Mandag,9. marts 1987

JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET

Formandens
initialer:

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde
Mandag, den 9. marts 1987 kl. 14.oo.
på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende
D A G S O R D E N

:

1.

j .nr. o2 o 5 56
Ansøgning om eftergivelse af skat.

2.
j.nr0 o5 1 2 2 7
Ansøgning om eftergivelse af skat.

3.

j0nr. 14 0 924
Ansøgning om eftergivelse af skat.

j . n r . 20I064
Ansøgning om eftergivelse af skat.

5.

j.nr. 2 6 1 1 1 7
Ansøgning om eftergivelse af skat.

sj

6.

j.nr0 24I0I8
Ansøffliinff om eftergivelse af skat«,

BUDGETBEHANDLING 1988 - 1991 .
Endnu engang er det tiden, hvor Økonomiudvalget
skal fastsætte nogle økonomiske retningslinier
for de stående udvalg i forbindelse med opstart
af budgetlægningen.
I denne forbindelse kan Økonomiudvalget opdele
budgettet i 3 afsnit.
1 - netto drift.
2 - finansiering.

3 - anlæg.
ad.1 . netto drift.
Dette omrade er jo som vi kendte fra 86 og 87
undergivet restriktioner som bevirker, at en kon
stateret realvækst skal bindes i Nationalbanken.
For såvel 86 som 87 bliver regskabsresultatet
stort set i overensstemmelse med budgettet,
hvorfor kommunen for begge årene må forvente at
skulle aflevere/binde penge af den likvide kapi
tal .
Selv med en god kassebeholdning er dette forhold
uholdbart i det lange løb.
Da rammen for 1988 ikke må overstige gennemsnit
tet af regnskab for 86+87 kan det anbefales at
Økonomiudvalget som styring fastsætter udvalgenes
netto-rammer svarende til 1987 med enkelte regu
leringer.
Hvis udvalgene herefter ønsker større udgifter må
disse udlignes med større indtækter.
For socialudvalgets vedkommende-anbefales en op
deling af refusions-og ikke refusionsafhængige
udgifter. Generelt for alle udvalg bør gælde, at
budgettets lønudgifter ikke må påvirke rammen med
mindre, der er tilsvarende stigning eller reduk
tion af normeringen, (lønbudgettet revideres af
løn-og personelakontoret ♦
ad.2 . finansiering.
Dette omrade kan ikke p.t. budgettets korrekt da
der er mange ukendte poster. Der vil være mere
klarhed til juni-mødet.

forts

fortsat..
ad.3. anlægsudgifter.
Her er ingen direkte restriktion for den enkelte
kommune. Derfor bør udvalgene fremkomme med an
lægsønske samt afledte driftsudgifter. Dette kun
ne ske parallel med refusion af kommuneplanen.
Det kan her præciseres at afledte driftsudgifter
holdes inden for de under ad. 1 . nævnt netto
driftsudgiftsrammer .

Jfr. kasse- og regnskabsregulativet indstilles
iøvrigt at budgetbehandlingen iøvrigt foretages
på følgende vilkår:
A. Bevillingsniveauer fastlægges til funktion 2.
niveau, (nette driftsudgift/indtægt)
B. Budgetforslag udarbejdes for 1988 til 1991.
C. Udvalgenes budgetforslag udarbejdes i
1987-priser excl.moms.
D. Rammebudgettering.
E. Udvalgene fremkommer med detaljerede
bemærkninger.
E. Tidsplan følges jfr. ØKU den 9.2.1987.

Oversigt over legater pr. 31/12 1986.
"Førstelærer Fr. Chr. Larsen og
hustru Inger Larsens mindelegat"
Formål: vedligeholdelse af grav
sted, herefter skal evt. oversky
dende beløb uddeles ved juletid
til værdigt trængende gamle i Ger
lev sogn.
Aktiver ......
Egenkapital ...
Legatbeholdning

kr.

"
"

29.161,56
29.161,56
1.457,99

"Lars Larsen og hustru Bertha
Larsens gravstedslegat"
Formål: Primært til vedligeholdel
se og udsmykning af gravsted, her
efter skal evt. overskydende beløb
anvendes til beklædning af trængen
de konfirmander i Gerlev-Dråby km.
Aktiver ........................
Egenkapital ....................
Legatbeholdning ................

kr.
"
"

5 . 000,00

5 . 000,00
433,25

"H.P. Hansen og hustrus mindelegat"
Formål: Elever udgået fra Solbakke
skolens 7. klasse kan søge tilskud
til hel eller delvis dækning af ud
gifter til videreuddannelse.
Aktiver ........................
Egenkapital ....................
Legatbeholdning ................

kr. 125.161,65
"
125.158,14
"
3,51

IbJoum.nr. : 58-8
A f s l u t n i n g for b u d g etåret

1986.

Udv a l g s r a p p o r t fra den 9. februar 1987
med seneste p o s t e r i n g s d a t o den 6. febr.
vedlagt til udvalgsmedlemmerne.
Totalbudgettet

1986 - rest

kr.

1.750.460

minus

kr.

1.038.360

Indtægter

Generelle b e m æ r k n i n g e r til a n l æ g s b u d g e t t e t
1) F æ r d i ggørelse af i d r æ t sanlægget i Dalby
me d f ø r e r et m e r f o r b r u g på kr. 247.880.
Der foreligger ikke bevilling, men u d 
giften vil kunne afholdes inden for de
samlede besp a r e l s e r på totalbudgettet.
Driftsbudgettet :
1) L o kaletilskud vedr. børn og unger u d 
viser en b e s p arelse på
kr.
82.610.
De m o d t a g e n d e foreninger m.v. har ikke
deres regnskaber klar inden udgangen
af januar måned, hvorfor s l u t o p g ø r e l 
sen for 1986 på kr. 35.536 afholdes o 
ver 19 8 7 - b u d g e t t e t .
2) S u p p l . k u l t u r e l l e arran g e m e n t e r er o 
v e r s kredet med
kr.
13.470
i forbindelse m ed forskellige s k o l e a r 
rangementer .
Kulturelt udvalg den

16/2-87:

Anbefales, idet u d v alget ansøger om en
t i l l æ g s b e v i l l i n g på kr. 249.880 til d æ k 
ning af m e r u d g i f t e n for idrætsanlæg (fær
dig g ø r e l s e af Dalby stadion).
Beløbet vil kunne afholdes inden for de
samlede b e s p a r e l s e r for 1986 på det k u l 
turelle budgetområde.

!o.
Journ.nr.: 51-7 .
Regnskabsrapport.
Regnskabsrapport udskrevet den 28.01.87
med sidste posteringsdato den 27.01.87 gi
ver anledning til følgende bemærkninger:
a)

Totalt indenfor skoleforvaltningens
område udviser rapporten et merfor
brug på
1.530 kr.

b)

Folkeskolen, drift udviser et mindre
forbrug på
61.610 kr.

c)

Elevbefordring - driftudviser et
merforbrug på
69.170
kr.

d)

Syge-hjemmeundervisn. - drift
udviser mindreforbrug på 10.000

kr.

Bemærkninger:
Ad.b) Der kan henstå enkelte regninger,
der endnu ikke er posteret.
Ad.c) Merforbruget skyldes bl.a. en øget
sygetransport af elever.
Ad.d) Kontoen er ikke brugt.
Det anbefales at give en positiv tillægs
bevilling på kr. 70.000,- til konto nr.:
302 00 010 - 02 elevtransport
og at give en negativ tillægsbevilling på
kr. 10.000,- på konto: 303 00 030 - 03
syge- og hJemmeundervisning.
Kulturelt Udvalg, den 02.02.87.
Udsættes til KU's møde den 16.02.87.
Skoleforvaltningen den 9.feb. 1987
Regnskabsrappeort udskrevet d.d. udviser nu
på Folkeskole - drift et mindreforbrug på
kr.
5.460,jævnfør pkt. Ad b ovenfor (regninger posteret
på skolerne).
K u l t u r e l t udvalg den
Skoleforvaltningens
fales .

16/2-87:
indstilling anbe

Regnskabsrapport nov. 1986.

Journ.nr. 51-7

Bidrag for elever i friskoler, private grund
skoler m.v. vil ved årets afslutning udvise
et forbrug på kr.
956.113
mod et budget på
769.680
hvilket giver et merforbr.på 186.433 Antallet af elever, for hvilket der betales
er fastsat til elevtallet pr. 1. sep. det på
gældende år.
I 1986 betales på baggrund af elevtallet l.sep.
1985 med en regulering efter elevtallet pr.
1. sep. 1986 i løbet af 1987.
Antallet af elever på de private skoler skønnes
iøvrigt at være stagnerende/svagt faldende, og
ligger på ca. 7% af en årgang.
Det anbefales, at merforbruget dækkes ved en
tillægsbevilling i 1986.
Kulturelt Udvalg, den

1, dec. 1986 .

Udsættes til 1. møde ijanuar.
Der udskrives regnskabsrapport ultimo december 86.
Kulturelt Udvalg, den 5.Januar 1987.
Udsættes til 2. februar 1987.
Der udskrives en regnskabsrapport til mødet
med senest mulig opdatering.

Skoleforvaltningen den 28.jan. 1987.
Regnskabsrapport udskrevet den 28.jan. med
sidsteposteringsdato den 27.jan. udviser
et merforbrug på kr.
186.430,der fortsat anbefales dækket af en tillægsbevil
ling.af tilsvarende størrelse.
Kulturelt Udvalg, den 02.02.87.
Udsættes til mødet den 16.02.87.

Kulturelt udvalg den 16/2-87.
Skoleforvaltningens
les .

indstilling a n b e f a 

12.

j.nr. 310536
Budgetrokering - skatteforvaltningen.
Forvaltningen har i mange år haft yderligere
medhjælp i forbindelse med indberetning af
lønsedler og selvangivelser.
I forbindelse med budgetlægningen for 1987
blev vikarkontoen imidlertid reduceret til
kr. 0.
Behovet for vikar er det samme som tidligere,
endda stigende, på grund af betydelig større
. indberetningsmængde.
I den anledning søges om tillægsbevilling
kr. 30.000 (vikarløn konto 611 00 030-03)
og en negativ tillægsbevilling kr. 30.000
(fast løn konto 611 00 020-07), idet løn til
ny skatterevisor i budgettet er medtaget for
9 mdr. og der bliver højst brug for 7 mdr.

V13
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Journ.nr. 51-7
Budget

1987 - T i l l æ g s b e v i l l i n g

1.1.-31.7.87 ansøges om til l æ g s b e v i l l i n g
til konto vedr. årsvikar, mdl. vikar og
b a r s e l s v i k a r 3ol ol 13o-o7
Kåre Randrup årsvikar/
Inge Marie Pallesen (orlov)

88.5oo,-

Ole Thulstrup årsvikar/
Hanne Juul Dam (orlov)

88.5oo,-

Lissen Melgård radl.v./
Beate Legind (barselsorlov)

35.8oo,-

Hanne Hyl l e s t e d mdl.v./
Jette Friis (barselsorlov)

48.ooo,-

Kjeld Mic h a e l s e n mdl.v./
kons t i tut ion

5 8 . 5oo ,-

Clau Hassing mdl.v./
Jesper Kjærulf (orlov)
1 1 timer
2 o timer eneuv. af elever,

9 8 . 2oo ,-

til l æ g s b e v i l l i n g ialt
konto 3ol ol 13o-o7

til
417.500,-

Årsagen til den ønskede till æ g s b e v i l l i n g
skal ses i realation til et mindre for
brug på konto vedr. t j e n e s t e m æ n d , idet
ovennævnte personer er ansat p.g.a. b a r 
selorlov samt orlov u/løn. Der foruden
er der ansat lmdl.vikar til varetagelse
af e n e u n d e r v i s n i n g af nogle elever, hvor
f o r æ l d r e m y n d i g h e d s i n d e h a v e r e n er b o s i d 
dende i anden kommune, og Jægerspris
kommune derfor har en indtægt her.
fo rts .......
-.i

7

fortsat
Mindre forbrug på konto
3 ol ol olo-o9
indtægter på dagpenge
konto 3ol ol o4o-o8
andre ko m m u n e r vedr. 2 o
timer eneuv.

275.000,57.5oo,8 0 .14 7,5o

Diff. udgør
4.852,5o
Baggrunden er bla. at lærer på barsel svares' løn
på lærerlønkonto og at denne udg. ikke modsvares
i forbindelse med lærer på orlov.
Baggrunden for ans. er at få justeret kontoen
i forhold til det faktiske forb.
Kulturelt Udvalg, den 02.03.87.
Anbefales.

B e r e t n i n g om r e v i s i o n s b e s ø g i p e r i o d e n
fra 5. til 17. j a nuar 1987
Kommunernes Revisionsafdeling fremsen
der d e l b e r e t n i n g for r e g n s k a b s å r e t
1987. Der er v e d r e v i s i o n s b e s ø g e t
foretaget:
- uanmeldt kasseeftersyn
- kontrol af f o r r e t n i n g s g a n g e og s a g s 
behandling
Den u d f ø r t e r e v i s i o n har ikke g i vet
a n l e d n i n g til bemærkninger.

3,
Kulhusgården j.nr. I7-I-3Q2«.

•

3ehandling af sag om opstart af projektering vedrørende
Kulhusgårdens færdiggørelse.
På anlægsbudget fo r 1987 er afsat kr. 242.000,-. EJENDOMSUDV. den 25.2.87: det indstilis til
økonomiudvalget, at projektering igangsættes i
1987.

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 ??
Økonomiudvalget den 9.2.1987, T il næste møde udar
bejdes overslag for.
arealerhvervelse.
byggemodning
rådhusudvidelse.

økonomisk forv., den 3»5«87
Efter forskellige undersøgelser kan følgende
opgøres:
Vedr. rudhusudvidelse:
På baggrund af opgørelser over forventet plads
behov i forskellige forvaltninger meddeles
følgende:
Sekretariat/skatteforv.........
85 m 2
Teknisk forv.........
4o "
Skatteforvaltning..... ..............
8o "
Social og sundhedsforv...............
75 "
økonomisk forv........ ....................2o M
3oom2
Anslået anlægsudgift i 87 priser excl. moms:
3oo m2 a kr. 7 « 5 o o ........ kr.
2.25o.ooo
Afledt drift ..»•••••••.... "
I50 .0 0 0
Vedr. Arealerhvervelse:
I forbindelse med evt. køb/ekspropriation af
jordarealer til fremtidig begyggelse og institu
tioner peges på 2 områder:
Duemåsegård: 1 5 8 . 1 9 8 m 2 ....kr.
1 .50 0.000
Dalby . ca.
lo . 000 m2 ....kr.
6 00 .0 00
De anførte priser er skøn
Med h.t. Sillesens ejendom i Kyndby skal oplyses,
at kommunen her ejer 62.655 m2. Dette areal er
p.t. bortforpagtet.
Samlet udlæg til arealet : overskud kr. 716.455

Dag og år

Mandag, 9. marts 1987

/
Erhvervsområde - Qver-Dråby,

3.nr,27-2

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".
jS
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,ooo
kr*

7

Økonomiudvalget den 9.2.1987. T il efte rre tn in g-a fventer fornyet behandling i T.U.

25,2,1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, i
det man fortsat må indstille, at samme udvalg får
foretaget en juridisk vurdering af erstatningsmu
lighederne ved en evt, retsforfølgelse over for
de to grundejere.
26.2,1987:
I forbindelse med et d.d, afholdt byggemøde var
dele af aflæsning i hul nr . 2 ved at komme til syne.
Det totale omfang heraf kan endnu ikke fastlægges.
Et forsigtigt skøn over den totale udgift for bort
kørsel af affald i såvel hul nr,l som hul nr . 2 vil
ca, andrage kr,7oo,ooo - 8oo,ooo,

jour,nr, 1 4 - 2 1 - 2 /sek
Erhvervsområde/Qver-Dråby.
I forbindelse med en den 1.12.1986 afholdt li
citation fremsender fa.DJ&CO indstilling om
kring entreprenør til det her omhandlede bygge
modningsarbejde, som agtes påbegyndt ved star
ten af 1987.
Økonomiudvalget 8 .1 2 .8 6 : anbefales
Prisfastsættelse og salgsprocedure behandles i
ØKU januar 87.
Fung.komm.dir, d. 5.1.87
I fortsættelse af Øku's beslutning pr. 8 .1 2 . 8 6
er der nu udarbejdet forslag til
prisfastsættelse og salgsprocedure (dateret
5.1.87), som vedlægges sagen.
Øku bedes herefter tage stilling til
forts

_________________ ;_______________
------7" .

v

•

fo rts a t......
1 . m 2 - pris
2 . finansiering

3. salgsprocedure
4. tidspunkt for opstart af salg.

ØKONOMIUDVALGET 12.1.1987; Følgende anbefales:

2

m pris sælges til kr. llo,oo.
Der optages forhandling med SDS vedr. financiering.
Udbetaling 25%.
Vedr. salg nævnes dette i kommende kommune
information.
Iøvrigt jfr. bilag til sag. (5.1.1987)
Byrådet 20.1.1987:

Ø.K 's indst, godkendes.

økonomisk forvaltning , den 3«3»87
Til endelig godkendelse vedlægges forslag til
salgsmateriale og betingelser for erhvervsarealet
Referende til ny sag vedr. bortkørsel af "Affald"
kan følgende nye økonomiske opstilling laves:
tidl. anslået udgift til anskaffelse
og m o d n i n g ........................ 5 .300.000
•Hertil udgift tilbortkørsel-NYT....
7oo«ooo
6 ,000.000
Salgsprovenu:

5 o.ooom2 a llotoo....

Momsafregning
Overskud

6 ,I6 0.00 0
I60.00 0

30.000
13o.ooo

jour. nr. 6 o 5 -lo
Vedr, gi. kasseregistreringsudstyr
I forbindelse med anskaffelse af nyt EDB-udstyr
er det gamle registreringsudstyr blevet overfløgigtgjort.
Vi har undersøgt muligheder for salg - men uden
resultat.
Derfor spørges, om udstyres kan overdrages
ungdomsskolen til brag ved elektronikundervisning.

Oag og år

Mandag, 9. marts 1987

Blad nr.

1766
Formandens
initialer

/3i
Kloak syd - tilslutning til stik.

3.nr.63-3-1

Drøftelse mellem Teknisk udvalg og koordinations
udvalget vedr. kloaktilslutning på de af Kloak syd
omfattede ejendomme.
Forvaltningen vil til mødet fremlægge et oplæg til
en løsningsmodel.
Mødet er berammet til kl.lboo.
5.2.1987:
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalg og byråd,
at fristen for tilslutning til den kommende kloak
i Landerslév/Over—Dråby—området fastsættes til
S + 1 år
s
hvor S er datoen for indlæggelsen af det sidste
stik isher nævnte område.

/
j.nr. o52514o511 PH
Orientering om ny aldersintegreret daginstitution
i Jægersspris.___________________________________
Socialforvaltningen og Slotsgårdens børnehave har
d. 3.2.87 afholdt et møde med henblik på at udar
bejde en tidsplan for de aktiviteter, der skal ske,
for at få den ny institution planmæssigt igang fra
og med 1 . august d.å.
Flg. punkter blev drøftet:
1.

I uge 1 1 forventes der at foreligge et norme
ringsforslag til behandling i socialudvalget d.
lo.3.87.
2. Forslag til inventering af.institutionen herun
der pristilbud fra forskellige leverandører vil
blive taget med på socialudv.mødet d. 24.3.87.
3. Opsigelse af-lokalerne på Slotsgårdens bh. vil
blive drøftet med stiftelsen.
•
4. Slotsgårdens bh. har anmodet forvaltningen om,
at der i 1987 godkendes ekstra vikartimer - til
planlægningsarbejdet med den ny institution- svaren
de til 1 månedsløn til leder og stedfortræder. Ved
ibrugtagning af.nye institutioner er det praksis,
at leder og stedfortræder ansættes 1 måned før in
stitutionen starter.

forts

fortsat

Pæd. konsulent d. 5.2.87. Det er almindelig prak
sis, at der i forbindelse med åbning af nye insti
tutioner afsættes tid til indkøb og etablering ved
at ansætte leder og stedfortræder 1 måned før åb
ningen af institutionen.
I dette tilfælde anbefales det, at der afsættes
midler på vikarkontoen, så planlægning og indkøb
kan ordnes uden, at der skal afgå tid fra børne
nehaven daglige arbejde. Det skal bemærkes, at der
for leder og stedfortræder er gået meget med at
deltage i projekteringen og udarbejdelsen af vo
res kommende aldersintegrerede daginstitution, så
det vil være belastende for børnehaven at skulle
afse tid til den kommende etablering.

SGP. d. 6,2.87: S o c i a l u d v a l g e t bedes tage
s t i l l i n g t i l plet. 4-.
Socialudvalgsmøde den 10,2.1987: Det indstilles ti
byrådet, at der ydes en tillægsbevilling på
24.000 kr til ekstra udgifter.

j.nr. 05628331 PH /#.
Indgåelse a f .overenskomst om honorering af ialment
praktiserende tandlæger._____________________ _
Som følge af.lov nr. 31o af.4.juni 1986 om tand
pleje m.v. har Kommunernes Landsforening og Dansk
Tandlægeforening indgået en overenskomst om tand
pleje for børn og unge under 18 år hos alment prak
tiserende tandlæger.
Overenskomsten vil, når den er tiltrådt af.den en
kelte kommunalbestyrelse, kunne finde anvendelse i
følgende tilfælde:
a) for 16- 17 årige, der behandles af.alment prak
tiserende tandlæge, og
b) for o - 1 5 årige, der ikke modtager tandpleje
på en kommunal tandklinik.
SSF., 5.2.87: Socialforvaltningen skal indstille,
at kommunalbestyrelsen godkender den mellem KL og
Dansk Tandlægeforening indgået overenskomst.
Socialudvalgsmøde den 10.2.1987: Indstillingen
tiltrædes.

Dag og år:

Blad nr.

Mandag, 9. marts 1987
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J.nr. 69-2o /
Teknisk forvaltning - Materielgården/Brandstation
Civilforsvar.
T ^ y ^ y

.yy'

Med henvisning til fa. Leo Nielsen A/S skrivelse
af 5.1.1987 og firmaets evt. forhandling om køb
af Materielgården, som behandlet i Teknisk ud-valg1s møde den 8.1.1987, har forvaltningen i
forlængelse heraf besigtiget forholdene på åste
det med henblik på kommunens evt. køb af nævnte
firmas ejendomskomplex for en komplet reorgani- /
sering af de fysiske rammer omkring Materiel
gården, Brandvæsenet og Civilforsavret.
IT
Teknisk forvaltning anmoder om en drøftelse og
stillingtagen til et ved mødet fremkommet NOTAT
omkring hele spørgsmålet, idet der til mødet ind-'
kaldes Erik Johansen, Mogens Jensen og J.Melchior
Jensen.

.

.

. .'

Mødet er berammet til kl.låoo
5.2.1987:
Teknisk udvalg fandt på baggrund af det af Teknis
forvaltning udarbejdede notat ingen anledning til
at indgå i købsforhandlinger med A/s Leo Nielsen.
Materielgården står efter udflytning dog fortsat
til disposition for såvel brandstation som civil
forsvar.
•
Det er herefter fortsat udvalgets intentioner, at
en ny materielgård må placeres på de tidligere tc
udpegede grunde på erhvervsarealet i Over-Dråby.
Udgifterne hertil indarbejdes i budget 1988,

Arealerhvervelse.

J.nr,69-2o.

Foreningen Økologisk Landsbysamfund fremsender
skrivelse af 2 .februar 1987 til Jægerspris byråd,
hvori man nærmere redegører for et påtænkt projekt
med omkring loo boliger, som tænkes opført som en
nybygget landsby.
Denne skulle herefter samle mennesker fra alle so-,
ciale lag i blandet byggeri bestående af andelsbo
liger, ejerboliger og lejerboliger.
Økologisk landsbysamfund har behov for et areal på
ca 15 ha: 5 ha til bebyggelse og loha til økologisk
landbrug.
Skrivelsen er tilsendt samtlige kommuner i Hoveds
stadsområdet, efter at Stenløse kommune er faldet
fra som værtskommune.
25.2.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til egentlig stillingtagen.
Projektet er uden interesse for Teknisk udvalg.

T n

T

2$/

^ '

Lokalplan 29 - Lynqerup.
I forbindelse med den nu endelige vedtagne lokal
plan fremsender 3ørgen Olsen skrivelse af 29.juli
1986, hvori denne forespørger om størrelsen på bi
drag til kloak og vand.

27.8.1986:
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalg, at der
udarbejdes et overslag over al relevant byggemod1
ning i forbindelse med Dørgen Olsens udstykning
samt adgangsvej med tilknyttede vejarbejder.
Endvidere indarbejdes i samme overslag en evt.
omlægning af ledning ved gdr.Vagn Kristensen.

Økonomiudvalget 8.9.86: Tilslutningsbidrag udregnes
jfr , betalingsvedtæ gten. M.h.t. overslag a f sam let byg
gemodning er d ette kommunen uvedkommende.
•
3.9.1986:
Jørgen Olsen fremsender skrivelse af 6.9.86,
hvori vedkommende fremsætter fornyede betragtnin
ger omkring byggemodning i såvel tid som rum.
l.lo.l986:
Dørgen Olsen tilsiges til en nærmere orientering
på næste ordinære møde i Teknisk udvalg.
14.lo.1986
Tilsagt Dørgen Olsen til den 29.lo.1986 kl.l33o
29.lo.1986:
Ud- fra den førte drøftelse afventer Teknisk ud
valg en henvendelse om en evt. kommunal srhvervelse af arealet.
3.2.1987:
Dørgen Olsen fremsender tilbud om en evt.kommunal
erhvervelse af hovedparten af matr.nr.5D af Lynge
rup.
25.2.1987:
Teknisk udvalg videresender sagen til ØK-udvalge
til videre stillingtagen.

v. #

26
3.nr.67-6

Taxi-kørsel.

AK-Taxi fremsender skrivelse af 27.1.1987, hvori
der som pkt . 1 rettes forspørgsel om større andel i
skolekørsel og som
pkt.2 protesterer mod en af Jægerspris Taxi benytte
mini-lift bus til hyrevognskørsel.
lo.2.1987:
anmodet om en udtalelse fra Jægerspris Taxi f.s.v.
angår pkt,2 .
25.2.1987:
Teknisk udvalg videresender sagen vedr.pkt.1 til
ØK-udvalget.
Vedr.pkt.2 :
Det pointeres over for Jægerspris Taxi, at omhand
lede minilift-bus under ingen omstændigheder må an
vendes til hverken hyrevognskørsel eller skolebørns
transport.

A3.

Kiqnæs Holes Bådelauq.

I henhold til vedtægtens bestemmelser fremsender
bådelauget forslag til takster, driftsbudget og financiering, som bådelaugets bestyrelse agter at fore
lægge generalforsamlingen‘i marts, måned.
Den eneste takstændring i forhold til 1986 er en
forhøjelse af gæstepladstaksten fra 25 kr. til 3o kr
pr. døgn.
Bådelauget anmoder byrådet om godkendelse af forsla
get.
25.2.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.I

Haqlehøjgård losseplads.

J.nr.82— 2—1

I forbindelse med den forestående etablering af
perkolatledning blev spørgsmålet om tilslutnings
bidrag herfor forelagt Teknisk udvalg den 27.8.86,
Udvalget tog imidlertid ikke stilling til spørgs
målet, men videresendte sagen til ØK-udvalget uden
indstilling.
Efterfølgende vedtog ØK—udvalget den 8.9.1986, at
taksten for tilslutning skulle ske efter betalings*
vedtægtens pris for vejanlæg (27,2okr + moms)/m2.
Dette, medførte et samlet tilslutningsbidrag på
kr.6o8.899 + moms.
Det kan i den forbindelse oplyses, at anlægsudgif
ten er anslået til kr.265.ooo incl.moms.
ØK-udvalgets indstilling, som i øvrigt blev god
kendt i byrådet den 16.9.1987, blev herefter med
delt Skibby kommune.
forts

fortsat

Skibby kommune fremsender nu skrivelse af 5*2,87,
hvori man tilkendegiver, at man finder beløbet u
realistisk højt, og anmoder derfor om en forhand
ling i sagen.
25.2.1987:
Sagen fremsendes til ØK-udvalget til videre for
anstaltning.

Fællesråd Syd.

3.nr.77—4—7/12

Formanden herfor hr.Anders Holm fremsender skrivel
se af 22.januar 1987, hvori man fremsætter nærmere
specifiserede betragtninger over Jægerspris kommu
nes skatte-og afgiftspolitik.
25.2.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til efterretning, og såfremt dette findes fornø
dent også til besvarelse af udvalget.

Areal til Andelsboliger.
Initiativgruppen for Andelsboliger "Sjælland"
A/S forespørger om kommunen har et areal egnet
til opførelse af andelsboliger.

31- c
fL

l f
j.nr. LIG 2181

Ansøgning om kursus
Den kommunale Højskole arrangerer i dagene
2 6 / 4 - 2 9 / 4 19 8 7 kursus for ligningskommissionsformænd, næstformand og skatteinspektører.
Formålet er, at politikere og embedsmand får
mulighed for at diskutere interne samarbejdsre
lationer med repræsentanter fra andre kommu
ner. Endvidere at give deltagerne viden om de
værktøjer, en dygtig mødeleder og mødedeltager
bruger, og at give dem færdigheder i at anven
de dem, så mødetiden udnyttes effektivt og
konstruktivt.
Ligningskommissionen ansøger om dækning af kur
susafgiften kr. 2 .5 oo,- pr. deltager for for
mand, næstformand og skatteinspektør, sarat
dækning af rej3 o- og diætudgifter.

Ø X .

.

Feriere .jseklubben på "De tre Ege1*
Man ansøger i lighed med tidligere år om q.t
få dækket udgifter til papir og trykning af
marchfolder til husstandsomdeling i kommunen,
ligeledes ansøger man om at trykningen fore
tages af Rådhuset.

17-1-3-1987
Vedr.

lejemålet for ejendommen

Økonomisk forvaltning leverer lejekontrak
ten med forespørgsel om, hvorvidt lelemålet skal forlænges eller ophøre.
Lejemålet er tidsbegrænset for 2 år og u d 
løber den 31. juli 1987.

Kulturelt udvalg den 16/2-87:
Det indstilles med anbefaling,
1

/-* 4-

at lejemå-

P v - 1 -v\vs /"y /■■'xo
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Journ.nr.: 52-2-5
Danmarks Lærerforening, kreds 33B, v. forman
den Peter Lindrup ansøger i skrivelse af 26.
jan. 1987 om tjenestefrihed til organisati
onsarbejde efter reglerne i finansministeriets
cirkulære af 24.aug. 1981 m.v.
Ansøgningen gælder følgende:
lærer Jørgen Nielsen, SOL, 1 tim/ugtl.-till.rep.
overl. Lone de Leon, MØL, 2 tim/ugtl. -till.rep.
sk.kons. Poul Herskind, SOG, 6 tim/ugtl.-kass.
lærer Peter Lindrup, SOG, 8 tim/ugtl.-form.
Kredsen foreslår, at man fortsat benytter den
hidtidige praksis f.s.a. udbetalingen af løn,
således at Jægerspris komm. udbetaler lønnen
til lærerne mod at kredsen ved kassereren
Poul Herskind, Kirkestien 8 , 3630 Jægerspris,
betaler for de ugentlige timer efter regning
fra kommunen.
Pensionsbidraget til amtet udredes ligeledes
af kredsen.

Skoleforvaltningen den 13.feb. 1987
Ansøgningen er den 2. feb. 1987 blevet udsendt
til udtalelse hos de respektive skolers ledere.
Alle 3 skoleinspektører anbefaler ansøgningen
til godkendelse.
forts

fortsat

Skoledirektøren den 13. feb. 1987
Ordningen er en forlængelse af allerede eksiste
rende ordning.
Der er dog tale om en udvidelse i timetallet i
forhold til indeværende år fra 14 til 17 tim.
Det anbefales at godkende, at ordningen fort
sætter.
Kulturelt Udvalg, den 02.03,87.
Anbefales.

^ 3 5 ) 9% ^ • f .

LP 140258

Lærer på prøve Lj Sogneskolen, ansøger i skr.
af 9.2.1987 om at få den tid, hvori hun har været
ansat som fast vikar og som timelærer, til at
træde i stedet for hendes prøveansættelse.
Sogneskplen:

Anbefales.

Løn-og personalekontoret 13.2.1987: I.h.t. bekg.
nr. 590 af 21.11.73 om ansættelse af tjenestemænd
på prøve i folkeskolen, § 6 , kan undervisnings
virksomhed som timelærer og vikar træde helt el
ler delvist i stedet for prøvetid, når den
- har ligget efter bestået eksamen,
- har omfattet 2/3 af det for vedkommende stilling
fastsatte pligtige timetal,
- efter vedkommende skolemyndigheds eller skoles
skøn har været tilfredsstillende og
- have haft en sammenlagt varighed af mindst 6 må
neder ved samme skolevæsen eller institution.
1 belev ansat som lærer på prø
ve den 1.10.1986. Prøvetiden er 2 år.
Hun er demit. juni 1982.
Har været ansat som fast vikar ved Solbakkeskolen
fra 1.8.1982 til 31.7.1986 og som timelærer fra
1.8.1986 til 30.9.1986 - ialt 4 år og 2 md. med
fuldt timetal.

Skoledirektøren den 12. feb. 1987
Det anbefales, at indstille
ansøgning til godkendelse.
Skolekommissioneformanden den 12.feb. 1987
Efter samråd med skolekommissionens næstformand
indstilles på skolekommissionens vegne, at an
søgningen godkendes.

Kulturelt Udvalg, den 02.03.87.
Anbefales.

^
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Journ.nr. : 11-20/52-1
Ansøgning om orlov.

f.

/ <77
Journ.nr.:

52-1

Ansøgning om overflyttelse fra Solbakkeskolen
til Sogneskolen._______________________
Lærer på Solbakkeskolen
i ansøger i
skrivelse af 9. februar om rorflyttelse fra
Solbakkeskolen til•Sogneskolen fra l.aug. '87.
Som årsag anføres, at pgl. har været ansat på
SOL siden 1978 og nu ønsker mulighed for at ar
bejde med elever fra folkeskolens ældste klas
ser .
Skoleinspektør Jørgen Larsen fremsender sagen
tjenstligt.
forts

____ i___
S

forts.

Skoleinspektør Jørgen Solgaard d. 12.feb. 1987
Anbefaler forflyttelsen.
Skoleforvaltningen den 12.feb. 1987.
Skolenævnet anmodet om en udtalelse.

Skoledirektøren den 12.feb. 1987
Under forudsætning af en positiv udtalelse
fra skolenævnet ved Sogneskolen anbefales det
at indstille ansøgningen til godkendelse.
Det vil være en betingelse for forflyttelsen,
at der er timer "ledige" på Sogneskolen, såle
des at forflyttelsen kan ske uden yderligere
rokeringer.
Skolekommissionsformanden den 12.feb. 1987
Under hensyntagen til, at ansøgeren i givet
fald skal kunne deltage i planlægningen af
tjenesten på Sogneskolen, der starter medio
marts, har skolekommissionens formand efter
samråd med næstformanden besluttet på skole
kommissionens vegne at indstille skoledirek
tørens udtalelse til godkendelse.

Kulturelt Udvalg, den 02,03.87.
Anbefales.

j. o52515o222/4.2.87/SH
'RITIDSHJEMMET VESTER MOSE*
\fdelingsleder .
i ved fritidshjem
net Vester Mose, har sagt sin stilling op til fra;ræden den 28.2.1987. Beskæftigelse 35 timer ugl.
Centerleder Jan Thyqesen, den 3.2.1987: indstiller,
at der konstitueres en medarbejder i afdelingsle
derstillingen pr. 1.3.1987, og indtil ny afdelings
leder kan ansættes, og at denne medarbejder bliver
Charlotte Frederiksen - assistent på fritidshjemnet. Pgl. har været ansat i 2 1/2 år, og er eneste
uddannet, normeret personale.
Socialudvalgsmøde den 10,2.1987: Indstillingen
tiltrædes.

39,

/l«A / 'l

Ferieafholdelse,

om tilladelse til at overflytte 7 feriedage fra
86/87 til 87/88 på grund af barselsorlov indtil
28. november 1986,

/
Personalesag
„/s?

, teknisk forvaltning frem
t

sender skr. af 26. februar 1987 vedr. hans op
sigelse af stilling pr. 28/2 1987*

j. o6o22o/27.2.87/SH
Social- oq sundhedsforvaltningen - kursusansøqninq.
ansøger om optagelse på "Kursus for
nyudvalgte chefer 4ol3". I denne forbindelse søges
om tjenestefrihed med fuld løn, betaling for kur
set kr. 9.1oo,- samt diæter og transportudgifter
i henhold til gældende regler.
Socialinspektør Jørgen Nielsen, den 26.2.1987:
Fremsendes til ØKONOMIUDVALGET, idet jeg skal ind
stille, at det ansøgte kursus bevilges.
Ansøgeren er nyudnævnt fuldmægtig, som har behov
for kurset.
Jeg skal samtidig indstille, at der ydes en til
lægsbevilling til udgiften til kurset. Skal udgif
ten afholdes af forvaltningens kursusmidler, vil
disse blive reduceret med ca. 1/4, hvilket jeg ik
ke finder rimeligt i forhold til øvrige medarbej
dere i forvaltningen, specielt, når udgiften skal
gå til et kursus til en af forvaltningens ledere.

'A3JL
0532350422/JN

Ansættelse af bestyrer vod piejehjemmet De Tre
Ege 4

^2
—
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Stillingen er opslået ledig til besættelse
snarest muligt. Ansøgningsfristen er udlø
bet den 2 5 * februar 1987, og der er indkom
met 5 ansøgninger.
De 4 af ansøgerne er
samtale den 5 . marts
2 repræsentanter fra
inspektøren deltager

£22
7

indkaldt til ansættelses
1987* Socialudvalget og
plejehjemmet samt social
i ansættelsessamtalerne.

Ansættelsesudvalget indstilling vil foreligge
til økonomiudvalgets møde den 9* marts 1987.

Ansøgning om tilskud

J .n r . 77-7
1

F ø l g e n d e foreninger og i n s t i t u t i o n e r a n 
søger om tilskud:

f ^ r -------- ----------&, _____ sé? &

a. A S F - D a n s k f o l k e h j æ l p (a d o p t i o n s p r o j e k t )
(har ikke søgt tidligere)
b.

D a nsk E p i l epsiforening.
(lo.3.86 kr. 3oo,oo)

c. Den N o r d i s k e L e j r skoles venner.
(11.3.85, k r . 3oo,oo)
d.

Horns Herreds Rideklub
(har ikke søgt tid ligere)

c,

Å .

Oag og år:

JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET
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Teknisk forvaltning«
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3.nr*69-2o yyXu/sttfZ'X
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Der ønskes en drøftelse med udvalget om mulige
strukturelle omlægninger i forvaltningen set i re
lation til et stadigt stigende arbejdspres samt et
nu stærkt reduceret mandskab*

5*3*1987:
Ud fra kommuneingeniørens redegørelse af 1*3*1987
videresender Teknisk udvalg sagen til såvel ØK-udvalg som byråd med anbefaling om, at der oprettes
en selvstændig miljøforvaltning*
Chefen herfor søges mellem de til souschefstillin
gen i øvrigt indkomne ansøgninger*
S '^ S S '- 'y
Det indstilles til ØK-udvalget, at man tager skridt
til nedsættelse af et samtaleudvalg, hvorefter sa
-- ------- ^ --- 7*— X ----gen betragtes overgået til ØK-udvalg og byråd s s X s z X y ry -é 'X '
jfr.kompetencefordelingsplan.
Til ikke-medlemmer af Teknisk udvalg vedlægges ko
pi af kommuneingeniørens redegørelse.
do
^
7^

Kloak syd - entreprise D*l*

3.nr.63-3-1

*

/c

Ud fra en den 3.marts 1987 afholdt offentlig lici
tation ønskes der udvalgets indstilling til entre
prenør.
Forslag til entreprenør vil foreligge fremsendt til,
mødet fra fa.Dines 3ørgensen og co*
5.3.1987:
Teknisk udvalg indstiller Vagn Sommer på det afgiv
ne tilbud på kr. 1.389.948,44

47y / /-.
/

Kloak syd - entreprise H*9,

3.nr.63-3—1

Y7

Ud fra en den 3.marts 1987 afholdt offentlig lici
tation ønskes der udvalgets indstilling til entre
prenør.
Forslag til entreprenør vil foreligge fremsendt tii —
mødet fra fa.Dines 3ørgensen og co*
5.3.1987:
Teknisk udvalg indstiller Druedalsvejens Fntreprenørforretning på det afgivne tilbud kr.1,138.229.+ tillægspris for PVC-rør kr.45.926.9o

r

j

y ? ^ r . S f s X ''.
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^
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Kloak syd - entreprise H.6

3.nr.63-3

Ud fra en den 2.marts 1987 afholdt offentlig lici- '
tation ønskes der udvalgets indstilling til entre
prenør.
Forslag til entreprenør vil foreligge fremsendt t:
mødet fra fa.Dines Jørgensen og co.
5.3.1987:
Teknisk udvalg indstiller Ove Johansen på det af
givne tilbud kr.l.8o5.831,8o + tillægspris for
PVC-rør 39.955.-

