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Budgetopfølgning pr. 31. juli 2005

Indledning

Forvaltningen foretager minimum tre gange årligt budgetopfølgning, indeholdende et skøn over forbruget i den resterende del af
budgetåret. Rapporteringen forelægges såvel fagudvalg som Økonomiudvalg.

Retsgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2005 blev taget til efterretning af
Økonomiudvalget og Byrådet i maj-møderækken.
Økonomiredegørelse pr. 31. juli 2005 er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2004 samt de første syv måneders
forbrug i 2005.
Forvaltningens samlede økonomiredegørelse i form af notat 7.
september 2005 udsendes med dagsorden.
Fagudvalgene har behandlet deres respektive bevillingsområder i
følgende møder:
Miljø- og Teknikudvalget den 22. august 2005
Børne- og Skoleudvalget den 25. august 2005
Kultur- og Fritidsudvalget den 30. august 2005
Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2005.

Økonomi/Personale

Formålet med budgetopfølgningen er dels at give et overblik over
den økonomiske situation; dels at sørge for at bevillingerne er i
overensstemmelse med det forventede regnskab.
Ad den økonomiske situation:
Drift:
Skønnet over driftsregnskabet viser, at det oprindelige budget stort
set vil kunne holde. Denne vurdering baseres bl.a. på, at overførsler

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2005/00336 - D
BJR/DOR

Bilag 1

Budgetopfølgning pr. 31.7.2005

Bilag 2

Notat af 3. september 2005 vedr. anlæg 2005
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fra 2005 til 2006 forventes at ligge på samme niveau som sidste år
(2004/05).
Der forventes en afvigelse på – 1,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Denne afvigelse opvejer dermed de tillægsbevillinger
på 1,05 mio.kr., der er givet i løbet af året.
Anlæg:
Det endelige anlægsregnskab afhænger i høj grad af, om de anlægsprojekter, der er igangsat, når at blive afsluttet inden regnskabsårets afslutning.
På det skattefinansierede område forventes rammen på 131,353
mio.kr. at blive udfyldt, jfr. nedenfor under justering af anlægsbevillinger.
Rammen består af budgetbeløbet på 90,203 mio.kr. samt Indenrigsministeriets dispensation vedr. overførsler fra 2004 på 41,15
mio.kr.
Denne vurdering af anlægsregnskabet indebærer, at der forventes
anlægsoverførsler til 2006 på ca. 60,536 mio.kr. vedrørende Idrætsog aktivitetscentret, daginstitutionen Ny Kastaniebakken samt
Duemosevej.
Finansiering:
Der forventes en forbedring på 1,373 mio.kr. dels som følge af
midtvejsregulering af bloktilskuddet, dels lavere afdrag, og endelig
flere indfrielser vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.
Kassebeholdningen:
Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2004 217,2 mio.kr.
Beholdningen var ekstraordinær høj, da den indeholdt midlerne til
overførte anlægs- og driftsbevillinger på i alt 101,5 mio.kr.
I løbet af 2005 forventes en del af disse midler at komme til udbetaling, ca. 41 mio.kr.
Derudover vil der være et træk af kassebeholdningen på 14,6
mio.kr., der stort set svarer til de budgetterede 11,4 mio. kr.
Beholdningen ultimo 2005 skønnes herefter til 161,7 mio.kr.
Ad bevillingsændringer:
Drift: Det anbefales, at alle fagudvalgenes områder følges videre
frem mod 30. september 2005, hvor næste økonomiredegørelse
fremlægges i fagudvalgenes oktober møder og i Økonomiudvalgets
møde 8. november 2005. Eventuelle forslag til bevillingsmæssige
korrektioner vil blive fremlagt på disse møder.
Anlæg: Se nedenfor.
Renter og finansiering: Det anbefales, at bevillingerne tilrettes til
de regnskabsskøn, der fremgår af redegørelsen pr. 30. juli 2005.
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Justering af anlægsbevillingerne:
I vedlagte notat af 3. september 2005 er de enkelte anlægsbevillinger samt de ikke-frigivne rådighedsbeløb vurderet.
På baggrund heraf foreslås flg. anlægsjusteringer:
Mio.kr.
1. Merforbrug
Bofællesskabet Birkerød Parkvej
Servicearealer, bofælleskabet
Merforbrug i alt
2. Mindreforbrug
Hestkøb Allé, træundersøgelse
Omsorgssystem til hjemmeplejen
GIS
Digital kortværk
Soldraget
Servicearealer, Soldraget
Normeringsstyring af daginstitutioner
Mindreforbrug i alt
3. Ikke-disponerede rådighedsbeløb
Bådeanlæg ved Sjælsø
Trafik- og miljøhandleplanen
Bil til indkøbsordning
Ikke-disponerede rådighedsbeløb i alt
Totalt – mindreforbrug

0,061
0,026
0,087
- 0,108
- 0,636
- 0,061
- 0,055
- 2,200
- 0,140
- 0,500
- 3,700
- 0,560
- 0,150
- 0,300
- 1,010
- 4,623

Mindreforbruget skal dække de tillægsbevillinger på 3,085 mio. kr.,
der er givet indtil dato, hvorefter råderummet kan opgøres til 1,538
mio. kr.
I notatet er der endvidere omtalt nye tillægsbevillingsbehov til allerede kendte projekter: ny brandbil, pilotering ved Ny Kastaniebakke, oprensningssag, lysløjpe samt til Birkerød Parkvej.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,
1. at økonomiredegørelsen godkendes,
2. at der fortsat sker en opfølgning af driftsbudgettet med henblik
på en behandling af regnskabsskønnet i fagudvalgenes oktobermøde,
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3. at der foretages flg. bevillingsmæssige ændringer på hovedkonto 07 0g 08:
Pkt. 15: Renter og kursreguleringer
Pkt. 16: Finansforskydninger og finansiering
I alt (forbedring)

0,537 mio.kr.
- 1,910 mio.kr.
- 1,373 mio.kr.

4. at der foretages justeringer af anlægsbevillingerne, svarende til
de ovenfor anførte,
5. at nye anlægsemner inkl. de allerede kendte tillægsbevillingsbehov forelægges til drøftelse.

Økonomiudvalgets
beslutning

Punkt 1-4: Indstilles til Byrådet.
Punkt 5: Den resterende anlægsramme tages op således, at bevillingen vedr. automobilsprøjten forelægges Økonomiudvalget den 27.
september. Eventuelle øvrige justeringer drøftes i Økonomiudvalget den 8. november.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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Anvendelse af resterende anlægsbeløb vedrørende Plejecentret
Teglporten

Indledning

På anlægsbudgettet for 2003 blev der afsat 1.000.000 kr. til istandsættelse af garderobe, badeforhold og køkken på Plejecentret Teglporten. En del af beløbet er anvendt, jf. redegørelse i forvaltningens
notat af 28. juli 2005. I 2005 resterer der 259.200 kr., som der ikke
er disponeret over.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning (budgetvedtagelsen for 2003).

Sagsfremstilling

På Plejecentret Teglporten er der hver sommer et tilbagevendende
problem omkring anvendelse af plejecentrets terrasse ved indgangspartiet, idet denne er for lille til, at både borgere som bor på
plejecentret og dagcentrets brugere kan anvende terrassen samtidig
i dagtimerne. Det problem kan løses ved, at der etableres yderligere
en terrasse, som kan anvendes af dagcentrets brugere.
Derudover har plejecentret et ønske om, at der etableres et vindfang
i forbindelse med det nyistandsatte fællesareal ved de beskyttede
boliger.
Udgiften til de skitserede arbejder udgør følgende:
Etablering af terrasse
Havemøbler m.v.
Afhjælpning af træk- og kuldegener
Udskiftning af café- og køkkenudstyr
I alt

36.350 kr.
72.000 kr.
80.000 kr.
70.850 kr.
259.200 kr.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat af 28. juli 2005, hvor
der redegøres for tidligere anvendelse af anlægsbeløb samt forslag
til etablering af terrasse og vindfang.

Økonomi/Personale

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

SSU-ØKU-BYR
2005/00470 - D
LIN

Bilag 1
Bilag 2

Plan over ny terrasse på Teglporten 2005/00470-004
Anvendelse af resterende anlægsbeløb vedrørende Plejecentret Teglporten
2005/00470-006
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Udgiften kan afholdes over anlægsbudgettets konto 532.901, hvor
der i 2005 resterer 259.200 kr. til renovering af Teglporten (ombygning/vedligeholdelse af garderobe, badeforhold og køkken).
Alternativt kan restbeløbet på 259.200 kr. tilføres kassebeholdningen.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der frigives 259.200 kr.
til etablering af terrasse, anskaffelse af havemøbler, etablering af
vindfang samt udskiftning af café- og køkkenudstyr, finansieret af
anlægskontoen til renovering af Teglporten.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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Ny daginstitution i Ebberød

Indledning

Byrådet tog den 29. april 2002 en principbeslutning om at bygge en
ny daginstitution i Ebberød.

Retsgrundlag

Byrådet og Børne- og Skoleudvalgets handleplan.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 15.december 2004:
1. at der indgås aftale med Dan-Ejendomme om køb af matriklen
1e, Ebberød Gård, for 8 mio. kr. finansieret af kassen,
2. at det fastholdes at sælge Kastaniebakken på markedsmæssige
vilkår, og at provenuet tilføres kassen, og
3. at projektering og bygning af ny daginstitution igangsættes.
På baggrund heraf har forvaltningen i samarbejde med arkitekt Peter Saabye og Partners udarbejdet oplæg til overordnet tidsplan,
byggeprogram og proces for byggeri af den nye daginstitution.
Lokalplanen forudsætter, at der søges dispensation for byggefeltet,
hvorfor der skal foretages en nabohøring. Efter nabohøring forelægges sagen for Miljø- og Teknikudvalget.
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 17. marts 2005 at:
1. anbefale en overordnet tidsplan og proces overfor Økonomiudvalget,
2. orienterer Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomiudvalget godkendte 12. april 2005 indstillingen, idet
Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at tage kontakt til løbeklubberne vedr. evt. anvendelse af lokalerne på ejendommen Bistrupvej 40.
Peter Saabye og Partners fremlagde på Børne-og Skoleudvalgets
møde den 28.april 2005 dispositionsforslag til en ny daginstitution.
Økonomiudvalget besluttede den 10. maj 2005 at:
1. godkende dispositionsforslaget
2. ansøge Miljø- og Teknikudvalget om dispensation fra byggefeltet.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

BSU-ØKU-BYR
2002/01223 - D
BRB
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Byrådet godkendte den 17. august 2005 at:
1. det planlagte byggeri af den nye daginstitution i Ebberød udvides med en gruppe, der vil kunne modtage mellem 12-24 børn
og være fleksibel i forhold til vuggestue og børnehavebørn.
2. der søges om en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. i anlægsudgift
til at udvide daginstitutionen i Ebberød, finansieret inden for
den samlede anlægsramme i 2005.
3. der indarbejdes en afledt driftsudgift på 53.320 kr. i budgettet
for 2006 og fremefter.
Anlægsprojektet er udbudt i licitation og resultatet heraf forelægges
på udvalgsmødet.

Økonomi/Personale

Byrådet har bevilget 15 mio. kr. til bygning af en ny daginstitution.
Bevillingen blev frigivet på Byrådets møde den 15. september
2004.
I budgetaftalen for 2005 til 2008 indgår det i bemærkningerne, at
der i forbindelse med ny daginstitution (Kastaniebakken) medtages
lokaler til løbeklubberne med et beløb på 300.000 kr.
På Økonomiudvalgets møde den 28. juni 2005, blev det besluttet, at
lokaler til løbeklubberne ikke skal indgå i byggeriet af daginstitutionen. Anlægssummen til den nye daginstitution reduceres med
300.000 kr.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
1. at licitationsresultatet godkendes
2. at der indgås kontrakt, med den valgte entreprenør

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.
Ad 1:
Licitationsresultatet tiltrådt med de foreslåede indstillinger om reduktion på 1,349 mio.kr. oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at optage forhandlinger med sælger vedr. jordbundsforholdene.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.
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Overførselsadgang på daginstitutionsområdet

Indledning

I forbindelse med regnskab 2004 blev der, som følge af indførelse
af flexmodellen på daginstitutionsområdet, bevilliget ubegrænset
overførselsadgang fra 2004 til 2005 for de konti, institutionerne kan
råde over, herunder lønninger og vikarløn, børnerelaterede udgifter
samt øvrige rammebeløb. Overførselsadgangen fra 2005 til 2006 og
fremover er uafklaret.

Retsgrundlag

Budget 2005

Sagsfremstilling

I praksis skal der tages stilling til omfanget af overførsler fra 2005
til 2006 og fra 2006 til 2007. Pr. 1. januar 2007 er det Rudersdal
Kommune, og der vil i anden sammenhæng blive taget stilling til
overførselsreglerne i den nye kommune.
Ved ubegrænset overførselsadgang overførte institutionerne i alt
1,869 mio. kr. fra 2004 til 2005. Hvis overførselsadgangen havde
været begrænset til maksimalt 10% af bevillingen ved overskud
henholdsvis 5% af bevillingen ved underskud, havde institutionerne
overført 1,874 mio. kr., altså kun en forskel på 5.000 kr.
Det foreslås at tillade ubegrænset overførselsadgang mellem budgetår for de konti, institutionerne kan råde over frem til en ny model træder i kraft for Rudersdal Kommune. Dette er ud fra hensynet
til, at en begrænset overførselsadgang kan resultere i et uhensigtsmæssigt forbrugsmønster i de enkelte institutioner.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfør Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der, for de konti daginstitutionerne kan råde over, indføres ubegrænset overførselsadgang for
regnskabsårene 2005 og 2006.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

BSU-ØKU-BYR
2004/00851-029 - T
BRB

Bilag 1

Overførsel mellem budgetår fra 2005 2004/00851-026
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Tiltrådt.
Lars Søndergaard-Nielsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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Forslag til bevarende lokalplan for Høsterkøb samt forslag til
tillæg til Kommuneplan 2000/Temarevision 2004 - fortsat

Indledning

Revideret forslag til bevarende lokalplan for Høsterkøb samt forslag til tillæg til Kommuneplan 2000/Temarevision 2004 fremlægges til behandling med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
Sagsforløbet i forbindelse med Miljø- og Teknikudvalgets behandling den 20. juni 2005 er gengivet indledningsvist.

Retsgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. juni 2005
På baggrund af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning på mødet
den 19. november 2001 blev lokalplanarbejdet for Høsterkøb
iværksat i juni 2003 med henblik på med konsulentbistand og i
samarbejde med Høsterkøb Grundejerforening at udarbejde et forslag til bevarende lokalplan for landsbyen, herunder at:
•

fastlægge en afgrænsning af landbyområdet med henblik på
lokalplanlægning samt det tilgrænsende landområde med henblik på udarbejdelse af kommuneplanrammer,
• at justere og udbygge bestemmelserne i den gældende partielle
byplanvedtægt for området, og
• udpege bevaringsværdig bebyggelse i byområdet og det tilgrænsende landområde og udarbejde bestemmelser og bevaringsvejledning til sikring heraf.
På udvalgets møde den 19. januar 2004 blev udkast til lokalplanens redegørelsesdel fremlagt til orientering.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2004/00036 - U
LSH

Bilag 1

Oversigt over rettelser/bemærkninger fra Miljø- og Teknikudvalgets møde
den 20. juni 2005

Bilag 2

Revideret Forslag til bevarende lokalplan for Høsterkøb samt forslag til tillæg
til Kommuneplan 2000/Temarevision 2004
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I forslaget til kommuneplantillæg er enkeltområdernes afgrænsning
og bestemmelser ændret i overensstemmelse med lokalplanforslagets bestemmelser. Med henblik på udpegning af bevaringsværdig
bebyggelse og bevaring af områdets beskyttelsesværdier er der tilvejebragt et særligt enkeltområde for det tilliggende landområde jf.
ovenstående.
I forbindelse med landbrugsejendommene i lokalplanen, skal der
gøres opmærksom på, at areal, der er beliggende uden for landsbyafgrænsningen, i henhold til planlovens bestemmelser i § 15, stk.
5 ikke er reguleret af alle lokalplanens bestemmelser.
I lokalplanforslaget er bebyggelsesstrukturen fra den gældende
partielle byplanvedtægt nr. 15 for Høsterkøb fastholdt med videreførelse af byggefelter samt fastlæggelse af nye, hvor området for
lokalplanlægning er udvidet i forhold til byplanvedtægtens område.
I lokalplanforslaget er byplanvedtægtens bestemmelser videreført,
justeret og udvidet, så der på følgende punkter er skabt mulighed
for:
•

at tillade indretning af flere boliger efter en samlet plan på Høsterkøbgård, matr. nr. 6 a Høsterkøb, og Vævergården, matr. nr.
26 a Høsterkøb,
• at anvende pensionisthuset matr. nr. 2 q Høsterkøb til offentligt
formål og boligformål og
• at der på de enkelte ejendomme inden for angivne byggefelter
kan opføres op til 350 m2 samlet etageareal, såfremt bebyggelsesprocenten ikke oversiger 25, mod de tidligere 300 m².

I lokalplanforslaget :
• uddybes og præciseres bestemmelserne om bebyggelsens fremtræden i bevaringsvejledningen,
• fastlægges det, at bevaringsværdig bebyggelse ikke må nedrives
eller ombygges i det udvendige, uden byrådets tilladelse,
• reguleres udarealernes fremtræden med regelsæt om hegning,
væsentlig og bevaringsværdig beplantning, tennisbane/ og
poolanlæg samt oplag og
• fastlægges der bevaringsbestemmelser for gadejord, bybrøndsjord og bymandsjord med tilhørende stensætninger, vejsten,
græsarealer, brønde og pumper samt den eksisterende belysning
opsat på træmaster på områdets veje og stier.
Lokalplanområdets bevaringsværdige bebyggelse ligger i stor udstrækning op til eller tæt på vejskel. Bestemmelserne vedrørende
bevaring af eksisterende belysning opsat på træmaster er fastlagt
efter ønske fra Høsterkøb Grundejerforening ud fra et bevarings-
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mæssigt aspekt i forhold til det tætte samspil mellem gademiljø og
bebyggelse.
Under henvisning til Byrådets beslutning af 23. februar 2005 om
systematisk kabellægning af luftledninger og opsætning af ny vejbelysning i hele kommunen efter en samlet plan kan forvaltningen
ikke anbefale, at træmasterne bevares.
På kortbilagene, skal der tages forbehold for matrikelafgrænsningen af den nordlige del af matr.nr. 37 Høsterkøb, idet den viste afgrænsning er ansøgt, men endnu ikke endelig godkendt.
Forvaltningen forslog, at Miljø- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefalede, at
1. vedlagte lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg godkendes og at forslagene fremlægges til høring i 8
uger i henhold til planlovens § 24
2. der tages stilling til om bestemmelsen om bevaring af eksisterende belysning opsat på træmaster i området skal tages ud inden fremlæggelsen.
Fagudvalgets beslutning:
Udvalget vedtog:
Ad 1)
Forvaltningen optager dialog med grundejerforeningen med henblik på at få uddybet henvendelsen af 17. juni 2005.
Herudover indarbejdes de ændringer, der blev fremført på mødet.
Ad 2)
Udvalget fastholder beslutningen om, at træmaster skal udskiftes.
Miljø- og Teknikudvalgets møde den 22. august 2005
I forlængelse af punkterne i ovennævnte beslutning har forvaltningen afholdt møde med Høsterkøb Grundejerforening. På baggrund
heraf samt de ændringer, som udvalget tilkendegav på ovennævnte
udvalgsmøde har forvaltningen udarbejdet et reviderede forslag til
bevarende lokalplan for Høsterkøb samt forslag til tillæg til Kommuneplan 2000/Temarevision 2004.
I det reviderede forslag er ændringerne anført/tilføjet i det oprindelige tidligere forslag med rød skrift.
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Som led i samarbejdet med Høsterkøb Grundejerforening om udarbejdelsen af lokalplanforslaget blev udpegningen af bevaringsværdier og lokalplanens redegørelsesdel fremlagt i udkast på et fællesmøde for grundejerforeningen den 2. marts 2004.
I forlængelse heraf foreslås afholdt borgermøde med henblik på
debat af det samlede lokalplanforslag. Ud fra en forventet offentliggørelse af forslagene den 11. oktober 2005 foreslås borgermødet
afholdt enten den 2., 9. eller 10. november 2005.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
1. at vedlagte reviderede lokalplanforslag med tilhørende forslag
til kommuneplantillæg godkendes og at forslagene fremlægges
til høring i 8 uger i henhold til planlovens § 24 og
2. at der fastlægges dato for afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentlighedsperioden.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt, idet § 7.2 rettes: ”kan” ændres til ”skal”, og § 10.3 omskrives.
Der afholdes borgermøde den 10. november 2005.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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Hørsholm Kongevej. Etablering af rundkørsel ved Ubberødvej.

Indledning

Byrådet vedtog i mødet i august 2001 at bevilge 2,5 mio. kr. til
rundkørslen ved Ubberødvej og 0, 7 mio. kr. til en dobbelt rettet sti
langs Hørsholm Kongevej.

Retsgrundlag

-

Sagsfremstilling

Arbejdet med rundkørslen og den dobbeltrettede sti er nu afsluttet,
idet Vejdirektoratet har stået for arbejdets gennemførelse. Udgifterne til rundkørslen skal deles mellem Vejdirektoratet, Frederiksborg Amt, Grundejerforeningen og Birkerød Kommune. Udgifterne
til den dobbelt rettede sti skal afholdes af Birkerød Kommune.

Økonomi/Personale

De samlede udgifter til Vejdirektoratet for etablering af rundkørslen og den dobbeltrettede sti er opgjort til 2.215.268 kr.
Til arbejdets gennemførelse var der i alt bevilget 3.200.000 kr., og
der har således været et mindreforbrug på 984.732 kr. Heraf er der
dog i februar 2005 overført 700.000 kr. til arbejdet med Hovedgadens fornyelse.
Der resterer således et mindreforbrug 284.732 kr., som foreslås anvendt til delvis dækning af merforbruget på ombygningen af Birkerød Parkvej.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, idet mindreudgiften, 284.732 kr. anvendes til delvis dækning
af merforbruget på Birkerød Parkvej.

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2003/01331 - D
BEO
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Borgmesteren foreslog, at regnskabet godkendes, idet det konstateres, at mindreforbruget allerede er regnskabsført og dermed tilført
kassebeholdningen i 2004.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Side

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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209

Opfølgningsredegørelse for Servicestrategien

Indledning

Ifølge bekendtgørelsen om servicestrategi og opfølgningsredegørelse skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af 3. kvartal af det
år, hvori valg til kommunalbestyrelsen finder sted, redegøre for,
hvordan kommunen følger op på kommunens servicestrategi.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 881 af 24. oktober 2002 om servicestrategi og
opfølgningsredegørelse. Vejledning nr. 111 af 24. oktober 2002 om
servicestrategi og opfølgningsredegørelse

Sagsfremstilling

Kommunens servicestrategi blev vedtaget i Byrådet den 18. december 2002, og indeholder 12 punkter/indsatsområder:
1. Materielgården - synliggørelse af omkostningerne samt af opgaverne
2. Kloakforsyningen
3. Daginstitutioner - pladsgaranti, kvalitetsudvikling og udbud
4. Skoler - Skoleudbygning, brugerundersøgelser, medieplan, m.v.
5. Kultur & Fritid - Mantziusgården, Birkerød hallerne
6. Aktivering - samarbejde med private virksomheder/udbud
7. Børn & Unge - forvaltningsrevision
8. Hjemmepleje - kvalitetsstyring og frit-valg af leverandør
9. Administration - ny organisationsstruktur
10. IT - digital forvaltning
11. Skat - fælleskommunalt skattesamarbejde
12. Indkøb og Telefoni - indkøbspolitik og udbud
Vejledningen foreskriver, at opfølgningsredegørelsen skal indeholde følgende elementer:
I. en opfølgning på kommunens servicestrategi
II. en redegørelse for udliciterede opgaver
III. en redegørelse for opgavevaretagelsen hvor kommunen efter
udbud selv varetager opgaven på grundlag af kontrolbud
IV. en redegørelse for kommunalbestyrelsens behandling af tilbud
afgivet som følge af udfordringsretten

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2005/00946 - D
HVA/LAK

Bilag 1

Opfølgningsredegørelse på servicestrategi 2005/00946-023
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Vedlagte opfølgningsredegørelse er udarbejdet i overensstemmelse
med ovenstående.

Økonomi/Personale

-

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet
godkender redegørelsen.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet med de faldne bemærkninger.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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Beredskabsplan for Birkerød Kommune

Indledning

Birkerød kommunes beredskabsplan blev vedtaget på møde den 20.
november 1996 af Birkerød Byråd, og har siden været revideret og
vedtaget på møde den 20. marts 2002.

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 25 pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af
kommunalbestyrelsen i et møde.

Sagsfremstilling

Beredskabsplanen skal revideres i det omfang udviklingen gør det
nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Den
seneste revision af beredskabsplanen er gennemført før den nuværende administrative organisation blev etableret, så der er et stort
behov for revision af planen.
Med baggrund i den kommende kommunesammenlægning har revisionen alene omfattet det mest nødvendige, såsom ombrydning
og tilpasning af planen til den eksisterende organisation, forenkling
vedr. krisestyringsstaben, samt almindelig opdatering.
Herudover er beredskabsplanen lagt ind i et IT-værktøj til beredskabsplanlægning med henblik på at styrke planens anvendelighed
og tilgængelighed, samt lette den løbende revision, på såvel bruger,
forvaltnings- og administratorniveau.
De enkelte chefer har ansvaret for revision af planen for deres område/enhed, mens Beredskabet har det overordnede koordinerende
ansvar.
Beredskabsplanen er tilgængelig på følgende hjemmeside
www.rm-group.dk/birkeroed. Information vedr. login for Byrådets
medlemmer beskrives i vedlagt bilag.
Beredskabsplanen er blevet godkendt i Beredskabskommissionen
på mødet den 29. august 2005.

Økonomi/Personale

-

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKU-BYR
2004/01457 - T
LRW/HVA

Bilag 1

Log-in vejledning til Byrådet 2004/01457-040
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Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes.

Økonomiudvalgets
beslutning

Indstilles til Byrådet.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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Ombygning af Birkerød Parkvej - anlægsregnskab.

Indledning

Byrådet vedtog i mødet i marts 2004, at arbejderne med ombygning
af Birkerød Parkvej skulle søges gennemført i 2004, og gav hertil
en samlet anlægsbevilling på 8,88 mio. kr..

Retsgrundlag

Anlægsbudget 2004 og 2005.

Sagsfremstilling

Bortset fra enkelte mindre arbejder, som skal udføres for entreprenørens regning, er anlægsarbejderne nu afsluttet.

Økonomi/Personale

De samlede udgifter til Birkerød Parkvejs ombygning opgøres således:
Projektering og tilsyn
796.697 kr.
Entreprenørudgifter
8.204.936 kr.
Trafiksignalanlæg
456.204 kr.
Diverse udgifter (bl.a. ændring af vejbelysning)
121.291 kr.
Anlægsudgifter i alt 9.579.128 kr.
Frigivet anlægsbevilling i alt
8.880.000 kr.
Merforbrug

699.128 kr.

Merforbruget på ca. 8 % skyldes især større udgifter end forudsat
til bortskaffelse af forurenet jord, og større udgifter end forudsat til
asfalt, især til opretning af sporkøring i den eksisterende kørebanebelægning, og udskiftninger af cykelstibelægninger i vejens nordside.
Til finansiering af merforbruget kan der peges på nedenstående
emner:
Fra anlæg af rundkørsel på Hørsholm Kongevej ved Ubberødvej er
der 284.732 kr. uforbrugte midler, og det foreslås, at dette anvendes
til delvis dækning af merforbruget på Birkerød Parkvej. Herefter
mangler der finansiering af 414.396 kr.

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

MTU-ØKU-BYR
2004/00516 - D
LEH
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Til projekter efter Trafik- og Miljøhandlingsplanen 2004 resterer et
frigivet budgetbeløb på ca. 300.000 kr., som er forbeholdt stikrydsning på Vestervang.
Til projekter efter Trafik- og Miljøhandlingsplanen 2005 er der afsat et budgetbeløb på 1 mio. kr.. Heraf har Økonomiudvalget den
28. juni 2005 anbefalet frigivelse af 850.000 kr., og sagen skal behandles på Byrådsmødet den 17. august 2005.
Økonomiudvalget tiltrådte i nævnte møde gennemførelse af følgende projekter efter Trafik- og Miljøhandlingsplanen:
Evaluering af hastighedszonerne i områderne
omkring Birkerød Sø og omkring Nørrevang

100.000 kr.

Deltagelse i diverse trafiksikkerhedskampagner

50.000 kr.

Etablering af ekstra busbump på Biskop Svanes
Vej samt udførelse af supplerende hastighedsmålinger med henblik på endelig godkendelse
af denne hastighedszone

70.000 kr.

Etablering af en oplukkelig spærring i ”Hængekøjen” samt etablering af stoppesteder i bymidten
for telebussen

250.000 kr.

Nødvendige foranstaltninger for at kunne
gennemføre buskørslen i Ubberødområdet
samt planlægningsarbejder i forbindelse med
at tilrette kørselsopgaven.

200.000 kr.

Annoncering mv. af telebusordningen
Etablering af en stiovergang på Vestervang
I alt

75.000 kr.
300.000 kr.
1.045.000 kr.

På vejområdet i øvrigt er der afsat midler til følgende anlægsopgaver, som endnu ikke er igangsat:
Parkeringsbane på Datavej
Asfaltarbejde på Biskop Svanes Vej 33-35
Asfaltarbejde på Byagervej 153-173
Asfaltarbejde på Byagervej 175-195

300.000 kr.
300.000 kr.
280.000 kr.
265.000 kr.

For asfaltarbejderne (i forbindelse med nedklassificering af de 3 offentlige veje) er der dog indgået aftale med Pankas.
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Da der er en forventning om, at de nævnte anlægsarbejder gennemføres, kan forvaltningen ikke anbefale at finansiere merforbruget
ved at udskyde disse anlægsarbejder, og det foreslås derfor, at det
resterende merforbrug på 414.396 kr. afholdes af det på budget for
2006 afsatte beløb på 1 mio. kr. til projekter efter Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Forslag til beslutning

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
1. at anlægsregnskabet for ombygningen af Birkerød Parkvej godkendes, og
2. at merudgifterne finansieres dels med 284.732 kr. fra anlæg af
rundkørsel på Hørsholm Kongevej og dels med 414.396 kr. af
det på budget for 2006 afsatte beløb på 1 mio. kr. til projekter
efter Trafik- og Miljøhandlingsplanen

Fagudvalgets
beslutning

Tiltrådt.

Økonomiudvalgets
beslutning

Borgmesteren foreslog:
1. at regnskabet godkendes, idet det konstateres, at den del af merforbruget, der belaster regnskab 2005, udgør 289.000 kr.
2. at finansieringen af merudgiften sker indenfor det samlede anlægsbudget.
Forslaget blev godkendt.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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Anskaffelse og implementering af Microsoft Office 2003,
frigivelse af anlægsmidler

Indledning

Økonomiudvalget godkendte den 6. april 2004 IT strategi og handlingsplan for 2004-2006, herunder at Birkerød Kommune overgår
til Microsoft Office 2003.
Anskaffelse samt implementering af Microsoft Office 2003 kontorpakke har midlertidigt været sat i bero, indtil kommunesammenlægningen var godkendt.

Retsgrundlag

-

Sagsfremstilling

Kommunes nuværende Microsoft Office 97 kontorpakke er utidssvarende og hindrende for udnyttelse af integrationen med kommunes øvrige fagsystemer. Samtidigt meddelte KMD i juli 2004, at
KMD ikke længere understøtter Office 97, hvilket allerede i dag
medfører at nyere fagsystemer fra KMD, og øvrige leverandører,
ikke kan anvendes eller integreres til kommunes nuværende kontorpakke, Microsoft Office 97.
Efter endt implementering vil anvendelsen og udnyttelse af den nye
kontorpakke, tilføre kommunens medarbejdere et mere moderniseret IT værktøj. Samtidig etableres muligheden for at udnytte og optimere integrationen til øvrige fagsystemer.
Søllerød Kommune har valgt at påbegyndt installation af Office
2003, som en nødvendig forudsætning for at kunne ibrugtage, deres
ESDH system, Acadre. Office 2003 forventes at være kontorpakken i Rudersdal Kommune.

Økonomi/Personale

De samlede omkostninger til anskaffelse og implementering af
Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint samt Outlook) udgør kr.
967.000.
Hovedudgiften udgør indkøb af licenser. IT har beregnet at der skal
erhverves 262 standard licenser og 187 stk. uddannelse/institutions

Sagsgang
Sagsnr.
Sagsbehandler

ØKO-BYR
2005/00890 - D
JFR
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licenser. Købet af licenser er baseret på Microsoft Select Aftale. En
meget fordelagtig prisaftale under SKI (Statens og Kommunernes
Indkøbsforening), der er baseret på indkøb af en vis volumen i en 3
årig periode.
Undervisning
IT har afsat et budget til kurser, workshop samt specielle superbruger kurser i Office 20003, på samlet 220.000 kr. Undervisnings
budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i at sikre de bedste forudsætninger for medarbejderne i at kunne betjene og anvende de
nye Office programmer.
Konsulentbistand til skabeloner samt integration
Til tilretning af fælles skabeloner samt integration (Word og Excel), til ESDH samt øvrige fagsystemer er der afsat 150.00 kr. til
ekstern konsulentbistand.
Økonomi
Ydelse
Uddannelse
Licenser (uden SA1)
Konsulentbistand (tilretninger og integration)
Total

Pris
220.000
597.000
150.000
967.000

1)

SA=Software Asurance. Tillægsforsikring, således at der løbende kan foretages
opgraderinger.

Finansieringen til anskaffelse og implementering af Office 2003
anbefaler IT finder sted ved frigivelse fra anlægsbudgettet, digital
forvaltning.
Statusopgørelse over anlægsbudgettet, digital forvaltning.
Beskrivelse
Formål
Anlægsramme
Digital forvaltning
Frigivet, Byrådet 10.maj
KMD konverteringsaftale
1.rate
Frigivet, Byrådet 10.maj
Fiberforbindelse
Frigivet, Byrådet 10 maj
IT projektmedarbejder
Til rådighed

Forslag til beslutning

Beløb
3,000
- 1,100
- 0,77
- 0,350
1,473

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:
1. At anskaffe og implementere Microsoft Office 2003
2. At finansieringen på kr. 967.000 sker ved frigivelse fra anlægsbudgettet, digital forvaltning.
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beslutning

Indstilles til Byrådet.
Bo Brandt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådets beslutning

Godkendt.
Torben Vigh (V) deltog ikke i sagens behandling.
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