JÆGERSPRIS KOMMUNE
Ø K O N O M I U D V A L G E T
Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde
mandag den 11. september 1989, kl, 13.00
i byrådssalen på Jægerspris rådhus.
INDHOLDSFORTEGNELSE for dagsordenen.
Pkt.

1. Behandling af budgetforslag 1990 samt overslagsårene
1991-1993.
2 Kommunal udskrivningsprocent.
3 . Grundskyld m.v.
4 . Kirkeskat 1990.
5 . Kommunens likvide beh. pr. 01.09.89.
6 . Budgetkontrol pr. 30.06.89 på det sociale og sundheds
mæssige område for regnskabsåret 1989.
7 . Restanceopgørelse pr. 30. juni 1989.
8 . Forkøbsret på areal v/ Møllevej.
9 . Ældreboliger - Møllevej 35.
10. 2. etape - cykelsti - Kyndbyvejen.
11. Kloak Syd - etape D.ll.
12. Kloak syd - etape H.13.
1 3 . Lokalplan 14-Gerlev.
14 . Lokalplan 24.
15 . Snerydning/glatførebekæmpelse 1989/90.
16 . Tilbageskæring/fældning af beplantninger.
17 . Erhversområde - Over-Dråby.
1 8 . Private veje.
1 9 . Ansøgning om ekstra tilskud til efterskole.
20. Vedr. den fælleskommunale tandpleje.
21. Lejekontrakten - Parkvej 3 A.
22. Forpagtning 1989.
2 3 . Valgopgørelsessystem.
2 4 . Vedr. kompetencefordelingen ved lønpuljeforhandlingerne.
2 5 . Aftaleforhandlingerne april 1989 - kommunens folkeskolepulj

.

26. Leder af miljøafd. - opsigelse.
27. Rådighedstillæg i h.t. overenskomst mellem SID og KL §15,
stk. 4
28. Vedr. bofællesskabet.
29. Vedr. den fælleskommunale tandpleje.
30. Lærerudveksling-venskabsbyer.
31. Fastansættelse af lærer på prøve.
32. Vedr. ansættelse som overlærer.
33. Vedr. ansættelse som overlærer.
34. Følgende organisationer ansøger om tilskud.
35. Kommunernes Landsforening.
36. Meddelelser fra.
37. Kommunal information.

Dag og år

8lad nr.

Mand. 11.9.1989

2154
Formandens
initialer

6

jour.nr. 00.01002

.

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 1990
SAMT OVERSLAGSÅRENE 1991- 1993.
Budgetforslaget
tal følgende:

1990 udviser i hoved'
Udgifter Indtægte:
- 1.000 kr. -

274.072
Drift
14.083
Anlæg
575
Renter
751
Afdrag på lån
Finansforskydninger
1.063
7.918
Finansiering

124.1996.088145-

298.462

299.728-

Ialt
Forøgelse af
kassebeholdning
Balance

-

265
169.561-

""

1.266
299.728

299.728-

I budgetforslaget for 1990 er indreg
net en
skatteprocent på 19,3
grundskyldspromille på 20,0
kirkeskat på 0,8%
Økonomisk forvaltning d. 31/7-89:
Redegørelse vedrørende
ændringer i
forhold til budgetseminarets resultat
vil blive udleveret og gennemgået på
økonomiudvalgets møde.
Økonomiudvalget, d. 7.8.89.
Fremsendes med anbefaling til byrådets
1. behandling.
Ændringsforslag skal indleveres senest
onsdag d. 6. sept.
Byrådet, d . 15.8.89.
Budgetforslag 1990 oversendes til 2.
behandling.
2. Behandling af budgetfortslag 1990
(1991-1993).
Økonomisk forvaltning d. 5.9.89:
Det fremlagte budgetforslag til økono
miudvalget og byrådets 1. behandling
er kun ændret på 2 poster jvf. økono
miudvalgets møde d. 7.8.89 pkt. 10 og
18:
fortsættes ....

^-2.

y

fortsat ..,
- Falck abonnement
Levnedsmiddelkontrol

+ 13.000 kr.
+ 18.000 kr.

Økonomiudvalget skal, foruden indkomme
ændringsforslag fra partierne, tage
stilling til 3 ændringer fra h.h.v.
teknisk udvalg og socialudvalget:
Teknisk udvalg
a) Jfr. økonomiudvalgsmøde d. 7.8.89
pkt. 14 - Vængetvej, hastighedsdæmp
ning + 70.000 kr. i 1990 (anlæg)
Socialudvalget
a) Forhøjelse af tilskud til nedbrin
gelse af forældrebetaling 1990 - 1993
+ 353.600 kr.
b) Fra prioriteringsseminar - blok nr.
1, søjle 11 - "Omstruktuering af fri
tidshjem" udtages.
Merudgift 1990:
Merudgift 1991-1993

159.500 kr.
383.000 kr.

Grundet
indsendelsesfrist
for æn
dringsforslag, onsdag d. 6. september
1989 , udsendes det samlede budget
materiale til økonomiudvalgets medlem
mer torsdag d. 7. september.

0
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jour.nr. 00,01002
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Kommunal udskrivningsprocent.
Udskrivningsgrundlaget for 1990 er
beregnet p ,b .a. slutligningsstatistik
for 1988 pr, 19. juni 1989.
Statistikken indeholdt godt 91% af
Jægerspris kommunes samlede antal
skatteydere.
Slutligningsresultatet (udskrivnings
grundlaget) for 1988 er beregnet til
550,2 mio. kr.
Frem til 1989 er tillagt 5% stigning +
korrektion for befolkningstilvækst som
giver et udskrivningsgrundlag på 585,3
mio. kr.
Frem til 1990 er tillagt 3,25% stig
ning + korrektion for befolkningstil
vækst som giver et udskrivningsgrund
lag på 605,0 mio. kr.
I budgetforslaget for 1990 er regnet
med en udskrivningsprocent på 19,3 mod
19,5 i 1989.
19,3%
1,0%
0,1%

=
=
=

provenu
provenu
provenu

116.765.000 kr.
6.050.000 kr.
605.000 kr.

3.

S
jour.nr. 25.02.01
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Grundskyld m .v .
For budgetåret 1990 er vurderingen pr.
1. , januar 1989 lagt til grund for be
regning af provenuet.
Grundskyldspromille:
I 1989 er grundskyldspromillen fastsat
til 20. I budgetforslaget for 1990 er
regnet med sårerne.
De afgiftspligtige grundværdier pr. 1.
januar 1989 er 961.910.450 kr.
0,1 promille giver
1.0 promille giver
20.0 promille giver

96.200 kr.
961.900 kr.
19.238.200 kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- grundværdi:
Grundlaget for 1990 er 37.934,400 kr.
For 1989 er promillerne fastsat til 20
for statsejendomme og 10 for andre
ej endomme.
20.0 + 10 promille giver 750.500 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 1989.
Beregningsgrundlaget er 38.099.600 kr.
5.0 promille giver

190.500 kr.

Dækningsafgift af erhvervsej endomme:
Promillen kan fastsættes til max. 10
som vedtaget for 1989.
Beregningsgrundlaget er 148.310.700 kr
10 promille giver

1.483.100 kr.

ri~n
1-- 1

..... .........
jour.nr. 25.05

&
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Kirkeskat 1990.
Ved skrivelse dateret 4. august 1989
meddeler Frederikssund Provstiudvalg,
at kirke- og
præstelønningskassen,
incl. 5% reserve, for 1990 skal bruge
3.808.150 kr.
hertil kommer landskirke
skat meddelt fra kirke
ministeriet d. 23. au
gust 1989
Ialt

684.546 kr.

4.492.696 kr.

Kirken forventes ultimo 1989 at have
en beholdning på 875.450 kr.
Udskrivningsgrundlaget for 1990 er be
regnet som 90% af det kommunale ud
skrivningsgrundlag og udgør
544.500.000 kr.
For
1989 er
udskrivningsprocenten
fastsat til 0,7. I budgetforslaget for
1990 er regnet med en udskrivningspro
cent på 0,8.
Provenuet vil udgøre følgende:
0,7%
0,8%
0,05%

= provenu
= provenu
= provenu

3.811.500
4.356.000
272.250

j o u r . n r .13-1-6-1989.

0.1 mill.
7,1 II
14,2 II
21,4 mill.

Budgetteret
forbrug 1989
Forbrug ultimo
august 1989
Merforbrug

•
00•

O•
o

Giro.................
Check................ ii
Anfordring og tidsinds n
kr.
Obl.beholdning
kr.
(kurværdi ult. 88)
kr.
Heraf vedrører:
Kloakforsynings andel. .kr.
Vandforsynings andel.. •II
Renovationsordnings an II
Kirke skat + afgifter II
kr.

tH

Kommunens likvide beh. pr.

3,9 mill.
25,3 mill.
28.7 mill.
11.8 II
2,8 II
0.8 II
44,1 mill.

kr.

4,0 mill.

kr.
kr.

7,5 mill.
3,5 mill.

Der vil blive udleveret totalregnskaboversigt til økonomiudvalgets
medlemmer.

/>
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jour.nr * 040100601
budgetkontrol

Budgetkontrol pr. 30.06.89
på det
sociale- og sundhedsmæssige område for
regnskabsåret 1989.
Budgetrapporten pr. 30.06.89 er gen
nemgået. Af budgetkontrollen kan udle
des flg. nøgletal, som er udtryk for
den totale omsætning for social- og
sundhedsvæsen:
Forbrug
pr.30.6
mill.kr.

Forbr
i %

Opr.årsbudget
mill.kr.

Udg.

92,9

181,9

53

Indt.

48,9

100,4

51

Socialforvaltningens gennemgang viser
fortsat en stigning i lovbestemte ydelser, herunder udgifter til *)fri
pladser, anbringelse i familiepleje,i
boligstøtte samt arbejdstilbudsordnin
gen.
Forvaltningen skal således på denne
baggrund søge socialudvalget om føl
gende ompiaceringer/tillægsbevillin
ger:
Kontanthjælp
Nettomerudgift

+ 1.120.000

Praktisk bistand
Nettomerudgift

+

163.000

Hjælpemidler/
omsorgsarbej de
Nettobesparelse

-

135.000

Daginstitutionsområdet
Nettomerudgift

+

359.000

Familiepleje
Nettomerudgift
Revalideringsinst.
Nettomerudgift

+

177.500
50.000
0

Offentlige pensioner
Dagpenge

275.000
forts....

side 2
Sundhedsudgifter
Nettomerbesparelse

-

Boligstøtte

+

216.000
148.750

Arbej dsmarkedsforanst.
Nettomerudgift_______________+
364.000
Nettoti liægsbevilling_______ + 1.656.250
Der henvises iøvrigt til vedlagte bi
lag.
*)kontanthjælp
22,8.1989 Socialudvalget:
Oversendes til økonomiudvalget med
anbefaling af tillægsbevilling på kr.
1.656.250.-.

ér
7.

oo.olØSo
'.STANCEOPGØRELSE PR.

30.

JUNI

1989.

henhold til kasse- og regnskabs regulativet
.lag 8. 1. fremsendes vedlagt restanceopgø:lse pr. 30. juni 1989.

Dag og ån

M a n d . 11.9.1989
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Forkøbsret på areal v/Møllevej.
Ved skrivelse pr. 23.8.89 fremsender
A. Jespersen og Søn A/S økonomisk overslag på byggeri.
Med en grundpris på kr. 225 og de fak
tiske tilslutningsafgifter viser beregningerne at investeringen ikke kan
forrentes tilstrækkeligt,
hvis der
forventes mindst 8^ forrentning og
husleje på 500 pr. m .
En "realistisk" model som er opstillet
indeholder bl.a. følgende:
Grundkøb 5000

a kr. 100,00

Bebyggelse 20 enheder (butik/lejlighe
der) a 100 m .
Tilslutningsbidrag/kloak ialt kr.
500.000.
Komm.dir. d. 4.9.89.
Et beregnet kloakbidrag i forhold til
betalingsvedtægt udgør ca. 817.600.
Grundpris kr. 100,00 ligger over bo
ligselskabets grundpris.

m

-- 1

........................ ............................... ^

jour.nr.16.07

.:

Ældreboliger - Møllevej 35.
På byrådsmøde pr. 16.5.89 blev følgen
de godkendt:
a. Anskaffelsessum kr. 5.630.000 skal
reduceres med udgifter svarende
til fælleshus.
b. Huslejen reduceres i overensstem
melse med pkt. a.
c . Udbetaling ca. 1.7.89.
d. Tillægsbevilling for 1990 kr.
200.000 til dækning af kommunens
nettoudg.
e. kommunen beholder anvisningspligten
f. Dansk boligselskab forestår drift
og administration.
Ved brev pr. 17.8.89 stiller B88 byggeadm. nyt forslag til bebyggelse:
2

9 boliger + 1 fælleshus (47m ) med 2
gæsteværelser.
Anlægssum
kr. 6.300.000
Kommunelån 13^
819.000
Husleje pr. in
626
2
10 boliger + 1 fælleshus (47m ) med 2
gæsteværelser.
Anlægssum
kr. 7.041.500
Kommunelån 13|
915.395
Husleje pr. mz
596
Bebyggelsespct.
27,6%
De kommunale afledte driftsudgifter
skønnes netto at blive 200.000.

Dag og år;

Mand. 11.9.1989
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2.etape - Cykelsti - Kyndbyvejen

J.nr.62-1

28.august 1989 afholdtes licitation på ovennævnte
entreprise.
Reultatet heraf samt efterfølgende indstilling
vil foreligge på udvalgsmødet.
28.8.1989:
Ued licitationen indkom følgende tilbud:
Druedalsvejens Entreprenørforr.
Ove Johansen - Jægerspris
Bent V Nielsen - Helsinge
Lynge Entreprenørforr.
Ebsen og Forsberg - Kvistgård.
Hilbert Jensen - Skibby
H H Harms - Hårlev
Børge Jensen - Frederikssund

kr

De afgivne tilbud er incl.moms.
31.8.1989:
leknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget og
byråd med indstilling om, at entreprisen overdra
ges til Ove Johansen - Jægerspris.

T£k
Kloak syd - etape D.ll.

J.nr.63-3-1

Ejerne af matr.nr.29S og 29AD-Dalby (Markvej 5A +
5B) fremsender skrivelse indgået 3.juli d.å.
hvori der ansøges om fritagelse for kloaktilslut
ningsafgift f.s.v.angår matr.nr.29AD.
De to nævnte matr.nr'e fremtræder i marken som een
grund.
Delingen er kun foretaget ud fra en kommende delin
af arv ansøgerens to sønner imellem.
27.7.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget me
anbefaling.
7.8.1989: ØKONOMIUDVALGET
Afslag - der skal betales kloaktilslutningsafgift
for matr.matr.nr.29AD.
9.8.1989:
Kommuneingeniøren anmoder om fornyet behandling af
sagen under henvisning til betalinsgvedtægtens
stk.3.1.3:

%
"Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når
1) iilslutning finder sted eller
2) der foreligger tilslutningsmulighed."
Det er udvalget bekendt ud fra sagsforelæggelsen d
27.7.1989, at der i nærværende sag er tale om en jjj
bebygget grund, samt at ansøgeren erklærede sig in<
forstået med at betale tilslutningsbidrag, når ejer
dommen bebygges, hvorfor det er absolut rimeligt a
anvende pkt.l
31.8.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget ti.
fornyet behandling.

Dag og år:

M a n d . 11.9.1989
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Kloak syd - etape H.13.

J.nr.63-3-1

Solbakkevej
På foranledning a'
2o - fremsender fa.Dines Jørgensen og co. en rede
gørelse omkring kloakeringsmuligheder for savel
ovennævnte som omkringliggende ejendomme.
1.6.1989:
Der udarbejdes projekt med tilhørende overslag
21.8.1989:
Fa.DJ&CO fremsender i fortsættelse af ovenstående
projekt med tilhørende overslag ialt k r .
292.8oo incl.moms.
31.8.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling af, at projektet iværksættes.

Lokalplan 14 - Gerlev.

J.nr.27-2

Der ønskes udvalgets stillingtagen til udarbejdel
se af en overordnet dispositionsplan til brug for
kommende forhandlinger med arkitekter og bygherre
omkring fremtidig bebyggelse.

31.8.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling af, at omhandlede plan udarbejdes.

7Zvf
Lokalplan 24

J.nr.27-2

Repræsentanter fra Jægerspris kommune afholdt den
3.maj 1989 med formand/Fællesrådet - Anders Holm
og formand/Gerlev Strandpark - Poul Hansen - om
adgangsvejen til sommerhusområdet.
/
Der blev fra såvel fra Anders Holm som fra Poul
Hansen udtrykt stor utilfredshed med at vejen end
nu ikke er bragt til udførelse.
1.6.1989:
Parterne tilsiges til et møde i sagen
9.6.1989:
Tilsagt advokat Erlandsen + Anders Holm + Poul
Hansen til mødet
3.august 1989 kl.17.oo

3.8.1989:
Det overlades til Teknisk forvaltning at foranled ge udarbejdet projekt opbygget som grusvej og som
kan danne grundlag for kommende asfaltvej - samt forslag til fordeling af udgifter heraf.
11.8.1989:
I fortsættelse af udvalgets vedtagelse - jfr.oven
stående - fremsender fa.DJ&CO forslag til udbedrihg af den her omhandlede fordelingsvej, som
samtidig kan danne basis for det endelig anlæg af
vejen.
Forslaget konkluderer i et overslag på i alt
kr.1.615.ooo ekscl.moms
Da vejanlægget ikke færdiggøres i fuldt omfang, e
der 2 muligheder for fordeling af ovennævnte an
lægsudgift :
l)Fordeling efter forhandling, hvor anlægsudgifte
og betalingen må betragtes som a 1contobeløb, som
skal indgå i den senere endelige fordeling.
2 fordelingsprincip som nævnt i lovbekendtgørelse
nr.369 af 6.8.1985 (Bidrag til offentlig vej) -

§ 11 .

Til en nærmere drøftelse af såvel projekt som for
delinsprincipper er fa.DJ&CO til sagt til TU-møde
31.8.1989 kl.o9oo.
31.8.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling af, at der optages forhandling med
advokat Leif Erlandsen om udgiftsfordeling
Principielt indstilles projektet til gennemføreis
snarest muligt efter opnået enighed.

Dag og år:

M a n d . 11.9.1989

72?,f
j.nr .64-7
Snerydning/glatførebekæmpelse 1989/90.
Med baggrund i lovbekendtgørelse nr. 371
af 6.august 1985 og cirkulære af 6.decem
ber 1985 har Forvaltningen udarbejdet
et revideret forslag til regulativ for
vintervedligeholdelse og renholdelse af
veje i Jægerspris Kommune til afløsning
af tidligere regualtiv af år 1970.
Revisionen indebærer ændringer, som ialt
væsentligt omfatter reducering i ydelser
ne på området.
Reduktionerne vil fx. indebære, at bor
gerne i fremtiden selv skal foretage sne
rydning og glatførebekæmpelse af fortove
ligesom en del mindre befærdede veje kun
vil blive vedligeholdt i dagtimerne og i
det omfang, der er mandskab og grej til
rådighed.
Særlig opmærksomhed vil blive givet til
skolestiernes vedligehold af hensyn til
sikkerheden, ligesom fortove omkring råd
hus, lægehus og beskyttede boliger fort
sat vil blive vedligeholdt i fuldt om
fang .
Generelt anmodes om tilladelse til selv
stændigt at løse opgaverne efter behov.
Regulativet vil blive forelagt Politi
myndigheden til godkendelse, idet det
foreslås, at foranstaltningerne i kom
mende sæson nøje følges, således at evt.
justeringer kan foretages ved sæsonens
ophør.
Mogens Jensen er tilsagt at give møde
den 31.8.89 k l . 10,oo i udv.vær. II for
nærmere redegørelse.
31.8.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man anbefaler de her omhandlede dispositio
ner til videre bearbejdelse i regulativet, som
forudsættes forelagt udvalget ved kommende møde.
Fortove ryddes dog fortsat - men først når al an
den rydning er foretaget.
I week-ends påhviler fortovsrydning grundejerne.
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J.Nr. 61-1-1
Tilbageskærlng/fældning af beplantninger«
Det af Teknisk Udvalg den 26,10.1988 vedtagne fo:
søgsprojekt er nu gennemført og delvis afsluttet,
Til dagsordenen vedlægges Notat omkring arbejdet«
udførelse, herunder vurdering af de indhøstede ei
faringer.
Med baggrund i Notatets indhold ønskes stilling
tagen til nærmere specifioerede spørgsmål omkring
det videre arbejde.
31.8.1989:
leknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med indstilling om, at arbejdet stilles i bero
for indeværende år.
Arbejdet genoptages næste sæson, men i et omfang,
som aftales nærmere med den berørte grundejerfor
ening og Fællesrådet for det respektive område.
Individuel orientering må tilstræbes forstærket
over for de grundejere, hvor beskæring foretages
af kommunen, således at klager i videst muligt
omfang undgås.
Der må via ØK-forvaltning iværksættes incassosage
for restancer i allerde udført arbejde.

\

727T
Erhvervsområde - Over-Dråby.

J.nr.27-2

fremsender skrivelse indgået l.au
1989, hvori der ansøges om supplerende afgrødeer
statning på kr.4.5oo.31.8.1989:
leknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

Dag og år:
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Private veje.

J.nr.61-1-1

Grundejerforeningen FJORDSKOV fremsender skrivel
se af 27.maj 1989, hvori man ansøger om et kommu
nalt tilskud til vedligeholdelse af Nordskovvej.
Ansøgningen er begrundet med ekstra helårstrafik
til ejendommen Nordskovvej 29, som beboes af en
af kommunens dagpiejemødre.
<2J

27.7.1989:
Teknisk udvalg videresender sagen til ØK-udvalget
idet man finder sagen teknisk udvalg uvedkommen
de .

Økonomiudvalget, d. 7.8.89.
TU indstilling godkendt.
9.8.1989:
Kommuneingeniøren anmoder om fornyet behandling
åf sagen, idet det ovenstående anførte må opfat
tes som en konstatering, men uden forudgående n
alitetsbehandling.
Således foranlediget indstilles det til Teknisk
udvalg, at udvalget genoptager sagen i relation
til Privatvejlovens §15-stk.3, hvilket i øvrigt
også var forudsat ved sagens forelæggelse den
27.7.1989, men hvor udvalget afviste kommuneingc
niørens indstilling om et tilskud på kr.5oo.årligt regnet fra 1.1.1989.
31.8.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med indstilling om, at der ikke ydes tilskud
som ansøgt.

sir? 4 ^

C 3

jour.nr.17.11.01 ø49

Ansøgning om ekstra tilskud til efterskole.

>/?

jour,nr.056283-01
f.kom.t a n d p l e j e
Vedr, den fælleskommunale tandpleje.
Byrådet har på sit møde den 31. marts
d.å. godkendt, at forvaltningen kan
hj emtage tandplej esystemet, som er
statning for folkeregisterets focussystem som er nedlagt. Det blev samti
dig godkendt, at der indkøbes en skærm
og printer til tandklinikken på Sogne
skolen, som udgiftsmæssigt afholdes på
■ tandplejens budget.
| Etableringen af denne nye arbejdsplads
(skærm + printer) har været sat i bero
; i
en periode,
idet
Sogneskolens
; EDB-anlæg ikke virkede tilfredsstili lende, hvorfor forvaltningen har afventet med indkøb af EDB-udstyr indtil
: problemerne var løst. Herudover indgik
! naturligvis også i vores overvejelser,
at vi først ønskede hele sagen om ud
skillelse
fra
den fælleskommunale
tandpleje på plads, hvilket nu er en
I realitet.
Forinden forvaltningen installerer det
! nye EDB-udstyr ansøger vi udvalget om,
; at få frigivet nogle af de midler, som
byrådet har afsat i 1990 til etable
ring af den selvstændige tandpleje.
I I etableringen af den selvstændige
| tandpleje indgår det bl.a. i byggepla
nerne, at der skal ske en ændring af
venterummet og kontoret. Det vil såle
des være en unødig udgift for kommu| nen, at man anvender penge til instal
lationer m.v. som efter 5-6 mdr. skal
flyttes andet steds hen i lokalet.
: I budgettet for 1990 har byrådet godI kendt et beløb på 458.000 kr. til den
nødvendige etablering af selvstændig
tandpleje, og af dette beløb ønsker vi
frigivet et beløb på kr. 22.000 til de
bygningsmæssige ændringer af venterum
og kontor, ligesom der foreslåes fri
givet et beløb på kr. 20.000 til ind
køb af inventar (skranke, arkivskab,
bord, lys m.v.) således at venterum og
kontoret gøres fuldstændigt færdigt.
forts....

side 2
Med
hensyn til
problemerne
med
EDB-udstyret - som tidligere nævnt
har den systemansvarlige på rådhuset
oplyst, at EDB-anlægget fungerer nu,
men at det vil være nødvendigt med ek
straudstyr (modem itu højere hastighed)
i forbindelse med etablering af skærm
på tandklinikken, som beløber sig til
ca. kr. 12.000 mere i forhold til det
oprindelige godkendte beløb.
Eftersom den endelige afregning til
Fr.sund kommunes fælleskommunale tand
pleje først sker i februar måned 1990,
er det forvaltningens opfattelse, at
såvel udgifterne til etablering af
venterum og kontor m.v. og de ekstra
omkostninger til EDB-udstyret vil kun
ne foreløbig financieres af det eksi
sterende budget på tandplejen og uden
større træk på kommunens kassebehold
ning end forudsat.
Forvaltningen skal således indstille:
Pkt. 1.

At der frigives et beløb på
kr. 22.000 til ændring af
venterum/kontor.

Pkt. 2. at der frigives kr. 20.000 til
indkøb af inventar m.v. til
kontor.
Pkt.

3. At der ydes en tillægsbevil
ling på kr. 12.000 til ek
straudstyr til Edb-arbejdsplads.

For så vidt angår pkt. 1 og pkt. 2 er
disse budgetafsat i 1990, medens pkt.
3 er en tillægsbevilling som vil kunne
afholdes indenfor tandplejens budget.
22.8.1989 socialudvalget
Forvaltningens indstilling pkt. 1/ 2
og 3 anbefales. Oversendes til økono
miudvalget med anbefaling af, at EDB
udstyr fra skoleområdet overleveres
uden betaling fra det sociale regi.

Dag og år:

M a n d . 11.9.1989
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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.
Komm.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 evt. køb af lægecentre
Økonomiudvalget, d. 10.7.89.
ØKu godkender k r . 500 pr. m2 og afven
ter et nyt udkast til lejekontakt.
Komm.dir. d. 4.9.1989.
Til ØK's godkendelse fremsendes udkast
til ny lejekontrakt.
I forhold til tidligere kontakt er der
følgende væsentlige ændringer:
§1 justering af m 2 .
§6 basisleje k r . 500,00 (tidl. 364)
§7 Mulighed for genforhandling af basis
leje efter 5 år(kontakten er uopsige
lig i 10 å r ).
§14Bidrag til udvendig vedligeholdelse
m.v. på k r . 1.000 pr. måned(tidliger
1.000 p r . å r .)

0 ko riom is k. for va 1tning 17.S.SS.
Ø k o n o m i u d v a l g e t bedes tage stilling til
■_‘m forpagtningsafgift til n edennævnte
for 1939:
a. 5 K Tørslev, Gerlev
□ve Egon P e t ersen
5
tdl a 5 tdr. byt
b. S tt Gerlev.
Erik tt. Hansen
1£',3 tdl a 5 tdr. byi
c. w tt mfl« Gerlev
Erik tt. Hansen
9
tdl a S tdr. byt
d, S B kyndby
ttrne Jørgensen
10, SI tdl a 9 tdr. byc
e. Areal v. m ø l l e g å r d s k o l e n
Svend Å. Peter s e n
7
tdl a 5 tdr.byt

Økonomiudvalget,, .den_29 *8 ».88*
Vedr. pkt. a,b,c kan forpagtning fortsætte uden ændringer. Dog gøres opmærk
som på komm. disposition over arealet
fra ult. 1989.
Pkt. e nuværende forpagtning reduceres
med kr. 2.000 mod vedligeholdelse af
arealet v/ brugsen.
pkt. d. uændret.
Økonomisk forvaltning d . 8.8.89.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til
om ovennævnte forpagtningsforhold kan
fortsætte i 1990.

HU

/i
jour.nr. 85.10.03

ValgopgøreIsessystem
I forbindelse med brug af valgopgørel
sessystem skal meddelelse herom sendes
til registertilsynet, efter vedtagelse
i kommunalbestyrelsen.
Valgopgørelsessystemet anvendes ved
kommunevalg til fordeling af mandater.
Indstilling
Jægerspris kommune tilsluttes oven
nævnte system i lighed med tidligere.

f

3i

jour.nr.B l .1J>,O O
Vedr« kompetancefordelingen ved
lønpulj eforhandlingerne.
I henhold til KL's informationsbrev
nr. 2036 vedr. afvikling af kommune
puljen og om etablering af en lokal,
ikke-organisationsopdelt løndannelse,
skal spørgsmålet om fordelingen af
kompetancen til at forhandle fast
sættes .
Afviklingen af kommunepuljen er nøje
fastlagt i aftalen, hvorfor der i den
forbindelse ikke bliver tale om for
handling.
Henset til den lokale, ikke-organisationsopdelte løndannelse (omtales som
"lokallønpuljen"), er i aftalen fast
lagt følgende krav:
Kommunalbestyrelsen kan fremsætte for
slag til anvendelse af lokallønpuljen,
såvel som en personaleorganisation.
Der er ikke fastsat særlige krav til
hvem kommunalbestyrelsen udpeger til
at lede forhandlingerne, eller hvem
der iøvrigt skal indgå heri.
Lokallønpuljen er for Jægerspris kom
munes vedkommende på kr. 450.000 for
indeværende overenskomsperiode. Fra
dette beløb fratrækkes de i kommune
puljen aftalte omklassificeringer og
andre varige tillæg. D.v.s. den bereg
nede puljebelastning fremskrives til
01.04.89-niveau og fratrækkes den nye
pulje på kr. 450.000 inden der for
handles påny.

[Tsi
---

jour.nr. 81.15.03

Aftaleforhandlingerne
april 1989
kommunens folkeskolepulje_________
I fortsættelse af tidligere aftale
mellem fin.minist. og Lærernes Centr,
org. har undv.min.
den 13.07.89 ud
sendt en skrivelse, hvoraf det frem
går, at den for folkeskolen aftalte
ordning med lokale kommunepuljer til
øget fleksibilitet i lønfastsættelsen
videreføres efter 01.04.89 med flg.
ændringer:
1. Puljebeløbet
fordobles til 71.200
kr.
pr.
år
(niveau
01.10.84)
2. Der kan nu både ydes eengangsvederlag
og
personlige
tillæg.
3. Der er indført et maksimum for overførsel af puljebeløb til hono
rarområdet på 2/3 af puljebeløbet
pr. år incl.
de hidtil overførte
beløb.
Aftalen omfatter ansatte i folkeskolen
samt tjenestemandsansatte ungdomssko
leinspektører. Aftalen omfatter ikke
skoledirektører.
Kulturel
forvaltning
den 02.08.89
Kompetencen til at indgå aftale med
Danmarks Lærerforening om anvendelsen
af
puljebeløb
er
Byrådets.
Hidtil har denne kompetence været de
legeret fra Byrådet til skoledirektø
ren.
Der skal tages stilling til, om dele
gationen skal videreføres.
Kulturel
Anbefales

EE

Udvalg
den
14.08.89.
indstillet til godkendelse.

tr 'S

S

/S/'

jo u r .n r .81.36.01

6
Leder af miljøafd.

- opsigelse.

r^

Liselotte Raasøe opsiger sin stilling
pr. 1.10.89.
På denne baggrund arbejder forvaltnin
gen med forslag til løsning af nuvæ
rende situation.
Løsningsforslag
det.

vil fremkomme på

mø
---------------- — x ------------{''tes

Dag og år:

M a n d . 11.9.1989
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J»Nr, 69-20

Rådighedstillæg 1 henhold til overenskomst mellem

SIP og KL §15. stk 4.
Mogens Jensen og J,Melchior Jensen anmoder om til
ladelse til at indarbejde reduceret mandskabsstyr
ke som tilkaldevagter i kommende vintertjeneste,
som effektueres pr, l,l|),89. Der henvises til tid
ligere akter i sagen, herunder Ø K ’s behandling af
spørgsmålet den 10*4*89•
Sagen skal ses i lyset af Kommunens ønsker om re
duktioner i budgettet for 1990 og som følge af re
videret Regulativ for sne- og glatførebekæmpelse,
I henhold til samarbejdsaftalen skal sagen drøf
tes i SU ved Materielgården, og løn- og personale
kontoret vil blive inddraget i forhandlingerne.
Den endelige vagtplan vil foreligge den 1.1G.89.

31.8.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet udvalget anbefaler, at der opereres med 13
mand som tilkaldevagter.
I øvrigt vil spørgsmålet endeligt blive behandlet
i forbindelse med afsluttende behandling af regu
lativ for vintervedligeholdelse.

EE3

jour.nr.
/$ tø 8
bofallesskabet

Vedr. bofællesskabet.

&

Ved ,etablering af bofællesskabet den
1. februar 1988 anmodede socialfor
valtningen om personalemæssige resso
urcer til styringsfunktionen i bofæl
lesskabet. Man ansøgte om et timetal
på 10 timer pr. uge, da man vidste at
det var væsentligt, at kunne give råd
og vejledning i deres arbejde de 6
handicappede beboer. Disse personale
ressourcer blev ikke bevilget. Social
forvaltningen har således siden bofæl
lesskabets start ydet bistand fra hen
holdsvis pensionsafdelingen, pædago
gisk konsulent samt socialinspektøren.
Der er bohov for 1 person, der kan gi
ve den samlede støtte til bofællesska
bets personale og beboer.
Jægerspris kommune har haft en for
handling med Frederiksborg Amt om mu
lighed for at modtage konsulentbistand
og supervision fra amtets side til bo
fællesskabet. Frederiksborg Amt har
tilbudt varetagelse af opgaver i for
bindelse med den daglige drift af bo
fællesskabet fra støtte- og aktivi
tetscenterets leder Else Marie Kristi
ansen. Konsulentbistanden er veder
lagsfri .
Der vedlægges forslag til samarbejds
aftale mellem Frederiksborg Amt og Jæ
gerspris kommune vedr. bofællesskabet.
Det skal anføres, at forvaltningen
helst havde set en ansat fra kommunalt
regi til varetagelse af denne opgave.
Da der således ikke kan ydes de nød
vendige personaleressourcer, indstil
les det, at man indgår vedlagte samar
bejdsaftale med Frederiksborg Amt.
8.8.1989, SOCIALUDVALGET:
Oversendes til økonomiudvalget med an
befaling om godkendelse af samarbejds
aftalen med virkning pr. 15.9.1989.
Det indstilles, at Else Marie Kristi
ansen, støtte- og aktivitetscentret
får anvisningsret i forhold til bofæl
lesskabets budget, jfr. samarbejdsaf
talens afsnit 4.

. S*,s. s ?

Dag og år:

M a n d . 11.9.1989
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jour.nr. 16.20.03
skolelage

.1

Skolelæge,
Læge Dorthe Larsen opsagde med virk
ning pr. 1.7.1989 sin stilling som
skolelæge ved skolerne i Jægerspris
kommune. Begrundelsen for opsigelsen
fremgår af Dorthe Larsens opsigelse af
30.5.1989 bilagt sagen.
Stillingen som skolelæge har været op
slået. Læge Elsebeth Lægård, Svanholm
gods, 4050 Skibby, har som eneste an
søger søgt om stillingen som honorar
lønnet skolelæge.
Socialinspektøren indstiller, at Else
beth Lægård ansættes som skolelæge.
Skolelægens arbejde skal omfatte den
obligatoriske del af skolelægeordnin
gen, jfr. vejledende retningslinjer af
31. januar 1983 fra sundhedsstyrelsen,
samt den af Jægerspris byråd vedtagne
ekstraundersøgelse i form af en ruti
nemæssig udskolingsundersøgelse
af
børnene i 9. klasse.

30

SoC
jour.nr.05628301
tandpleje

Vedr, den fælleskommunale tandpleje.
Forvaltningen har indledt drøftelser
med Frederikssund kommune om, hvorle
des begge parter kan lette overgangen
fra fælleskommunal tandpleje til selv
stændig tandpleje fra 1. august 1990.
På dette møde kom det bl.a. frem,
at
det i overgangsperioden vil være hen
sigtsmæssigt,
hvis Jægerspris kommune
allerede nu peger på den tandlæge, der
skal være den fremtidige klinikchef,
således, at Jægerspris kommunale tand
pleje er udrustet til opgaven den 1.
august 1990.
18.8.1989 socialforvaltningen:
Socialinspektør og souschef skal såle
des indstille, at stillingen som kli
nikchef opslåes snarest muligt i fag
bladet til besættelse pr. 1. august
1990.
22.8.1989 socialudvalget:
Stillingen som klinikchef opslåes nu.
25.8.1989 socialforvaltningen:
Sagen videresendes til økonomiudval
get,
idet forvaltningen skal indstil
le,
at følgende personer deltager i
ansættelsesudvalget:
Socialchef
Bente Dall
Souschef
Peer Huniche
Socialudvalgsformand
Johnna Hermansen
Kommunaldirektør
Svend Korterup
Borgmester
Poul Madsen
+ 1 repræsentant fra tandklinikkerne.

jour.nr. 00.05.01

Lærerudveksling - venskabsbyer.
Lokalforeningen NORDEN i Vetlanda
sender den 22.08.89 forslag om, at
Vetlanda kommune udveksler lærere på
gymnasieniveau med venskabsbyerne.
Det foreslås, at udvekslingen sker i
en uge marts måned i 1990.
Det foreslås endvidere, at kommunerne
selv afholder udgifterne til de
deltagende læreres rejser m.v.
Inden vi svarer foreningen Norden i
Vetlanda ønskes der taget stilling til
om Jægerspris kommune kan deltage i en
udveksling som den foreslåede, hvis
det viser sig, at den f.eks. kan æn
dres til også at omfatte 10. klasse
trin.
Der er på kto. 03 ikke afsat beløb
til den foreslåede aktivitet, hvorfor
den må afholdes af kommunens venskabs
bykonto .

Kulturelt Udvalg, den 04.09.89.
Anbefales.

ODD

jour.nr.

Fastansættelse af lærer på prøve.
Ifølge indhentet udtalelse fra skole
inspektør Stig Munch Andersen anbefa
les tjenestemandsansættelse af lærer
på prøve Edit Christesen.

fast
[33]

jour.nr

Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 7. august 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer June Toron Nielsen
klassificeres som overlærer med
virkning fra 1. august 1989 under
henvisning til gældende regler for
tjenestemænd på prøve.

M'cr
jour,nr.1

Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 7. august 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer Jens Erik Ellegård
Jensen klassificeres som overlærer
mqd virkning fra 1. august 1989
under henvisning til gældende regler
for tjenestemænd på prøve.

SEK
jour.nr, 00.01049
Følgende organisationer ansøger om
tilskud.
1. Landsforeningen Evnesvages Vel.
(den 19.09.88 kr. 300,00)
2. Landsforeningen for bedre hørelse,
(den 8.9.1986 kr. 300,00)
3. Dansk Røde Kors(Jægerspris afd.)
(den 19.9.1989 kr. 300,00)
4. Plant et træ.

/j)
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jour.nr.

00.01A06

KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Kommunalpolitisk information:
Nr.
1034
17.8.89
Nr.
1035
24.8.89

Status på oprydning af kemikalieaffaidsdepoter.
Kommunernes indsats for
borgere med psykiatriske
lidelser.

Administrativ information:
Nr.
2104
10.8.89

Dagpengegodtgørelse ved 1.
ledighedsdag.

Nr.
2105
10.8.89

Vejledning om ergonomi og
rengøring.

Nr.
2106
17.8.89

Forvaltningsloven og kommunernes personaleadministra
tion.

Nr.
2107
24.8.89

Refusionskrav efter ararbejdsskadeforsikringslo
vens § 36.

Nr.
2108
24.8.89

Statsrefusion af sparet
kontanthjælp ved beskæfti
gelsesindsats udover pligt
beløbet .

Nr.
2109
24.8.1989

Orientering om resultatet
af aftale- og overenskomst
fornyelserne pr. 1. april
1989.

37.

MEDDELELSER FRA:
a . Formanden
b. Øvrige medlemmer
c. Komm.dir.

38.
KOMMUNAL INFORMATION:
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Poul Madsen,
borgmester.
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TILLÆGSDAGSORDEN
S
til ØK-udv.s møde den 11. sept. 89
Vedr. etablering af spiserestaurant på
Hovedgaden 43 (pt, isenkramforretning.)
Gitte og Sime Santini, Frederik Syvtal,
Hovedgaden 24, Jægerspris, forespørger i
skrivelse fra den 6. sept. 1989, om Jæ
gerspris byråd kan gå ind for anden er
hvervsmæssig udnyttelse af ejendommen Ho
vedgaden 43.
Ægteparret Santini er i forhandling med V
ejeren af Hovedgaden 43 med det for øje,
at der skal etableres en dicideret spise
restaurant i forretningslokalet ud mod
Hovedgaden.
Frederiks Syvtal er på ænkt at skulle
fortsætte som skænkestue.
Der henvises, til den nye kommuneplan,
hvorefter omhandlede forretningsområde
(centerområde J-Cl) er omfattet af føl
gende rammer for lokalplanlægning:
CENTEROMRÅDER
Forområde
J - C l* (O m kring den vestlige del a f H ovedgaden )
gælderfølgenderammer forlokalplanlægningen:
Lokalplaner,dertræfferbestemmelserforområdet,skalsikre:

.områdetsanvendelsefastlæggestilcenterformål(butikker,liberaleerhven
imtmindre,ikkegenerendeværksteds-og fremstillingsvirksomhederitilki
mg tilbutikkerne)samt tilboligbebyggelseogoffentligeformål,
bebyggelsesprocenten forhverenkeltejendom ikkeoverstiger25 vedboli
/ggelscog50 vedanden bebyggelse,
bebyggeisen ikkeopføresmed mereend2etagermed udnyttettagetage.
tbyggelsenplaceressåledes,atgenevirkningeriforholdtilomgivelserne
idgås,
^ieretableresparkeringspladsersvarendetilmindsténp-pladspr.50rn2er
/ervsetagearealsamtmindstén p-pladspr.bolig,
karakteristiskbebyggelseog beplantningbevares.
a f om råde J -C l er om fattet a f byplanvedtæ gt nr. 7.

Det skal bemærkes, at familien Santini
ikke har økonomisk mulighed for at købe
Hovedgaden 43, hvis byrådet ikke kan god
kende den påtænkte anvendelse.
BYSEKR d. 7/9-89:
Med byrådets godkendelse vil Santini kun
ne drive begge forretninger under samme
bevilling.

Økonomiudvalget d. 11/9 1989
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