JÆGERSPRIS KOMMUNE
Ø K O N O M I U D V A L G E T
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jour.nr.

13-6-1

Revisionsberetning nr. 55.
Kommunernes Revisionsafdeling har i
perioden 17. marts til 20. april 1989
foretaget uanmeldt kasseeftersyn samt
revideret et antal sociale sager.
Af beretningen fremgår, at den udførte
revision ikke har givet anledning til
bemærkninger.

7>T/t
Jægerspris Brandstation j.nr. 17-1-47
Kastanieve.j 8_____________________________
Forelæggelse af skitseprojekt, samt økono
misk opstilling vedrørende indretning af
brandstation.

Ejendomsudvalget d. 26.6 .1989.
Fremsendes økonomiudvalget med anbefa
ling. Anlægssum incl. inventar
kr. 1 .500.000,Endvidere anbefales sagen godkendt jfr.
byplanvedtægt nr. 1. § 7.stk.l.
Det indstilles, at licitation afholdes
således:
Forplads: offentlig.
Bygningsmæssig: indbudt.
Ejendomsudvalget har på møde den 26. juni
1989 godkendt forvaltningens indstilling
til udbudsform:
forplads - offentlig licitation
bygning

- indbudt licitation

Forvaltningen har efterfølgende i samar
bejde med Fa. Dines Jørgensen & Co. vur
deret udbudsformen for forpladsen og ind
stiller her, at udbudsformen for denne
ændres til indbudt licitation.
Ansøgning om miljøgodk^.p godkendelse af detail
projekt for overkørsel er fremsendt til
Frederiksborg Amt den 22. juni 1989.
Forvaltningen har den 3. juli 1989 afhold
møde med Mogens Hansen, Jægerspris-Vindue
A/S. Der er fortsat enighed om m 2-pris og
ulempeerstatning svarende til aftale af
22. november 1988, dog således at arealet
bliver på ca. 300 m z mod tidligere ca. 20
m 2. Anslået anlægssum er excl. hegn i ske
og excl. udstykning.

Blad nr.

jour.nr. 13.06
Regnvandsledning - Kignæsbakken 3
Matr.nr. 9 bv Neder-Dråby, Kignæsbak
ken 3 er en ubebygget grund.
Ejendommen er handlet af statsaut.
ej dm. Gerhard Jensen til
I den forbindelse
indhentes den 12.5.89 ejendomsoplys
ningsskema, hvori det fremgår, at
der på ejendommen er indbetalt bidrag
til rensningsanlæg, men at kloakbidra
get resterer med p.t. 20.630,65 kr.
Teknisk forvaltning udsteder byggetil
ladelse til
den 15.6.89.
Økonomisk forvaltning fremsender den
20.6.89 regning til Peter Jensen på
bidrag til detailkloak .. 20.630,65
bidrag til regnvands
ledning ................. 17.390,88
I alt .................... 38.021,53
Den 23.6.89 modtages skrivelse fra
Gerhard Jensen, hvori han henviser
til ejendomsoplysningsskemaets op
lysninger.
Økonomisk forvaltning ønsker Økonomi
udvalgets stillingtagen til, om op
krævning af regnvandsledningsbidraget
skal fastholdes,idet det kan oplyses
at kommunen råder over en forsikring,
der i givet fald dækker tab udover
10.000 kr.

J.nr. 72-5
Økonomi vedrørende det GRØNNE affaldssy
stem.
Notat foreligger til mødet.
Sagen vil blive gennemgået af Freddi
Jørgensen.
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jour.nr.

17-8

Lejekontrakten - Parkvej 3 A.
Jægerspris kommune har indgået leje
kontrakter med h.h.v. tandlæge og læ
gerne. Begge kontrakter er indgået pr.
1. juli 1980. Jvf. § 6 kan begge par
ter, i god tid før 10 års uopsigelighedens udløb, 1/7-1990, forlange le
jens størrelse taget op til omgående
fohandling.
Pr.
1/8-1988 er lejen pr.
kvm.
kr.
372,94
(basisbeløb
ved kontraktens
indgåelse kr. 364,00)
Såfremt der opnås enighed om lejens
størrelse kan lejer forlange ny 10 års
uopsigelighedsperiode. I modsat fald
kan begge parter indbringe uoverens
stemmelsen for en voldgiftsret.
Kopi af lejekontrakt vedlægges sagen.
Der bør tages stilling til eventuel
forhandling om huslejens størrelse.
Økonomiudvalget, d. 13.3.89.
Det overlades borgmesteren og komm.dir.
at optage forhandlingerne.
K o m m .direktøren d. 5.6.89.
Efter forhandling med såvel læger som
tandlæge meddeler Lægehuset accept af
ny husleje på k r . 500 pr. m 2 .
Herudover ønskes ny opmåling samt gen
nemgang af øvrige kontraktpunkter.
Samtidig meddeles at der på ingen måde
er interesse for e v t . køb af lægecentre

jour.nr
Ansøgning om tilskud
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efterskole
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jo u r .n r .0525140401
kregbakken
Vedr, institutionen Kragebakken
Forvaltningen har den 1. juni d.å. af
holdt et møde med Pædagogisk Kartel,
hvor personalenormeringen til fritids- '
hjemspladserne på Kragebakken og le
delsesstrukturen for hele institutio
nen blev drøftet.
Institutionen er med de 45 nye kommet
op på en børnenormering på 110 børn,
hvilket medfører at leder/stedfortræder stillingen efter overenskomsten
skal klassificeres i nye lønrammer.
Almindeligvis vil man med 45 nye plad
ser skulle oprette en lederstilling og
en lederstedfortræderstilling.
Strukturen på Kragebakken er i dag så
ledes,
at Torben Olsen er den øverste
ansvarlige
leder til henholdsvis fri
tidshjemsafdelingen og vuggestue/ bør
nehaveafdelingen er der ansat to side
ordnede stedfortrædere.
Forvaltningen finder
den nuværende
struktur for sårbar i de situationer,
hvor Torben Olsen har et længere fra
vær,
er syg eller har ferie hvorfor
det foreslåes,
at den ene af de to
stedfortrædere gøres til souschef og
klassificeres
som afdelingsleder, me
dens den anden stedfortræder fortsat
aflønnes efter det børnetal pgl.
har
ansvar for.
Det skal derfor indstilles, at afde
lingslederen
klassificeres i K 17
(22/26),
hvilket kommunalbestyrelsen
skal træffe beslutning om, når børne
tallet er under 120 børn. Der henvises
iøvrigt til referatet fra 1. juni mel
lem Pædagogisk Kartel og Jægerspris
kommune, som er bilagt sagen.
Herudover skal socialudvalget endvide
re tage stilling til, hvorvidt Torben
Olsen
p.g.a.
aftensåbningen
i
aktivitets- og
medborgerhuset skal
klassificeres
i S 25. Pædagogisk Kar
tel har foreslået, at Torben Olsen
indplaceres i lønramme S 25, som hono
rering af aftenåbningen.
Forvaltnin
gens indstilling til dette punkt vil
foreligge på mødet.
13.6.1989 socialudvalget:
Anbefales at Torben Olsen klassificeres
på K 25.
Anbefales, at 1 stedfortræder omklassific
til afdelingsleder i K 17 (22/26)

u a g og a r:

10. juli 1989
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Funktionsbestemt overassistent
Assistent Peter Nielsen, skatte

,7

forvaltningen ansøger i skrivelse
af den 3o/6-1989 om oprykning til
funktionsbestemt overassistent pr.
1/8-1989.
Ansøgningen er begrundet i bestået
SK 1 (s’ it) og arbejdsopgaver i
erhvervsligningen jfr. den ved
lagte arbejdsbeskrivelse.
Skatteinspektøren
Oprykning til funktionsbestemt
overassistent pr. 1/8-1989 an
befales .
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jour.nr. 81.36.01

Opsigelse - Timelærerstilling.
Timelærer Ole Thulstrup
opsiger i
skrivelse af 23.05.89 sin stilling som
timelærer
ved
Møllegårdskolen fra
1.august 1989.
Kulturel Forvaltning, den 29.05.89.
Opsigelsen indstilles godkendt.
Ole Thulstrup skulle genindtræde efter
orlov fra 1. august 1989.
Han er af skolen fagfordelt til den
ene af de 2 stillinger på Egelundshu
set, som Københavns Kommune "køber" af
Jægerspris Kommune.
Timelærerstillingen opslås ledig ved
internt opslag. Der er på MØL en års
vikar
(afskediget pr. 01.08.89),
der
gerne vil undervise på Egelundshuset.
Undervisningen på Egelundshuset svarer
til observationsundervisning, hvilket
medfører,
at det ikke kan pålægges en
lærer.
Kulturelt Udvalg, den 19.06.89,

Efterretning.
Skolekommissionen, den 21.06.89.

Efterretning.
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jour.nr.

Vedr, ansættelse som overlærer.
I indstilling af 1 juni 1989 anbefaler
skoleinspektør Jørgen Larsen, at lærer
Lisbet Peirup oprykkes som overlærer
fra 1. august 1989.

13.

Atøfjour.nr, '

Vedr, ansættelse som overlærer.
I indstilling af 9. juni 1989
anbefaler skoleinspektør Jørgen
Solgaard, at timelærer Asta Møller
Nielsen klassificeres som overlærer
med virkning fra 1. august 1989
under henvisning til gældende regler
for tjenestemænd på prøve.

DU

jour.nr.

00.01049

Fl g. forening søger om tilskud.
Landforeningen for Sukkersyge,
(den 29.8.88 kr. 300.00)
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jour.nr* 00.01.A06

KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Kommunalpolitisk information:
Nr.
1027
1.6.89

Tjenestemandssystemets egnethed i en omstillingstid.

Nr.
1030
15.6.89

Administrationsgebyr vedr.
skatteregistre.

Nr. 1031
16.6.89

Indsamling af madaffald fra
storkøkkener.

Nr. 1032
22.6.89

Aftale mellem regeringen og
og Kommunernes Landsfore
ning om den kommunale øko
nomi i 1990.

Administrativ information:
Nr. 2071
1.6.89

Orientering om resultatet
af aftale- og overenskomst
fornyelser pr. 1.4.89.

Nr. 2072
1.6.89

Regulering af tjeneste
mandspensioner og lønninger
for akademikere m.v. pr.
1.4.89.

Nr. 2073
1.6.89

Usikkerhed om brugerbeta
ling på biblioteker.

Nr. 2074
8.6.89

Blanketter til ansøgning om
miljøgodkendesle og spilde
vandstilladelse .

Nr. 2075
8.6.89

De sociale pensioners stør
relse pr. 1.7.89.

Nr. 2076
15.6.89

Honorarsatser for undervis
ning og kursusledelse på
kurser for dagplejere.

Nr. 2077
15.6.89

Biblioteksbetjening af
sygehuse.

Nr. 2078
15.6.89

Reg. fra 15.6.89 af timer
anvendt til almindelig ho
vedrengøring samt afslut
tende rengøring efter håndværekere for rengørings- og
husass. inden for kommuner
nes Landsforenings rengø
rings- og husassistentover
enskomst .
forts

fortsat
Nr. 2079
15.6.89

Hovedpunkter i fornyelsen
af pædagog-,pædagogmed
hjælper, klub- og skole
overenskomster.

Nr. 2080
15.6.89

Fornyelse af aftalen mel
lem Kommunernes Landsfor
ening m.fl. og COPY-DAN om
fotokopiering i skolerne.

Nr. 2081
15.6.89

Ændring af vogn- og mand
skabsomkostninger for pa
tientbefordring pr. 1.5.89.

Nr. 2082
15.6.89

Indbetaling af bidrag til
Amtskommunernes og Kommu
nernes fond for uddannel
se af tillidsrepræsentan
ter m.fl. (AKUT)

Nr. 2083
15.6.89

Orientering om resultatet
af aftale- og overenskomst
fornyelserne pr. 1.4.89.

Nr. 2084
16.6.89

Vejledning om lokal, ikkeorganisationsopdelt løndannelse(lokalløn).

Nr. 2085
22.6.89

Regulering af vederlag ef
ter overenskomst om brand
slukning m.v.

Nr. 2086
22.6.89

Orientering om resultatet
af aftale- og overenskomst
fornyelserne pr. 1.4.89.

Nr. 2087
29.6.89

Affaldsregulativer. Kort
vejledning.

Nr. 2089
29.6.89

Projekt om autobranchens
affald.

Nr. 2090
29.6.89

Dagpengegodtgørelse ved 1.
ledighedsdag.

18.
MEDDELELSER FRA:
a. formanden
b. øvrige medlemmer
c. Komm.dir.

