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BUDGETLÆGNING FOR BUDGETÅRET 1990
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Der ønskes en generel drøftelse af budget
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lægningsproceduren for budgetåret 1990,

^

jvf. oplæg fra Kommunernes Landsforening.
Endvidere ønskes godkendelse af tidsplan.
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ØKONOMIUDVALGET? DEN 9.1.1989.
Anvendelse af blokbudgettering samt frem
lagt tidsplan godkendt.
Oplæg til blokkens størrelse samt sek
toropdeling udarbejdes af administra
tionen .
tet

Økonomisk forvaltning den 6.2.1989
Der er udarbejdet administrativt
oplæg til sektorinddeling på hoved
kontiene 00-06, drift.
Sektorinddeling vedlægges dagsorde
nen .
Endvidere foreslåes reduktionprocenten
fastsat til 10.
De enkelte beløbsstørrelser bør ikke
være mindre end 100.000 k r .
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Møde med amtet vedr. Kulhus Campings
renseanlæg.
Den 20. januar 1989 afholdtes møde i
amtet. Til stede var formanden for tek
nisk udvalg Connie Didrichsen, teknisk
direktør Finn Hansen, borgmesteren,
kommunaldirektøren, kommuneingeniøren
og Lotte Ra sø.
Sagen blev drøftet. Frederiksborg amt
oversender sagens akter snarest til po
litimæssig efterforskning med henblik på
tiltalerejsning mod Jægerspris kommune
efter miljøbeskyttelseslovens straffe
bestemmelser. Dette vedrører den hid
tidige drift af anlægget. For så vidt
angår fremtiden enedes man om at ville
anbefale teknisk udvalg at igangsætte
et projekt som opfølgning på notat ud
arbejdet af Fa. Kriiger den 9. juni 1987.
Projektet er i juli 1987 af Søren Færch
Fa. Kriiger anslået til at koste 100200.000 kr. og op til kr. 300.000 hvis
det bliver nødvendigt at etablere en
pumpestation.
TEKNISK UDVALG, 2.2.1989: Teknisk udvalg
indstiller til Økonomiudvalget og byråd
et, at der udarbejdes projekt af Fa.
kriiger.
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Jr.nr. 82-2-1-1989
Vedr. Leasing af affaldsbeholdere.
AFAV I/S fremsender følgende materiale
fra jysk Leasing til underskrift:
- leasingaftale
- allonge til leasingaftale
- leverandørgodkendelse
Af fremsendte leasingkontrakt fremgår:
Total leasingudgift (9 år) 3.700 spande
(uændret rente og ydelse)
kr. 1.205.900
kontankt købspris

kr.

792.300

Hertil skal oplyses, at udstyret efter
leasingperiode kan erhverves for kr. 100,
excl. moms.
Indførsel af spande vil betyde en årlig
besparelse på ca. 46% af budgettet til
sække og stativer eller kr. 270.100, når
der samtidig regnes med besparelse for
de 1200 spande, der leveres af AFAV og
miljøstyrelsen. Den årlige udgift til
leasing er k r . 134.000.
Ud over de ovennævnte spande skal der
yderligere anvendes 900 spande, hvor det
endnu ikke er afklaret om de skal leases
eller financieres af projektet.
Indstilling: Leasingkontrakt m.v. ind
stilles til godkendelse af økonomiudvalg
et .
TEKNISK UDVALG, 2.2.1989: Indstilling til
trædes .

in itia le r:
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J.nr. 66-5
Beredskabsplan for bekæmpelse af olie
eller kemikalieforurening af kyststræk
ninger og havne.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag
til beredskabsplan vedr. ovennævnte.
Planen er udarbejdet i overensstemmelse
med foreliggende love, vejledninger, tek
niske forskrifter m.v. Endvidere har der
i forbindelse med planen været rettet
henvendelse til Frederiksborg Amt, omlig
gende kommuner, samt øvrige implicerede
parter.
Planen indeholder en oversigt over
Ansvarsfordeling og organisation
„ Beredskabets opbygning og funktion
Beredskabets nuværende personel og ma
teriel (er p.t. mangelfuldt).
Afsnit om havne, olie- og kemikalieaffald
ilanddrevet strandingsgods m.v. samt
geografisk omfang.
I forbindelse med gennemførelsen af plan
en kan byrådet pålægge de respektive
havnebestyrelser at udarbejde beredskabs
planer, hvorved bemærkes at det må anbe
fales ikke at pålægge de små havnebestyr
elser i Kulhuse, Gerlev og Kignæs særlige
beredskabsordninger. For Kyndbyværkets
vedkommende afventer forvaltningen en
redegørelse før det eksisterende bered
skab. Når denne foreligger, vil det blive
vurderet om det er rimeligt og hensigts
mæssigt at pålægge værket en speciel
planlægning.
Planen er ufuldstændig med hensyn til
kortbilag, hvilket er en ulempe ved plan
ens daglige anvendelse.
Det er ved planens udarbejdelse tilstræbt
at koordinere og samordne det material,
der kan stilles til rådighed af material
gården, med brandvæsenets materiel. End
videre er forudsat i planen at der ved
etablering af materielgård og brandsta
tion på "fælles" lokalitet kan etableres
fælles faciliteter ved rengøring af ma
teriel m.v.
Det anslås, at en gennemførelse af plan
en med opbygning til et forsvarligt og
fuldt beredskab vil koste ialt kr
Hertil kommer evt. udgifter ved enkelte
uheld, der som hovedregel skal refunderes
af forureneren, når det er muligt at
finde denne.
Forinden planen gennemføres fuldt ud kan
der være forhold vedr. personalets del
tagelse i evt. vagtordninger udenfor nor-

Dag og år:

Mandag d. 13/2 1989
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mal arbejdstid der skal forhandles.
Indstilling: Det indstilles at teknisk
udvalg anbefaler planen til godkendelse
overfor beredskabskommissionen og byråd
samt at der afsættes de nødvendige midie]
til planens iværksættelse så vidt muligt
i 1989 men senest i 1990.
TEKNISK UDVALG, 30.11.88: Indstilling til
trædes, forslaget til planen fremsendes
til udvalget.
BEREDSKABSKQMM. 5.1.89: Fremsendes til
økonomiudvalget med anbefaling og at det
i sagen nævnte beløb optages på budgettet

KL 14-0-4-1989

Æ/f,

Forslag til takstblad.
Takstblad for ydelser, udlån af materiel »
m.v. som ikke har relation til brandudryk
ninger, fredstidskatastrofer o.lign.
BEREDSKABSKQMM. 5.1.89: Godkendt,
sendes til økonomiudvalget.

frem-
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Vandløbsregulativer.

J.nr. 68-2-0
T£k

Referat af møde med Hedeselskabet den
januar 1989 i Slangerup.
Status for regulativudarbejdelsen blev
gennemgået
Mademosegrøften
Stokkebro Rende
Skarndalsgrøften
er færdige i marken, bortset fra nogle
få vandføringsmålinger på Mademosen og
Skarndalsgrøften.
Dernæst tages fat på vandløb med mindre
målsætning.
v Tidsplan vedrørende regulativudarbejdel
sen udskydes et år, således åt 1989 og
1990 rykkes til 1990 og 1991.
Hedeselskabet vil foretrække at tidsplan-en fastsættes således at det resterende
arbejde udføres over et budgetår.
TEKNISK UDVALG, 2.2.1989: Tidsplan ved
rørende regulativudarbejdelsen udskydes
et år således at 1989 og 1990 rykkes til
1990 og 1991.

J n r . 82-2-1-5
Ansøgning om tilbagebetaling af sommerdag
renovationsafgift.
Strandskovgårds grundejerforening ansøger
om tilbagebetaling af sommerdagrenova
tionsafgift for perioden 1982-1988
for ejendommen
matr.nr.

11 R af Bakkegårde

Begrundelsen er at der hverken har været
pose eller lille hus på ovenstående matr.
nr. siden 1981.
Der findes i kommunens bygningsarkiver
ikke oplysninger om et af kommunen god
kendt hus, så der er formodentlig tale
om badehus o.lign.
Miljøafdelingens indstilling: til drøftel
se.
TEKNISK UDVALG, 2.2.1989: Teknisk udvalg
indstiller, at der refunderes de seneste
2 års afgifter.
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jour.nr.0525150203
opg.n. legeplads

Vedr, legepladsen på Vester Mose
I forbindelse med ombygningen af
Vester Mose i 1986 ansøgte instituti
onen om et beløb på kr. 152.ooo til
legepladsinventar. Socialudvalget an
befalede på daværende tidspunkt over
for ejd.udvalget et beløb på kr.
75.o o o .
I 1987 konstaterede forvaltningen, at
socialudvalgets anbefaling overfor
ejd.udvalget ikke havde udløst budget
midlerne på de 75.ooo kr. til lege
pladsen, hvorfor udvalget ved behand
lingen af budgetkontrollen frigjorde
et beløb på 5o.ooo kr. De 5o.ooo kr.
blev finansieret af lønkontoen, idet
Vester Mose startede op 2 mdr. senere
end forudsat.
Forvaltningen tager sagen op på ny,
idet institutionen fortsat mangler de
25.000 kr. til færdiggørelsen af lege
pladsen.
På forvaltningens adm.konto er der til
SSP-udvalget afsat et for stort beløb,
hvorfor der fra denne konto foreslås
omplaceret lo.ooo kr. til Vester Mose.
24.1.1989 socialudvalget:
Anbefales.

Socialforvaltningen d. 6.1.1989:
Omplacering skal ske fra SSP-udvalget
kr. 10.000 til Vester Moses
inventarkonto.
Der kan ikke anvises det resterende
beløb på kr. 15.000 til legepladsen.

/3
jour.nr. 51-7/54-4-4

.

Tillægsbevilling.
Jægerspris kommune deltager i under
visningsministeriets projekt piger/kvinder i beskæftigelsesfag. Kommunen
modtager 30.000 kr hvert af årene 87
og 88.Tilskuddet bliver udbetalt i ok
tober måned. Projektets udførelse sker
i folkeskoleregi og følger af den år
sag skoleåret. For at have midler til
fortsættelse af projektet i 89 søges
der om overførsel af restbudget 88 til
89. Restbeløbet udgør 31.12.88. 29.900
kr, beløbet vil gå tabt for kommunen,
hvis der ikke sker en overførsel.
Kontonummer: 301 01 408-02
Beløb: 29.900 kr.
Fremsendes til kulturelt udvalg.
ØK-chefen, den 12.01.89.
Overførsel af midler fra 1988 til 1989
er i overensstemmelse med tidligere
beslutning, samt i lighed med overfør
sel af samme midler fra 1987 til 1988.
Kulturelt Udvalg, den 16.01.89.
Anbefales.

sa
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jour.nr. 05251101
dagpi.

Opnormering af dagplejen.
Pr. 19.1.1989 er indskrevet 271 børn i
dagplejeordningen. Pr. samme dato var ^
opført 89 børn på ventelisten, af
disse 89 børn var der 25 børn der hav
de et reelt pladsbehov inden 1.2.1989,
medens det resterende antal børn har
brug for plads i løbet af første halv
år 1989.
I forbindelse med budget 1989 blev der
besluttet, at der skulle indføres ven
telister, ligesom normeringen på 250
børn skulle opretholdes, selvom det
faktiske børnetal var 275 børn. En yderligere nednormering til 205 børn
skulle finde sted, når børnehaveklasse
og inspektørbolig på Kragebakken var
ombygget.
Socialudvalget besluttede på sit møde
24. 1.1989 at der skulle ske en kule
gravning af
daginstitutionsområdet
hurtigst muligt. Endvidere anbefalede
socialudvalget, at dagplejens norme
ring skulle fastsættes til 300 børn.
Man anbefalede til økonomiudvalget, at
der skulle gives en tillægsbevilling
svarende til disse 50 pladser.
J.C.Børresen og Conny Poulsen anbefa
lede nævnte, under forudsætning af, at
der skaffes en tilsvarende besparelse
i budget 89 på kommunens samlede bud
get.
Jævnfør oplæg i sagen vil den årlige
udgift til opnormering af dagplejen
udgøre netto 1.625.000. Den foreslåede
udvidelse har kun virkning for 10 må
neder i 1989 og udgiften andrager så
ledes 1.354.200.
Økonomisk forvaltning vedlægger oplæg,
hvorefter der foreslås udvidelse af
dagplejen samtidig med udvidelse af
Kragebakken ca. 1.5.1989. Dette vil
betyde en merudgift på kr. 583.300.
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jour.nr.05 22 01 97
fam.projekt

:i

Familieproj ekt
På socialudvalgsmødet den 22.11.1988
vedtog udvalget at et ideoplæg vedrø
rende det fremtidige "hjemme-hos" ar
bejde skulle forelægges socialudvalget
påny med de økonomiske konsekvenser.
Projektet vedr. støtte til kvinder med
børn ændres til et familieprojekt og
foreslåes udvidet til at omfatte en
forebyggende indsats overfor familier
med børn for at undgå anbringelse af
børnene udenfor eget hjem.
Projektet retter sig mod de såkaldte
"problemfamilier", hvor en indsats i
kortere eller længere perioder overfor
de familier, hvor forældrene har brug
for viden og støtte til at kunne vare
tage rollen som forældre i forhold til
specifikke opdragelsesmæssige vanske
ligheder. Hovedsigtet er at problemer
ne skal løses, der hvor de
opstår,
altså i familiernes eget hjem.
Aflønning af "hjemme-hos" pædagogerne
sker i henhold til bistandslovens § 46
b.
Rådighedsbeløb pr. familie kr. 2000,afholdes via bist. § 46 b.
Midler til uddannelse og medarbejder
nes rådighedsbeløb indstilles financieret ved en omplacering af kr. 15.000
fra SSP - arbejde - konto 610 00 095
50 - afsat kr. 25.000,Hjemmehos pædagogerne skal ansættes
hos de enkelte familier i henhold til
bistandslovens § 46 b. Her ydes der
refusion med 50 % fra staten.

24,1.1989 Socialudvalget
Godkendt.
Omplacering af kr. 15.000 anbefales.

...
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jour.nr. 05 25 14 04 02
kragebakken
Kragebakkens udvidelse - ombygning af
børnehaveklassen.
På økonomiudvalgsmødet den 9. 1.1989
tilbagesendte udvalget et oplæg om om
bygning for kr. 281.000 med anmodning
om nyt reduceret oplæg.
Teknisk forvaltning ved Hans Erik Jen
sen har udarbejdet oplæg, hvorefter
følgende er udtaget af projektet.
1. Altan med udgang fra grupperum og
brandtrappe.
2. Udførelse af vindfang.
Der vedlægges således et nyt reduceret
oplæg hvorefter der en overslagspris
på ca. 81.000.
Personaler i institutionen Kragebakken
finder udtagelsen af vindfanget for
uheldigt.
Der vedlægges notat herom i sagen.
Normering:
Der ansøges om en normering på 146 ti
mer ugentligt i forbindelse med etab
lering af de
20 børnehavepladser.
Iflg. vejledende normeringsnormer af
16. juni 1987 mellem Jægerspris kommu
ne og Pædagogisk Kartel andrager nor
meringsberegningen 126 timer. Iflg.
normerings normen er der indgået afta
le om at forskellige forhold i insti
tutionen kan medføre særlig normering.
Her nævnes bl.a. bygningsmæssige for
hold, legepladsens beliggenhed m.v.
Ansøgning om yderligere 20 timer pr.
uge er begrundet i disse forhold. In
stitutionen er beliggende i to etager
med hyppige op- og nedgange, dårligt
udsyn oversigt over legepladsen (redu
ceret bygningsmæssigt oplæg) samt yderligere tilsyn p.g.a. åbenstående
låge til skolegården (tilgang benyttes
til børnetandplinikken)
Der er budgetafsat 800.000 til drifts
udgifter. Disse driftudgifter er ud
regnet efter en gennemsnitsnormering i
en børnehave.

\ Æ

jour.nr05 65 94
boligret

Vedr, anvisningsret af lejligheder i
Dansk Boligselskab.

På socialudvalgetsmøde den 14.6.1988
indstillede man til økonomiudvalget,
at der skulle optages en forhandling
med Dansk Boligselskab om anvisnings
ret af lejligheder. Økonomiudvalget
anmodede socialforvaltningen om et op
læg vedr. denne ønskede anvisningsret.
Socialforvaltningen fremsender notat
hvoraf det fremgår, at man vil ind
stille, at der ikke forhandles om en
formel anvisningsret. Den nuværende
ordning ønskes bevaret.
Begrundelsen herfor er, at en overta
gelse af delvis anvisningsret vil med
føre yderligere administration,
om
kostninger ved
udlejning,
herunder
merudgifter ved tomme lejligheder i
forbindelse med ind - og fraflytning.
Kopi af forvaltningens oplæg vedlagt
sagen.

Jr.nr. 56-20-1988
Vedr. etablering af samarbejcte med
"Frederikssund Musikskoleforening".
Bm. POul Madsen fmd. Karin Brandt-Møller
og sekr. var til møde i musikskolefore
ningens bestyrelse torsdag den 3. nov.
på Pedersholm i Oppe Sundby.
Efter aftale fremsender bestyrelsen:
a) Gældende vedtægter
b) Forslag til ændrede vedtægter i for
bindelse med samarbejde med Jægerspris
c) Musikskolelederens arbejdsplan over
startforløbet med Jægerspris afdelin
gen .
d) Budgetoverslag 1989/90
Det er aftalt med bestyrelsen for musik
skoleforeningen, at den aflægger besøg i
Jægerspris fredag den 15. d e c . 1988 kl.
15.00.
Der arr. møde på Sogneskolen og besøget
tager bl.a. sigte på, at foreningen skal
se kommunens musiklokaler og høre andet
om undervisningssituationen i Jægerspris
bl.a. kvalificerede lærerkræfter m.v.

Kulturelt Udvalg,,d«_ 14,11 ,.88,.
Oplægget godkendt.
Der arbejdes administrativt videre med
sagen og udvalget holdes løbende under
rettet om udviklingen.

Fmd. opfordrede udv.medl. til at deltage
i mødet den 15. dec.. Jørgen Solgård
anmodes om at tilrettelægge mødet på
Sogneskolen.
Musikforeningens bestyrelse indbydes til
at møde på Rådhuset, hvorfra man besøger
Solbakkeskolen, Møllegårdskolen og Sog
neskolen i nævnte rækkefølge.
Mødet afsluttes med et let traktement.
Det indstilles med anbefaling til ØKU, at
kr. 142.000, der er budgetteret til musik
skole, overføres til 1989-budgettet.
DEN 16 01 8 9 :
Kr. 142.000 er fejlagtigt ikke fremsendt
til ØK-udv. d. 12/12-88.
Borgmester Poul Madsen har d.d. godkendt
beløbet overført til Musikskolens budget
for 1989 til brug for opstart og instru
mentindkøb .
ØK-forv. og kulturel forvaltning underret
tet og sagen fremsendes til efterretning
for økonomiudvalget.
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J r .n r . 10-i0-1989
Borgermøde i Kignæshallen søndag den 26
februar om kommuneplanforslag.
Borgermødet er bekendtgjort gennem annon
cer i
amtsavisen
lokalavisen
Fr.sund avis
og der udleveres sammendrag fra debatpe
rioden i byrådssekretariatet.
Sammendraget er tilsendt Jægerspris byråd
sektorforvaltningerne og alle enkeltper
soner og brogergrupper, der har bidraget
med indlæg til debatten.
Borgermødet starter kl. 13.00 og det fo
reslås, at det politiske panel får flg.
sammensætning:
Borgmester
4 udvalgsformænd
1 repræsentant for de
indvalgte partier, der pt
ikke har formandspladser:
Socialistisk folkeparte
Det konservative folkpart:
Partiet Venstre
Uden for partierne
samt 1 ordstyrer.
Incl. ordstyreren får panelet lo deltager«
Forvaltningscheferne vil være til stede.

-SF*
Jr.nr.

77-7-1989

Kirkeligt Samfund, 1463 København K,
ansøger om tilskud til driften af 2 orlogs- og soldaterhjem.
Tidligere bevilget kr. 0,-.
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jour.nr. 090834/4.1.2..

Vedr, ændring af arbejdstid for assi
stent
"De Tre Ege".
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jour.nr. 190849/4.1.2..
Oprykning fra assistent til overass.
Assistent
: har været
ansat som assistent siden 1. oktober
1973.

Økonomichefen d. 20.01.89.
Anbefales oprykket som overassistent
fra 01.04.87. under hensyntagen til
byrådsbeslutning i 1981, samt nedlæg
gelse af lønningsnævn pr. 01.04.87.
(Efter denne dato er det alene en
byrådsbeslutning, som gælder for op
rykning) .

KOMMUNERNES LANDSFORENING.

S& k

Kommunalpolitisk information:
Nr. 1001 KL's forslag til en ny fritids05/01.89: lovgivning.
Nr. 1004 Regeringens forslag til afbureau
16/01-89: kratisering på skatteområdet.
(<

Nr. 1005 Pris- og løn-regulering af blok19/01-89: tilskuddet i 1990.
Nr. 1006 Beregning af mellemkommunale be18/01-89: talinger vedr. fritidsundervis
ning for voksne.
Nr. 1007 Udbygning af de kommunale rens19/01-89: ningsanlæg.
Administrativ information:
Nr. 2001
Bidrag 1989 for elever i private
05/01-89: grundskoler m.v.
Nr. 2003 Fornyelse af aftale om honore
05/01-89: ring af psykologiske konsulenter
Nr. 2005 Postering af udgifter til uddan
12/01-89: nelse af medarbejdere på kommu
nale rensningsanlæg.
Nr. 2006 Vedledning i hvilke betingelser,
12/01-89 : der skal være opfyldt for at bli
ve sidestillet med en kontorfag
ligt grunduddanet (eftergodkendt
Nr. 2007 Forhøjelse af km.godtg. pr. 1.
12/01-89 : jan. 1989.
Nr. 1008 Falcks Redningskorps - nedlæggel
3o/01-89: se af vagtcentraler.
Nr. 2009 Kontanthjælpens grænsebeløb pr.
19/01-89: 1. april 1989.
Nr. 2010 Arbejdsgivernes betaling af dag
19/01-89: pengegodtgørelse for 1. ledighedsdag.
Nr. 2011 Ansøgningsskema til støtte fra E
26/01-89: til bevaring af historisk værdi
fulde bygninger , mindesmærker o
fortidsminder inden for den dan
ske kulturarv.
Nr. 2012 Socialt lægeligt samarbejde.
26/01-89:
Nr. 2013 Vedr, medicinkort til penisoni26/01-89: ster 1989.
Nr. 2014 Undersøgeæse af fremmøde og fra
26/01-89: fald indenfor fritidsundervis
ning for voksne.
Nr. 2015 Håndbogen "Oversigt over løn- og
02/02.89: ansættelsesforhold for kommunalt
persoanle".
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22.

Meddelelser:

23.

Eventuelt.

Poul Madsen,
borgmester.

TILLÆGSDAGSORDEN

til økonomiudvalgsmøde mandag den 13.
februar 1989.
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Ijbur.nr.

58-2-3

Egnsmuseet FÆRGEGÅRDEN.

Museet ansøger om 3.000,nedennævnte udstilling.

Å'/l//^

kr.

til

Fra museet i kommunens venskabsby Vetlanda har man fået tilbudt en udstil
ling, som vil kunne vises på Færge
gården, fra den 18.02.-19.03.89.
Det er en fotoudstilling, der viser
glimt af livet i byen og omegnen af
Vetlanda.
Udstillingen har da
den vistes i
Stockholm modtaget meget fine anmel
delser.

Vetlanda kommune har tilbudt at betale
halvdelen af
transportomkostninger.
Museet Færgegården skulle så betale
den anden halvdel, ialt 3.000,-kr.
jvf. vedi. kopi af brev fra Vetlanda
Museum.
Kulturel Forvaltning, den 02.02.89.
Fremsendes med anbefaling.
Beløbet foreslås taget fra kontoen
"Venskabsbysamarbejde".
Kulturelt Udvalg, den 06.02.89.
Anbefales til ØK-Udv.
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jour.nr.

55-3

Rengørning i halområdet på
og i helligdage.

week-ends

Sekretariatet v. Karl Kørvell fremsen
der den 27.jan. 1989 NOTITS om proble
mer vedr. rengøringen i kommunens hal
ler, idet han konkluderer, at rengø
ringen i nævnte områder på nævnte tid
spunkter må genindføres.
Baggrunden herfor er, at der ikke er
hjemmel efter lovgivningen til at fje
rne rengørningen - jvf. fritidsloven
af 02.06.87 §§ 32 og 33.
Det oplyse, at nedlæggelsen af omh.
rengøring var et led i besparelsen på
500.000 på div. rengøringskonti.
Det skønnes, at rengøringen kan gen
indføres for et beløb på kr. 175.000 i
1989 incl. 100 % tillæg og feriepenge
m. v.
Det oplyses, at besparelsen blev gen
nemført efter forholdsmæssig fordeling
mellem skolerne incl. halområderne.
Kulturel forvaltning den 30,01.89.
Fremsendes til ØKF med anmodning om en
udtalelse, idet det bemærkes, at for
valtningen i forbindelse med overflyt
ning af sagen fra sekretariatet pr.
01.01.89 har overtaget en sag vedr.
aftaler med Dalby IF og JIK om tilsyn
og åbning/lukning af hallerne hvor der
ikke er skaffet dækning for udgifter i
1989 på ca. 84.000.
Sagen har sidst været behandlet i KU
den 17.10.88, hvor "man anmoder ØKF om
at bistå med at finde kr. 84.000 som
vederlag for tilsyn i 1989 i de 3 hal
ler."
Kulturel forvaltning anbefaler, at der
omgående efter KU's møde den 6.2.89
iværksættes rengøring
ved kommunal
foranstaltning i samarbejde med den
enkelte skoles ledelse i de 3 haller i
week-ends og helligdage i nødvendigtomfang.
Det anbefales endvidere, at spørgsmå
let om +/- tillægsbevilling tages op i
samarbejde med ØKF ult.okt./ primo
nov. 1989.
Skolen og brugere informeres efter KU
møde den 06.02.89.
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jour.nr.

78

Campingpladsen, Kulhuse.
I forbindelse med flytningen af sags
områder fra Sekretariatet til Kulturel
Forvaltning er også sager vedr. Cam
pingpladsen overflyttet.
Da dette område ikke ses at have nogen
relation til kulturelt udvalg og der
med heller ikke til kulturel forvalt
ning, men tværtimod har relation til
ejendomsudvalget og bygningsinspekto
ratet, skal det herved foreslås, at
"Kulhuse Camping" og sagen vedr. cam
pingpladsen iøvrigt fremover varetages
af ejendomsudvalget og bygningsinspek
toratet .
Det kan yderligere oplyses, at området
efter Styrelsesvedtægten også er nær
mere ejendomsudvalgets
opgaver end
kulturelt udvalgs.
Efter behandling i KU skal sagen
ØK-udv. og Byrådet.
Kulturelt Udvalg, den 06.02.89.
Anbefales til ØK-Udv. og Byråd.

Poul Madsen,
borgmester.
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B la d nr.

Dag og år:

Mand. d . 13.2.1989
TILLÆGSDAGSORDEN
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F o rm a n d e n s
in itia le r:

til økonomiudvalgsmøde den
13. februar 1989.

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape D.5.

TEE

Godkendelse af aftaleseddel nr. 1 re f .
til byggemødereferat nr. 14 pkt. 5,8 og
omfattende materialer til brønd for ialt
kr. 7.901,10.

/

26.lo.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til videre foranstaltning og registrering.

J.nr. 27-2
Brandstationen.

TB/c

I den af Frederiksborg amt meddelte ud
kørsels tilladelse til landevej 541 er
der i vilkårene herfor bl.a. forudsat:
at der fremsendes detailprojekt for over
kørslen til amtsrådets godkendelse,
forinden arbejdet påbegyndes.
Til brug for forvaltningens videre pro
jektering af selve brandstationen ind
stiller forvaltningen, at ovennævnte pro
jektering overlades til Fa. Dines Jørgen
sen & Co.
2.2.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man indstiller, at Teknisk forvaltning i
samarbejde med fa.Dines Jørgensen og co. udarbej
der det nødvendige projekt, således at udstyk
ningssagen i forbindelse med aftalt arealerhver
velse fra "Jægerspris-vinduet" kan fremmes mest
muligt.
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J .n r . 62-1
Sti/Kyndbyvejen.
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender de
tailprojekt for 2. etape af cykelsti om
fattende strækningen fra Kyndby til
Kyndbyværket.
Projektet er samtidig fremsendt til Kynd
by Bylaug og Kyndbyværket.
Svar herfra er anmodet givet senest den
14. februar 1989.
2 . 2 . 1989 :
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
byråd med anbefaling f.s.v. angår udførelse af
forslag I ( Anlægssum: 3.5o5.ooo incl moms) og
afsluttet ved Kyndbyværket med entreprisegrænse
benævnt som alternativ II.
Såfremt udtalelserne fra Kyndbyværket og Kyndby
Bylaug er af kritisk karakter, vil sagen være at
forelægge udvalget påny.

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H . 8 .

'^ ^

I forbindelse med afleveringsforretning
den 12. januar 1989 blev aftalt et er
statningsbeløb på kr. 750,00 med ejeren
af Femvej 4 - Erik L. Christensen - Ved
Bellahøj 18 07 l ., 2700 Brønshøj.
For omhandlede beløb retablerer ejeren et
beskadiget hegn/stensætning.
2.2.198?,:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalqet
til videre registrering i lighed med aftalesedle
i øvrigt.
Beløbet anbefales i øvrigt til udbetaling.
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2088
F o rm a n d en s
in itia le r:
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J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H.15.
Der afholdes licitation herom 31. januar
1989, kl. 11.00 på rådhuset - udv.lokale
II. Efterfølgende skal udvalget på mødet
den 2. februar 1989 tage stilling til
entreprenør.

Si

Indstilling vil foreligge til mødet.
Entreprisen omfatter ledningsforbindel
ser fra Ny Krogstrup/renseanlæg via ekst.
anlæg ved Krogstrup kirke.
2.2.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
byråd, idet man indstiller Druedalsvejens Entre
prenørforretning ud fra det afgivne tilbud
kr.597.1o4,6o incl. moms.

Kloak - syd.

J •n r .63-3-1

Foranlediget af et den 26.januar 1989 afholdt møde
---------------- -----------------------med formanden for Fællesrådet - Anders Holm omkring
aktuelle problemer i forbindelse med igangværende
ir
kloakering i sommerhusområderne ønskes der udvalgets
scS
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stillingtagen til en ændret udbudsform i forbindelse ~Z
med licitationsformen inder kloakarbejde under Klo
ak Syd.
Problemerne har i al væsentlighed være at henføre
til, at byrådet i overvejende grad vælger den bil
ligste ved offentlig licitation, hvilket igen med
fører i enkeltstående tilfælde, at vedkommende en
treprenør ikke magter, at gennemføre entreprisen
på en for såvel grundejernes som kommunens tilfreds
stillende måde.
Således foranlediget ønskes der gennemdrøftet mulig
hederne for i fremtiden at vælge indbudt licitation
efter nærmere afstukne retningslinier.
2.2.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
byråd med anbefaling om, at man ved fremtidige lici
tationer henhørende under KLOAK SYD anvender ind
budt licitation.
Udvalget vil senere vende tilbage med detaillerede
retningslinier.

J.nr. 63-3

TBk

Postering af udgifter til uddannelse af
medarbejdere på kommunale rensningsanlæg
Som det vil være kommunerne bekendt, er
der i øjeblikket et stort behov for eftei
uddannelse af medarbejdere, der arbejder
indenfor miljøområdet. Behovet er stort,
ikke mindst hos de medarbejdere, der er
beskæftiget med spildevandsrensning.
I den anledning har Kommunernes Landsfor
ening bedt Miljøstyrelsen bekræfte, at
det er muligt for kommunerne at lade ud
gifterne til efteruddannelse af disse
medarbejdere postere som driftsomkost
ninger på rensningsanlæggenes budgetter.
Miljøstyrelsen har nu overfor landsfor
eningen meddelt følgende:
"Miljøstyrelsen kan hermed bekræfte, at
styrelsen finder det muligt i henhold ti
lovgivningen at lade udgifter til efter
uddannelse indenfor spildevandsrensning g
for medarbejdere på kommunale renseanlæg
indgå som en driftsudgift i kloakforsyn
ingens regnskab".
2.2.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til almindelig efterretning.

