PROCESPLAN FOR AKTIVOVERDRAGELSE (SPOR 2)

2021
Oktober*

2021
November

ZC fremsender
opgørelse over
aktiver med
angivelse af den
afskrevne værdi pr.
31. marts 2022

Møde i
arbejdsgruppen
med gennemgang af
opgørelsen og
vurdering af den
opgjorte værdi af
aktiverne.

* ZC er opfordret til at fremsende en
aktivopgørelse. Tidsplanen er med forbehold
for, at vi endnu ikke ved hvornår vi modtager
denne opgørelse.

2021
December-2022 Februar

Udarbejdelse og
fremsendelse af oplæg
til
aktivoverdragelsesaftale
til ZC.***

** Horten udarbejder udkast til
aktivoverdragelsesaftale mellem § 60Afællesskabet og ZC. Arbejdsgruppen leverer
input til aftalen.

2022
Marts - april

Underskrift og
indgåelse af
aktivoverdragelses
aftale mellem §
60A-fællesskabet
og ZC.***

*** Afhænger af endelig forhandling med ZC,
samt stiftelse af § 60A-fællesskabet.
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PROCESPLAN FOR STIFTELSE AF § 60A FÆLLESSKAB (SPOR 3)

2021
Oktobernovember

2021
Novemberdecember

Kommunerne
træffer politisk
principbeslutning
om etablering af §
60a-fællesskab*

Udarbejdelse af
udkast til vedtægter
for § 60afællesskabet**

* Der skal inden da være beregninger, der
dokumenterer, at de økonomiske krav efter
styrelseslovens § 60a (og revisorlovens § 1a,
stk. 1, nr. 4) er opfyldt

2022
Januar

Kommunerne godkender
politisk udkast til
vedtægterne

2022
Februar

Ankestyrelsen
anmodes om
godkendelse efter
lånebekendtgørels
ens § 14 og
orienteres om det
nye fællesskab

2022
1. april

Opstart § 60a
fællesskab

** Dette vil være en løbende proces mellem
Horten (Malene Graff) og repræsentanter for
kommunerne, evt. i regi af en nedsat
arbejdsgruppe
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PROCESPLAN FOR LEJEKONTRAKTEN (SPOR 4)

2021
Oktober*

ZC fremsender den
nuværende
lejekontrakt.

* ZC er opfordret til at fremsende
lejekontrakten. Tidsplanen er med forbehold
for, at vi endnu ikke ved hvornår vi modtager
denne.

2021
November

2021
December

2022
Januar

Møde i
arbejdsgruppen
med gennemgang af
lejekontrakten.

Evt. møde med udlejer
om overtagelse af
lejekontrakt eller
udarbejdelse af ny
kontrakt.

Udarbejdelse af evt. ny
lejekontrakt.**

** Horten udarbejder evt. udkast til
lejekontrakt mellem § 60A-fællesskabet og
udlejer. Arbejdsgruppen leverer input til
aftalen.

2022
Marts - april

Underskrift og
indgåelse af
lejekontrakt
mellem § 60Afællesskabet og
udlejer.***

*** Afhænger af endelig forhandling med
udlejer, samt stiftelse af § 60A-fællesskabet.
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