,
henvises til cykelparkering ved indgange til gågaden.”
Forvaltningens kommentarer

I praksis vil et sådan forbud ikke kunne håndhæves, hvorfor det ikke bør indarbejdes i regulativet.
(11) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
Det foreslås, at 5. afsnit ændres til følgende tekst: ”Indehavere af
restauranter og caféer samt enkelte butikker med særlige behov kan
søge Birkerød Kommune om tilladelse til udvidelse af udeserveringsarealet / udstillingsarealet ind mod facaden.”
Forvaltningens kommentarer

Forslaget skal formentligt ses i sammenhæng med en henvendelse,
som Birkerød Butikkerne har fået fra ejeren af Frugthuset, Hovedgaden 31, om at det nye regulativ ikke tillader vareudstilling op ad
forretningens vinduer.
Forvaltningen mener ikke, at ændringsforslaget om tilføjelse af
”enkelte butikker med særlige behov” samt ”udstillingsarealet” kan
imødekommes. Hovedprincippet i regulativet er, at der skal være
mulighed for passage ind mod facaderne. Det er kun i ganske særlige tilfælde, at der kan blive tale om at rykke udeserveringsarealer
(og under ingen omstændigheder udstillingsarealet) ind mod facaden – og kun i de tilfælde, hvor det vurderes, at der stadig kan være
en fornuftig mulighed for passage.
(12) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Afgifter:
Forslaget fra Birkerød Butikkerne indeholder flg. 3 elementer:
1. afgift for skilte opsat på husmuren,
2. afgift for skilte for butikker, m.v. fra side- og baghusene
3. et fastgrundbeløb ud over den foreslåede afgift pr. m².
ad 1 og 2: Det foreslås, at der efter 2. afsnit tilføjes følgende tekst:
”For plads til opsætning af skilt i henhold til 3. afsnit i første del af
kapitel 5 eller for skilte opsat på husmure m.v. opkræves ligeledes
afgift.”
ad 3: Birkerød Butikkerne foreslår, at 4. afsnit ændres til
”Afgiften beregnes med et fast grundbeløb à kr. 5.000,- pr. år. Desuden betales for areal til udstilling / udeservering kr. 2.000,- pr. år
pr. kvm.
Afgiften skal tillægges moms.
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Forretninger, der ikke har udstillingsareal i gaden, men som har
skilt(e) ophængt på facaden og / eller ønsker mulighed for at opstille et skilt i gaden, betaler ovennævnte grundbeløb herfor.”
Forvaltningens kommentarer

ad 1: Der er ikke hjemmel til at opkræve afgift for skilte opsat på
husmure, m.v.
ad 2: Der er ikke i regulativet taget stilling til en eventuel afgift i de
få situationer, hvor en butik m.v. fra side- og baghusene opstiller et
skilt i Hovedgaden.
Forvaltningen foreslår, at der af lighedhensyn opkræves en afgift,
og at størrelsen fastsættes efter samme regler som udstillings/udeserveringsarealer, idet omfanget af arealet fastsættes til 1 m².
ad 3: Afgiftens størrelse blev fastsat i Økonomiudvalget den 13.
september 2005 til 1.000 kr. m². Niveauet blev fastsat under hensyn
til, at det samlede provenus størrelse vil være afhængig af hvor
mange, der vil gøre brug af arealet. Sættes afgiften pr. m² for højt,
vil det få nogle af de handlende til at undlade at bruge udstillingsarealet, hvorved provenuet bliver lavt. Økonomiudvalget har med
sit forslag om en afgift på 1.000 kr. m² forsøgt at finde en balance
mellem disse hensyn.
Forvaltningen vil på mødet forelægge beregninger over Birkerød
Butikkernes forslag om de højere afgifter. Disse beregninger vil
blive foretaget på baggrund af de reviderede udstillings-/udearealer.
Kompetencen til at fastsætte størrelsen af afgiften ligger hos Økonomiudvalget, der ligeledes skal tage stilling til, hvad provenuet må
anvendes til.
Forvaltningen foreslår, at Birkerød Butikkernes forslag forelægges
til Økonomiudvalgets drøftelse.
(13) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Løse udstillingsgenstande:
Af 3. afsnit fremgår, at udstillingsgenstande maks. må være 1,5 m.
høje. Birkerød Butikkerne foreslår, at dette afsnit udgår af regulativet, da det er et urealistisk krav for grønthandlere, brillebutikker og
tøjbutikker m.fl. Det er vigtigt for forretningerne, at standard udstillingssystemer for den enkelte branche kan benyttes.
Forvaltningens kommentarer

1,5 m er ganske højt og det burde være muligt for alle at indpasse
sig til det. Udstillingsinventar med en højde over 1,5 m vil virke visuelt dominerende i forhold til andet inventar i gaden, især når det
placeres i et fritliggende bånd væk fra facaden. Forvaltningen me-
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ner således, at 3. afsnit skal bibeholdes i sin nuværende formulering.
(14) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Løse udstillingsgenstande:
Det foreslås, at der tilføjes et nyt 5. afsnit: ”Af hensyn til renholdelse af gaden må udstillingsgenstande og inventar tidligst påbegyndes
opsat kl. 9.30, eller når snerydning i gaden er tilendebragt. Ved
lukketid påhviler det forretningsindehaveren at rydde gaden foran
forretningen for affald samt sne.”
Forvaltningens kommentarer

Det kan være fornuftigt at indføje følgende afsnit: ”Af hensyn til
renholdelse af gaden må udstillingsgenstande og inventar tidligst
påbegyndes opsat kl. 9.30.”
Snerydningen fra kommunens side kan foregå hele dagen afhængig
af vejret, og butikkernes forpligtelse til renholdelse og snerydning
fremgår af kapitel 7 i regulativet (samt i kapitel 5 under afsnittet:
Yderligere betingelser for udeservering). Derfor foreslås det, at sidste del af Birkerød Butikkernes forslag udelades.
(15) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Skilte:
Birkerød Butikkernes mener, at det må sikres, at der kan anvendes
standard A-skilte. Hvis kommunen ønsker at fastsætte maksimal
størrelse for udstillingsskilte, bør en størrelse på i hvert fald 85 x
170 cm accepteres. Dette svarer nogenlunde til det største eksisterende skilt af denne type, der benyttes af Birkerød Fiskehus.
Forvaltningens kommentarer

Skilte på op til 1,7 m vil visuelt virke ret voldsomme og dominerende. Forvaltningen har tidligere svaret Birkerød Butikkerne, at vi
vil finde det acceptabelt med et standardmål for skiltene, og de har
selv spurgt om dimensionen kunne blive 100 x 120 cm, hvilket forvaltningen har accepteret. Disse mål bør fastholdes.
(16) Kapitel 5 Udstilling og udeservering
ad Parasoller:
Birkerød Butikkerne mener ikke, at medlemmerne er blevet hørt
om kommunens beslutning om at montere beslag til parasoller i gågadens belægning i forbindelse med renoveringen af gågaden.
Det foreslås derfor, at Birkerød Butikkerne og Birkerød Kommune
i fællesskab udvælger nogle standard parasoller med tilhørende
standard parasolfødder hos anerkendte firmaer, som forretningerne
selv kan indkøbe. Sådanne løse parasolfødder og parasoller må det
da påhvile forretningerne at fjerne fra gaden ved lukketid, ligesom
de tager deres udstillingsvarer ind fra gaden.
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Forvaltningens kommentarer

Konceptet med montering af beslag til parasoller i gågadens belægning er en integreret del af arbejdet med renoveringen af gågaden og har været et ønske fra Birkerød Butikkernes side. Forvaltningen kan ikke fravige dette på dette sene tidspunkt.
(17) Kundevogne:
Det foreslås, at der tilføjes et nyt afsnit om kundevogne, der kan
formuleres således:
”Supermarkeder og dagligvareforretninger med et butiksareal på
mere end 300 kvm, kan ikke have egne kundevogne, men skal i
stedet indgå i en fælles aftale om kundevogne, der kan medtages i
gaden og henstilles i de dertil etablerede stativer ved indgangene til
gaden og ved parkeringspladserne. Alle udgifter til indkøb, drift og
vedligeholdelse af kundevogne m.v. afholdes af de pågældende forretninger. Ved indkøb af nye kundevogne skal det tilstræbes at finde modeller, der støjer mindst muligt og vognene skal på forhånd
godkendes af byrådet.”
Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen har ikke hjemmel til at indføre regler om kundevogne.
(18) Lukketider:
Der foreslås tilføjet et nyt afsnit:
”Såfremt Birkerød Butikkerne i henhold til sine vedtægter bestemmer faste åbningstider, har alle forretninger i området, der er omfattet af nærværende gågaderegulativ, pligt til minimum at følge
disse. Det står enhver forretning frit for, at holde åbent udenfor den
aftalte minimums åbningstid.”
Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen har ikke hjemmel til at indføre regler som ønsket.
(19) Vinduer:
Der foreslås tilføjet et nyt afsnit:
”Det er ikke tilladt, at forretningsvinduer helt eller delvis tildækkes
eller overmales, idet disse skal benyttes til vareudstilling og give
mulighed for indkig fra gaden til forretningen.”
Forvaltningens kommentarer

Forholdet reguleres via lokalplanen og den dertil knyttede vejledning for facader og skilte, hvorfor det ikke indarbejdes i regulativet.
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(20) Udstillingsarealer:
Birkerød Butikkerne henviser til et brev af 26. september 2005 til
forvaltningen, hvori der anmodes om at se på mulighederne for
etablering af udstillingsarealer for alle forretninger i området.
Forvaltningens kommentarer

Der er afholdt møde den 13. oktober 2005 med deltagelse af Henrik
Pedersen, forvaltningen og kommunens rådgivere. På baggrund
heraf er der foretaget en række ændringer af disponeringen af udstillingsarealerne og placeringen af gadeudstyr.
Af hensyn til hele hovedidéen i regulativet, herunder hovedidéen i
renoveringsprojektet af Hovedgaden fastholder forvaltningen, at
udstillingsarealer ligger som bånd friholdt fra butiksfacaderne.

Økonomi/Personale

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 13. september 2005 afgiften til 1.000 kr. pr. m². Ved den sats skønnes provenuet at ligge på
ca. 250.000 kr.
Tilskuddet kan anvendes til gavn for Birkerød bymidte i form af
kollektive foranstaltninger, blot skal tilskud/aktiviteterne ligge inden for kommunalfuldmagtens rammer. F.eks. til betaling for juleudsmykningen.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler
1. at Regulativ for Hovedgaden og Teglporten godkendes med
følgende ændringer:
a) I kapitel 3, 4. afsnit sættes punktum efter ”gågade” og resten af sætningen slettes. I 5. afsnit slettes punkterne:
Cyklende, Knallerter, Handicappedes elscootere og Motorkøretøjer.
b) I kapitel 3, 5. afsnit under punktet ”Særlig tilladelse” ændres ”Politiet” til ”Kommunen” i begge afsnit.
c) I kapitel 3, 5. afsnit, udgår punktet ”Parkering”.
d) I kapitel 5, under ”Reklamer” tilføjes et nyt 2. afsnit ”Reklamer må ikke ”skygge” for andre skilte eller udstillingsgenstande”.
e) Der indarbejdes ikke et afsnit om forbud mod alkohol
uden for serveringsområderne.
f) I kapitel 5 under ”Afgifter” tilføjes efter afsnit 4: ”For
skilte opstillet af butikker, restauranter, caféer m.v., der er
placeret i side- og baghuse, opkræves en afgift, der beregnes i forhold til 1 m².
g) I kapitel 5 under ”Løse udstillingsgenstande” tilføjes som
nyt 4. afsnit: ”Af hensyn til renholdelse af gaden må ud-
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stillingsgenstande og inventar tidligst påbegyndes opsat
kl. 9.30.” Det nuværende 4. afsnit bliver til 5. afsnit.
h) I kapitel 5 under ”Skilte” ændres målene for skilte fra 80
x 100 cm til ”100 x 120 cm.”
Endvidere foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget
2. drøfter satsen for afgiften på 1.000 kr. pr. m² udstillings/udeserveringsareal,
3. fastlægger anvendelsen af det indkomne provenu.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt, og rettelserne indarbejdes i det materiale, der fremsendes
til Økonomiudvalgsmødet.

Økonomiudvalgets
beslutning

Ad 1: Indstilles til Byrådet.
Ad 2: Godkendt idet Økonomiudvalget efter aftale med Birkerød
Butikkerne kan fastsætte stadepladsafgiften til maksimalt 1.000 kr.
pr. m2 udstillings/udeserveringsareal.
Ad 3: Provenuet af stadepladsafgiften indgår i en tilskudsordning
for ansøgte gågadearrangementer.
Punkt 8 og 9 i regulativet fastholdes.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Side
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Plejehjemmet Nordvanggård - valg af bygherre

Indledning

Byrådet behandlede den 12. oktober 2005 sagen om udbud af bygherrerollen i forbindelse med etablering af 30 nye plejeboliger ved
Nordvanggaard.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger. Vejledning om valg af bygherre til alment
nybyggeri.

Sagsfremstilling

Bygherren for alment nybyggeri skal udpeges i en åben konkurrence. Det påhviler kommunalbestyrelsen at gennemføre den åbne
konkurrence og på denne baggrund vælge bygherren.
Konkurrencen blev igangsat ved annoncering i dagbladet Licitationen den 14. oktober 2005 med frist for fremsendelse af ansøgning
den 7. november 2005.
Frem til fristens udløb havde fire firmaer/selskaber anmodet om at
få tilsendt konkurrencegrundlaget. Ved fristens udløb var der modtaget én ansøgning fremsendt af Den selvejende almene ældreboliginstitution Nordvanggaard med Postfunktionærernes AndelsBoligforening og advokat Mads Thyregod tilknyttet som bygherrerådgivere for hele byggeriet.
Ansøgningen er gennemgået og evalueret i henhold til den udarbejdede vurderingsmodel for derigennem at sikre en systematisk og
fyldestgørende bedømmelse af ansøgningen.
Såfremt Den selvejende almene ældreboliginstitution Nordvanggaard vælges som bygherre, vil denne ældreboliginstitution være
både bygherre og driftsherre for byggeriets boligdel, jf. Byrådets
godkendelse af driftsherre på mødet den 12. oktober 2005. Det vil i
så fald ikke være aktuelt at indgå den i udbudsgrundlaget anførte
overdragelsesaftale for byggeriets boligdel.
Forvaltningens rådgiver, Hifab, har udarbejdet det med dagsordenen udsendte indstillingsnotat med vurdering af den indkomne an-

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

SSU-ØKU-BYR
2003/01462 - T
TOP

Bilag 1

Hifab frems. indstillingsnotat m.m. vedr. Nordvanggaard 2003/01462-117

Byråd
Onsdag den 14. december 2005
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søgning. Til orientering vedlægges endvidere et notat om den af
Hifab benyttede vurderingsmodel.
Ifølge tidsplanen af 14. oktober 2005 forventes plejeboligerne ved
Nordvanggaard at kunne tages i brug i maj 2008.

Økonomi/Personale

Byrådet afgav den 23. februar 2005 en udgiftsneutral tillægsbevilling til rådgivning og afholdelse af bygherrekonkurrence. Udgifterne hertil på i alt 175.000 kr. afholdes i første omgang af kommunen. Beløbet medtages efterfølgende i byggeriets anskaffelsessum,
og vil derefter indgå som en indtægt for kommunen på 175.000 kr.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Den selvejende almene
ældreboliginstitution Nordvanggaard med tilknyttede bygherrerådgivere vælges som bygherre for byggeriets boligdel og som bygherrerådgivere for de tilhørende personale- og servicefaciliteter.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Side
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Renovering af Lysløjpen i Rude Skov

Indledning

Søllerøds Kultur- og Fritidsudvalg har fremsendt forespørgsel og
forslag til Birkerød Kommune om deltagelse i renoveringen af
lysløjpe i Rude Skov.

Retsgrundlag

-

Sagsfremstilling

Lysløjpen i Rude Skov er i sin tid etableret af medlemmerne i Holte
Idrætsforening. Medlemmerne har selv opsat træmaster og ledningen med klamperne langs den 2,9 km. lange løberute. Anlægget er
efterhånden slidt så meget, at det skal udskiftes senest i efteråret
2005.
Det er foreslået, at Søllerød og Birkerød Kommune sammen opsætter en ny lysløjpe som et fælles Rudersdal-projekt. Anlægget
skal ejes og drives af den nye Rudersdal Kommune.
Udgiften til etablering af anlægget andrager ca. 630.000 kr. ekskl.
moms. Holte Idrætsforening vil derudover levere arbejdskraften til
at få opsat anlægget.
Det foreslås, at udgiften fordeles i forhold til kommunernes nuværende indbyggertal. Det vil betyde en udgift på 375.000 kr. til Søllerød Kommune og 255.000 kr. til Birkerød Kommune.

Økonomi/Personale

Der er ikke afsat anlægsmidler i 2005 til formålet.

Forslag til beslutning

Forvaltningen forslår, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om sagens videre forløb.

Fagudvalgets
beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget
med anbefaling.
Torben Vigh (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

KFU-ØKU-BYR
2005/00844 - D
BEN

Bilag 1

Søllerød Kommune med baggrund og oplæg til renovering af Lysløjpen i Rude Skov 2005/00844-001

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Økonomiudvalgets
beslutning

Side

1234

Ove C. Alminde (u.p.) foreslog, at det indstilles til Byrådet, at anlægsudgiften finansieres af kassebeholdningen.
For dette forslag stemte 6 (A, C, V, Axel Bredsdorff (L)).
Anne Christiansen (L) stemte mod forslaget med stemmeforklaring
om, at legepladsrenovering prioriteres højere.

Byrådets beslutning

For Økonomiudvalgets beslutning stemte 12 (A, C, R, V, Erik Slot
Jensen (L), Dorte Svensson (L), Axel Bredsdorff (L) og Ove C.
Alminde (u.p.).
Imod Økonomiudvalgets forslag stemte 3 (B, Anne Christiansen
(L), Maria Steno (L)).
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Side
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Anlægsoverførsler 2005 til 2006

Indledning

En række af de anlægsprojekter, der er igangsat vil ikke være afsluttet i 2005. Af bevillingstekniske årsager skal det skønnede restbeløb overføres til 2006 som en bevilling.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Kasse- og Regnskabsregulativ samt budget 2005.

Sagsfremstilling

Anlæg:
For så vidt angår anlæg fremgår beløbene af nedenstående kolonne
2.
Efter regnskabsafslutningen vil anlægsbevillingerne blive endeligt
korrigeret, så de stemmer overens med de faktiske tal.
Anlægsbevillinger

BevillingsOverførsel til
beløb i 2005
2006
(1)
(2)
mio. kr.

Gebyrfinansieret område
MTU
Bassiner *
Udbygning Usserød renseanlæg

1,500
0,059

1,500
0,059

Gebyrfinansieret område i alt

1,559

1,559

0,200
9,700
1,460
0,131
1,236

0,050
9,700
0,808
0,050
0,750

KFU
Kunstofbane
Ny idrætshal **

2,500
85,976

0,100
40,976

BSU
Kastaniebakken

17,840

14,340

Skattefinansieret område
MTU
Natursti Sjælsø
Duemosevejs forlængelse *
Duemosevejs forlængelse
Projekt landdistrikter
Trafik- og Miljøhandlingsplan

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2004/00500 - D
KEV

Byråd
Onsdag den 14. december 2005
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SSU
Lions Park, ombygning af køkken/fælles

0,500

0,500

ØKU
Nyttehaver, køb og etablering
Digital forvaltning *
Køb og eje maskinel/programmel
Microsoft Office 2003

0,420
0,506
1,321
0,976

0,180
0,506
0,526
0,840

Skattefinanseret område i alt
122,766
Totalt
140,166
* Disse beløb er rådighedsbeløb.
** Beløbet er behæftet med en vis usikkerhed grundet sagen om
entreprenørkonkurs

69,326
70,885

Økonomi/Personale

Skønnet restbeløb 70,885 mio.kr. vedr. anlæg søges overført fra
2005 til 2006 som en bevilling.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der overføres anlægsbevillinger til 2006 på i alt 70,885
mio.kr., jf. kolonne 2.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.

Byrådets beslutning

Godkendt idet beløb vedr. ny idrætshal ændres til 52,0 mio.kr. Der
overføres således anlægsbevillinger til 2006 på i alt 81,909 mio.kr.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Side
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Frigivelse af anlægsrammer 2006

Indledning

Der er på anlægsbudgettet for 2006 optaget rammebeløb til flg.
anlægsprojekter:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bygningsvedligeholdelse
Indkøb af maskiner (Materielgården)
Asfaltarbejder
Snerydningsmaskinel
Inventar (skoler/SFO)
Mindre bygningsændringer (skoler/SFO)
Indkøb af EDB (skoleområdet)
Inventar (daginst.)
Mindre bygningsændringer (daginst.)
Tandklinikudstyr
Indkøb af EDB (administrationen)
I alt

3,000 mio.kr.
0,600 mio.kr.
1,800 mio.kr.
0,150 mio.kr.
0,545 mio.kr.
0,088 mio.kr.
0,500 mio.kr.
0,128 mio.kr.
0,227 mio.kr.
0,350 mio.kr.
1,400 mio.kr.
8,788 mio.kr.

Retsgrundlag

Budget 2006.

Sagsfremstilling

Planlægning og deraf følgende iværksættelse af ovenstående anlægsopgaver er i fuld gang.
Der er derfor behov for at kunne disponere over beløbene, hvorfor
de søges frigivet.

Økonomi/Personale

Frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsbudgettet 2006 på i alt 8,788
mio.kr.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at de ansøgte rådighedsbeløb for i alt 8,788 mio.kr. frigives.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet med frigivelse pr. 1. januar 2006.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2005/01295 - D
KEV

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Byrådets beslutning

Side
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Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Side

1239
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KMD konverteringsaftale, frigivelse af anlægsmidler i 2006

Indledning

Byrådet behandlede og godkendte på byrådsmødet den 18. maj
2005, indgåelse af en konverteringsaftale med KMD omkring anskaffelses af reformmodeller (konvertering af data på IT-området),
herunder frigivelse af anlægsmidler på 1,1 mio.kr. i 2005.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning den 15.december 2004 om sammenlægning af
Birkerød og Søllerød kommuner samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 4. marts 2005, hvor sammenlægningen godkendes.

Sagsfremstilling

Søllerød og Birkerød Kommuner indgik den 30. maj 2005 en
konverteringsaftale om anskaffelse af reformmodeller. Reformmodellerne anvendes ved harmonisering og konvertering af Søllerød
og Birkerøds KMD fagsystemer. Hver reformmodel omfatter et bestemt fagområde; f.eks. økonomi, personale, debitor, institutioner
osv.

Økonomi/Personale

Den samlede aftalesum for den fremsendte KMD konverteringsaftalen udgør kr. 10.827.000. Finansieringen sker forholdsmæssigt
efter indbyggerantallet i de to kommuner. Konkret ansøges der om
samlet 4,4 mio.kr. til KMD konverteringsaftalen, hvoraf Byrådet
har frigivet 1,1 mio.kr. i 2005, i relation til nedenstående betalingsplan. Byrådet præciserede, at anlægsmidler alene frigives fsva.
2005.
Forvaltningen foreslår, at den samlede finansiering sker ved anvendelse af anlægsbudgettet, digital forvaltning, og at der frigives
1.760 mio.kr. i 2006.
Betalingsplan for KMD konverteringsaftalen.
Aktivitet
År
Kr.
Anlægsbudget
Restbeløb
Digital forvaltn.
25 % af aftale 2005 1.100.000
3 mio. 1.473.000*)
summen
40 % af aftale 2006 1.760.000
3 mio.
1.240.000
summen

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKO-BYR
2004/00731
JFR

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

35 % af aftale 2007 1.540.000
summen
Total
4.400.000
*)
**)

Forslag til beslutning

Økonomiudvalgets
beslutning
Byrådets beslutning

Side

1.5 mio.

1240

- 40.000*)

Incl. projektassistent stillingen samt etablering af fiberforbindelse
Underskuddet i 2007 vil kunne finansieres over IT driftsbudgettet

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller at der frigives kr. 1,760 mio. kr. fra anlægskontoen, digital
forvaltningen i 2006.

Indstilles til Byrådet med frigivelse pr. 1. januar 2006.

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Side
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Energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme
2005 - frigivelse af anlægsbevilling

Indledning

I budgetaftalen for budget 2004-2007 er der i årene 2004 og 2005
afsat i alt 1,2 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger.

Retsgrundlag

-

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i El Sparefondens tilskudsordning til investering i energieffektivisering af ventilationsanlæg, ønskes kommunens ventilationsanlæg gennemgået med henblik på sikring af optimale drift tider, korrekt ventilerende luftmængder samt instal
lation af el sparemotorer.
By og Miljø forventer, at tilbagebetalingstiden er fra 4 til 6 år.

Økonomi/Personale

På anlægsbudgettet for år 2005 er der optaget 0,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Driftsmæssige energibesparelser
indarbejdes i energibudget 2006.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en frigivelse af de 0,6 mio.kr.,
der er afsat til energibesparende foranstaltninger med henblik på
udførelse af foranstaltningerne.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2004/00445 - D
KUR/PSV

Byråd
Onsdag den 14. december 2005
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Opgørelse af låneramme for 2005

Indledning

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning er den foreløbige
låneramme for 2005 opgjort til 18,1 mio.kr.
Lånerammen er opgjort eksklusiv Bofællesskabet på Birkerød
Parkvej, da Bofællesskabet holdes uden for lånerammen.

Retsgrundlag

Indenrigsministeriets lånecirkulære.

Sagsfremstilling

På baggrund af de foreløbige regnskabstal samt prognose for den
resterende del af året, kan lånerammen opgøres til følgende:
Anlægsudgifter vedr. gebyrfinansieret område
Fradrag for tilslutningsafgifter
Lån til betaling af ejendomsskatter
Dispensation til finansiering af låneberettigede
udgifter til skolebyggeri
Fradrag for overbelåning i 2004
Låneramme i alt

10,401 mio. kr.
- 2,218 mio. kr.
2,148 mio. kr.
7,800 mio. kr.
- 0,015 mio. kr.
18,116 mio. kr.

Det anbefales, at lånet optages i Kommunekredit, der vil kunne tilbyde den billigste finansiering.
Lånet optages som et variabelt lån og afdækkes med finansielle instrumenter, således at lånet overholder kommunens finansielle
strategi.

Økonomi/Personale

Lånerammen for 2005, eksklusiv Bofællesskabet, blev i forbindelse
med budgetlægningen for 2005 opgjort til 17,1 mio. kr. Den foreløbige opgørelse viser, at der kan optages lån for 18,116 mio. kr.,
hvilket svarer til et merprovenu på 1,016 mio. kr.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:
1. at der optages et lån på 18,1 mio. kr.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2004/01654 - D
HNO

Byråd
Onsdag den 14. december 2005
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2. at lånet optages i Kommunekredit med variabel rente og indpasses i overensstemmelse med Birkerød Kommunes finansielle strategi.
3. at merprovenuet i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr. tillægges
kassebeholdningen.
Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byråd
Onsdag den 14. december 2005

Side

1244
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Leasing af biler til Hjemmeplejen

Indledning

Hjemmeplejen har siden 1. januar 2003 leaset 7 hjemmeplejebiler
af mærket Peugeout 206 1,4 5 dørs.
Den nuværende leasingaftale med Nordania Leasing ophører pr. 31.
dec. 2005. Det medfører, at kommunen i henhold til aftalen med
Nordania A/S skal tilbagelevere bilerne senest ultimo december
2005.
Med henblik på at udbyde og indgå en eventuel ny aftale blev der i
august 2005 etableret en arbejdsgruppe bestående af Hjemmeplejen
og Indkøbsfunktionen, hvis opgave har været at fastlægge såvel leverandørkrav som en række tekniske, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige krav, der skal være opfyldt i forhold til bilernes udstyr,
indretning og kvalitet.

Retsgrundlag

Udbud har fulgt principperne i EU’s udbudsregler.

Sagsfremstilling

Der er indhentet tilbud fra i alt 12 bilforhandlere heraf de 10 i Birkerød, 1 i Nærum samt fra Kommune Leasing /LeasePlan A/S.
Udbudet har været udformet på en sådan måde, at tilbudsgiverne
har kunnet afgive tilbud på henholdsvis en kontantpris og et leasingtilbud opdelt på henholdsvis finansiel og operationel leasing
samt tilbud på fast og variabel rente.
Operationel leasing er karakteriseret ved en form for traditionel lejeaftale, hvor
aktivets (bilens) levetid er betydelig længere end leasingperioden. Leasingselskabet har risikoen for restværdien, og har i øvrigt vedligeholdelsespligten (herunder serviceeftersyn, udskiftning af pærer, væsker, olie, sommer- og vinterdæk)
samt ansvar og risiko for aktivet imodsætning til finansiel leasing, hvor vedligeholdelse og indeståelse for restværdien er overført til leasingtager, hvorfor disse
aftaler typisk også indgås for en længere periode.

Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet i alt 7 tilbud, heraf 6
tilbud fra selvstændige bilforhandlere og 1 tilbud fra Kommune
Leasing/ LeasePlan A/S.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2005/00996
JEV
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Hjemmeplejen har prøvekørt flere af de tilbudte biler. Forvaltningen har ud fra de opstillede tildelingskriterier vurderet den samlede
økonomi, sikkerhed herunder arbejdsmiljø, udstyr og garanti.
Liste over de af arbejdsgruppen udvalgte biler, excl. moms i kr.
Forhandler
Kommune Leasing
Skoda Fabia Misubishi Colt Renault Clio
Toyota Yaris
1,2
1,3
1,2
1,4 diesel
Ydelse pr. mdr
2.631
1.937
1.895
2..331
Variabel rente
3,85
2,65
2,65
2,65
Fast rente
4,50
3.30
3.30
3.30
Garanteret
88.960
116.360
91.025
124.663
restværdi, incl.
moms

Suzuki Swift
1,3 GL
2.075
2,65
3.30
97.700

Listen viser, at der et spænd i leasingydelsen på ca. 700 kr. pr. måned pr. bil med Renault Clio som den billigste / 1.895 kr. og Skoda
Fabia som den dyreste / 2.631 kr. I den nuværende aftale med Nordania Leasing A/S (Peugeot 206 1,4 5 dørs sølvmetal) er leasingydelsen ca. 2.979 kr. pr. måned.
Hjemmeplejen har efter prøvekørsel og gennemgang af de respektive tilbud - særligt vedrørende de arbejdsmiljø-, sikkerhedsmæssige og tekniske forhold - vurderet, at Toyota Yaris 1,4 diesel, sølvmetal er den bedst egnede bil, eftersom det er en lille og kompakt
bil med fine ind- og udstigningsforhold, godt udsyn og i øvrigt gode sikkerhedsegenskaber.
Den samlede økonomi for en ny leasingaftale vedr. leasing af
Toyota Yaris 1,4 D viser, at der er en samlet besparelse på ca.
70.000 kr. årligt i forhold til den gamle aftale med Nordania Leasing, jf. følgende skema:
Excl. moms i kr.

Månedlig ydelse pr. bil

Peugeot 206 1,4 5
dørs, benzin, sølvm.
2.979

Toyota Yaris 1,4 diesel, sølvm.
6 stk. a 2.331
1 stk. a 2.619
29.972
31.428
199.260

Total pr. år
167.832
31.428

Årlig ydelse pr. bil
35.748
1 Toyota m. motorvarme
Årlig ydelse
250.236
199.262
Årlig nettoudgift
* Mdl. udgift incl.
6 stk. a 2.081
bændstof pr. bil
1 stk. a 2.369
178.260
Besparelse, total pr. år
71.976
1 af de 7 hjemmeplejebiler købes med motorvarme, leasingydelsen er i alt 2.619 pr. mdr.
* Det er af LeasePlan oplyst, at hver bil med det af kommunen anførte kørselsbehov vil spare ca.
250,00 kr. pr. måned pr. bil ved at køre på diesel fremfor benzin.

Siden tilbudsfristens udløb er der for flere af de tilbudte modellers
vedkommende opstået leveringsproblemer. På den baggrund ønsker
Arbejdsgruppen, at man på vegne af kommunen kan indgå aftale
om levering af en eventuel andet bilmærke/model ud fra de oven-
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stående kriterier under den forudsætning, at økonomien holdes indenfor de rammer, der følger af tilbudet fra Toyota.
Økonomi/Personale Ingen.
Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, der indgås en operationel leasingaftale med Kommune Leasing vedrørende leasing af Toyota Yaris 1,4 diesel sølvmetal.
I det omfang, at der opstår leveringsproblemer gives forvaltningen
mulighed for at lease en anden tilsvarende bil under den forudsætning, at økonomien holdes indenfor de rammer, der følger af tilbudet fra Toyota.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet at der indgås en operationel leasingaftale med
Kommune Leasing vedrørende leasing af Toyota Yaris 1,4 diesel
sølvmetal.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.
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254

Intern leasing

Indledning

Økonomiudvalget godkendte den 12. marts 2002 vedrørende brug
af leasing bl.a.:
•

Retsgrundlag

Sagsfremstilling

At leasing som hovedregel erstattes af en ”intern leasing”, i
form af et 3-årigt lån i kommunekassen. Lånet afdrages med
1/3 pr. år, og forrentes med den gennemsnitlige kassekreditrente.

Den kommunale styrelseslov, bek. nr. 968 af 2. december 2003, Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede konteringsregler og
Kasse- og Regnskabsregulativ.
Birkerød Kommunes institutioner har siden 2002 gjort brug af muligheden for ”intern leasing”, hvilket vil sige, at man har gjort brug
af et 3-årigt lån i kommunekassen.
Lånene er hidtidigt afdraget med 1/3 pr. år og forrentet med den
gennemsnitlige kassekreditrente.
Økonomi har forestået den praktiske del af låneordningen.
Ved revisionsbesøg i kommunen har revisionen gennemgået ordningen ”intern leasing” og har her vurderet:
•

at kommunens tilrettelagte forretningsgang vedrørende bevilling og kontering af “intern leasing” ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven og Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserde konteringsregler,

da der jf. Styrelsesloven i alle tilfælde skal foreligge en bevilling,
ligesom anskaffelsen, jævnfør de autoriserede konteringsregler skal
konteres under de enkelte funktioner.
Set i forhold til Rudersdal Kommune, er det er økonomis opfattelse, at ordningen bør vurderes og evt. nye ansøgninger om ”intern
leasing” frem til 2007 vurderes særskilt.
Økonomi/Personale

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU - BYR
2005/00151 - D
KEV
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For at efterleve Styrelsesloven i forhold til allerede givne ”lån”, er
der behov for en tillægsbevilling på i alt 172.271 kr. svarende til
saldoen på pt. 3 eksisterende lån med udløb i 2006 og 2007.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 172.271 kr. finansieret af
kassen.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.
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Vurdering af behov for udskiftning af automobilsprøjte

Indledning

På Byrådets møde d. 12. oktober 2005 blev det besluttet der skulle
indgås en samarbejdsaftale med Søllerød Hørsholm Brandvæsen
med henblik på at sikre at Birkerød kommunens beredskab lever op
til gældende regler vedr. dimensionering af beredskabet.
Efterfølgende har Økonomiudvalget på møde d. 8. november tiltrådt økonomien vedr. aftalen samt truffet beslutning om, ”at forvaltningen udarbejder en vurdering af behovet for udskiftning af
den nuværende automobilsprøjte”.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kommunale
redningsberedskabs dimensionering m.v.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af samarbejdsaftale med Søllerød Hørsholm Brandvæsen reduceres indbyggertallet i den resterende af Birkerød
Kommune til under 20.000 indbyggere, hvorved der alene er behov
for 1 automobilsprøjte i slukningsområdet.
Krav til en automobilsprøjte
I medfør af bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det
kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. fastlægges
krav til udstyr og pakning på en automobilsprøjte. Der stilles ikke
krav vedr. køretøjets maksimale alder.
Birkerød kommunale redningsberedskabs automobilsprøjte M2, er
en Mercedes Benz 1017 fra 1981.
Et køretøj med den alder bærer naturligvis præg af tidens slid og
ikke mindst det forhold at den jo som udrykningskøretøj, ofte bliver udsat for nogle driftsmæssigt ekstreme belastninger.
Sikkerhed vedr. drift
Der kan ikke gives garantier med hensyn til driftssikkerhed, men da
en af de altafgørende faktorer i forbindelse med indsættelse af redningsberedskabet er den tidsmæssige faktor, er det vigtigt altid at
opretholde en høj driftsikkerhed - altså sikre at køretøjerne altid er

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2004/01457 - T
LRW/HVA
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køreklar. Dette tilgodeses blandt andet ved konstant at have tilsluttet ladestrøm og trykluft, men jo ældre køretøjet er, jo oftere opleves uforudsete udfald på blandt det elektriske system. Senest i forbindelse med udrykning d. 24. oktober, hvor en overgang i systemet medførte overbelastning af sikringen til udrykningshornet. I
forbindelse samme udrykning opstod endvidere problemer med en
ventil på pumpen, som ikke lukkede som den skulle.
Personsikkerhed
Udrykningskøretøjer skal uanset alder til lovpligtigt syn en gang
årligt. Automobilsprøjten er senest blevet synet den 10. juni 2005,
med en anmærkning om utæt brændstofslange. Efter skift af slange
levede køretøjet således op til lovens krav på dette tidspunkt.
Siden indkøbet af automobilsprøjte M2 er der i forbindelse med
udviklingen af køretøjer sket store forbedringer, specielt med hensyn til sikkerhed. Som eksempler kan nævnes at der på M2 ikke er
sikkerhedsseler i køretøjet, køretøjet alene har tromle- og ikke skivebremser (hvilket kræver skærpet opmærksomhed ved gentagne
hårde opbremsninger – typisk under udrykningskørsel), der er ikke
ABS (AntiBlokeringsSystem). Dette er standard på et nyt køretøj.
Endelig kan det nævnes at førerhus og mandskabskabine på nye køretøjer luftaffjedres, hvor der i M2 ikke er nogen form for affjedring. Et forhold som er blevet et mærkbart problem i forbindelse
med den stigende brug af bump som fartdæmpende foranstaltning.
Forsyningssikkerhed og driftsøkonomi
Med hensyn til forsyningssikkerheden så bliver det sværere at
fremskaffe de nødvendige reservedele m.v. jo ældre et køretøj bliver. Det er i dag ikke muligt at fremskaffe reservedele til selve
pumpen, så ved evt. problemer skal delene speciel fremstilles, hvilket er både tidskrævende og dyrt. Endelig er den løbende vedligeholdelse forbundet med et stort ressourceforbrug i form af arbejdstid, værkstedsregninger og reservedele.
Indretning af køretøj
Med hensyn til indretning af køretøj (pakning) så er der også på
dette område sket store forbedringer i materialevalg og teknik,
samtidig med at fokus på sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold er blevet skræpet. Hensigtsmæssig placering af det ofte meget
tunge brandmateriel, indbygning af hjælpemidler til af- og pålæsning, samt lavere ind- og udstigningshøjder, er eksempler på nogle
af de fordele, som vil kunne opnås ved køb af nyt køretøj.
Endelig er det forvaltningens vurdering at det med nutidens indretningsprincipper, udover at kunne erstatte den nuværende automo-
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bilsprøjte M2 også vil medføre at materiel fra redningsvogn I1 vil
kunne omplaceres og køretøjet dermed udfases.
Sammenfatning
Automobilsprøjte M2 lever pt. op til de gældende lovkrav både
som køretøj og med hensyn til udstyr og pakning, men det er som
beskrevet et ældre køretøj med de skavanker og den driftsmæssige
usikkerhed der følger med. Det samme gør sig gældende med hensyn til køretøjets tekniske udstyr, herunder pumpen. Endelig lever
køretøjet ikke op til de krav der i dag stilles til nye køretøjer med
hensyn til sikkerhedsudstyr og korrekt ergonomisk indretning.
Beredskabskommissionen drøftede sagen den 21. november, og
kommissionen anbefalede, at automobilsprøjten udskiftes med en
ny.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Økonomiudvalgets
beslutning

Torben Vigh (V) foreslog, at:
• Der frigives 1,6 mill. kr. til indkøb af en ny automobilsprøjte
finansieret af anlægsmidlerne i 2005
• Indkøbet foretages i samråd med Søllerød/Hørsholm Beredskab
For dette forslag stemte 5 (A, C, V og Ove C. Alminde (u.p.).
Imod dette forslag stemte 2 (L).
Axel Bredsdorff (L) foreslog, at spørgsmålet om indkøb af ny
automobilsprøjte forelægges Sammenlægningsudvalget.
Der blev ikke stemt om dette forslag.

Byrådets beslutning

Torben Vigh (V) genfremsatte sit forslag fra mødet i Økonomiudvalget.
For dette forslag stemte 10 (A, C, R, V, Dorte Svensson (L), Ove
C. Alminde (u.p.).
1 stemte imod (Erik Slot Jensen (L)).
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4 undlod at stemme (B, Anne Christiansen (L), Axel Bredsdorff
(L), Maria Steno (L)).
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.
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Vasevej - advokatundersøgelse

Indledning

Opfølgning på Byrådets beslutning på møde den 23. august 2005.

Retsgrundlag

-

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 23. august 2005 blev det besluttet at:
Byrådet har drøftet statsamtmandens besvarelse af 17. august
2005, på Birkerød Kommunes henvendelse vedrørende sagen med
byrådsmedlem Bo Brandt (C), og konstaterer at Byrådets dispositioner i sagen har været korrekte.
Byrådet noterer sig at en afdækning af sagen er betinget af at byrådet selv konkret beskriver hvilke forhold, der efter kommunens
opfattelse indebærer at lovgivningen må anses for overtrådt.
Denne afdækning konkretiseres i 2 forhold:
1. Burde Bo Brandt (C) med baggrund i de nævnte påstande i
brevene have erklæret sig inhabil i sagsbehandlingen og eller
fået gendrevet påstandene forinden hans videre politiske deltagelse i sagen?
2. Er de fremsendte påstande i brevene af en sådan karakter, at
såfremt de har fundet sted eller har været til hensigt at gennemføre, at der kan være tale om en strafbar handling?
Med baggrund heri ønsker byrådet en advokatmæssig afdækning af
spørgsmålene.
Supplerende bedes administrationen foranledige beskrevet, om der
kunne have opstået erstatningsansvar i sagsforløbet med DPI.
Kammeradvokaten har foretaget den juridiske undersøgelse, og redegørelsen er modtaget den 8. november. Kammeradvokatens indstilling er følgende:
I konsekvens af mine vurderinger i afsnit 5 er det min anbefaling til
Birkerød Byråd, at der ikke søges iværksat politimæssig efterforsk-

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2005/00821 - U
HVA

Bilag 1

Redegørelse fra Kammeradvokaten af 7. november 2005 2005/00821-034
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ning mod nogen, da der ikke er grundlag for at antage, at der er
begået strafbart forhold, at lokalplanen opretholdes som gyldig,
selv om jeg er mest tilbøjelig til at mene, at Bo Brandt har været
inhabil ved behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, og at min
redegørelse sendes til tilsynsmyndigheden til afklaring af, om denne finder anledning til at tage videre skridt eller har bemærkninger
til min fortolkning af de relevante retsregler.
For så vidt angår det rejste spørgsmål om risikoen for erstatningspligt overfor DPI, såfremt kommunen ikke havde fremmet udarbejdelsen af lokalplan, er det – som begrundet i afsnit 6 – min opfattelse, at der var betydelig risiko derfor, såfremt DPI tilrettede sit
projekt, således at det kunne være gennemført inden for rammerne
af den dagældende partielle byplanvedtægt. Det fremgår af sagen,
at forvaltningen anså en sådan ændring af projektet for en mulighed. Jeg har ikke baggrund for at foretage nogen egen bedømmelse
af dette spørgsmål, der i givet fald vil kræve belysning af byggesagkyndige.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at
følge Kammeradvokatens indstilling om, at:
1. Der ikke søges iværksat politimæssig efterforskning mod nogen
2. Lokalplanen opretholdes som gyldig
3. Redegørelsen sendes til tilsynsmyndigheden til afklaring af, om
denne finder anledning til at tage videre skridt eller har bemærkning til fortolkningen af de relevante retsregler

Økonomiudvalgets
beslutning

Torben Vigh (V) foreslog at:
Indstillingen tiltrædes, og der indledes følgende procedure for indgået post og mail af officiel karakter:
1. Brevet/mailen journaliseres med log nummer
2. Brevet/mailen føres på sagen, og hvor der i forvejen ingen sag
er, gives den et sagsnummer
3. Brevet/mailen hvori der nævnes byrådsmedlemmer eller personer ansat i forvaltningen gøres disse personer snarest bekendt
med brevets/mailens indhold i fuldt omfang.
For dette forslag stemte 2 (V)
Imod dette forslag stemte 3 (L og Ove C. Alminde (u.p.)), Ove C.
Alminde med stemmeforklaring om, at punkt 3 kunne tiltrædes,
men at punkt 1 og 2 er daglig rutine i forvaltningen.
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Forvaltningens samlede forslag blev herefter enstemmigt vedtaget.
Jette Ebro (A) deltog ikke i sagens behandling. Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Byrådets beslutning

Ove C. Alminde (u.p.) foreslog:
1. Der ikke søges iværksat politimæssig efterforskning mod nogen
2. Lokalplanen opretholdes som gyldig
3. Redegørelsen sendes til tilsynsmyndigheden til afklaring af, om
denne finder anledning til at tage videre skridt eller har bemærkning til fortolkningen af de relevante retsregler
4. Breve/mails hvori der nævnes byrådsmedlemmer eller personer
ansat i forvaltningen gøres disse personer snarest bekendt med
brevets/mailens indhold i fuldt omfang.
For dette forslag stemte 14 (A, B, L, R, V, Ove C. Alminde (u.p).
1 undlod at stemme (C).
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.
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Kloakbetalingsvedtægten. Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
til grundejeren

Indledning

Ejerne af matr. nr. 3 aa Kajerød, Soldraget 15, har i forbindelse
med en byggesag på ejendommen, forespurgt om kommunen vil
tilbagebetale en del af kloaktilslutningsbidraget, idet der efter nedrivning af et eksisterende hus og bygning af et nyt, hverken afledes
tagvand eller andet overfladevand fra ejendommen. Tagvand fra det
nye hus nedsives i en faskine på egen grund.

Retsgrundlag

Lov nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg

Sagsfremstilling

I tillæg til Spildevandsplan 1986 (ajourførende tillæg til Birkerød
kommunes spildevandsplan fra 1976) er det bestemt, at grundejerne
ved nybygning – herunder tilbygning - i områder, der er fælleskloakeret, skal føre tagvand til faskine placeret på egen grund, medmindre der efter kommunens opfattelse ikke kan tilvejebringes tilfredsstillende nedsivningsforhold på ejendommen. Bestemmelsen
er fastsat med henblik på at begrænse aflastningerne fra kloaksystemet under regn og vil kunne reducere behovet for bassinudbygninger mv.
For nykloakerede ejendomme, der ikke er tilsluttet for tagvand- og
overfladevand, udgør tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget i henhold til betalingsvedtægten for Birkerød kommunes offentlige spildevandsanlæg.
Betalingsvedtægten åbner mulighed for at Byrådet kan foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder
for tag- og overfladevand, kan tilbagebetalingsbeløbet maksimalt
udgøre 40 % af standardtilslutningsbidraget på det tidspunkt, hvor
aftalen om udtræden indgås.
Standardtilslutningsbidraget er i henhold til takstblad gældende for
2005 fastsat til kr. 36.691 ekskl. moms.

Økonomi/Personale

Tilbagebetalingen konteres som en udgift på driftsbudgettet for
kloakforsyningen.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2004/00808 - D
INV
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Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:
1. at det meddeles ejerne af matr. nr. 3 aa Kajerød, Soldraget 15,
at de kan få tilbagebetalt 40 % af standardtilslutningsbidraget,
svarende til kr. 14.676,40 ekskl. moms, hvis der hverken afledes tagvand eller andet overfladevand fra ejendommen.
2. at det samtidigt meddeles ejerne, at ved eventuel senere tilslutning af tagvand eller andet overfladevand skal der betales tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens regler.
3. at forvaltningen bemyndiges til at behandle tilsvarende sager
administrativt på samme måde.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.
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Opsigelse af aftale vedr. UU-Sjælsø

Indledning

Sammenlægningsudvalget for Rudersdal Kommune beslutter,
hvordan opgaven vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning
skal løses. Med henblik på at sikre Sammenlægningsudvalgets
handlefrihed foreslår forvaltningen, at den nuværende samarbejdsaftale opsiges.

Retsgrundlag

Lov nr. 298: Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,
Byrådet

Sagsfremstilling

Det fremgår af den indgåede aftale med Allerød, Farum og Hørsholm Kommune om etablering og drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU- Sjælsø, at aftalen kan opsiges med et års
varsel til en 1. august. Ved opsigelse af aftalen tilbageføres personale til de respektive kommuner efter gældende regler.
For Birkerød Kommunes vedkommende drejer det sig om ca. 3,5
årsværk. Læreruddannet personale der er ansat som vejledere.
Til orientering kan oplyses, at kommunalbestyrelsen i Søllerød ligeledes behandler en sag om opsigelse af deres aftale med UU Nord

Økonomi/Personale

Budget 2006: 313.000 kr. samt udgifter til ansatte vejledere udlånt
af Birkerød Kommune.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at aftalen opsiges med virkning fra 31.12.06

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

BSU-ØKU-BYR
2003/01363 - D
JEH
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beslutning

Indstilles til Byrådet.

Byrådets beslutning

Godkendt.
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Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.
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Beboerklagenævnet. Ny formand

Indledning

I forbindelse med at sekretariatschef Henrik Vagner fratræder sin
stilling pr. 31. december 2005, skal der udpeges en ny formand for
Beboerklagenævnet.

Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger § 97.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer.
Formanden skal have bestået juridisk embedseksamen, og udpeges
af amtmanden efter indstilling fra Byrådet.
Beboerklagenævnets periode udløber den 31. december 2006, jf.
Byrådets beslutning den 12. oktober 2005.

Økonomi/Personale

Vederlaget er fastsat til 2.200 kr. pr. sag.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Byrådet indstiller til amtmanden, at cand.
jur. Michala Friberg-Jensen udpeges til formand for Beboerklagenævnet.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Helle H. Olsen (A) og Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

BYR
2004/01529 - D
HVA
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Protokollen oplæst og godkendt.

Ove Alminde

Axel Bredsdorff

Henning Straarup

Jesper Winther Andersen

Bo Brandt

Anne Christiansen

Jette Ebro

Lars Engelberth

Daniel Ernst Hansen

Erik Slot Jensen

Nelli Modeweg-Hansen

Georg Møller

Helle Hagemann Olsen

Maria Steno

Dorte Svensson

Lars V. Søndergaard-Nielsen

Torben Vigh

