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Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
mandag, d. 11.05.92 kl. 13.30 i udvalgsværelse II.
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Poul Madsen
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Johnna Hermansen
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Arkitekt Steen Berthelsen deltager i mødet kl. 13.30
Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 182

til

203

incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
i weekenden.
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr.
182 EVT. UDNYTTELSE AF KOMMUNENS BOLIGBYGGEKVOTER.
Pkt.nr.
183 BUDGETANALYSE - RESULTAT
Pkt.nr.
184 REGNSKABSÅR 1992 - BUDGETOPLÆG 1993
Pkt.nr.
185 SALG AF KULHUSGÅRDEN
Pkt.nr.
186 UDSKIFTNING AF MØNTTELEFONER
Pkt.nr.
187 ANSKAFFELSE AF EDB-UDSTYR.
Pkt.nr.
188 OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS REGISTRE
Pkt.nr.
189 INDKVARTERING AF FLYGTNINGE.
Pkt.nr.
190 REVISION AF SPILDEVANDSPLAN
Pkt.nr.
191 LOKALPLAN NR. 51
Pkt.nr.
192 KLOAKANLÆG
Pkt.nr.
193 MATR. NR. 8 A - LYNGERUP
Pkt.nr.
194 AFFALDSPLAN
Pkt.nr.
195 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS - BRAMSNÆS KOMM. UDTRÆDEN
Pkt.nr.
196 ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJVANDVÆRK
Pkt.nr.
197 KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT.
Pkt.nr.
198 VEDR. FORSLAG TIL REVISON AF REGLERNE FOR
Pkt.nr.
199 BESÆTTELSE AF PANTEFOGEDSTILLING.
Pkt.nr. 200 VEDR. DEN FREMTIDIGE ADM./KLASSIFICERING AF OASS.
Pkt.nr.
201 FRATRÆDELSE FOR OVERENSKOMSTANSAT.
Pkt.nr.
202 FRATRÆDELSE FOR TJ.MD. OG OVERENSKOMSTANSATTE.
Pkt.nr.
203 MEDDELELSER FRA:
/?&
'^pJ20J

sO-e^

/79^

0
py

■

^ <S>Q JZo(
-

Dato

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

11.05.92

biae

3

Pkt.nr: 182
Journalnr.... ; 03.00.01
Sagsbehandler : CK

B.lbnr. 4242

Sagsid/lbnr. 3329

Fdm. init.

EVT• UDNYTTELSE AF KOMMUNENS BOLIGBYGGEKVOTER•

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Arkitekt Steen Berthelsen fra Dansk Boligselskab er indkaldt til kl.
13.30 angående evt. udnyttelse af kommunens boligbyggekvoter.
BESLUTNING:
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Pkt.nrs 183
Journalnr.... ; 00.01
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4233
Sagsid/lbnr. 3320

Fdm. init.

BUDGETANALYSE - RESULTAT

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Der er foretaget budgetanalyse af renovationsområdet. Resultatet vil
blive fremsendt til økonomiudvalgets medlemmer.
Kontrakter m.v. vil ligge i sagen.
Sammenfattende skal det oplyses, at der har fundet en overbudgettering sted på ca. 275.000,= kr. Derudover er der besparelsesmulighe
der på ca. 220.000,- kr.
Per Gantriis, Kommunernes Revisionsafdeling, vil møde under behand=
ling af dette punkt.
Indstilling:
Analysen tages til efterretning. Besparelser i 1992 godkendes og der
ønskes stillingtagen til øvrige besparelsesmuligheder med henblik på
budget 1993.
Byrådssekretariat den 6.5.92.
Revisionschef Per Gantriis er indkaldt til kl. 14.30.
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Pkt.nr: 184

\
Journalnr

: 00.01

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4235
Sagsid/lbnr. 3322

Fdm. init.

REGNSKABSÅR 1992 - BUDGETOPLÆG 1993

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Økonomi- og skatteforvaltningen vil på mødet gennemgå den foreløbige
udvikling for regnskabsåret 1992.
Endvidere vil der blive en redegørelse for plan- og budgetgruppens
foreløbige arbejde med budgettet for 1993.
Plan- og budgetgruppen skal dog indstille, at der afholdes et
2-dages seminar enten d. 10-11 juni eller d. 17-18 juni indeholdende
både en gennemgang af et foreløbigt oplæg samt politisk drøftelse af
serviceudvidelser.
Indstilling:
Der ønskes stillingtagen til afholdelse af seminar.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 185
Journalnr.... : 82.00
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4231
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 3318

SALG AF KULHUSGÅRDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved tilbudsfristens udløb er fremkommet 2 tilbud.
Tilbud

Anvendelse

1.000.000.- kontant

825.000,
125.000,

Døgnpleje (børn og voksne)
samt evnt. lejrskole,
vandrehjem o .lign.

- udbetaling

Vandrehjem, samlingssted,
ferieboliger m.v.

Indstilling:
Til økonomiudvalgets afgørelse, idet lokalplanændring kan komme
på tale.
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Pkt.nrs 186
Journalnr..„. : 83.02
Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 4238
Sagsid/lbnr. 3325

Fdm. init.

UDSKIFTNING AF MØNTTELEFONER

Økonomi:
Sagsfremstilling:

Udskiftning af mønttelefoner
KTAS meddeler at kommunens mønttelefoner bliver uanvendelige fra den
16. juni 1992, hvor Jægerspris central bliver ændret til digital
central.
KTAS kan ikke længere afsætte mønttelefoner på abonnements- vilkår.
Man er derfor henvist til at købe automaterne. De nye automater kan
indstilles til forskellige grader af overtakse- ring, fra 25% til
125%.
Ifølge fremsendte liste fra KTAS er der tale om 16 mønttele- foner,
der skal udskiftes. Der er mulighed for at købe en vægmodel eller en
mindre bordmodel, der kan opsættes med konsol.
Automaterne er opstillet på:
Solbakkeskolen
Solbakkehallen
Tumlesalen,Femhøj
Sogneskolen
Jægersprishallen
De tre Ege
Kignæshallen
Møllegårdskolen
Møllegårdhallen
Jægerspris amatør Scene
KFUM spejderne
Købspris, excl. moms:
Automater
å kr. 9.280,80=
Bordautomater å kr. 2.600,00=
(incl. konsol.)

2
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

16 stk.:
148.492,80
41.600,00

14 stk.:
129.931,20
36.400,00

Indstilling:
Økonomisk Afdeling indstiller at der opstilles 14 bordauto- mater
(GNT 501) på konsol i kommunens bygninger. Automaterne i Jægerspris
Amatør Scene og KFUM spejderne indstilles overtaget af foreningerne.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til finansiering af udgiften,
samt om der skal opkræves overtaksering.
BESLUTNING:
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Pkt-nr: 187
Journalnr.... s 83.01.02
Sagsbehandler : JK

B.lfonr. 4237

Sagsid/lbnr. 3324

Fdm. init.

ANSKAFFELSE AF EDB-UDSTYR.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
ANSKAFFELSE AF EDB-UDSTYR.
Som oplyst på økonomiudvalgsmødet i februar er der lavet en samlet
kontrakt vedr. køb af udstyr samt programmel. Kontrakten lyder på i
alt 2,1 mio. kr.
Det skal oplyses, at kommunedata efter kontraktens underskrivelse
har tilbudt Jægerspris kommune flere alternative løsningsmodeller
vedr. programmel. Disse drøftelser er endnu ikke afsluttet.
Det skal derfor foreslåes, at Jægerspris kommune anskaffer udstyr
hurtigst muligt og venter til august måned med en afgørelse vedr.
programmel.
Vedr. økonomien har der foregået drøftelser mellem ICL og Jægerspris
kommune, idet ICL i Deres første kontraktudkast ikke havde alle
vedligeholdelsesudgifter med. Dette har gjort projektet dyrere end
først antaget.
Anskaffelse af udstyr vil koste ca. 1,1 mio. kr. Dette søges
realiseret ved kontant køb fra konto 06. Selve programmellet og
uddannelse vil koste ca. 1,0 mio. kr. (ICL-løsning) vil blive
financieret ved "exchange-hire" (leasing).
INDSTILLING:
Det indstilles, at køb af EDB-udstyr anskaffes samt stillingtagen
til programmel udsættes til august.
BESLUTNING:
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Pkt.nrs 188
Journalnr

B.lbnr. 4234

: 85.10

Sagsbehandler : JK

Sagsid/lbnr. 3321

Fdm. init.

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS REGISTRE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Med virkning pr. 1. september 1991 er sket ændringer i ovennævnte
lov.
Ændringerne betyder, at visse registre ikke kræver forskrifter (men
stadig anmeldelsespligt), at kommunalbestyrelsen kan delegere be
slutning om oprettelse af ovennævnte registre samt tilslutning til
fælleskommunale registre til administrationen.
Der er endvidere udarbejdet forskrifter for følgende:
1.

Tilskud til efterskoler.

2.

Kommunens ledige under beskæftigelseskontorets regi.

3.

Børn passet på Kragebakken.

Indstilling:
Godkendelse af ovennævnte forskrifter samt uddelegering af
beslutningskompetence vedr. oprettelse/tilslutning til registre.
gT?CT TTrnMTMr« .
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Pkt.nr: 189
Journalnr.o.o s 00.10

Sagsbehandler : CK

B.lbnr. 4210

Sagsid/lbnr. 3297

Fdm. init.

INDKVARTERING AF FLYGTNINGE.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Dansk Flygtningehjælp opfordrer i skrivelse af 7. april 1992,
Jægerspris kommune til at hjælpe med at løse flygtningenes boligpro
blemer.
Kommunen huser betydeligt færre flygtninge og indvandrere end gen
nemsnittet for amtet og henvendelsen indeholder skematisk forde
lingsplan for 1991 og forslag til fordeling for 1992 og 1993.
Uddrag af amtsfordelingsplanen viser for de 6 samarbejdende kommuner
følgende flygtninge/boligplaceringer.
1990

Forslaa for

8
4
4
0
0
3

Stenløse
Ølstykke
Slangerup
Frederikssund
Skibby
Jægerspris

1991

1992

1993

25
25
15
75
10
15

20
20
15
35
10
15

0
0
0
0
0
0

På denne baggrund anmoder Flygtningehjælpen kommunen om hjælp til
foreløbig at fremskaffe TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL samt at deltage i en
annoncering efter boliger i kommunen.
Sagen er vedlagt forslag til annoncer, der er anvendt af bl.a. af
Frederiksberg kommune.
Flygtningehjælpens kontaktperson er boligkonsulent Henning Glahn.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 190
Journalnr.... s 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 4202
Sagsid/lbnr. 3289

Fdm. init.

REVISION AF SPILDEVANDSPLAN

Økonomi i KR.

112.000

Sagsfremstilling;
Den oprindelige honorarramme for revision af spildevandsplan er op
brugt. Arbejdet har i flg. fa. Dines Jørgensen & Co. været betyde
ligt mere omfattende en forudsat ved arbejdets påbegyndelse i 1989.
Den reviderede udgave foreligger som udkast, og DJ & Co. fremsender
ved skrivelse af 09.04.92 forslag til aftale om færdiggørelse af
planen. Arbejdet foreslås udført i regning med maksimumramme svaren
de til kr. 100.000 plus udlæg skønnet til kr. 12.000.
Forvaltningens bemærkninger; Revisionen har været mere omfattende
en oprindeligt antaget, og der er udført opgaver i forbindelse med
planen, f.eks. på begæring fra Frederiksborg amt en redegørelse for
regnvandsbetingede udledninger, som ligger ud over den oprindelige
aftale.
Forudsætningerne for planlægningsarbejdet er flere gange ændret be
tydeligt på grund af nye retningslinier fra miljøstyrelsen, f. eks.
prioriteringen af kloakering i sommerhusområder, ligesom forhandlin
gerne om tilslutningsbidrag for ejendomme i landzone har medført en
forsinkelse af arbejdet.
Indstilling; Forvaltningen indstiller, at sagen med henblik på ac
cept af det fremsendte tilbud som grundlag for ABR-aftale fremsendes
til ØKU med anbefaling om at overføre midler til formålet fra konto
for revision af kommuneplan.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.04.92 , nr. 76.
Indstilling tiltrådt med den bemærkning, at ØK anmodes om at tage
stilling til aftaleformen, ABR-kontrakt eller endelig accept af
det tilbud, der nu foreligger fra DJ og Co.
Forvaltningens bemærkninger tilføjes.
Teknisk forvaltning den 5.5.1992.
Af vejledende retningslinier for ydelser og honorarer til rådgivelse
"fra kommunernes revisionsafdeling" fremgår det, at der i forbindel
se med ABR-aftaler kan aftales dækningsbidrag fra 100% til 150 %.
Der skulle således ikke være noget til hinder for, at det fremsendte
tilbud fra DJ & Co. kan danne grundlag for ABR-aftale.
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Pkt.nrs 191
Journalnr.... : 01.02.05
Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4211

Sagsid/lbnr. 3298

Fdm. init.

LOKALPLAN NR. 51

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I fortsættelse af byrådets beslutning af 17 marts 1992, om etable
ring af daginstitution på Kyndbyværket, foreligger der nu et af tek
nisk forvaltning udarbejdet lokalplanforslag.
Forslaget er vedlagt dagsordenen.
TU har behandlet sagen den 30.04.92 , nr. 236.
Sagen fremsendes til byrådet med anbefaling om endelig
godkendelse.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 192
Journalnr

B.lbnr. 4215

06.01

Sagsbehandler : FKL

Sagsid/lbnr. 3302

Fdm. init

KLOAKANLÆG

Økonomi:
Sagsfremstilling;
I forbindelse med udførelse af nedenstående kloakanlæg fremsender
Fa. DJ og Co. forslag til honoraraftale således:
1. Bassin ved Kignæshallen
Nedenstående tilbud er afgivet på grundlag af en samlet anlægssum på
kr. 326.000 excl. moms. Der tages forbehold for evt. ændring af
udformning og placering af bassin m.v.
Man kan tilbyde ovenstående projektering, incl. udbydelse i licita
tion og gennemgang af indkomne tilbud med indstilling til videre be
handling således, at honorar afregnes efter udbetalt teknikerløn,
tillagt 100% dækningsbidrag, dog med et max, beløb på kr. 22.500
excl. moms.
Honorar for tilsyn med udførelsen kan på samme måde tilbydes afreg
net efter udbetalt teknikerløn, tillagt 100% dækningsbidrag, dog med
et max, beløb på kr. 15.000 excl. moms.
Udlæg betales herudover efter regning. Dette skønnes til ca. kr.
5.000 - 6.000 excl. moms.
2. Udbygning af Neder Dråbv renseanlæg.
Nedenstående tilbud er afgivet på grundlag af en samlet anlægssum på
kr. 2.000.000 excl. moms. Der tages forbehold for evt. ændringer af
udbygningsformen og/eller omfanget.
Man benytter firmaet I. Kruger A/S som underrådgiver med hensyn til
udformning, procesberegninger og garanti.
Man kan tilbyde projektering, incl. udbydelse i licitation og gen
nemgang af indkomne tilbud med indstilling til videre behandling så
ledes at honorar afregnes efter udbetalt teknikerløn, tillagt 130%
dækningsbidrag for I. Kruger A/S og 100% dækningsbidrag for DJ & Co.
A/S, dog med et max, beløb på kr. 330.000 excl. moms.
Honorar for tilsyn med udførelsen kan på samme måde tilbydes afreg
net efter udbetalt teknikerløn, tillagt 130% dækningsbidrag for I.
Kruger A/S og 100% dækningsbidrag for DJ & Co. A/S, dog med et max,
beløb på kr. 150.000 excl, moms.
Udlæg betales herudover efter regning. Dette skønnes til ca. kr.
45.000 - 50.000 excl. moms.
3. Bassin og pumpestationer m.v. ved Jæcrersprisleiren.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Nedenstående tilbud er afgivet på grundlag af en samlet anlægssum på
kr. 1.707.000 excl. moms. Der tages forbehold for evt. udvidelse af
projektet.
Man kan tilbyde ovenstående projektering, incl. udbydelse i licita
tion og gennemgang af indkomne tilbud med indstilling til videre be
handling således, at honorar afregnes efter udbetalt teknikerløn,
tillagt 100% dækningsbidrag, dog med et max, beløb på kr. 125.000
excl. moms.
Honorar for tilsyn med udførelsen kan på samme måde tilbydes afreg
net efter udbetalt teknikerløn, tillagt 100% dækningsbidrag, dog med
et max, beløb på kr. 115.000 excl. moms.
Udlæg betales herudover efter regning. Dette skønnes til ca, kr.
25.000 - 30.000 excl. moms.
4. Bassin og pumpestation m.m. ved Jæaersnris slot.
Nedenstående tilbud er afgivet på grundlag af en samlet anlægsudgift
på ialt kr. 2.071.000 excl. moms. Der tages forbehold for evt. udvi
delse af projektet.
Man kan tilbyde ovenstående projektering, incl. udbydelse i licita
tion go gennemgang af indkomne tilbud med indstilling til videre be
handling, således at honorar afregnes efter udbetalt teknikerløn,
tillagt 100% dækningsbidrag, dog med et max, beløb på kr. 125.000
excl. moms.
Honorar for tilsyn med udførelsen kan på samme måde tilbydes afreg
net efter udbetalt teknikerløn, tillagt 100% dækningsbidrag, dog med
et max, beløb på kr. 115.000 excl. moms.
Udlæg betales herudover efter regning. Dette skønnes til ca. kr.
30.000 - 35.000 excl. moms.
Der er således ikke medtaget tidligere udbetalt honorar og udlæg på
ialt ca. kr. 31.600 excl. moms for projektering af olieudskiller
m.m.
5, Færaelunden m.v.
Nedenstående tilbud for de midlertidige foranstaltninger ved Færge
lunden er afgivet på grundlag af en anlægssum på kr. 150.000. Der
tages forbehold for evt. ændringer af omfanget.
Man kan tilbyde projektering, incl. udbydelse i licitation og gen
nemgang af indkomne tilbud med indstilling til videre behandling så
ledes, at honorar afregnes efter udbetalt teknikerløn, tillagt 100%
dækningsbidrag, dog med et max, beløb på kr. 12.000 excl. moms.
Honorar for tilsyn med udførelsen kan på samme måde tilbydes afreg
net efter udbetalt teknikerløn, tillagt 100% dækningsbidrag, dog med
et max, beløb nå kr. 12.500 excl. moms.
Udlæg betales herudover efter regning. Dette skønnes til ca. kr.
4.500 - 5.000 excl. moms.
Forprojekt til samlet løsning af afløbsforholdene for ovennævnte om-
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råder, kan tilbydes således, at honorar afregnes efter udbetalt tek
nikerløn, tillagt 100% dækningsbidrag, dog med et max, beløb på kr.
52.500 excl. moms.
Udlæg betales efter regning. Dette skønnes til ca. kr. 7.000 - 8.000
excl. moms.
TU har behandlet sagen den 30.04.92 , nr. 242.
Fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling.
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Pkt.nrs 193
Journalnr

01.03.04

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4213

Sagsid/lbnr. 3300

Fdm. init.

MATR. NR. 8 A - LYNGERUP

Økonomi:
Sagsfremstilling;
fremsender skrivelse af
22.04.92, hvori der ansøges om at opføre en ca. 400 m2 lagerhal på
den af
tilhørende ejendom.
Hallen agtes bl.a. anvendt til fremstilling af stålkonstruktioner
rep. og salg af maskiner samt renovering af biler.
Ejendommen er i henhold til kommuneplan beliggende i landzone.
TU har behandlet sagen den 30.04.92 , nr. 240.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget med indstil
ling om, at sagen videresendes til Frederiksborg Amt som vedkom
mende zonemyndighed uden anbefaling.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 4206

Sagsid/lbnr. 3293

Fdm. init.

AFFALDSPLAN

Økonomi:
Bilag: Udvalget anmodes om at medbringe tidligere udleveret
affaldsplan.
Sagsfremstilling;
På mødet vil udvalget få en gennemgang af affaldsplanen incl. de
rettelser som skal udføres, før planen vidersendes til økonomiudvalg
og byråd.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen og Carl Bro A/S gennemår planen på møde den 23. april
1992. Rettelser i forhold til nuværende udgave af april 1991 fore
lægges udvalget. Carl Bro A/S vil blive anmodet om at ajourfør pla
nen med henblik på en økonomiudvalgsbehandling den 11. maj og en af
sluttende behandling i byrådet den 19. maj 1992.
Indstilling:
Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.04.92 , nr. 81.
Forvaltningens gennemgang taget til efterretning.
Affaldsplanen fremsendes til ØK med anbefaling af, at planen fore
lægges byrådet den 19/5-92.
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Sagsbehandler : HE
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Sagsid/lbnr. 3294

MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS - BRAMSNÆS KOMM. UDTRÆDEN

Økonomi: kr. 252.936
Bilag; Brev fra Bramnæs kommune samt overenskomst.
Sagsfremstilling;
Fra Skibby kommune er den 15. april 1992 modtaget meddelelse om, at
Bramsnæs kommunalbestyrelse på møde den 25. marts 1992 har tiltrådt
de af Skibby og Jægerspris byråd fastsatte vilkår for udtrædelse af
fællesskabet. Udtrædelsesvederlaget er på kr. 252.936. Bramsnæs og
Skibby kommune har underskrevet overenskomsten om udtrædelse.
Jægerspris kommunes underskrift mangler. Skibby kommune anmoder om
at få overenskomsten underskrevet og returneret.
Forvaltningens bemærkninger;
Som forvaltningen tidligere har bemærket, jf. MU pkt 36 af 24.
februar 1992, er forudsætningerne ændret i forhold til det grundlag
som dannede udgangspunktet for Jægerspris byråds beslutning af 18.
juni 1991 om at lade Bramsnæs kommune udtræde for det her nævnte
vederlag. Dette skyldes primært, at perkolatledningen bliver væsent
ligt dyrere end først antaget. Af beregninger foretaget af Skibby
kommune fremgår, at veder- laget istedet burde være kr. 535.816. På
møde i lossepladsudvalget den 27. februar 1992 besluttede udvalget,
at meddele Bramsnæs kommune, at det fremsendte til- bud om udtrædel
se for kr. 252.936 er gældende til 15. april 1992. På dette møde
gjorde forvaltningen igen opmærksom på, at dette beløb var alt for
lavt. Forvaltningen er af den opfattelse, at en sådan beslutning
ikke kan træffes af lossepladsudvalget. Forvaltningen kan på denne
baggrund ikke anbefale, at overens- komsten underskrives som den nu
foreligger. Sagen skal fremsendes til økonomiudvalg og byråd.
Indstilling;
Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.04.92 . nr. 82.
Sagen fremsendes til ØK med anbefaling af, at overenskomsten som
nu fremsendt , godkendes under forudsætning af, at det tilkendegi
ves Bramsnæs kommune, at denne kommunes andel af udgiften til den
planlagte perkolatledning opgøres efter overenskomstens § 3.
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Pkt.nrs 196
Journalnr.... : 09.08
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3881
Sagsid/lbnr. 2959

Fdm. init.

ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK

Økonomi: kr. 729.338,39
Bilag:
Sagsfremstilling;
11.11.91 fremsendte kommunen et erstatningskrav til den
daværende ejer af Landerslevvej 66 for udgifter forårsaget af
forurening af Femhøj Vandværk. Kravet blev besluttet i ØK
07.10.91 pkt. 622.
05.12.91 har ejerens revisionsfirma fået kopi af relevante
fakturaer; 11.12.91 meddelte en advokat, at han repræsenterede
ejeren.
Trods telefoniske erindringer (sidst 30.01.) er der ikke kommet
andre reaktioner fra ejeren. Forvaltningen har derfor 31.01.92 i
et brev meddelt, at økonomiudvalget vil behandle sagen 10.02.92.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:
- at udvalget beslutter den videre procedure i sagen,
- herunder om erstatningskravet skal overgives til en
advokat.
ØK har behandlet sagen den 10.02.92 , nr. 65.
Sagen udsættes til næste møde.
Administrationen anmodes om at lave en fornyet skriftlig rykker
stilet til adv. Albrecht-Beste
Forvaltningens bemærkninger (03.03.92):
Ændringen i miljøbeskyttelsesloven af formuleringen af den
tidligere §49 har ikke ændret substansen. Nu står bestemmelserne
i §§ 68” 70. Fimaet Bech-Bruun & Trolle bekræfter, at ændringen
ikke har betydning for konklusionen i de to notater, firmaet har
udarbejdet for kommunen.
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab er villig til at
medvirke til betaling af udgifter til direkte oprensning; der
er ikke taget stilling til beløbets størrelse. Selskabet
ønsker at blive holdt orienteret om kommunens forsøg på at få
udgiften dækket hos den ansvarlige (brev af 24.01.91).
Miljøafdelingen har 21.02.92 sendt erindringsskrivelse om
kommunens krav til adv. B. Albrecht-Beste. Der er ikke kommet
svar 03.03.92.
Der vil næppe være fordele ved at give længere svarfrist til

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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advokaten, økonomiudvalget har derfor i den nuværende situation
nedenstående reaktionsmuligheder:
- at fremsende kravet til advokat med henblik på retslig
inddrivelse,
- at frafalde erstatningskravet,
- at søge at opnå forlig om spørgsmålet.
Indstilling:
- at der fremsendes invitation til advokat B. Albrecht-Beste
til en drøftelse af erstatningskravet,
- at der fastlægges mødedato,
- at der fastlægges deltagelse.
ØK har behandlet sagen den 09.03.92 , nr. 102.
Advokat B. Albrecht-Beste indkaldes til næste økonomiudvalgsmøde i
april d.å. kl. 15.00 m h.p. en drøftelse af sagen.
Økonomiudvalget anmoder administrationen om, at undersøge, hvem
der har engageret advokatbistand i nærværende sag.
Forvaltningens bemærkninger 6. april 1992.
Miljøudvalget besluttede på møde den 26/11-90 at forelægge sagen
for advokat. Forvaltningen fik kontakt med adv. Marianne Norrbom, firmaet Bech-Bruun & Trolle, med miljøret som speciele. På
mødet den 24.1.91 blev ydelsen aftalt (se mødereferat). Advokat
salær er financieret over konto for akut forureningsbekæmpelse.
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 , nr. 130,
Advokat B. Albrecht-Beste udarbejder oplæg til en forligsmæssig
løsning af sagen. Oplæg skal i følge aftale være kommunen i hænde
senest 8. maj 1992.
Der udarbejdes et referat af nærværende møde.
Forvaltningens bemærkninger af 6. april 1992 taget til efterret
ning.
Byrådssekretariatet d. 6.5.92
Forligsoplæg fra advokat Albercht-Beste vil foreligge på mødet.
BESLUTNING:
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Pkt.nrs 197
Journalnr.... s 00.01
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4241
Sagsid/lbnr. 3327

Fdm. init.

KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 29.4.1992 fremsender konsulent Lars Lundgaard - som aftalt på
økonomiudvalgets møde den 13.4.1992 - et oplæg til kvalitetsudvik
lingsprojekt i Jægerspris kommune, der vedlægges som bilag til
dagsordenen.
Oplægget vil blive drøftet i chefgruppen inden sagens behandling i
økonomiudvalget den 11. maj 1992. Chefgruppens eventuelle bemærknin
ger vil i givet fald blive vedlagt som bilag i sagen.
SU (for rådhuset) vil blive inddraget og hørt omkring oplæg til kva
litetsudviklingsprojekt i Jægerspris kommune såfremt det er aktuelt
efter ØU's behandling den 11.5.1992.
SU er orienteret om - efter ønske fra personalesiden -, at ovennævn
te oplæg til et kvalitetetsudviklingsprojekt behandles af ØU denne
måned.
Konsulenthonorarer andrager ialt 219.000 kr. (jvf. bilag 2. til op
lægget) . I beløbet er inkluderet rejse- og opholdsudgifter for kon
sulenterne. Kurserne/ temadagene er momsfrie. Der erlægges moms af
1/3 af den samlede honorar. ( ) .
Beløbet på ialt kr. 219.000 kr. skal financieres af kassen.
Sagen forelægges økonomiudvalget til afgørelse.
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Pkt.nr: 198
Journalnr

81.14.02

Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4230

Sagsid/lbnr. 3317

Fdm. init.

VEDR. FORSLAG TIL REVISON AF REGLERNE FOR
BEFORDRINGSGODTGØRELSE OG LOMMEPENGE.
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Chefgruppen har udarbejdet et forslag til revisionen af ovennævnte
regler. Formålet er at begrænse udgifterne til befordning og lomme
penge, således at der er flere midler til rådighed til efterud
dannelse af personalet. (Forslaget ligger i sagen) Samarbejdsudval
get (for rådhuset) har behandlet forslaget på møde den 4. maj 1992.
S.U.'s bemærkninger fremgår af mødereferater vedlagt som bilag i sa
gen.
Chefgruppens forslag indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.
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Pkt.nrs 199
Journalnr.... s 81.02
Sagsbehandler : JK
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Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 3319

BESÆTTELSE AF PANTEFOGEDSTILLING•

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Stillingen har været opslået af 2 omgange, idet 1. opslag kun gav 2
ansøgere. Efter 2. opslag indkom yderligere 23 ansøgere.
Der har været 6 ansøgere til ansættelsessamtale.
Indstilling:
Ansættelsesudvalgets indstilling vil foreligge til
økonomiudvalgsmødet.
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Pkt.nrs 200
Journalnr.... s 81.01.00
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4240

Sagsid/lbnr. 3328

Fdm. init.

VEDR. DEN FREMTIDIGE ADM./KLASSIFICERING AF OASS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I forbindelse med en samlet gennemgang af Jægerspris kommunes perso
nalenormering er første del en stillingtagen/ revision af ass./
oass. stillingerne der nærmere belyser problemstillingen.
På denne baggrund er der afholdt en forhandling med
HK-Frederiksværkafdelingen den 6. maj 1992. Referat af denne
forhandling med HK-Frederiksværk afdelingen den 6. maj 1992. Referat
af denne forhandling vil ligge som indstilling i sagen til ØU's be
handling tillige med de økonomiske konsekvenser heraf.
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Pkt.nr: 201
Journalnr

: 81.36.00

Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4239

Sagsid/lbnr. 3326

Fdm. init.

FRATRÆDELSE FOR OVERENSKOMSTANSAT.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Civilingeniør Hans Eklund har med udgangen af maj måned d.å. opsagt
sin stilling som leder af miljøafdelingen i teknisk forvaltning.
I følge ansættelsesreglerne skal ansættelse af
"fuldmægtige samt brand” og vicebrandinspektør ansættes af økonomi
udvalget.
Indstillinger foretages af en ansættelsesgruppe.
Gruppen sammensættes under hensyn til kompetancefordelingsplanen, 2
økonomiudvalgsmedl./2 fra chefgruppen og 2 fra personalet"
Under henvisning til ovenstående indstilles
A) At indstillingen opslåes ledig som afdelingsleder af miljøaf
delingen med sekretærfunktioner for miljøudvalget.
B) At ansættelsesudvalget fra administrationens side sammensættes
således:
1 personalerepræsentant fra miljøafdelingen
kommuneingeniøren
1 medlem fra økonomudvalget evt. formanden for miljøudvalget
(afhængig af udvalgets beslutning herom).
C) Kommunaldirektørens indstilling vedrørende stedfortræderfunk
tionen vil fremkomme på mødet.
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Pkt.nrs 202
Journalnr..,. : 81.36
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4160
Sagsid/lbnr. 3247

Fdm. init.

FRATRÆDELSE FOR TJ.MD. OG OVERENSKOMSTANSATTE.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kommuneingeniøren har anmodet om, at der bliver optaget forhandling
med Ingeniørsammenslutningen om en fratrædelsesordning.
Notat vedr. mulighederne herfor samt de økonomiske konsekvenser her
af vil ligge i sagen inden økonomiudvalgets behandling.
Økonomiudvalgets beslutning af 10.06.91 vedr. fratrædelsesordninger
ligger i sagen.
Sagen forelægges økonomiudvalget med indstilling, at administratio
nen bemyndiges til at optage forhandling med Ingeniørsammenslutnin
gen om en fratrædelsesordning.
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 . nr. 178.
ØU kan ikke godkende indstillingen.
anmodes om i givet fald
selv at rette henvendelse til Ingeniørsammenslutningen m.h.b. på
at undersøge mulighederne for og evt. komme med oplæg til en løs
ning for fratræden.
Fl. K. Larsen d. 4.5.1992.
Fremsendes påny til økonomiudvalq/byråd, idet jeg i fortsættelse af
ovennævnte sagsforelæggelse i økonomiudvalgets møde den 13.4 d.å.
kan meddele, at jeg agter at fratræde min stilling som
kommuneingeniør
1. juli 1992.
Såfremt byrådet måtte finde interesse heri eller behov herfor er jeg
ikke uvillig til at forlænge denne dato frem til 1. januar 1993
på vilkår af at der ydes mig 6 måneders tjenestefrihed
(arbejdsfritagelse) med fuld løn frem til 1. juli 1993, som herefter
bliver den reelle fratrædelsesdato.
Byrådssekretariatet den 5.5.1992.
Udgiften pr. md. andrager 25.839 kr. De samlede udgifter ved 6 mdr.s
tjenestefrihed andrager ca. 155.050 kr. der i givet fald skal finan-
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Pkt.nr: 203
Journalnr«.•. : 00.01
Sagsbehandler : LL
MEDDELELSER FRA:

økonomi:
Sagsfremstilling:
a . Formanden
b. Øvrige medlemmer
c . Kommunaldirektør
BESLUTNING:
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