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Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde
mandag, den 11. februar 1980, kl. 14.00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II,
med følgende
D A G S O R D E N

1.

:

/ $ .

matr.nr. 7bq af Neder-Draaby.
I anledning af, at Boligfonden SDS inden længe
starter salget af helårsgrunde i ovennævnte udstyk
ning forespørger man om lov nr.213 af 4.6.1965 vedr
udstykkede parceller finder anvendelse i Gægerspris
kommune«
Såfremt loven finder anvendelse, anmodes om udste
delse af parcelsalgserklæring.

5.2.198o:
Teknisk udvalg finder ingen anledning til udstedel
se af parcelsalgserklæringer, idet ud stykningssa
gen rførst vil blive ekspederet, når fuld byggemode
ning er tilendebragt, sarnt at byggetilladelser
iflg.sædvanlig praksis først kan forventes udstedt
når landbrugsministeriets godkendelse af udstyk
ningen foreligger.
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matr.nr.7bg af Neder-Oraaby.
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I forbindelse med udstykning af .ovennævnte areal
fremsender fa Johs.Jørgensen og co de nødvendige
byggemodningsprojekter vedr. vej-vand og kloak.
I forbindelse med sidstnævnte projekt er der op
stået ønske om, at det dertil hørende ledningsan'
læg efter udførelsen overtages som offentligt an
læg*
Dette må imidlertid indebære, at kommunen i kon
sekvens af betalingsvedtægten selv forestår pro
jekteringen og udførelsen af kloakeringen, og
hvor kloakbidrag udregnes i fuld overensstemmelsi
med betalingsvedtægten.
Kloakbidraget udgør herefter følgende incl.moms:
Renseanlæg:
56 parceller a* lo,122.93 kr. =

kr,566,884,08

Detailkloak:
56 parceller a' 11.135.o3 kr, =

- 623.561.68

Regnvand:
56 parceller a ’ Boom

a ’ kr.lo,ll=

l/ejafvanding:
Qo3o m~ a* kr.2o,24 =

-7

452.928.oo
162.527,2o

Ialt kr.l*8c5.9oo,96
RolOgfoncJen SDS har et ønske om, at udføre bygge
modningen udbudsmæssigt som et samlet projekt,og
under hensyntagen hertil synes det rimeligt at
lade kommunens kloakprojekt udbyde som en integrt
ret del heraf0
£ • 2,198o:Teknisk udvalg indstiller følgende:

ad vand: Projekt herfor godkendt.
ad boligveje: Projekt herfor godkendt, dog såle
des, at der ved vejtilslutninger til Fyrrehegnet 1
og Svanernosevej udføres chaussestens overkørsler]
Boligvejene kan grundet deres specielle udform
ning som "stilleveje" ikke godkendes optaget som
offentlige veje, idet snerydning og alm. vedlige
holdelse vil blive alt for kompliceret.
ad. kloak: Det her udregnede kloakbidrag opkræves
når landbrugsministeriets approbation foreligger
med de på det tidspunkt gældende takster, men kar
om ønsket også indbetales nu med det her anførte
beløb, kloakanlægget anbefales optaget som offeni
ligt, hvilket også det udregnede kloakbidrag for
udsætter. En videre forudsætning må derfor være,
at kommunen ved sin egen rådgivende ingeniør ud
arbejder projekt og udbudsmateriale, men man fin
der det rimeligt, som i dagsorden anført, at det
te udarbejdes som en integrei’et del af det samle
de projekt.
ad projekter iøvrigt: Man forventer, at der til
udvalgets godkendelse fremsendes
l) projekt for Svanernosevejs forlængelse frern
til pkt. y( som benævnt i lokalplan 15 ).

fortsættes

/ .

fortsat.
Man vil her tage stilling til denne vejs optagel
se som offentlig.
2) projekt vedr. TV antenne anlæg,
3) El-forsyning samt vej-og stibelysning.
ad niveauplaner:
Forelægges ejendomsudvalget til videre bedømmelse
og godkendelse.
I
3.

Lokalplan 13 - Bakkegården.
Grundejerforeningen Thyrahøj fremsætter i skri
velse af 21 .1 .8o fornyede betragtninger omkring
TV-mast, vejtilslutning m.m.

.

5.1 198o:
Teknisk udvalg indstiller, at i spørgsmålet om
kring tilslutning til TV-mast må dette-ske på
samme vilkår som for lokalplanområdet iøvrigt.

*/U
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Vedr. Erhvervsarealer:
Idet fristen for tilbud på kommunens køb af arealer
til ovennævnte formål er udløbet, har man forhand
let med nedenævnte om forlængelse af frist for køb:
A. Proprietær G. Hørhave, er enig om princippet om
forlængelse af fristen for endnu en periode, men
formener, at forrentningen af købesummen skal
forhøjes til diskontoen +

3

B. Arne Larsen, ønsker ligeledes forrentningen for
højet til diskontoen +

3

%•

Endvidere forbeholder Arne Larsen sig, at den
sydlige halvdel hvorpå lian ejendom er beliggende
rykkes 5 meter længere mod syd, Herudover ønsker
han principiel tilladelse til på et evt* senere
tidspunkt, at lade denne parcel opdele i

2 par

celler, hvorfor han har anmodet om, at der i for
bindelse med byggemodningen af parcellen bliver
indlagt

2 kloakledninger*

/ lu

1C>
Ansøgning om tilskud til husholdningsskole

l/ v

T
6 j_

Forældrekredsen ved Sogneskolens 7. G
ansøger om samlæsning i fagene regning,
matematik, engelsk og tysk fra skoleåret
IS 80 / 8 I.
Der har været afholdt orienterende møde
i forældrekredsen med klassens lærere i
de omh. fag og en skriftlig afstemning
i sagen har givet følgende resultat:
13 forældre stemte for samlæsning
1
imod
Sogneskolens lærerråd har behandlet sagen i lærerrådsmødet den 14. jan. 1 9 8 o,
hvor man gik ind for undladelse af kur
susdeling for den kommende 8 . G, såfremt
de fra fælleslærerrådet stillede krav op
fyldes.
Skolekommissionen den 23/l-8o: Anbefalet
Kulturelt udvalg den 4/2-8o:
Fremsendes rned anbefaling.
Der er for det samlede skolevæsen budget
teret med kr. 5 o„ooo i 1 9 8 o til imødegået
se af de udgifter, der bl.a. er forbunde med klassers ønsker om ikke-kursusdelt ui
dervisning.
Gunnar Dam ønsker at tage forbehold for
den videre sagsbehandling.
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Fæl3. eslærerrådet anmoder i skrivelse af
16. jan 80 om, at ordningen omkring lærerdeltagclse på lejrskoler og hyttetu
re udvides til også at omfatte studie
ture til udlandet.
(Lærerdeltagelse i førstnævnte tilfælde
er 2 lærere + 1 vikar)
Ledende skoleinspektør 17/1 80
Fremsendes rned anbefaling.
Skolekommissionen den 23/l-8o:
Skolekommissionen (-t Poul Madsen, der øn
sker at forbeholde sig sin stilling) an
befaler, at der deltager 3 lærere incl,
en vikar på v/eekendture m, v.
Vedr. 3~lærerordning for studieture frem
sendes forslaget til videre behandling.
Kulturelt udvalg den 4/2-8o:
I overensstemmelse med henstillingen fra
Kommunernes Landsforening indstilles det,
at der kun deltager 2 lærere på studierej
ser til udlandet.

8
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Det Danske Spejderkorps Regionsle.jr 198o,
Det Danske Spejderkorps v/Asger Jacobsen har
ved personligt fremmmøde anmodet Jægerspris
kommune om at være behjælpelig med levering
af vand, samt en dagrenovationsordning i for
bindelse med afholdelse af ovennævnte lejr på
et areal nordvest for Louiseholm.
Under normale forhold vil det være muligt at
levere op til loo nf/døgn fra brandhanen ved
Kulhusvej/Nygårdsvej, dog skal spejderkorpset
selv sørge for transport af vandet frem til lej
ren f.eks. ved hjælp af tankvogne. Endvidere
vil det være muligt på forbrændingsanstalten at
modtage lejrens dagrenovation i den pågældende
periode.
Lejren afholdes i tiden 15. - 22. juli 198o beg
dage incl. med deltagelse af 4*000 personer.
Det vil dog være nødvendig med ca. 1 uges for
lejr og efterlejr til etablering og afvikling
af lejren. Der forventes at deltage ca. 5o i
disse lejre.
Det er meddelt spejderkorpset, at man fra Jægerspris kommune ikke kan være behjælpelig med
bortskaffelse af natrenovationen.
5.2.8o: Teknisk udvalg anbefaler økonomiudvalget,
at man vederlagsfrit yder den ønskede
service.

9.

Modtagestation for kemikalie- og olieaffald«
Hovedstadsrådet fremsender godkendelse af modta
gestationen i Gerlev, hvor der a.h.t. papirsæk
kene i den øvrige del af bygningen er ændret på
afløbssystemet.
Modtagestationen er iøvrigt, bortset fra pladsen
foran skuret, færdigt.
her vedlægges dagsordenen eks. på en evt. hus
standsomdelt pjece med oplysning om modtagesta
tionen og kemikalie- og olieaffaldet generelt.
5.2.8o:

Teknisk udvalg anbefaler økonomiudvalg
a t nævnte pjece fremsende til .samtlige
husstande med udsendelse af førstkomne
ejendomsskatteppkrævning.
her søges om ekstrabevilling på kr.
2o.ooo,- til færdiggørelsen af modtage
stationen.

Levnedsmiddelkontrol.
Stadsdyrlægen fremsender rapport ang. forholdene
i rådhusets kantine.
Det anbefales Teknisk Udvalg at meddele godken
delse til fortsat tilvirkning a£ smørrebrød i be
grænset mængde på vilkår af:
at overgange mellem bordplader og væg samt langs
kanter på underskabe og væg bliver fuget med
egnet friateriale f.eks. siliconefugemasse,
at inventar (køleskab) som er anbragt direktnlpa^
skal enten være let flytteligt eller anbragt
på tætsluttende sokkel eller på mindst 2o cqa
høje ben af rustbeskyttet metal,
a,t der ikke forefindes s tof gardiner i køkkenet,
at samtlige køle- og fryseskabe skal være forsy
net med mindst et letaflæseligt og nøjagtigt
termometer.
Det skal hertil nævnes, at ingen af køleskabene

j er placeret direkte på gulvet.
j Endvidere indstilles til udvalget, at der medde
les dispensation for følgende:
at der udføres hulkehl ved overgang mellem klinkegulv og væg,
at vindueskarme udføres med hældning på 30°,
at der ikke forefindes særskilt personalrtoilet.
5.2.8o': Teknisk udvalg følger stadsdyrlægens ind
stilling, idet man dog ikke vil kræve fo
retaget ændring af placering af køleska
be. Hvad angår evt. udskiftning af gardi
ner afventes miljøministeriets nye be
kendtgørelse.
Det indstilles til økonomiudvalget, at
den krævede fugning bliver udført snarest.

11.
Dagrenovation.
Ingeniør F.P. Steinmeier fra Kulhusgårdens grund
ejerforening stiller følgende forslag til ændring
af tømningsterminerne for dagrenovation:
1 . april - 15 * juni tømines hver anden uge= 6 poser
15 . juni - 15 * august tømmes hver uge v 8 poser
15 . august - 1 . oktober tømmes hver anden uge =
4 poser
1 . oktober - 1 . april tømmes hver måned = 6 poser
Med den nuværende ordning tømmes 27 poser mod her
foreslået 24 poser.
5.0..198O.
Teknisk udvalg indstiller, at da der her er tale c
om en radikal ændring af regulativets bestemmelser
kan man ikke anbefale den foreslåede ordning. En
sådan ændring måtte i så fald forudsætte en samlet
tilkendegivelse fra samtlige de i kommunen værende
sommerhusgrundejerforeninger.

12.
Ki gnæs P 1 ejeh jem a
Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning
om revisionen af regnskabet for perioden l/l 30/6 1 9 7 9 .
Afsluttende beretning for regnskabsåret 1979«
Der har været foretaget overleveringsforretning
den

januar

198o»

I
13.
Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning o
revisionen af de sociale regnskaber for året
(Delbe?’etning for regnskabsåret

1978

1978)

14.
Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning
om revisionen af boligsikringsregnskab for året
1978.
(Delberetning for regnskabsåret 1978*)

15.
Solbakkeskolen
Fa* Dines Jørgensen & Co, Hillerød fremsender
■udbudsmateriale vedrorende anlæg af byggepladsvej og udførelse af diverse ledningsarbejder
m.v«
Licitationen er indbudt mellem
Druedalsvejens Entr, forretning
363o Jø?gcrspris
Kagnus Jensen
363o Jægerspris
D A E Pumper
Odense

Udgifter kan opstilles således:
Jvf. tilbud Magnus Jensen
Merpris trykledning
Merpris trykledning DAE
Rabat DAE - 5 % af 33.2oo,oo
Tilslutningsorbejder el
Uforudselige udgifter
Administration
20,25 % moms
Ialt

k r . 214.8o5,oo
"
936,oo
"
33.2oo,oo
"
1.66o,oo
"
5.ooo,oo
"
57.719,oo
"
3o.ooo,oo
"
68.85o,oo
kr. 4o8.85o,oo

Skolebyggeudvalget den 17,1.198o
Fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling«

K/3
16.
Solbakkeskolen, Idrætshal
Efter afholdt licitation den II.I.I 980 vedrø
rende hal ved Solbakkeskolen indstiller Skolehyggeudvalget følgende til arbejdets udførelse:
Murerentrepris e n :
Anker Hansen, Frederikssund

kr«

2 *386.962,50

Tømrerentreprisen
Hansen & Jacobsen, Græsted

-

1.285.571 »00

Snedker- og Glasentreprisen
Kaj A. Jensen, Skibby

-

257*o95*oo

Tagpapentreprisen
Nordkystens Tagdækning, Græsted

66.007,63

VVS-Blik og isolering
Arvid Boes Andersen

522*691,00

Ventilationsentreprisen
L-N Luftteknik, Jægerspris

358,946,25

El entreprisen
Troels Skagerao-Hansen

-

Malerentreprisen
Paul Boes Andersen, Skibby

-___ -

- 345o444,6o

61^ 552^7

kr-^ 0284.22^

5.

fortsættes

Mandag, 11, februar 1980

fortsat.
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Indbudt licitation (svagstrøm)
Lokaltelefonanlæg
Bruun & Sørensen

kr.

9»62o,oo

Allekalds-og musikanlæg
Newcord

2o.331.87

Antenneanlæg
Antex

31.352,18

Vårslingsanlæg
Newcord

17.121,19

Ur- og ringeanlæg
Newcord

6.767,67

Scoringsanlæg
Newcord

37.125,98

Højttaleranlæg
Newcord

34.166,63
____156^48^52

Samlede håndværkerudgifter
incl. moms

kr. 5.440.755^87

Med hensyn til tilskud til vedvarende energikil
der ( solfanger) henvises til vedlagte skrivelse
af 4 .2 .1980.
w

.

17.

^ U c
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Takster for hyrevognskørsel.
Vognmand Helge Jensen ansøger i skrivelse af 15.
januar 1980 om forhøjelse af taksterne, således
at disse igen følger taksterne i Frederikssund
kommune,
Taksterne i Frederikssund er senest forhøjet den
1 . november 1979*
Takstreglement fra Frederikssund kommune vedlæggesc

18.

/ y f t / i »£ u

/U-OLje f/ c . stté c ø C y

Vedr, ulovlig helårsbeboelse i sommerhusområder.

c

s7 £C U

-4LCCC fø o ?

Miljøministeriet fremsender referat-fra- møde af
holdt d. 3. oktober

1979 angående ovenstående o

Skr. fra Miljøministeriet i kopi af l/2

£CCct

1980

af skr. til Frederiksværk byråd vedr. forholds

( Z ll
61 / 'i^ u j c

regler imod ulovlig indflytning (Helårsbeboelse)

0
</U o .

i sommerhusområder.

f
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19.
Regionplan.
Hovedstadsrådet meddeler ved skrivelse af 6 .marts
1979, at Miljøministeriet i skrivelse af 2. marts
1979 har godkendt "Regionplanens 1. etape: 19771992".
Hermed træder bestemmelserne i §§ 2-14 i kommune
planloven i kraft således, at komuneplanlægningen
igangsættes i alle regionens kommuner.
Kopi af såvel Hovedstadsrådets som Miljøministe
riets skrivelse er
tilgået udvalgets medlemmer den 20.3.1979
3.4.1979:
Teknisk udvalg indstiller, at kommuneplanlægnin
gen udsættes, indtil der foreligger en godkendt
spildevandsplan, samt en afklaring af de alterna
tive muligheder omkring byzonejorden i Dalby.

ØKONOMIUDVALGET 9.4.79: Anbefales.
BYRÅDET 17.4.79:

T.U. indst, godkendes.

2901.198o:
Ved .en her afholdt konference indstillede samtlige
IFreMrtøti'fcd byrådsmedlemmer at ændre ovenstående
trufne vedtagelse således, at kommuneplanarbejdet
startes op nu, og således at en endelig vedtagelse
af kommuneplanen kan finde sted inden udgangen af
1981

20.
Speciallæge i Psykiatri:
Overlæge Egill Jensen, Fyrrebakken 5> Jægerspris,
forespørger om han har mulighed for leje af eet
rum i Lægehuset om onsdagen fra kl. 16-18(19) han
foreslår, at han evt, kan biruge Jordemoderrummet
der ikke benyttes på den tid af dagen. Begrundel
sen er, at han ønsker en tait kontakt med de øvrige
læger, både for patienternes og sin egen skyld.

2JL hf.
Jægerspris Radhus«
Albertslund Kloakservice har den 23«l«198o fore
taget TV-inspektion af rørledning fra toilet i
bogholderi.
Denne ledning har gentagne gange været forstop
pet, og inspektionen viste også såvel åbne som
forskudte samlinger.
Således foranlediget ønskes der udvalgets god
kendelse af, at der foretages nødv, omlægning
af omhandlede ledning med dertil hørende nødv.
efterreparationer.

22.
Matr.nr. lo H og lo U af Barakkerne.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til et evt.
salg af ovennævnte grunde, som oprindeligt var
disponeret til opførelse af et vandtårn.
Grundenes størrelse er hhv. 2.o31 m 2 og 1.222 m2,
og er begge beliggende i et til sommerhusbeboelse
udlagt område.
2.1o.l979:
Teknisk udvalg videresender sagen til ØK-udvalget
idet man fra udvalgets side intet har at indven
de imod et påtænkt salg.
ØKONOMIUDVALGET b .10.79: Anbefales, at grundene
overlades til ejendomsmægler for vurdering og salg
BYRÅDET l6.lo.T9: Man forespørger ejendomsmæglerne
Arpe og Skov om vurdering af grundene og salgsmu
ligheder.
ØKONOMIUDVALGSMØDE, den 12 . november 1979?
Man har modtaget en vurdering af grundene fra
ejd.mægler

Folmer Arpe til udvalgets orientering.

ØKONOMIUDVALGET 12.11.79:
det skal ansøges.
BYRÅDET 20.11.79:

Godkendes ved 1. behandling.

ØKONOMIUDVALGET 10.12.79:
handling.
BYRÅDET 18.12.79:

Anbefales. Tilsynsrå

Anbefales til 2. be

Godkendes ved 2, behandling.

økonomiudvalget, den 11. februar 196o:
I skr.. af 9/1 198o meddeler tilsynsrådet fodkend.els
af salgsbetingelser under visse nærmere angivne vil
kår.
Spørgsmålet om man skal overlade Fa. Folmer Arpe
at sælge de 2 grunde.

Vedr, daginstitutionstakster for 198o sanv
menholdt med lov nr. 529 af 28,12,197 9 om
stop for priser m.v.
I h.t. ovennævnte lov må der ikke tages hø
jere priser, takster og lign. end de den
31.12.1979 lovligt gældende.
For så vidt angår offentlige takster kan
der foretages forhøjelser af takster så
fremt disse er begrundet i stigninger på
følgende områder:
1. stigninger i lønudgifter i det omfang,
de kan udbetales i henhold til kollekti
overenskomst eller aftale samt i det om
fang de er hjemlet i lov om ændring af
dyrtidsportioner.
2. stigninger i udgifter til transportom
kostninger, husleje, varme samt højere
forsirkingspræmier.
Monopoltilsynet skal på grundlag af kal
kulationer over ovennævnte godkende eventu
elle stigninger i takster m.m.
Det skal bemærkes, at der er udsendt beta
ling soprikkere til forældre pr. 1. januar
3o i overensstemmelse med de af byrådet
vedtagne takster i budgettet for 198o.
Det indstilles, at man afventer udspil fra
KL. om hvorledes man skal forholde sig til_
prisstoploven og daginstitutionstaksterne.
SOCIALUDVALGET den 8.1.198o: Man afventer '
udspil fra KL.
Den 12.1.198o: Kommunernes Landsforening
fremsender skrivelse om kommunernes takst-'
fastsættelse i henhold til den nye pris
stoplov.
Socialforvaltningen den 21.1.198o: På bag
grund af landsforeningens skrivelse har fovaltningen udarbejdet ny takstberegning fo
198o på grundlag af de stigninger i lønnin'
ger m.m., der efter loven kan indregnes i
taksterne.
Vedr. beregningen henvises til vedlagte no
tat .
Kolonne a:
kolonne b:
kolonne c:

de for 1979 gældende takster,
de af byrådet i sept. 1979 goc~
kendte takster for 198o.
de nye takstberegninger.
-fortsættes-

26.
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JÆGERSPRIS SKOLEORKESTER v/ Jørgen Valbøll Hansen,
3§3o Jæ
gerspris, ansøger i sier. af den 14/9 -7 9
om kommunalt tilskud til anskaffelse af
nye uniformer til orkesterets medlemmer.

/2 &

£
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Skoleorkesteret har behov for 5o nye uniformer, hver bestående af jakke, ben
klæder og skråhue og hvert sær koster ca.
kr. looo,Kulturelt udvalg den l/lo-79:
Udvalget er positivt for en anbefaling
til økonomiudvalget og byrådet, men man
ønsker at modtage oplysning om, hvad der
opnås i tilskud fra anden side, før ind
stillingen afgives.
f ->-feta ria te t den I6/I-80:
gen Valbøll retter henvendelse til find
i Madsen ang. Skoleorkesterets tilbud
„ ; nye uniformer. Tilbuddet er modtaget i
efteråret 1979 og skal accepteres inden
dgangen af jan. md. 1980. I modsat fald
il prisen pr. uniform stige,
estyrelsen har rettet henvendelse til fo
'.’kellige erhvervsvirksomheder og privatersoner, men med det beskedne resultet,
t kun Sparekassen SUS har tilbudt kr.
.ooo,~ til støtte for sagen.
i :mrr.e dag rettede sekretariatet henvendel
se til evt. givere og med følgende resulb

JAPANICA v/ H. Buchv/ald kr. lo. 000,
Pr.borg Piøde Is
2.000,
Danske Bank
5 .ooo,_

Der er endvidere rettet henvendelse til
Jægerspris Handelsstandsforening og Brug-'
sen, hvorfra der snarest vil foreligge
svar.
Sekretariatet den 2l/l-8 o:
Børge Hansen, mdl. Brugsens bestyrelse,
meddeler, at Brugsen har bevilget Skoleo kesteret de sidste kr. 3.000,-.
Kulturelt udvalg:
Det indstilles med anbefaling til økonom,
udvalget, at Jægerspris kommune yder de
s terende kr. 25.000,- som ekstraordinært_
tilskud til Skoleorkesteret.

o
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Skoleinspektør Finn Hansen, Sogneskolen,
meddeler i skrivelse af den 1 1 . jan. iy/^
at der på konto for lærerpersonalets kur
susvirksomhed er sket en overskridelse på
kr. ca. 8 .000 ,- til befordringsgodtgørelse

2

7

Finn Hansen indstiller, at der foretages
en budgetomplacering på kr. lo.ooo,- fra
konto 3 ol-o5 ~ 8 5 5 /o 2 (faglige ekskursioner)
til konto 3 ol-ol-2 7 o/o8 (læreres videreud
dannelse) .
Kulturelt udvalg den 4/2-8o:
Fremsendes til økonomiudvalget med'anbef.

•

S.

1

28.

iøllegårdskolen ansøger i skr. af den lo,
dec. 1 9 7 9 om frigivelse af beløb fra sko
lens anlægsbudget for blok B og F til brug
for indkøb af AV-udstyr og undervisnings
midler.
kr. 353.9oo
Blok B:
141.5oo
Blok F:
I a l t .... kr. 495.4oo
Beløbet er opskrevet med 9$ for 1979 og
8 ia for 1 9 8 o samt 2o,25i° moms.
Bogholderiet bekræfter beløbets•s tørrelse,
der indgår i skolens samlede beløb til in
ventar (efter samråd med arkitekten).
Kulturelt udvalg den 17/12-79 i
Anbefales - oversendes til skolebyggeudval
get.
Skolebyggeudvalget den 17.1.198o
Anbefales.

29.

l / .t i

Bibliotekar Gerda Knudsen ansøger i skr.
af den 8 jan. 1 9 8 o om tjenestefrihed og be
villing til deltagelse i bibliotekskonfer
ence på Hindsgavl ved Middelfart den 19.-2
april 1 9 8 o.
Kulturelt udvalg den 14/l~8o:
Det indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget, at der bevilges deltagelse med e
antal pladser.
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Ledende skoleinspektør fremsender forslag
til ferieplan for skoleåret 198o/81.
Pf ter behandling i skolekommissionen skal
forslaget til høring i fælleslærerrådet.
Sekretariatet den 28/11-79:
Oversendes til udtalelse i fælleslærerrå
det.
Planen er omfattet af kommunens samlede
undervisningsplan, hvorfor fælleslærerrå
dets udtalelse skal foreligge, før sagen
behandles i skolekommissionen.
Sekretariatet den 14/12-79 '
Pælleslærerrådet meddeler i skrivelse af
den 12. dec. 1979, at man kan anbefale
forslaget.
Skolekommissionen den 19/12-79:
1 medlem af skolekommissionen, Poul Madse:
fremsatte forslag om, at den 1. maj gøres
til hel fridag mod, at sommerferien afkor^
tes med 1 dag og således, at skoleåret
198o/81 starter den 6. aug. 198o.
'orslaget var genstand for debat med føl
ende afstemning:
medlemmer stemte for ledende skolein
spektørs forslag.
\ medlemmer stemte for Poul Madsens for
slag.
[')

medlemmer stemte hverken for eller imod

2 medlemmer var ikke til stede.
Culturelt udvalg den 14/l-8o:
idvalget fremsender Poul Madsens forslag
med anbefaling.
»an besluttede at indkøbe feriekalendere
>'or skoleåret 198o/81 til elever, lærere*
>g skolemyndigheder.

K.K.
her fremsendes skr, ;.f

24/I I9B 0 hvori meddeles,

at II,K. har udtaget stævning imod Indenrigsmini
steriet og Kommunernes lønningsnævn angående Kom
munernes lønningsnævns meddelelse nr. 3 3-f 21.
februar

1977 om tilsyn med beslutninger om op

rykning til eller nyansættelse i stillinger som
Overassistent.

Sager til efterretning for Jægerspris by
råd :
a
er bevilget orlov i perioden fra d,
l?2-3l/7 198o og efter ansøgning afsked
fra Jægerspris kommunale skolevæsen pr,
den 3 1 * juli 198o.
b) Følgende er oprykket til overlærere pr.
den 1. febr. 198o:

Kommunernes Landsforening, Lønudvalget.
I skr. af 5/2 198° meddeles det, at kommunernes
lønningsnævn har godkendt følgende klassificeringer:
a. pr.-l/4

1979 oprykkes stillingerne som kommune-

bogholder, Skatteinspektør og Socialinspektør
fra K 28 (35/41) til K 28/3o (35/43)
b. pr$ l/4

1979 oprettes i skatteforvaltningen en

stilling som ligningsrevisor i K 23 (27/34) med
dertil hørende merarbejdstillæg.

34.
Vedr. ____ __________ ■ Lønkontoret
Efter udløb af prøvetid anbefaler bogholderen
fastansættelse af ovennævnte.

Vedr, fastansættelse af socialrådgiver
_________ social- og sundhedsforvaltnin
gen:
blev ansat som sagsbehandler pr.
1. december 1979 på overenskomstvilkår.
For ansættelsen gælder en gensidig prøve
tid på 3 måneder.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler fastansættel
se pr. 1. marts 198o.

3 i-

36.

Vedr, fatsansættelse af assistent_____
:
social- og sundhedsforvaltningen:
blev ansat som assistent
pr., lo. december 1979 på overenskomstvil
kår. For ansættelsen gælder en prøvetid
på 3 måneder.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler fastansætteis
pr. 1. april 198o.

yåi
Skatteinspektøren indstiller, at
skatteforvaltningen, fastansættes pr. 1. marts
198o efter endt prøvetid på 3 måneder, jvfr.
byrådets skrivelse af 18. oktober 1979 «

^
V/H.
Forslag om opnormering af 1 stilling i
social- og sundhedsforvaltningens bistands
gruppe til fuldmægtig (gruppeleder).
SOCIALUDVALGET den 8.1.198o: Anbefales.
Fremsendes til økonomiudvalget.

Skatteinspektøren ansøger om at Aase Bakbøl
bildeles transaktionskoder til brug ved terninalindberetning i skatteforvaltningen0

40.
jBeskæftigelse af langtidsledige.
( Kontoruddannet), da under
støttelse udløber d. 21.februar

1980, bar man til

budt AF. at pågældende kan beskæftiges på Jægers
pris rådhus ( socialforvaltning og afløser ved
informationen), man afventer bekræftelse fra AF.

7-
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41.

Pedelmedhjælper
, pt. Sogneskolen ansøger om oprykning til skala
trin lo pr, den 1. jan, 198o.
Pgl, henviser til Kommunernes Landsfore
nings ckl.skr. af den 18, sept, 1979 ang.
fornyelse af overenskomsten vedr. arbejdsmænd og specialarbejdere pr. den 1. april
1979«
Ad § 3, stk. 5: Bestemmelsen er ny og til
sigter - med virkning fra
1. jan. 198o - at forbedre
kommunernes muligheder for at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft til specielle
arbe jdsområder.
P.s.v. angår allerede ansatte, der er ansa
te inden for de nævnte specielle arbejdsom
råder, er det aftalt, at arbejdsmænd, som
er aflønnet på skalatrin 8 eller 9, og som
er ansat til de beskrevne arbejdsopgaver,
oprykkes til skalatrin lo pr. den 1. jan,
198o, såfremt de kan præstere den fornødne
dokumentation.
Tvivlsspørgsmål vedr. denne bestemmelse
skal forelægges K.L.
Sekretariatet den lo/l-8o:
. er indplaceret på skala
trin tf.
K.L. v/Sindahl oplyser på telefonisk fore
spørgsel, at evt. oprykning til skalatrin
lo skal forelægges lønudvalget.
Pgl. er aflønnet efter pedeloverenskomsten
der lønmæssigt er sammenfaldende med ar
bejdsmandsoverenskomsten.
Kulturelt udvalg den 14/l-8o:
Det indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget at pedelmedhjælperne
1)
- Sogneskolen
2)
- Møllegårdskolen
oprykkes til skalatrin lo med virkning fra
den 1. jan. 1 9 8 0 .
Det skal bemærkes, at begge pedeller efter
udvalgets skøn bestrider arbejdsopgaver,
der kan berettige dem til oprykningen.
Der henvises iøvrigt til den fornyede 0verenskomst vedr. arbejdsmænd og special
arbejdere.
Pr. I/I-8 0 skalatrin 8 kr. 6.615,22 pr.md.
I/I-8 0
lo 6 .8 9 o , 7 1 - excl. feriegodtgørelse og tillæg.

)
42.
Følgende foreninger og institutioner ansøger
om tilskud.
a. Astmaferie's Rekreationscenter
b. Landsforeningen Dansk Arbejde
Frederikssund afdeling.
c. Landsforeningen af vanføre
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Vedr. særforsorgens udlægning til amtsog primærkommunerne pr. jan. 198o.
Det påhviler amtskommunen at sørge for
specialundervisning for børn, hvis udvik
ling kræver en særlig vidtgående hensyn
tagen eller støtte.
Visitationen forud for oprettelse af vid
gående specialundervisning sker i primær
kommunen i samråd mellem skolen og Skole
psykologisk Rådgivning. Den pædagogiske
side af sagen er dermed afgjort.
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Med hensyn til byrdefordelingen mellem
primær- og amtskommunen skal indstillin
gen til amtskommunen fremsendes med komm unal bes ty re 1s ens på tegn ing.
Til
les
til
til

forenkling af sagsproceduren indstil'
det, at kulturelt udvalg bemyndiges
at påtegne visitationsindstillingernj
amtskommunen.
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