JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs

^

møde

W. t ø
Mandag, den 9. februar 1987 kl. 14.oo.
på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, m e d følgende
D A G S O R D E N :

Journ.nr. 13-1-11/ØKF

Bevillingskontrol.
Rapport for 1986 pr. 2.2.87 med sidste opdate
ring pr. 30.1.87 viser følgende resultat i
1.000 kr.:
Drift + anlæg.
forbrug
00

01

budget

rest

Byudvikling, miljø m.v.
U 20.736
28.683
I 12.33712.990-

7.927
633-

Forsyning, brand m.v.
U 2.619
2.978
I 2.1882.670-

359
481-

02 Vejvæsen
U
3.324
I

5.660
5-

336
5-

03 Undervisning og kultur
U 44.885
46.652
I 3.1354.167-

1.766
1.032-

05 Social- og sundhedsvæsen
U143.954
143.659
I 97.388101.815-

2954.427-

06 Administration m.v.
U 18.275
17.915
I
471188-

361283

07 Renter m,v.
U
812
I 5.262-

888
3.101-

76
2.162

fortsættes

-----------

fortsat
I ovenstående er ikke medtaget resultat på
kto. 08 finansiering, hvor der er forskel på
områderne genrerelle tilskud, momsudligning og
skatter.
Ved om mere deltaljeret gennemgang ses, at der
ikke er ekstraordinære besparelser på driftsud
gifterne, hvorfor kommunen stadig må påregne at
skulle afregne til Staten grundet overskridelse
af realvæksten.

3
Økonomiudvalget - tillægsbevilling.
Gennemgang af udvalgsrapport for 1986 pr.
2.2.87 giver anledning til ansøgning om
følgende tillægsbevillinger:
06 Administrationen
Skoleforvaltning
løn ............

608 00 010/00

kr. 10.000

Social-& sundhed
speciel lægerekl.
løn ............

610 00 100/09
610 00 006/30

kr. 17.000
kr . 80.000

Kommission råd mv.
Skolekommissionen
mødediæter ......
uddannelse ......

620 00 100/09
620 00 125/08

kr. 12.000
kr . 8.000

Skolenævn .......

620 00 205/00

kr. 12.000

Kommunale valg ...

632 00 031/03
632 oo 041/50

kr. 6.000
k r . 5.000
kr.150.000

706 00 010/00

k r .150.000.
0

Ialt ............
Renter ..........

jo u r .n r . 607/ØKF

£

Teknisk udvalg - tillægsbevilling.
Gennemgang af udvalgsrapport for 1986
pr. 26.01.87 med sidste posteringsdato
23.1.1987 giver anledning til ansøgning
om tillægsbevillinger.
Specifikation af tillægsbevillingerne
samt foreslag til finansiering fremgår
af vedlagte bilag 1 og 2, hvor beløb
og kontonummer kan ses.

fortsættes

fortsat

Der søges ialt om:
Udgifter

kr.

1.748.000

finansiering

kr.

1.748.000

28.1.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen med det dertil
hørende forslag til finansiering til ØK-udvalget
med anbefaling.

Journ.nr. 602/økf.

Virkning af overenskomstforliqet
Overenskomst forliget medfører en række økono
miske konsekvenser i form af ændrede pris- og
lønskøn samt ændrede indkomstskøn.
Lønstigning 1987.
Samlet lønstigning pr. 1.4.1987 andrager ca.
6,7% p.a. + virkning af tilpasningsklausul
anslået til 2% pr. 1/10.
I budgettet er der ialt regnet med ca. 5%.
Merudgift bliver herefter:
0,7% x 3/4 + 2 x 1/4)
3,3?o af 94 mio.
=

3,1 mio.

Specielle krav
0,1% af 94 mio. x 3/4

=

0,3 m io.

Decentral forhandling
0,1?o

=

0,2 mio.

merudgift ialt ........

3,8 mio.

heraf øget refusion ....

?

heraf øget skat .......

?

Virkning for 1988 - 1991.
?

Tilpasningsklausul ....
Generel lønforhøjelse ..
ATP bidrag ............
Overenskomstregulering .
Decentral forhandling ..
Ialt ...................

0,1 %
4,3 %

Arbejdstidsnedsættelse 88
Arbejdstidsnedsættelse 90

2.5 6%
2,65%

3.4 %

0,25%
0,3 %

S)

f t *
Anlægsregnskab - Egnsmuseet Færgegården

Efter afslutning af ovennævnte byggeri fremsender
Kommunernes Revisionsafdeling - Esbjerg a,fdl. an
lægsregnskab som ialt udviser
kr. 2.972.184,26
Anlægsudgiften fordeles således:
4o io Frederikssund kommune .... kr. 1.188.875,1°
2o io Skibby kommune ..........
”
594»436>85
4o io Jægerspris kommune ......
11 1.188.875.71
Ialt ..........................

kr. 2.972.184,26

Der er meddelt bevillinger på ialt
kr. 2 .9 7 1 .2 oo,oo
Den samlede overskridelse andrager herefter kr.
984,26.

Journ.nr. 801-00/økf

O

Opgørelse over likvid beholdning pr. 31.12.86

Til orientering meddeles at kommunens likvide
beholdning (incl. kloakfonden) udgør:
pengeinstitut

mio.kr.

Postgirokonti ...................

0,7

SDS .............................

63,7

Danske Bank ....................
Ialt ............................

10,4
74,8

Jfr. likviditetsopgørelse i budget for 1986 var
beholdninger beregnet til 75,9 mio.

jour. nr. 808 /øKF
Oversigt over km.’s obligationsbeh. pr. 31/12-86
Rente

Papirets navn

Slutår

Pål.

Kursv.

lo io Forenede Kreditf.

1994

594.2oo

5 7 6 .5 7 4 ,-

0
1—T

2oo4

877.5oo

8o5.1o6,25

2ol4

317.4oo

2 1 2 .6 5 8 ,-

7 i Jydsk Grf. Kreditf.2ol8

2 3 3 .3 0 0

153.978,-*

2 olo

I .600

992,-

7 i Jyllands Kreditf.

4 i Østifternes Krf.

Ialt

"

"

2 oo

2ol7

2 oo

1 9 6 ,-

1
0

4Wo

u

r—J

4¥■>

2.o24.4oo 1749.444,21

Journ.nr. 13-1-1/økf

Tidsplan vedr, budgetlægning 1988 til 1991,
BUDGETLÆGNINGSFASEN
Økonomisk forvaltning udarbejder korrigeret ad
ministrativt budgetoplæg, som forelægges ØKU
den 9, marts 1987.
Sektorplanarbejdet samt evt. revision af kommu
neplan påbegyndes i de stående udvalg
1.2.87 til 9.3.87
BUPGETUDARBEJDELSESEASEN
Udvalgsbehandling samt div. høringer på ud
valgsplan .
Sektorplaner herunder revision af investerings
planer forelægges byråd den 19.5.87
10.3.87 til 19.5.87
SAMLET BUDGETBEHANDLING
Økonomiudvalget behandler det samlede budgetop
læg .
Der foretages ny udvalgsbehandling hvis dette
er nødvendigt.
20.5.87 til 10.8.87
BUDGETVEDTAGELSE
1. behandling i byråd........... 18.8.87
2. behandling i byråd........... 15.9.87

Journ.nr. 27-2/ØKF

Vedr, kommuneplanlægning.
Ved skrivelse af 10.11.86 anmelder planlæg
ningsudvalget om, at de enkelte forvaltninger
fremkommer med oplæg til revision af kommune
planen .
Oplæget skal være udvalget i hænde senest
1.4.87.
For økonomiudvalget kan bl.a. følgende spørgs
mål behandles.
Jordforsyning:
udstykning
indragelse af arealer til byzone
Rådhus: evt. udvidelse af bygning,
evt. udvidelse af EDB.
Andet ??

^

4

^

Journ.nr. 69-20/TEk.

a
Kommunens evt. arrangement i vedligeholdelse af
"Rosariet" i Gerlev.
På baggrund af henvendelse fra Fonden for træer
og miljø samt møde i Hovedstadsrådet ønskes by
rådets stillingtagen til kommunens arrangement
i fremtidig vedligeholdelse af "Rosariet".
På baggrund af "Notatet om Gerlevparken" pr.
21.1.87 har administrationen udarbejdet forslag
til ansøgning om løbende økonomisk dækning til
driftsudgifterne fra Hovedstadsrådet.
Ansøgningen peger på projektets værdi i såvel
historisk, forskningsmæssig, turistmæssig og
rekreative henseende.
Der argunenteres samtidig for at der ikke er
tale om et projekt som alene har snævre lokalbetonede interesser.
De årlige driftsudgifter anslåes til kr.
450.000.
Kommunen tilbydes at ovetage hele Rosariet
efter en dt udbygning om ca. 10 år.

Journ .nr. 023-00/ØKF

Vedr. Kulhuskroen.
I forbindelse med evt. nyt ejerskifte fremsen
der ejd.mægler Kate Jørgensen v/skrivelse af
30.1.87 følgende forslag til evt. ændring af
nuværende kontrakt.:
§1. forpagtningsperiodens udløb ændres fra år
2010 til 2037. (fra 25 år til 50 år.)
§3. Vedligeholdelsespligten af toiletter m.v.
ønskes overdraget fra forpagter til
kommunen.
§4. Kommunen præcisere nærmere hvilket areal
hvorpå forpagteren har pligt til at holde
ro og orden.
§6. Forpagtningsafgiften foreslås nedsat til 1%
- evt. et fast beløb.
nuværende takst er 21/2% og fra 1/5-90 C?O//0.
Økonomisk forvaltning d. 2.2.87.
Generelt henvises til erklæring pr. 18.2.86,
samt notat på pantebrev heraf bl.a. fremgår:
"Ændres eller ophæves kontrakten, er lån for
faldent til betaling".
Vedr. §6. vil den foreslåede ændring betyde
ca. 8-9.000 kr. mindre i indtægt.
Normal leje ligger på ca. 10-15.000 kr .
Som fast leje kan foreslås 10.000 kr. med in
deksregulering .

Journ.nr. 013-10/ØKF

Byqninqsbrandforsikrinq For Jæqerspris Mølle.
Ovennævnte forsikring har været indtegnet i
Alm. Brand for en 5-årig periode som udløber

.. .

1 1 88

Der tilbydes nytegning af risiko forsikring for
5 år med en forsikringssum på k r . 4,6 mio.
incl. moms. Præmien udgør kr. 17.365 pr. år.
Øk,forvaltning d. 2.2.1987.
Hvis møllen brænder, kan vi da forvente at den
overhovedet kan genopbygges.?
Hvis svaret er nej - er der så grundlag for
forsikring.?

5 8 - 1 - 2 - 1 9 8 7 / CK
Vedr.

k o p i m askine på J ægerspris

Bibliotek

>, foreslår i skrivelse fra den 7.
dee. d.å., at kommunen o p s tiller en k o p i 
ma s k i n e på bibl i o t e k e t som service for
lånerne mod betaling pr. kopi.
F o r s l a g s s t i l l e r e n oplyser, at det er et
stort savn for mange, at J ægerspris b i b 
liotek ikke har denne serviceordning,
der er ganske a l m i ndelig i andre kommuner.
Kulturelt udvalg den 15/12-86:
S e k r e t a r i a t e t indhenter tilbud fra RANK
XEROX på leje af kopi m a s k i n e type 2830,
evt. med møntautomat.
(Samme m a s k i n e
ninger) .

som i rådhusets

forvalt

DEN 2 9 . 1 2 . 8 6 :
Efter samråd med konsulent Søren Espersen
fra Rank Xerox m o d t a g e t tilbud på
XEROX 1025 system 2
der vil kunne dække b i b l i otekets behov.
Samlede d r i f t s u d g i f t e r pr. md.
1000 kopier (skønnet forbrug)

incl.

Leasing .....................
A f g i f t .......................
1000 kopier a' 15 øre .....

kr.
-

773 ,20,150,-

I alt ...... . .. pr. md.
+ moms 22 % .................

-

943,207,45

total

k r . 1.150,45

fortsættes

fortsat
hvorfra skal m o d r egnes et antal
a' f,eks. loo øre.
K u l t urelt udvalg den

kopier

19.01.87:

Godkendt.
Der træffes aftale med ØK-forv. om p r o 
cedure for tømning af møntboks og a f r e g 
ning .
DEN 2 0 . 0 1 . 8 7 : Ø k o n o m i c h e f e n meddeler, at
ØK-udv. har truffet principiel b e s l u t n i n g
om, at J æ g e rs pris kommune ikke indgår lea
sin g k o n t r a k t e r eller lignende.

S
Spildevandsplan«

3«nr*63-3-1

Ved skrivelse af 7.november 1984 har Jægerspris
kommune ansøgt Hovedstadsrådet om godkendelse af
et tillæg til kommunens spildevandsplan.
Herefter fremsender Hovedstadsrådet ,skrivelse af
3o.december 1986, hvori man på nærmere angivne vi:
kår tiltræder de af tillægget omfattede to punktel
1. Tørslev by
2. Renseanlæg - Ny Krogstrup

Teknisk forvaltning indstiller
ad 1.
at der øjeblikkeligt iværksættes en undersøgelse
ved fa.Dines Jørgensen og co. af nedsivningsmulig
hederne subsidiært
at udvalget træffer beslutning om iværksættelse
af en kloakering i henhold til det oprindelige
projekt (Tilbagebetaling resterer for området)
ad 2.
at projektering opstartes og således at dette kan
være færdiggjort ved udgangen af 1988.
28.1.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til såvel ØK-udvalg som byråd med indstilling om, at den oprinde
lige plan for kloakering af det sydlige område nu
fastholdes for såvel pkt.l som pkt.2.
Dette indebærer, at Tørslev by kloakeres, og at
Ny Krogstrup kloakeres til Tørslev renseanlæg.

Dag og år:

mandag,9. februar 1987

&
3.nr.53-3

For Jægerspris Boligselskab fremsender fa.Dines Jør
gensen og co« skrivelse af 13.januar 1987, hvori de
ansøges om, at kommunen overtager en del af kloak
systemet for den nye bebyggelse ved Brugsen som of
fentlig kloak og dermed også den fremtidige vedlige
holdelse af samme.
Teknisk forvaltning indstiller, at man overtager de
omhandlede kloaksystem, som det fremgår af de med
sendte tegninger nr.5.o og 5.1. (22.8.1986) på vil
kår af
at overtagelsen først kan ske efter garantifrigivel
sen
at forvaltningen forbeholder sig ret til en mindre
justering
af begrænsningen mellem det private og
kommende off. kloak.
Denne justering vil nærmere blive angivet i forbin
delse med garantiaflevering, hvortil forvaltningen
forudsættes at være til stede.
Sagen skal i øvrigt forelægges såvel ØK-udvalg som
byråd.
28.1.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man følger den af Teknisk forvaltning afgivne
indstilling.

©
Erhvervsområde - Qver-Dråby.

1753
Formandens
initialer:

15.
Jæqerspris kloak.

Blad nr.

J.nr.27-2

I fortsættelse af vedtagelse herom på byrådets møde
den 16.12.1986 fremsender fa.Dines Jørgensen og co.
indhentet tilbud fra Horns Herreds VVS lydende på
kr.123.948,34 incl.moms.
Gravearbejdet for vandledningerne udføres af entre
prenør Arne Larsen og er indeholdt i dennes tilbud
for kloakarbejdet med ialt kr.63.44o.- incl.moms,
således at det samlede vandledningsarbejde koster
kr.187.388,34 incl.stikledning til "DruedalM.
Udgiften til denne stikledning andrager iflg. over
slag kr.18.5oo.- incl.moms.
Teknisk forvaltning indstiller tilbuddet til godken
delse, dog således, at der indhentes accept fra
"Druedal" vedr. udførelse af ovennævnte stikledning

28.1,1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, ~
idet man følger den af Teknisk forvaltning afgiv
ne indstilling.

jour. nr. 1 3 - 6/økf
Ændring af instruks vedr. kassefunktion på kom
munens dagcenter - ”De tre Ege”
Indføring af betaling for kaffe på dagcentret
medfører, at den eksisterende instruks tilrettes
i overensstemmelse med de nye betalingsforhold.
Forslag til ændret instruks vedlægges.

S
j.nr. o4olo8o7 PH
Vedr. registerforskrifter for det fælleskommunale
system vedr, underholdsbidrag.__________________
Socialforvaltningen har for budget 1987 afsat mid
ler. til igangsættelsen a f ;underholdsbidragssyste
rnet, som forventes at ske primo maj måned i år.
Finansministeriet har ved bekendtgørelse af.28.9.
1982 fastsat registerforskrifter for det fælles
kommunale system vedr. underholdsbidrag.
Forinden, at forvaltningen kan tage systemet ibrug
skal kommunalbestyrelsen godkende de for systemet
udarbejdet forskrifter.
SSF. den 8.1.87: Forskrifterne giver ikke anlednin;
til bemærkninger og anbefales.
socialudvalgsmøde den 13.1.1987. Det indstilles ti
byrådet, at kommunen godkender registerforskrifter
ne.

Journ.nr . 605-10/ØKF

Orientering vedr. E D B .
Kontrakt med Regnecentralen er underskrevet.
Udstyr er leveret.
Udstyret fungerer primo marts.
Elektrikker er færdig med installation af 52
stik.
Som opstart er følgende kurser aftalt:
Dato

Indhold

10.2.

introduktion

2

11-13/2

systemadministration

2

23 el 25/2

tekstbehandling

10-13/3

tekstbehandling/udvidet

?

fællesinformation

antal

16
8
alle

Journ.nr.:

51-5

Ferieplan 1987/88,
Undervisningsministeriet har den 5. nov. 1986
fremsendt cirkulære om ferier og fridage i
skoleåret 1987/88.
Bortset fra sommerferiens begyndelsestidspunkt,
er cirkulæret af rent vejledende karakter un
der forudsætning af, at det samlede antal fe
rie- og fridage i skoleåret bliver på 164 dage.

Skoleforvaltningen den 27.11.86.
Der er udarbejdet et UDKAST til ferieplan for
skoleåret 1987/88, hvor antallet af ferie- og
fridage er 164.
Udkastet er sendt til udtalelse i lærerrådene,
skolenævnene og fælleslærerrådet.
Udtalelserne skal være forvaltningen i hænde
senest 12.jan. 1987.
Solbakkeskolen
Udkastet anbefales af lærerråds og skolenævn.
Sogneskolen
Udkastet anbefales af lærerråd og skolenævh.
Møllegårdskolen
Udkastet anbefales af lærerråd og skolenævn.
Fælleslærerrådet
Udkastet anbefales.

Skoledirektøren den 15.jan. 1987.
Påbaggrund af de afgivne udtalelser må det
anbefales, at udkastet indstilles til godken
delse.
Skolekommissionen, den 21.01.87.
Indstilles til godkendelse.
Kulturelt Udvalg, den 02.02.87.
Anbefales.

journ.nr.:

54-6-1-3

Den fortsatte undervisning af

Journ.nr.:

50-21-2

Skolenævnet - Sogneskolen.
Skolenævnsmedlem Bjarne Oleander, Tørslewej
30, 3630 Jægerspris, anmoder i skrivelse af
6.jan. 1987 om tilladelse til at udtræde af
skolenævnet ved Sogneskolen.

Sogneskolen den 7.jan. 1987
Skoleinspektør Jørgen Solgaard fremsender ansøg
ningen tjenstligt til videre foranstaltning, og
gør opmærksom på, at første suppleant til sko
lenævnet er Darly Larsen, Englodden 3, Gerlev,
3630 Jægerspris.

Skoleforvaltningen den 13.jan. 1987
Efter bestemmelserne i bekg. af 3.sep. 1985
jvf. cirkulære af 3.okt. 1985 om valg til
skolekommissioner og skolenævn § 20 mister
et medlem af et skolenævn eller af skolekom
missionen sin valgbarhed som følge af, at den
pågældende udmelder sit barn af folkeskolen
inden undervisningspligtens ophør og indmel
der det i en friskole, en privat grundskole
el. lign. og skal derfor udtræde af nævnet
eller kommissionen.
Det bortfalder ikke fordi den pågældende fra
flytter kommunen, når barnet forbliver i folke
skolen.
Det er kommunalbestyrelsen, der jvf. skole
styrelseslovens § 15 stk. 1 afgør en anmodning
om tilladelse til at udtræde af et nævn eller
skolekommissionen.
I cirkl, af 3.okt. 1985 henstilles det til
kommunalbestyrelserne normalt at efterkomme
en ansøgning om fritagelse for hvervet som
skolenævnsmedlem, når ansøgningen begrundes
med, at den pågældende ikke længere har børn
i skolen.:•:<
Det anbefales derfor at efter komme ansøgningen
og indkalde suppleanten.
Kulturelt Udvalg, den 02.02.87.
Fremsendes til Byrådet med anbefaling af,
at ansøgningen imødekommes.

Journ.nr.:

52-1-1

Viceskoleinspektør - Møllegårdskolen.
Efter ansættelsen af viceskoleinspektør Stig
Munch Andersen som skoleinspektør på Mølle
gårdskolen er stillingen som viceskoleinspek
tør blevet ledig til besættelse.
Stillingen har den 23.dec. 1986 været opslået
i Statstidende med udløb den
Kopi af stillingsopslaget er tilsendt skolerne.
Ved ansøgningsfristens udløb, var der indkom
met ansøgning fra følgende:
A. Konst. viceskoleinspektør ved MØL
Jytte Joensen

B.

Skolenævnet MØL den 14.jan. 1987
Udtaler enstemmigt, at man peger på konst.
viceskoleinspektør Jytte Joensen som den
bedst kvalificerede ansøger til stillingen.

Skoledirektøren den 15.jan. 1987
Jævnfør undervisningsministeriets cirkulære
af 24.nov. 1977 om ansættelse og afskedigel
se af tjenestemænd m.fl. ved kommunernes sko
le og undervisningsvæsen § 14, skal skole
kommissionens indstilling omfatte 3 ansøgere
- opstillet i alfabetisk rækkefølge - mellem
hvilke valget træffes af den ansættende myn
digheds Indstilles en ansøger som nr. 1 med
alle stemmer, hvilket skal anføres i indstil
lingen, skal denne ansøger ansættes, hvis ved
kommende opfylder de krav, der gælder for an
sættelse i stillingen.
Har der ikke meldt sig 3 ansøgere, kan der fo
retages indstilling på grundlag af de (n) ind
komne ansøgning(er).
Ud fra skoleinspektør Stig Munch Andersens
udtalelser til de to ansøgninuegr og ud fra
skolenævnets-udtalelse må det anbefales at
indstille Jytte Joensen til stillingen som
viceskoleinspektør på Møllegårdskolen.
Skolekommissionen, den 21.01.87.
Jytte Joensen indstilles til stillingen.
Kulturelt Udvalg, den 02.02.87.
Fremsendes med anbefaleing.

Ansøgning o m kursus:

10-4-47

sek.

Skoledirektør Bjørn Godt-Hansen og formanden for
voksenundervisningsnævnet Bibi Barslund Sørensen
ansøger o m kursus vedr. voksenundervisningsnævnets
arbejdsopgaver, muligheder og udfordringer.
Kurset foregår i perioden 3.-5. april 1987 og koster pr.
person kr. 1.925,00, hertil k o m m e r transport samt
diæter.
Kulturelt Udvalg, den 02.02.87.
Anbefales.

jour.nr. 69-2o /TEK
Materielgården,
Der ønskes udvalgets drøftelse og stillingtagen
til, at materielgårdens mandskab i lighed med de i
kommunen i øvrigt ansatte holder fri
24. og 31.december
Ordningen vil herefter i givet fald være at iværk
sætte med virkning fra 1987 og efterfølgende.
Teknisk forvaltning indstiller ordningen gennem
ført .
3o.12.1986:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg, ideman følger den af Teknisk forvaltning afgivne ind
stilling •
Ordningen forudsættes af udvalget gennemført uden
udgift for kommunen.

ØKONOMIUDVALGET 12.1.1987: Tilbagesendes TU
til fornyet undersøgelse. Der indhentes udta
lelse fra L&P- kontoret.
LØN- OG PERSONALEKONTORET ,20.01.87: Efter overens
komsten ses der ikke at være noget til hinder for,
at der indgåes en aftale som foranstående.
I.h.t. overenskomsten (§ 4, stk. 2) får de ansat
te på Materielgården udbetalt løn for hele dagen
såvel den 24.12. som den 31.12., selv om arbejds
tiden slutter kl. 12.00.
Den foreslåede ordning vil således ikke medføre
øgede udgifter for kommunen.
28.1.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til endelig stillingtagen ud fra det af løn-og
personalekontoret anførte.

AS

!6

jB l

Teknisk forvaltning

3.nr.69-2o

I fortsættelse af Teknisk udvalgs møde den 8.1,
1987, hvor man bl.a. drøftede de fremtidige ram
mer for Teknisk forvaltning - såvel fysisk som
personalemæssigt - foreligger der nu et forslag
fra forvaltningen om, at der til imødegåelse af
de stærkt forøgede krav til behandlingen af mil
jøsager
den 1.1.1988
ansættes en souschef i forvaltningen og med føl
gende arbejdsområder:
Daglig leder af miljøafdelingen med vægt på admi
nistrationen af
miljøbeskyttelsesloven
vandforsyningsloven
varmeforsyningsloven
lov om genanvendelse
affald-og
spildevandsplanlægning.
Kvalifikationer:
Relevant ingeniøruddannelse eller biolog
Aflønning:
I henhold til overenskomst mellem KL og den på
gældende organisation.
Det forudsættes, at stillingen efter forudgående
ansøgning til KL oppebærer §l-stk.2 tillæg.
28.1.1987:
Teknisk udvalg fremsender det af Teknisk forvalt
ning her stillede forslag til ØK-udvalget med an
befaling.
Der ønskes i øvrigt ØK-udvalgets stillingtagen
til en i forvaltningen opstået personalesag.

j. nr. lo-o?-39
Soc ialforvaltningen
Socionom
pr.28/2 1987

opsiger sin stilling

J.nr. 77-7
Følgende foreninger og institutioner ansøger o m
tilskud:
a. Ordblindesagen i Frederiksborg Amt.
(har ikke søgt tidligere)
b. Det Grundtvigske soldaterarbejde.
(8/4-1986 afslag)

JÆGERSPRIS

KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

TILLÆGSDAGSORDEN:

x3

Sogneskolen 4. etape,

.i.nr, 53 - 1

Gennemgang af licitation afholdt den 3«2.1987
kl. lo.oo i Kignæshallen.
Oversigt og indstilling vil foreligge til
mødet.
Skolebyggeudvalget den 3*2,1987
Fremsendes økonomiudvalget med følgende ind
stilling:
Mu. Ejnar Bang Nielsen......

kr.

Tø, Thykær Larsen...........

-

1.217.132,-

Gu. Y-H Gulvbelægning.......

-

245.181,-

Ma. Ruud Hermansen..........

-

3 7 1 .9 5 7 ,-

El. Gidex...................

-

535.847,-

Y.V.S. Jørgen Kolby........ .

-

219.17o,-

Smed, Smeden fra Græsted....

-

188,62o,-

Vent« Gidex........... ......

-

484.855,-

Svagstrøm. Newcord..........

-

242.394,-

699.775,-

kr. 4.2o4.931,+ 22 io moms
Håndværkerudgifter ialt

-

9 2 5 .0 8 4 ,-

_feJL132i°i!a=_

Endvidere indstilles følgende:
Tilbud på inventar..........

kr.

594.o79,-

Undervisningsinventar.......

-

llo.ooo,-

Cykelskure..................

-

3 0 0 .0 0 0 ,-

Indregulering af ventilation.

-

6 6 .7 0 0 ,-

Udv. el belysning...........

-

5 6 .0 0 0 ,-

Uforudsigelige udgifter.....

-

3 3 5 .0 0 0 ,-

kr. 1.461.779,+ 22 °fomoms

-

321.591,-

kr. .1 .7 8 3 .2 2 2 1=
Samlet udgift ialt incl.moms.^_k}% J d±213±3§£.l

Landevej 541,

j.nr. 5 3 - 1

På begæring herom fra Frederiksborg amt skal der
foretages en besigtigelse og efterfølgende møde
af skolevejsproblematiken på ovenstående landevej«
Besigtigelsen er berammet til k!.133o ved Mølle—
gårdsskolen*
Foruden repræsentanter fra amtet deltager politi
og skoledirektør«
6.11.1986:
l/ed ovennævnte besigtigelse var Frederiksborg amt
villige til at flytte eksist.fodgængerovergang til
Mølleparkens udmunding.
Når de nærmere vilkår herfor foreligger i en
skriftlig form - forelægges sagen for Skolebygge
udvalget.
-13.11.1986:
Modtaget skrivelse fra Frederiksborg amtsråd med
angivelse af ovennævnte specifikke krav.

Skolebyggeudvalget den 5*2.1987
Det indstilles til økonomiudvalget, at Fa.
Dines Jørgensen & Co anmodes om, at udarbejde
projekt til en fælles løsning for begge skoler.

j. o53237o4/22.1.87/SH
a /j

DAGCENTRET - DE TRE EGE.

Stillingen som dagcenterleder har været ledig
siden den 1.1.1987. Beskæftigelse 39 timer uqentlig.
Pa annohceopslag er indkommet 7 ansøgninger
(se vedlagte liste)
Socialinspektør Jørgen Nielsen, den 22.1.1987:
samtaleudvalget bestående af Mette M. Larsen,
Jytte Jensen og Jørqen Nielsen indstiller enstemniqt Rita Fabrin,
til ansættelse.i oven
nævnte stilling pr. 1.3.1987. Pgl. er i 1984 ud
dannet ergoterapeut.
Der var
le .

indkaldt

Stillingen
handling

ska l

mellem

5 til

ansættelsessamta

klassificeres

ved

en

for

ergoterapeut foreningen

1987 J f *r S k r i v e l s e

fra

KL

af

7 * januar

og

JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET

TILLÆGSDAGSORDEN:

/} A

Vedr. fornyelse af a l k o h o l b e v i l l i n g til
JIK's kantine i M ø l l e g å r d h a l l e n ♦________
A lkoholbevillingen,

der indehaves af

udløber den 23. febr. 1987 og kan i m e d 
før af r e s t a u r a t i o n s l o v e n s § 11 stk. 1
efter o m s t æ n d i g h e d e r n e begrænses og betinges af kommunalbestyrelsen.
B e v i l l i n g s h a v e r e n har den 13. jan. 1987
ansøgt p o l i t i m e s t e r e n om fornyelse af a l 
k o h o l b e v i l l i n g e n og pol i t i m e s t e r e n f r e m 
sender ansø g n i n g e n med p å t e g ninger fra d.
4. febr. 1987,
at der er indført praksis vedr. a l k o h o l 
b e v i llinger til sportshaller, i d r æ t s 
klubber og lign.,
at fornyelse af a l k o h o l b e v i l l i n g i m e dfør
af re s t a u r a t i o n s l o v e n s § 11 stk. 1 bør
begrænses således, at der ved den d a g 
lige drift kun må serveres øl i s k a t t e 
klasse I samt bordvin,
at der ved for e n i n g s f e s t e r o. lign.
sat er u b e g r æ n s e t bevilling,

fort

at p o l i t i m e s t e r e n ikke udtaler sig imod,
at fornyelsen finder sted.
NB:

Der kan ikke opkræves nyt gebyr ved
fornyelse af bevillingen.

Erhvervsområde - Qver-Oråby«
Teknisk udvalg har i sit møde den 5.februar 1987
fået forelagt byggemødereferat nr,l og2, hvoraf det
fremgår, at man på arealet(Nørhave-delen) er stødt
på et hul, som på det nærmeste må karakteriseres sorr
en minilosseplads, ligesom man forventer at træffe <
på en lignende omend formentlig mindre "losseplads"«
Således foranlediget fandt udvalget det på nuværende
ikke forsvarligt, at påbegynde salg af grunde, lige
som udvalget fandt det rimeligt, at ØK-udvalget tog
stilling til en juridisk assistance, idet der i for
bindelse med bortkørsel af affald til Sorø må påreg
nes en ekstra udgift for kommunen på ca.25o.-3oo,ooc
kr*

s
J .nr. 60-16
Udskiftninq/reparation af materielgårdens maskine
I forbindelse med et forestående periodisk efter
syn af MERCEDES kabinevogn og med henvisning til
T U.s forslag og behandling i møde den 28.5.1986,
fremsendes herved anmodning om udvalgets fornyede
behandling af spørgsmålet om udskiftning af nævnt
kabinevogn, dennes overførelse til beredskabskom
missionens benyttelse, samt nyanskaffelse af
1 stk. kabinevogrf- alternativt 2 stk. Pick-up'er
alt i henhold til nedenstående bemærkninger, over
slag m.v.:
I sagsbehandlingen vedtog økonomiudvalget i møde
den 9.6.1986, at kabinevognen anskaffes i 1987.
1. Anskaffelse af l.stk. VW kabinevogn.
1 stk. fabriksny vw LT 35 dobb.kabinediesel
med trælad type 295-061 iflg. tilbud af 3.12.8«
fra Pierre Hansen.
Pris incl. flåderabat, excl. mons og excl.
leveringsomkostninger
kr^_126.805
2. Evt. anskaffelse af 1 stk. VW Pick-up
1 stk. fabriksny VW Pick-up Turbo diesel
type 245-191 iflg. tilbud af 3.12.86
fra Pierre Hansen. Pris incl. flådera
bat, excl. moms og excl. lev.om
kostninger
kr.
82.814
+ reg.afgift
"
12.ooo .
kr.
2 stk. å kr.94.814,-

ialt kr .

94.814
189.629

Mogens Jensen og J.Melchior Jensen anbefaler T U
at det overvejes at anskaffe 2 stk. Pick-up'er
udfra den betragtning, at arbejdsindsatsen for
øges betydeligt, ligesom man påpeger øgede for
pligtelser ved den evt. udvidede plan om større
indsats ved pasning og vedligeholdelse af de grønr
områder.
På konto nr. 206 00 099 indestår for indeværende
ar kr. 349.52o,- excl. moms og i' bemærkningerne
til anskaffelser er ovennævnte anskaffelser ikke
præciserede.
5.2.1987:
Udvalget godkendte anskaffelse af 2 stk fabriksnye
VUk-pick-up1er til en samlet pris af kr.189.629.ekscl.moms.

