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JÆ GERSPRIS KOM M UNE
Ø K O N O M IU D V A L G E T

D e t m eddeles herved, at der afholdes økonom iudvalgs
møde

Mandag, d. 19.9.88, kl. 09.00
på Jæ gerspris rådhus, u d v alg slo ka le.il, med følgende
D A G S O R D E N

:

1.
j.

nr .

17

o l 21

ansøger om eftergivelse af restskat for ind
komståret 1987 kr. 1 .915,-,
Jr. n r .: .

.

Bosvaret
Strien liI: SfrtyT'
2.
Jr.nr.
Kommunes likvide beh.

13-1-8-1988

pr. 01. 09.88.
V//

^

Giro,........... .......... kr.
1.3 mill.
II
Il
Check.' ...... '......
83. 5
II
Anfordring og tidsindskud, II
5. 4
kr. 30. £ mill.
Obl.beholdn.
Il
II
(kursverdi ult 87)
1.8
kr. 31.8 rni 1 1
Heraf vedrører:
Kloakforsyningsandel... . . . kr. 39. 1 mill.
II
II
Vandforsyningens andel
11.1
II
Renovat ionsordningens and 1 "
£. 8
II
I
I
Kirke skat + afa ifter.
1. £
kr. 54. £ mill.
Likvide aktiver
primo 1988
Likvide aktiver
primo 1.9. 88

Budgetteret forbrug 1988

kr. w>8.O mill.
II
Il
31.8
kr.
6. £ mill.
kr.

18. 0 mill.

Basvaret:_
&•___ 4:1«

.,

.■ 1 »..

ff

jour.nr..

13-1

Budget 1989 til 1992 - 2. behandling.
Byrådet vedtog den 6. september 1988
at oversende budgetforslaget for 1989
til 1992 til 2. behandling.
Drift/refusion
Budgetforslaget udviser følg.hovedtal:
Konto 00
Udgift
byudvikling
10.104/300
Konto 01
forsyning
2.065.800
Konto 02
vejvæsen
4.748.200
Konto 03
undervisning
43.151.200
Konto 05
socialvæsen
168.921.300
Konto 06
administrat. 23.527.500
I alt
252.518.300

Indtægt
11.964.1002.388.800--------------------- 7^
5.7004.222.50095.462.300258.400114.301.800-

Byrådet vedtog på mødet den 6. septem
ber 1989 at meddele en tillægsbevil
ling på kr. 150.000 til
"Rosariet".
Tillægsbevillingen får også virkning i
1989, hvorfor økonomiudvalget indstil
ler dette ændringsforslag til godken
delse.
Anlæg
Budgetforslaget udviser følg.hovedtal:
Konto 00
byudvikling
Konto 01
forsyning
Konto 02
vejvæsen
Konto 03
undervisning
Konto 05
socialvæsen
Konto 06
administrat.
Ialt

Udgift
12.525.700
o

Indtægt
9.400.000-

0

0

3.425.000 '

*0

0

0

0

0

1.000.000
16.950.700

0
9.400.000-

Renter/afdrag
Budgetforslaget udviser følgende:
Konto 07
renter

Udgift
605.000

Indætgt
-1.335.000

fortsættes

Jr. Hr.:

&<23V«ret:

fortsat....
Konto 08.55
afdrag
Ialt

Udgift
659.400
1.264.400

Indtægt
_________ 0
-1.335.000

Finansforskydninger
Konto 08
Udgift
finansforskydn.5.261.200
Ialt
5.261.200

Indtægt
44.90044.900-

Finansiering
Budgetforslaget- udviser følgende:
Konto 08
finansiering
Ialt

Udgift
7.714.000
7.714.000

Indtægt
157.412.400157.412.400-

Budgetforslag udviser ialt:
Konto 00-08

Udgift
283.708.600

Indtægt
279.824.100-

Ovennævnte betyder et forbrug af li
kvide midler i 1989 på kr. 3.884.500.
\/a>
f Kommunal udskrivningsprocent.
Udskrivningsgrundlaget for 1989 er be
regnet på baggrund af ca. 95% af selv
angivne indkomster for 1987.
Grundlaget
for 1987 er beregnet til
497.870.000
kr. Hertil er lagt stig
ningerne
fra 1987-1988 + 8% og fra
1988-1989 +6%.
Endvidere er den korrigeret for be
folkningstilvækst .
Ialt udviser
udskrivningsgrundlaget
for 1989 576.574.000 kr.
0,1%
1,0%
18,5%
19,5%

giver
giver
giver
giver

576.600
5.765.700
106.666.600
112.432.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Udskrivningsprocenten for 1988 er
fastsat til 18,5.

4.

jour.nr.

13-1

Grundskyld m.v.
For budgetåret 1989 er vurderingen pr.
1.
januar 1988 lagt til grund for be
regning af provenuet.
Grundskyldspromille:
I 1988 er grundskydlspromillen fastsat
til 16.
De afgiftspligtige grundværdier pr. 1.
januar 1988 er 968.750.000 kr.
0,1
1,0
16.0
20.0

promille
promille
promille
promille

giver
giver
giver
giver

96.900
968.800
15.500.000
19.375.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- grundværdi:
Grundlaget
for 1989 er 44.969.600 kr.
For 1988 er promillerne fastsat til 16
for statsejendomme og 8 for andre
ej endomme.
16.0 + 8,0 promille giver
18.0 + 9,0 promille giver
20.0 + 10 promille giver

726.400 kr.
817.200 kr.
908.000 kr.

Promillen for øvrige ejendomme fast
sættes til halvdelen af promillen for
statsejendomme, dog max. 10.
Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- forskelsværdi:
Promillen kan fastsættes til max.
5
som vedtaget
for 1988.
Beregningsgrundlaget er 31.445.700 kr.
5,0 promille

giver

157.200 kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme:
Promillen kan fastsættes til max. 10
som vedtaget for 1988.
Beregningsgrundlaget er 122.311.600 kr

10

promille

giver

1.223.100 kr.

Kirkeskat 1989
I skrivelse af 28. juli 1988 fra
Frederikssund Provstiudvalg med
deles det, at der til lokale
kirke- og præstelønningskasser
skal bruges ................. kr. 3.285.975
hertil kommer landskirkeskat ... kr.

643.400

I alt ...................... _kr1_3.929.375
Forventet beholdning ultimo 88

kr. 1.120.000

Ved udskrivningsgrundlag for 1989
på 518,4 mill. kr. opnåes følgen
de provenu:
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%

.......................
.......................
.......................
.......................

kr.
kr.
kr.
kr.

4.665.000
4.147.000
3.628.000
3.110.000

For 1988 er kirkeskatteprocenten 0,6.

23

jour.nr.
Forældrebetaling - daginstitutioner.
Socialudvalgets indstilling vil blive
fremsendt for økonomiudvalgets møde.

s
Jr.nr. 17-4-1-1988
Vedr. ejendomsmæglers medvirken ved salg
af
kommunale ejendomme (lejeboliger)
industrigrunde.
Økonomiudvalget, den 29.8.88.
Kommunen henvender sig til Ole Hansen.
Herunder vedr. salg af Ahornvej 3.
Vedt. salg af kommunale ejendomme.
J v f . økonomiudvalgets møde d. 29-8-88,
pkt.

12 har forvaltningen rettet hen

vendelse

til ejendomsmægler Ole Hansen.

Det indstilles,

at borgmesteren bemyn

diges til at godkende de i evnt.
seddel anførte salgssum.

slut

Bemyndigelsen

skal ses' på baggrund af den tid der'vil
kunne være fra slutseddel er udfærdiget
til endelig godkendelse i byrådet.

Dag og å r

Mand. 19.9.88
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Ombygning af inspektørbolig - Kragebakken.
Som drøftet på budgetseminariet d. 16.8.88
skal der ske en ombygning af inspektørbolic
en på Solbakkeskolen til etablering af
25 fritidshjemspladser på Kragebakken.

Institutionsleder Torben Olsen fremsender
en råskitse, idet han anfører, at hverken
forældrerådet ved Kragebakken eller sikker
hedsgruppen har været involveret på nu
værende tidspunkt. Torben Olsen har ved
lagt en beskrivelse af de foreslåede om
bygninger. På baggrund af dette materiale
har teknisk forvaltning ved Hans Erik Jen
sen fremsendt følgende økonomisk opstillinc
Renovering af 105 m2 kælder kr.
Ombygning af 105 m2 stueetage
+ 82 m2 1. sal
kr.
Tilbygning af ca. 40 m2
kr.
Etablering af legeplads, hegn
m.v.
kr.
Ialt

ly.

:.n;svnrut:
Sarien til: SoC.

210.000,
748.000,
560.000,
270.000,

kr.1788.000,

Beløbet er incl. moms og omkostninger.

Fra institutionens side har man anført,
at en del af græsarealet mellem den gamle
institution og grusbanen på sportsanlægget
kunne inddrages til legeplads. Det bemærke
at inddragelsen af dette areal ikke har
været drøftet med skolen.
I forbindelse med budgetseminariet- d. 22.6. •.
1988 havde socialforvaltningen anført, at
man i forbindelse med ændring af inspektør
boligen til fritidshjemspladser ville anslå—
en anlægsudgift i 1988 på kr. 200.000,samt etablering med kr. 180.000,-.
—
Driftsudgifterne er anslået efter Møllegårc
skolens budget og fremkommer således:
—
Udgift pr. år kr. 1.627.400,- x 25 813.700
50
forældrebetaling 25 x 876 x 12
262.800
55,0.900
Man anmoder om økonomiudvalgets stilling
tagen til, hvorledes ombygningen af inspek
tørboligen skal foregå.
Med hensyn til etablering af 20 børnehave
pladser i børnehaveklassens lokaler er der
påny rettet henvendelse til kulturel udvalg
og anmodes om disse lokaler.
forts....

fortsat
)riftsudgifterne ved oprettelse af 20 bør
nehavepladser fremkommer således:
;svarende til Parkvejens børnehave)
Jdgift pr. år 1.446.600 x 20
40

723.300

forældrebetaling 20 x 1.052 x 12

252.480
470.820

{erudover er der anlægsudgifter og etable
ringsudgifter .

J .n r . 27-2
Samarbejde om opførelse af et nærcenter
ved’Jægerspris Brugsforening.
A. Jespersen & Søn fremsender skrivelse
af 29. august 1988, hvori man tilkende
giver at man er interesseret i at opføre
et lokalcenter på kommunens grund på
hjørnet af Møllevej og Møllehegnet.
Ilosvn ret:
Centret kan f.eks. disponeres som vist
på en i sagen vedlagt plan og være i to
etager med butikker og liberalt erhverv.
For at ovennævnte kan realiseres vil man
foreslå, at der efter en nærmere forhand
ling indgås aftale, som bl.a. indeholder
følgende overskrifter:
1. Kommunen giver AJS option på grund
en veder ladsfrit i en aftalt tids
periode .
2. Kommunen'og AJS afholder*i fælles
skab udgiften til en detailhandels
analyse for afklaring af, hvilke
virksomheder, der mangler i Jægers
pris .
3. AJS markedsfører derpå centret og
udlejer det.
4. AJS finder investor og opfører een-,
tret i totalentreprise.
31. august 1988: Teknisk udvalg fremsend
er sagen til videre drøftelse i Økonomi
udvalget. Under henvisning til e v t . fore
stående forhandlinger stilles ansøgning
fra REGNBUEN om midlertidig arealanvend
else i bero.

til:

J.nr.

28-30-17

Matr.nr. 9 DZ af Neder Dråby.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til
ekspropriationbeslutning for så vidt an
går passage af kloakledning henover
matr.nr. 9 DZ af Neder Dråby tilhørende
Der har været ført indledende forhand
linger med
som igen skulle
føre forhandling med udstykningsherren
af Kignæsgården til opførelse af 16 bo1iger.
Da man nok må forudse at disse forhand
linger ender uden resultat, må ekspro
priation anses for den endelige løsning.
27.7.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med
indstilling om, at der herefter foretages fornøder
ekspropriationsbeslutning.
Byrådssekretariatet d. 5/8-88:
Dines Jørgensen og Co. A/S fremsender ud
skrift vedr. forlig indgået den 4. aug.
1988.
Til stede var: Johan OLsen
Sv. Åge Mortensen
Karl Larsen
Viggo Wedege'
Aftalens indhold:

2

3

J .n r . 28-31-2
Matr.nr.

7 BG af Neder Dråby.

'StW

NESA fremsender kopi af tilbud til bolig
fonden SDS for så vidt angår elforsynings Jr. nr.:
anlæg og belysningsaniæg på Fyrreknolden
Besvaret:____
Jægerspris etape 4.
Der ønskes kommunens godkendelse af be
lysningsanlægget mod samtidig tilkende
givelse om en e v t . kommunal overtagelse
af driftsudgifterne.
I bekræftende fald ønskes tidspunket for
overtagelsen angivet.
31.8.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet amn indstiller foruden projektets godkendelsf
at kommunen overtager de med belysningsanlægget
forbundne driftsudgifter- og med overtagelse pr.
1.12.1988.

J.nr. 63-3-1
Kloak S y d .
27. juni 1988 afholdes licitation på
etaperne H8, D7 og D 8 .
, .
''tø?
licitationsresultater og de heraf affødte
indstillinger vil forelægge på udvalgets B e s v a r e t :_______
møde.
iftoort till

29.6.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til efterretning
for ØK-udvalget, idet man kan meddele, at TEKNISK
UDVALG har godkendt følgende entreprenører og til
bud:
D.7.
Dalvejens Entreprenørforretning - 2_.o32.835.~
incl.moms
D.8. - H.8.:
Druedalsvejens Entreprenørforr.
1.6o8.o83,2o incl. moms (D.8)
1.383.492,90 incl.moms (H.8)

Dag og år.
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J .n r . 63-3-1
/3
Kloak Syd

etape D.2.

(3 ^

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender
aftaleseddel nr. 1 (Dalvejens Entreprenør
forretning) ref. til byggemødereferat nr.
33 og omfattende levering af diverse ma
terialer til ialt k r . 1.325,30.
besvaret:*27.7.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalqet
med anbefalig og til videre registrering.

...

$«qen til.*

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape D.3.

^

Fa. Dines Jørgenden & Co. fremsender af-»
taleseddel nr. 2 ref-. til byggemøderefe
rat nr. 13 pkt. 05 - 9 på k r . 1.752,vedr. etablering af en øl25 cm brønd ved
krydsning af afløbsgrøft.

r. ne.:\
><ssYaret:_
>agøn til:

1.6.1988:
Teknisk udvalg / godkendt
Videresendes til ØK-udvalget til registrering.

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - Etape D.6

°

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af
taleseddel nr. 1 vedr. retableringsarbej
der ved Svalevej 19 - ref. til byggemøde
nr.:..__t ø j
referat nr. 14 - pkt. 05-6.
— ....
Omfattende levering af grus til ialt k r . 1 svaret:,.. ,
1.370,00.
29.6.1988:
Teknisk udvalg/godkendt.
Videresendes til ØK-udvalget til registrering.

\ »oeri

tilb

J .n r . 63-3-1
/5
Kloak Syd - etape D.12.
G r f . SKEHØJ fremsender skrivelse af 10.
juli 1988/ hvori man ansøger om refusion
osyorot
af udgifter til ny pumpe samt el udgifter fe
til;
i forbindelse med det under foreningen
værende kloakanlæg.
Dette er forudsat inddraget under Kloak
Syd i 1989/ hvorfor man venligst anmoder
kommunen om at afholde de samlede ud
gifter på ialt kr. 19.335/32 incl. moms.
27.7.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalqet
med anbefaling f.s.v. angår fornøden tillægsbevil
ling .

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H . 7 .
Fa. Dines Jørgensen og Co. fremsender
aftaleseddel nr. 1 (Dalvejens Entrepre ir. nr.:
nørforretning) ref. til byggemødereferat tlesvaret
nr. 32 og omfatter levering af diverse
materialer og ekstraarbejder til ialt:
kr. 18.164,95.
*
27.7.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling og til videre registrering.

Dag og ar:

Mand. 19.9.88

/S
J.nr. 63-3-1
Kloak Syd/ etape H 7 .
Tirsdag, den 2. august 1988 blev de af
kloakanlægget berørte arealer på m a t r .n r .
1 A af Oreb jerg Hovedgård besigtiget i med
Besvaret:
hensyn til afgrødetab.
Deltagere i besigtigelsen var udvalgs med
lem Svend Åge Mortensen, gdr. Claus Palsbøll og ingeniør V. Wedege.
På ca. 1/3 af arealet har der ikke kunnet
sås i 1988, og på resten var der kun en
meget ringe byg-afgrøde. Der skulle have
været sået rug på hele arealet, ialt ca.

22.000 m 2.
Der blev aftalt en erstatning for
16.548 m 2 på k r . 1,01 ialt kr. 16.713,48.
Samtidig aftaltes det, at "hullet" på
marken gerne på opfyldes yderligere og
gdr. Claus Palsbøll lader et kørespor stå
fra vejen og ned til "hullet" ved efter
årsarbejdet på marken. Opfylden må dog
ikke indeholde sten m.v. og det nuværende
"hul" renses for sten, rørstumper m.v.
inden yderligere tilfyldning foretages.
For kørespor og opfyldningsareal betales
ikke yderligere erstatning for afgrøde
m.v. Såfremt tilkørselsvejen gennem skov
en ødelægges væsentlig skal der retable- ■
res med sten/grus.
Der ønskes udvalgs og byråds godkendelse
af det opnåede forlig.

31.8.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget me
anbefaling.

S a g e n til:

Biaa nr.
2 0 2 2
Formandens
initialer:

A
J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H8 .
I forbindelse med afholdt åstedsforret
ning den 11. august 1988 foreligger for
handlingsresultat til udvalgs og byråds
godkendelse.
JkasW.iret:__
■
Åstedsforretningen er en videreførelse
arion til:
af en den 4. juli 1988 afholdt forretning
og omfatter nedenstående grundejer
L b .n r . 7 .
Matr.nr.

23 B af Dalby

kr. 500,00
Samtidig med byrådets godkendelse af det
opnåede forlig skal der foretages den for
sagen nødvendige endelige ekspropriations,
beslutning.
31.8.1988:
Teknsik udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget me
anbefaling.

j—

Dag og år.

Mand. 19.9.88
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J .n r . 72-5-1
20

Det grønne system på Tørslev Hage.
GENDAN A/S fremsender den 16. august 1988 r. nr.
redegørelse for hvilke udgifter, der ik iflsvarot:
ke er omfattet af forsøgsbudgettet for
»anen til:
genanvende1sesrådet.
Dækket af forsøgsbudgettet.
- Indkøb og uddeling af sækkestativer og
køkkenstativer
- Udarbejdelse og uddeling af informa
tionsmateriale
- Forsøgstilrettelæggelse og evaluering.
Eksempler på forhold der ikke er dækket
af forsøgsbudgettet:
- Indkøb og uddeling af papirposer til
den sidste del af forsøgsperioden
(1. oktober 1988 - 1. oktober 1989).
DKK 3.600 excl. moms.

- Ekstrapris for afhentning af 125 1 røde
sække.
DDK 2.340/år excl. moms.
De 2 udgiftsposter har ikke kunne inde
holdes i det forsøgsbudget som Miljø
styrelsen har bevilget tilskud til. Det
te hænger sammen med, at Miljøstyrelsen
anser udgifterne til disse poster som
dirftsudgifter, hvilket man ikke kan
støtte.
Gendan er d.d.
søget i øvrigt
rekte udgifter
slutningen den

ikke bekendt med, at for
skulle medføre andre di
for kommunen frem til af
30. september 1989.

I .øvrigt meddeles det, at sorteringen på
Tørslev Hage er meget fin. Den er mindst
på samme niveau som for enfamiliehus-,
standene under forsøget med disse.
forventer, at dette hænger sammen med
den ændrede information til husstandene,
jfr. det den 2. august 1988 fremsendte
materiale.
Teknisk udvalg 31.8 .8 8 . Teknisk udvalg anbefaler
merudgiften overfor økonomiudvalget, forholdet
indbygges i renovationstaksterne.

J .n r . 82-1
0

*6
Fælles affaldsplanlægning
På bestyrelsesmøde i selskabet den 12.
august 1988 behandlede bestyrelsen et
forslag fra AFAV's permanente tekniker
gruppe om at kommunerne indgår i en fæl
les affaldsplanlægning omkring AFAV I/S. <7
Kommunerne skal som bekendt i henhold
til loven lave en affaldsplanlægning ind
en 1. maj 1989 i henhold til Miljømini
■V. nr.:
steriets bekendtgørelse nr. 428 af 19.
B esvaret:
juni 1987.
Bestyrelsen var positiv overfor et fæl
les tiltag, da det jo bl.a. vil medføre
færre omkostninger til interessentkom
munerne i forhold til, hvis hver enkelt
kommune entrerer med et rådgivende firma
På baggrund heraf anbefaler bestyrelsen
interessentkommunerne at lade Rådgivende
ingeniørfirma Carl Bro A/S forestå en
fælles affaldsplanlægning omkring AFAV.
Der er udarbejdet et groft oplæg fra Carl
Bro, der vedlægges. Af dette fremgår det,
at de samlede omkostninger skønsmæssigt
udgør ca. 1,4 mill. kr. excl. moms. Om
kostningen tænkes delt ligeligt mellem
de 8 kommuner, svarende til ca. 175.000
k r . pr. kommune.
Samtidig hermed er rådgiveren anmodet om
at fremkomme med et detaljeret projekt,
som herefter kan behandles af den kommu
nale teknikergruppe med henblik på en
endelig behandling på AFAV's næste be
styrelsesmøde den 30. september 1988.
Projektet vil også fastlægge de økonomi
ske forhold præcis.
D a (sagen haster og planlægningen skal af
sluttes til 1.' maj 1989 ,' anmodes interes
sentkommunerne om, hurtigst muligt og
inden 30. september 1988, at tilkendegive
hvorvidt de er interesseret i at deltage
i en fælles affaldsplanlægning.
Teknisk udvalg 31,8 >8 8 . Teknisk udvalg anbefaler
overfor økonomiudvalg og byråd, at deltage i en
fælles planlægning på det af Carl Bro A/o skitse
rede grundlag, dog med forbehold for forslaget
vedr. ligelig fordeling af udgifterne.
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J .n r . 27-2

£

Af faIdsplanlægning.
Den 15. juli 1988 er indgået forslag
til affaldsredegørelse for Hovedstads
regionen 1988. Forslaget er godkendt på
Hovedstadsrådets møde den 17. juni 1988
med henblik på udsendelse i en offentlig
Ir, n> .*
.
hedsperiode der slutter den 1. oktober
1988.
Dusva ret'Eventuelle bemærkninger til affaldsrede- S * n e n
gøreisen, skal fremsendes til Hovedstads
rådet inden 1. oktober 1988.
Samtidig med udsendelsen af affaldsredegc
elsen indbyder Hovedstadsrådet til et
orienteringsmøde for kommunerne i
Frederiksborg amt der afholdes mandag
den 15. august 1988 kl. 09.30 i amtsråds
salen, Amtsgården, Kongens Vænge, Hille
rød .
Mødet forventes at vare ca. 1 1/2 time
Der kan maximalt tilmefdes. 3 deltagere,
fra hver kommune.
TEKNISK UDVALG, 27.7.1988: Svend Åge
Mortensen deltager i mødet den 15. au
gust 1988.
Formanden kontakter Darly Larsen og Jan
Ohlsson vedr. e v t . deltagelse i mødet.
&H.8 -<33.
Forslag til udtalelse til Hovedstadsråd
et forventes at foreligge til mødet den
31. august 1988
Teknisk Udvalg 51*8*88 Forslaget godkendt og
anbefales overfor byrådet.

*

:
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Ansøgning om fritagelsen for vandafled
nings bidraget .

t
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^©svaret:_____
^ g em til :_
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J .n r . 82-1

Ansøgning om fritagelse for betaling af
lossepladsafgift i forbindelse med op
rydning på loppemarkedet i Dalby.
Formanden Kent Ustrup, Dalby Idrætsfor
ening skriver således

2
S/ s*
Jr. nr.:

vy *

B e s v a r e t : --------"Gennem vognmand Søren Henriksen Kul
huse har vi modtaget affaldsdeklaration
ti ll.
i forbindelse med bortkørsel af restef
fekterne fra loppemarkedet i Dalby.
Gennem de snart 20 år der har været af
holdt loppemarked -• et marked der for
søger at skaffe penge til kommunens unge
har vi aldrig betalt for at aflevere
resteffekterne på lossepladsen.

Tilmed er vi særdeles overrasket over
regningen, idet vi på opfordring fra
teknisk forvaltning lavede en aftale med
Poul på lossepladsen om, at vi blot kun
ne komme med "tingene" u/b som tidligere
år.
Vi håber teknisk forvaltning vil se på
sagen med positive øjne til gavn for de
unge idrætsfolk."
Lossepladsafgiften andrager k r . 1.500,00.
Teknisk udvalg 51.8.88, Forvaltningen undersøger,
om regningen er betalt. Hvis den ikke er betalt
annulleres den. Hvis den er betalt oversendes
sagen til økonomiudvalget med henblik på refusior
8.9.88 talt med idrætforeningens kasserer
Nina Andersen

Vedkommende har

udtalt at regningen oprindelig er betalt af vogn-manden, hvorefter idrætsforeningen har refunderet
vognmanden beløbet. Sagen oversendes herefter til
økonomiudvalget.

P
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j o u r .n r .

Årskursus på Danmarks
Sygeplej ehøj skole .
Afdelingssygeplejerske Jytte Jensen,
plejehjemmet De Tre Ege, og sygeple
jerske Lissie Rosenager, stedfortræder
for hjemmeplejelederen, ansøger begge
om tjenestefrihed med løn i tiden
1.9.1989
til 1.6.1990, idet de begge
ønsker at ansøge om optagelse på Dan
marks Sygeplejehøjskole.
Forstander
fale det
har været
jerske i 9

Kirsten Østergård kan anbe
ansøgte, idet Jytte Jensen
ansat som afdelingssygeple
år.

Hjemmeplejeleder Hanne Jørgensen kan
ligeledes anbefale Lissie Rosenagers
ansøgning,
idet denne har været ansat
8
år, og er lederstedfortræder.

Socialudvalget har på sit møde den 26.
4.1988
ikke kunne anbefale Lissie Ro
senagers ansøgning, såfremt det betød
en udvidelse af budgetrammen for 1989.
Socialudvalget har på sit møde den 9.
august
1988 besluttet, at Jytte Jen
sens ansøgning kunne anbefales,
men
kun såfremt man ej heller her udvidede
budgetrammen.
Socialinspektøren,
1988:

den

5. september

Jytte Jensen og Lissie Rosenager er
begge medarbejdere,
der værdsættes
højt.
Man er således meget interesse
ret i at fastholde begge medarbejdere.
Det er derfor væsentligt, at der til
bydes begge en relevant videreuddan
nelse,
som årskursus på Danmarks Sy
geplej ehøj skole.
Socialinspektøren kan imidlertid ikke
pege på muligheden for at afholde ud
gift til to
lønninger i perioden
1.9.198$ til 1.6.1990 indenfor de af
stukne budgetrammer for 1989.
Det anbefales dog stærkt, at man
tilkendegiver overfor de to ansøgere
at man på et senere tidspunkt vil
ti lbyde den ansøgte uddannelse.

forts....

9 -

Jr.
B e s v a re t:

_______

Sanen t i l : '****£

fortsat....
5.9.1988 social-og sundhedsforvaltnin
gen:
Fremsendes til økonomiskforvalt
ning med anmodning om påtegning.
fkonomisk forvaltning d, 9/9-1988«
Ingen bemærkninger.

1
—^
T I L

jour. nr. •„ 11-6-2
O R ’I E N T E R I N G

Vedr, arbejdstidsnedsættelsen 1.09.88.
Økonomiudvalget vedtog på sit møde d.
11.04.88, at der "Ved forhandling til
stræbes regulering af samtlige deltids
ansattes timenormering således, at løn
ningerne stort set forbliver uændrede.
De stående udvalg fastlægger og godken
der institutionernes nye åbningstider"
Siden har der pågået forhandlinger om
reguleringer af timetallet for deltids
ansatte ud fra følgende kriterier:
1. at ingen måtte lide lønnedgang.
2. at ingen ændringer måtte bevirke
forringelser i ansættelsen.
De faglige organisationer har i nogle
få tilfælde været involveret, så som
B.U.P.L. og Husligt Arbejder Forbund.
Lønkontoret har arrangeret og deltaget
i møder/forhandlinger på de fleste in
stitutioner. Fagforbundene.er efterføl
gende blevet orienteret om resultatet.
Idet en stor del af det deltidsansatte
personale har arbejdstider på 15, 20
og 30 timer ugentlig er arbejdstidsæn
dringerne i forhold til mængden af del
tidsansatte langt fra dækkende for mer
udgiften ved overenskomstændringen.
Til orientering for udvalget kan omfan
get af timereduktionen pr. uge ses af
nedenstående oversigt:

forts

Dag og å r

Mandag, 19.9.88

Blad nr.

2027
Formandens
initialer:

Hj emmeplej e n :
Kontorpersonalet nedsat med ...1,46 ti
Hjemmehjælperne
"
" ..24,00 ti
Bibliotekerne:

—

Samtlige deltidsansatte ...... 3,32 ti
Gerlev børnehave:
Det pædagogiske personale .... 2,90 ti
Bakkegårdens børnehave:
Det pædagogiske personale .... 0,897 "

Parkvejens børnehave:
Ingen ændringer
Børnehuset "Regnbuen":
Pædagogisk pers. nedsat med...0,500 ti
"Kragebakken":
Pædagogisk pers.

"

" .. 1,820 ti

"Fémhøj":
Ingen ændringer.
"Vester Mose":
Pædagogisk pers. nedsat med.. 0,897 ti
Fritidshjemmet ved Sogneskolen:
Pædagogisk pers. nedsat med..

1,359 ti

Fritidshjemmet ved Møllegårdskolen:
Pædagogisk pers. nedsat med...0,923 ti

forts

fortsat
Støttepædagogkorpset:
En pædagog er nedsat m e d ..... 0,500 ti
Solbakkeskolen:
Rengøringspersonalet "

" .1,500 ti

Sogneskolen:
Skolesekretærerne nedsat med..1,850 ti
Rengøringspersonalet
"
11 ..1,500 ti
Møllegårdskolen:
Skolesekretærerne
Rengøringspersonalet

"
"

" .,0,890 ti
" ..1,500 ti

\
De Tre Ege:
Det'samlede nedsatte timetal.20,392 ti
Rådhuset:
Administrationen nedsat m e d . ..2,500 ti
_________ 68,708 TI
IALT REDUCERET MED

Besparelsen pr. uge udgør med en gen
nemsnitstimeløn efter skalatrin 15:
158013,00 x 68,708
52 x 38

=

5494.31 kr.

Pr år spares......... = 285704,12 kr.

Det bemærkes, at tidspunktet for æ n d - 1
ringerne strækker sig fra 01.09.88 til
01.01.89 på grund af varslingsregler
ne .
Hvad angår det timelønnede personale,
er arbejdslederne instrueret i, at de
skal tilrettelægge arbejdsplanerne, så
de svare til arbejdstidsændringen,
hvorved færre timer udbetales.

28

jour.nr. 77-4-2/88

Medlemsskab - Expo Dybendahl.
Expo
Dybendahl
er
et
kombineret
erhvers-/konferenceog hotelprojekt
som tænkes opført i Frederikssund kom
mune .
Projektet bygger på opbakning fra fir
maer m.v. i de omkringliggende 9 kom
muner .

Interessen måles
foreningen.

ved

medlemsskab

i

Medlemsskab koster kr. 2.000 og giver
ingen økonomisk forpligtigelse herud
over,
men på længere sigt har medlem
merne fordel ved anvendelse af facili
teterne.
Da Frederikssund og Slangerup kommune
er indmeldt spørges om Jægerspris også
ønsker et medlemsskab.

jour.nr.

77-7

Flg. foreninger og organisationer
ansøger om tilskud.
a) Kirkens Korshær
(afslag 21.9.87)
b) Dansk Røde Kors, Jægerspris afd.
(23.9.87 kr. 300,00)
c) Landsforeningen Evnesvages Vel
(12.10.87 kr. 300,00)

1
---1

jour. nr. ^*>1--)-

•

KOMMUNERNES LANDSFORENING:

Jr. nr.:

Besvaret:.
Sagen til:

Kommunalpolitisk information:
Nr. 1036 Opholdbetaling m.v. ved døgn25/8-88 ophold for børn og unge.
Nr. 1037 Kommunernes Landsforen.
8/9-88
delegeretmøde 9-10. juni 1988

Administrativ information:
Nr. 2108 Ændring af forhandlingsfor25/8-88 holdene på daginstitutions
området .
Nr. 2109 Pjece om ekspertsystemer i
25/8-88 kommunerne.
Nr. 2110 Miljøberedskab ved uheld med
farlige stoffer
25/8-88
Nr. 2111 1988-takster for de mellem
(amts)kommunale betalinger
8/9-88
for undervisning efter folke
skoleloven.
Nr. 2112 Fond til uddannelse af efter
uddannelse af kommunalt an
satte der er beskæftiget in
den for områderne teknik og
miljø.

Z%
S&A;

---

jour .nr .

lOJ2>- )f % %

Til orientering.
Kurser på Den Kommunel Højskole i
Danmark.
a) Kursus
"Kvinder i politik"
17.11- 19.11.1988
kr. 2.400,00
b) Konference "Uddannelse-EffektKultur"
24.11- 26.11.1988
kr. 1.720,00
c) kursus"Borgmesteren og kommunal
direktøren"
15.11- 17.11.1988
kr. 3.320,00
d) kursus "Medietræning"
25.10-27.10.1988
kr. 3.420,00

Der gøres opmærksom på at budgettet
vedr. kurser er overskredet for 1988.

32.

MEDDELELSER FRA:
a) formanden
b) øvrige medlemmer
C) Komm.dir.

33.

E V E N T U E L T
Mødet slut kl.

Poul Madsen,
borgmester.

Dag og år:
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Jr.nr. 11-20-6001-1988

3
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W
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A
Konsulent i Kommunernes Landsforening,
Carsten Egø Nielsen, fremsender den 11.
aug. 1988 forslag til gennemførelse af en
undersøgelse af organisationsstruktur
m.v. i teknisk forvaltning.
KL's takst for konsulentbestand udgør p t .
kr. 470,- pr. time excl. moms.
KOmmuneingeniør F 1 . K. Larsen leverer
sine bemærkninger til mødet.

3
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Økonomiudvalget, den 29 *8 #88.

‘
Z'/'SAAr

Undersøgelsen godkendes opstartet med
henblik på afslutning pr# 1.1.89.
Kommuneingeniørens bemærkning pr.
26.8.88 tages til efterretning.
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