JÆGERSPRIS KOMMUNE
0 KONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgs møde
Mandag, den 11. september 1978, kl. 15*00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse
med følgende
D A G S O R D E N

søger om nedsættelse

2.

søger om udsættelse med betaling

3.

0nkoJ~.

søger om udsættelse med betaling

:

ansøger om en afdragaordning i forbindelse med

/

søger om eftergi.velse af restskat for

J

6.
Budgetbehandling,
Idet man ikke kan forvente at folketinget er fær
dig med behandling af sager der kan få indflydelse
på

2 . behandling af budget 1979 foreslår man at

der fastsættes en dag til et ekstraordinært møde
i økonomiudvalget udelukkende til behandling af
budget.

Is.
Regnskab for 1977
Resultatet af den nye budgel
foreligger nu for første gar
følgende:
_A_brif tsvirk:;ømhed
00 - Byudvikling, bolig- og
kr.
miljø
01 - Forsyningsvirksomheder.« II
u
02 r Vejvæsen ........... .
03 - Undervisning og kultur.. If
05 - Social- og sundhedsvæsen1 "
06 - Administration og planl. ft
kr.
DRIFT IALT

-i- 1.423-255
+•
69.087
1.828.553
14-525.218
9 -230.579
7 .004.954
3 1 -096.942

B Anlægsvirksomhed

00 - Byudvikling, bolig- og
kr.
»1
02 - Vejvæsen ............... ti
03 - Undervisning & kultur... II
o5 - Socialvæsen ............ 11
ANLÆG IALT
kr.

3 .905.958
-7*

loo.ooo

697.325
7.488.727
2.123.578
14-113-588

C Renter
kr.

+

3.856.657

D Finansforskydninger
kr.

_3.633.962

E Afdrag og lånoptagelse
kr.

+

kr.

44-945.141
+ 44.945.141

08 - Finansiering ........... kr.

42.696

0
Totalregnskabets udgifter og
kr.

92 .741.866

Der søges om godkendelse af regnskabet med
bemærkninger«
Ø K O N O M IU D V A L G E T

9.8.78: Udsættes.

Vedr. kommunale tilskud til efterskole,
højskole og landbrugsskole ra.fl.
Saldooplysning til budget for ovennævnte
skoleformer udviser pr. 22. aug. 1978 en
overskrivelse på k r . 13*949*55.
kr. 1 5 9 . 0 0 0
Budget 1978
Forbrugt:
Højskoler
kr. 11.78o
Landbrugsskoler
14.118
Husholdningsskoler 2.453
Efterskoler_______
146.598_____________
Ialt pr. 22/8-78 ........... . kr. 174.949
Det skal hertil oplyses, at de udbetalte
tilskud kun andrager 2/3 af tilskuddene,
idet den sidste 3.del udbetales ved sko
lens afslutning, der hovedsageligt sker i
næste regnskabsår 1979.
Der er således i beløbene fra 1978 inde
holdt restbeløbene på 1/3 fra bevillin
gerne i 1977.
Kulturelt udvalg den 4/9-78:
Budgetoverskridelse pr. den 22/8-78
kr. 15.949,35
Bevilget i perioden fra den 22/8-5/9-78
-

22.o 56,-

Ialt overskridelse pr. 5/9 38.oo5,35
Kulturelt udvalg ansøger økonomiudvalget
orn en tillægsbevilling i regnskabsåret
1978 på kr. 5o.ooo,- til brug for dækning
af den præsterede overskridelse samt til
de forventede tilskud for den resterende
del af regnskabsåret 1978.
Det skal bemærkes, at samtlige bevilgede
tilskud er bevilget i overensstemmelse
med de af byrådet fastsatte retningslinie

/
___________________

11 .

Budgetkontrol for socialudvalgets område
pr, 18,8,1978 for regnskabsåret 1978:
SOCIALUDVALGET den 22.8.1978: Der søges
om budgetomplacering således:
Faste ejendomme:
Vedligeholdelse af forsvarets bo11gor . . . . . . . . . . o . . . . . . . , . 0 0 0 0 . 9 * . i 8o . oc
Kommunehuset Møllevej. Anlæg af
toiletter.....................
8 o .o c Kontanthjælp:
Forbigående hjælp § 37.... • •
Foranstaltninger for at undgå
børns anbringelse § 4o.2....
Sygebehandling og medicin....
9

«

•

9 *"* l o o , o c

9

— 5o , o o
. 5o , o o
. + 5 o . oo
•
7 5.00
. 75 .oc

Nettobesparelse kontanthjælp
Praktisk bistand i hjemmet :

15o.oo
75.00
. + l o .oc
2 .oo
A r> cr„

Tilskud til hushjælp
jTelefon.....
i statsrefusion

4 3 . 5o

Fripladser i daginstitutioner:
• •~

;statsrefusion..........
Nettobesparelse fripladser.
Dagplejeordningen o - 7 år;
Løn til dagpiejemødre.....
Statsrefusion...........
Nettobesparelse dagplejen •
Skibby alderdomshjem:
Andel i driften........ . ..
Revalideringsinstitutioner:
9 9

9 <
9

•

•

75.0 0
37.5o
37.5o

— lo o .o o
. + l o .oo
45 .0 0
•
4 5.00
. + lo o .o o
2 5 . ooi

Pensioner:
FP-grundbeløb
. +1 . 5 o o . o o
FP .tillæg......... o • • o • •
o • o • • . + 12o.oo
FP~pensionstillæg.............. o + 1 8 o , o o
statsrefusion....... 090009909990O 1 . 8 0 0 . 0 0
Dagpenge:
§ 18 stk. l o o . . . . o o . . . . . . . . . . . . . o
loo o O O <
Arbejdsløse...... ............... + 25.oo<
§ 12 aftaler......... ........... + lo.oo<
§ 18 stk. 3 + § 28.......... .
+ 4o.oo<

fortsættes

U -’- t b / L d n

.

fortsat.

§ 18 stk. 4 .................

+

§

+

1 1 .................................

o

§ 27........
§ 13....................... .o
§ 3 stk. 2.,.,...........o . . . «
§ 27 stk. 1 a
.
§ 4 .........................
§ 3 stk. 1 a ...... ..........•
§ 18 stk. 2 jfr. § 11.......
§ 18 stk. 2 jfr. § 13.......
Statsrefusion.... ...........
Nettomerudgift dagpenge.....
Hjemmesygepleje;
Medicin.....................
statsrefusion...............
Nettomerudgift hjemmesygepl..
Tandplejen;
Tilskud til tandregulering...

4 .0 0 0
35.000

+
+
+
+
+
+
+
+

15.ooo
5o oOoo
15.ooo
8 O 0O00
5 .0 0 0
9o.ooo
lo . 000
lo . 000
216.750
+ 72.25o

+ lo . 000
....5 .0 0 0
+
5 .0 0 0
-

25 .0 0 0

Merudgift total på det sociale
område:.....................
+

63.25o

12.
Lov nr,

269 af 8 , juni 1978 om udskrivning af amts-

kommunal grundskyld for skatteåret

1979 «

Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning
om revisionen af boligsikringsregnskab for året
1977,'

si

Kommunernes momsbetaling efter I.I 0.78
Kommunernes Landsforening fremsender skrivelse
herom.
Der ønskes stillingtagen til spørgsmål vedr.
kantinedrift.

J
Druedalsvejens forlægning

Des? ønskes udvalgets stillingtagen til udførelsen
af 3.etape af ovennævnte entreprise, som iflg.
tidsplan var påregnet igangsat 1979*
TEKNISK UDVALG indstiller til øK~udvalget, at ar
bejdet igangsættes så hurtigt som muligt efter af
holdt offentlig licitation*
Overslag: l,392.4oo.ØKONOMIUDVALGET 9.8.78:
fales fremmet i 1978.

Anbefales, arbejdet anbe

BYRÅDET 15.8.78: Lutzen foreslog off. licitation.
Socialdemokratiet foreslog, at man tager forhand
ling med entreprenør Arne Larsen, om han kan gå
inå for at lave arbejdet udfra samme priser som
for 2, etape + indextillæg,
T.U. har tilladelse til at sætte arbejdet igang..
Sv.Å. Mortensen undlod at stemme, Lutzen stemte
imod, hvorefter soc.dem.forslag godkendtes.

TEKNISK UDVALG’s færdigbehandling af sagen på
grundlag af det af Arne Larsen afgivne tilbud
samt indstilling fra fa DINES 3ERGENSEN OG CO.
31.8.1978:
TEKNISK UDVALG vedtager på grundlag af indstillin
fra fa DO&CQ at overdrage entreprisen til entre
prenør Arne Larsen på hans tilbud af 25.8,1978kr.755.143 + moms.
Sagen fremsendes herefter til almindelig efter
retning for LK-udvalget,

Dag og år:

Mandag, 11. september j8
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a.

Vedr. forslag til ændring af vedtægt for
styrelsen af de kommunale anliggender i
Jægerspris kommune, § 32 stka 2.
Kulturelt udvalg den 21. juli 1978:
I forbindelse med kulturelt udvalgs bud
get forhandling besluttede udvalget at
indstille til økonomiudvalgets og byrå
dets (indenrigsministeriet) endelige af
gørelse ,
at de i styrelsesvedtægtens § 32 stk. 2
omhandlede parker og anlæg overføres
til ejendomsudvalgets styrings- og
budgetområde fra regnskabsåret 1979.
Motivering: Forslaget indebærer en for
enkling af både administrative og tekni
ske opgaver, idet teknisk forvaltning og
materielgårdens personel alene forestår
løsningen af de forefaldende arbejder.
Sekretærfunktionen for ejendomsudvalget
varetages også fra teknisk forvaltning,
hvorfor kulturelt udvalgs medvirken i sty
ringen af nævnte områder må betragtes som
en slags "omsvøbsdepartement".
Øvrige opgaver under § 32 stk. 2 forblive
under kulturelt udvalg.
ØKONOMIUDVALGET 9.8.78: Man anmoder om en nærme
re specifikation over de berørte områder, inden
endelig indstilling til sagen.

Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Formanden har talt med bogholderen ang.
en fortegnelse over de budgetområder, der
evt, bør overføres til ejendomsudvalget
gennem en ændring til styrelsesvedtægten.
Sagen genoptages, når fortegnelsen fore
ligger.
Sekretariatet den 29/8-78:
Bogholderen leverer opstilling over de
budgetområder under hovedkonto 00, der
foreslås overført til ejendomsudvalget.
Kopi vedlagt dagsordenen.
Kulturelt udvalg den 4/9-78:
Under henvisning til bogholderens oplys
ninger ang. budgetområder under hovedkon
to oo - byudvikling, bolig- og miljøforan
staltninger, indstiller kulturelt udvalg
til økonomiudvalget, at følgende budget
områder overføres til ejendomsudvalget:
Parker og legepladser
Skove og naturområder
Strandområder.
Forslaget omfatter således kun de områder
der i det daglige alene administreres fr£
teknisk forvaltning (materielgården).
fortsættes

fortsat.

De resterende budgetområder, som er de
væsentligste, administreres fortsat af
kulturelt udvalg, hvorfor der næppe be
høver en ændring til styrelsesvedtægten.

6U<- f-c/aJc o 1

Porslag til forretningsorden for skole
kommissionen for perioden fra 1/8-78 til
31/7-82.
Skolekommissionen den 16/8-78:
Der blev konstateret en redaktionel fejl
i stk l y idet byrådet vælger 7 medlemmer
cg ikke som anført 6.
Pælleslærerrådsformanden fremsatte for
slag til, at fælleslærerrådet bør være
repræsenteret i ansættelsesudvalget.
Hvis ansættelsesproceduren følges efter
skolestyrelsesloven, skal skolekommissio
nen (med 2 repr. for fælleslærerrådet)
behandle alle ansøgninger om ansættelse
ved det kommunale skolevæsen.
Ved nedsættelse af et ansættelsesudvalg
er fælleslærerrådet frataget sin ret til
at deltage.
D e t samme gør sig geeldende i ansættelses'
sager, hvor en ansøger søger en bestemt
skole og hvor skolenævnet skal udtale si;
Hvis proceduren ikke af tidsmæssige årsa^
ger tillader, at sagen forelægges et sko
nævn til udtalelse, bliver lærerrådsfor
manden og frataget sin ret til at deltag
Skolekommissionen besluttede at undersøg
spørgsmålet og sagen genoptages i mødet
september måned 1978.
Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Det indstilles med anbefaling til økono- miudvalget og byrådets godkendelse, at
ansættelsesudvalget for ansættelse af læk
rere ved Jægerspris kommunale skolevæsen
udvides med en repræsentant fra fælleslæ-rerrådet og med virkning fra skoleåret
1978/79.
Kulturelt udvalg finder det ikke relevan-,
at lade lærerrådene ved den enkelte skol*
blive repræsenteret, idet lærer-ansøgning*.
rettet til en bestemt skole altid går ti‘
udtalelse i det respektive skolenævn, hv*_
lærerrådet er repræsenteret ved formander

i

■'

Dag og år:

Mandag, 11. september 7$
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/

Vedr. dansk-svensk aften i Kignæshallen
lørdag den 23. sept. 1978.
Et folkedanserensemble og et madrigalkor
fra Vetlanda har tilbudt at gæste Jægers
pris i weekenden den 23.“24“ sept. 1978.
Der er i samarbejde med folkedansergrup
pen fra Jægerspris Selskabelige Forening
udarbejdet program for besøget. Kopi ved
lagt.
Udover arrangementet i Kignæshallen lør
dag aften den 23. ds. præsterer madrigal
koret en koncert i Dråby kirke lørdag ef
termiddag den 23. kl. 16.3o.
Budgetoverslag:
Forplejning i Kignæshallen til de medvir
kende dansere og sangere ca. kr. 2,ooo,~
Gruppen '‘Akeleje1’ spiller til dans fra
kl. ca. 22.oo til 24.oo
kr. l.ooo,Annomceudgifter m.v.
Max udgift
........

ca. l.ooo,ca. kr. 4 .0 0 0 ,-

der søges frigivet af økonomiudvalget fra
konto for venskabsbyarbejde.

c

—

21.

4.

%/

4 .sUAgfø/,

Qc

Skolebibliotekar Aase Christoffersen, Møl
legårdskolen, søger i skrivelse af 7 8 «0 6 .
0 8 « om at få fremskrevet kr« 3 .ooo,- af
etableringskontoen for klassesæt fra 1979
til 1978.
Som årsag angives, at der p.g.a. fremskyn
delsen af etableringen af skolebibliote
ket ikke blev afsat beløb til indkøb af
klassesæt i 1978«
Skoleinspektøren den 78« 0 6 . 13o
Ansøgningen fremsendes med anbefaling, idet det bemærkes, at specielt undervisnin
gen i dansk påV 7 -.'klassetrin er afhængig
af et vist mindstemål af klassesæt.

sk o l e n æ v n e t ,_den_7 8j,0 8 .09.
Fremsendes

med

anbefaling.

Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Ansøgningen oversendes til økonomiudval
get med anbefaling under forudsætning af,
at der sker en tilsvarende nedskæring i
regnskabsåret 1 9 7 9 .
;* 7‘ Ur *■» 1

22.

6

ZZ . ^

)/ A

■■ ;

J.I.K.s hovedbestyrelse meddeler i skr.
af den 18. aug. 1978, at hovedbestyrel
sen har godkendt det af kulturelt udvalg
reviderederforslag i dets helhed«
Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Kontraktforslaget fremsendes med anbefa
ling til økonomiudvalget og byrådet.

23.
Møllegårdens .jorder.

syning til området fra i/S Jægerspris vandværk jfr
økonomiudvalgets møde d. 12/6 1978.

c

r

/x?

■»

é&uui

Vedr. forslag til kontrakt og ansættel
sesforhold for kantinebestyreren i Mølle'
gårdhallens kantine og klubområde.

Adv, Leif Erlandsen fremsender skr. vedr. vandfor

■"

,

Dag og år:

Blad nr.
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33 .
Sag vedr. legatoprettelse.

fl.

33

fhVo lærer ved Kyndby-Krogstrup skole H.P. Hansen
fremsender skr. hvori meddeles at han og hustru har

O * &

44.

under overvejelse, at oprette et legat, hvoraf

O -/

/ tf s? e S cé r/
</(_i

renterne hvert år kan søges af nuværende og tidlige*
elever fra 7* klasse i Kyndby-Krogstrup skole#
■legatet tænkes anvendt som støtte i forbindelse med

to t

elevers VIDEREUDDANNELSE.
'f/L&

Legatet administreres af Jægerspris byråd.
Pgl. anmoder om byrådets udtalelse i sagen.

BYRÅDET 20.6.78: Man vil med tak gerne adm.
legatet,
Førstelærer H.P. Hansen har afleveret et udkast
til legatfundats, idet han meddeler, at han vil
anmode Lrs. Thoregård om at udarbejde fundatsen.
Ø K O N O M IU D V A L G E T

9.8.78: Til efterretning.

Økonomiudvalget d, ll/9 1978?
Førstelærer H.P# Hansen har fremsendt udkast fra
Lrs. Thoregaard, idet han dog gerne vil have en
kelte rettelser der er vedlagt sagen.

3h.

•

/

s y .

\

Pocus vagt og patruljetjeneste.
Der tilbydes vagt og beskyttelse ved hundepatrulje
m.V, af kommunale institutioner m.v.

3

35^

t f .U

Frederiksborg amts Biblioteksforening
indbyder til konference på 10-skolen
fredag/lørdag den 17.-18. nov# 1978.
Kursusafgift kr# 4oo,- pr. deltager incl
overnatning og forplejning.
Tilmelding senest den 3o. sept. 1978 til
Centralbiblioteket i Helsingør.
Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Det indstilles til -økonomiudvalget, at
der bevilges deltagelse til 5 personer
incl. bibliotekar og sekretær.

3
U-UJ o 'CUAs

. '/ a J ^ / .

videlse af ekst. vagtordning, idet udvidelse andrager kr* 10,000,- der ønskes erkvervet som oven
for nævnt
5«9»78• Tekn. udv. anbefaler.

å

Uo.

Vedr. pedelsituationen ved Møllegårdskolen-Møllegårdhallen.
Med byrådets godkendelse er der
1 skolebetjent (.
pedelmedhjælper (
træder den 15/9-78).

1

sat

der til

I sæsonen 1978/79 blev pedelarbejdet for
skolen som helhed varetaget af 2 pedellei
1 pedel havde dagtjeneste og den anden ai
tentjeneste. På søgne- helligdage og i
v/eekends skiftede de 2 pedeller til at ta
ge vagten i Møllegårdhallen og for dette
merarbejde er der udbetalt vederlag sva
rende til yderligere en pedelmedhjælper.
For at reducere pedellernes overarbejde
og for at få en person mere i arbejde
(hvad der er timer til) indstiller kultu
relt udvalg til økonomiudvalget og byråde
at der snarest ansættes yderligere en pec
medhjælper ved Møllegårdskolen.
Pedellernes arbejde vil blive tilrettelag
efter en ugentlig arbejdsplan, så der he
le tiden er en pedel i området for tilsyr
og evt. bistand. Weekend og søgne- hellig
dagstimer skal afspadseres over den 3.
pedel på dage og årstider, hvor arbejdet
tillader det.
Skoleinspektøren har påtaget sig at udar
bejde arbejdsplanen i samråd med pedeller
ne.
Skolens udendørsarealer og kommende anlæg
kræver meget pedelarbejde - spev. vedr.
renholdelse. Da der ikke skal gøres rent
hele tiden, men holdes rent, vil overti
merne kunne afspadseres over dette områ
de og iøvrigt i overensstemmelse med ar
bejdsplanen.
De 3 pedellers ansættelses- og arbejdsfor
hold er omfattet af overenskomst mellem
Kommunernes Landsforening og Specialarbej
derforbundet i Danmark.
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Dag og 5r:

Mandag, 11. september J8

TILLÆGSDAGSORDEN
kl.

1f i .

L

y/ / U g «

Udendørs baneanlæg, Jægerspris kommune
Arb ej as-udvalget for udendørs baneanlæg fremsen
der samlet plan over udendørs idrætsfaciliteter
i Jægerspris kommune«

c

Indestående beløb anvendes til regulering af om
rådet vest for Sogneskolen.

V /'

T*

A# ui

A t/ ^&~a ^

1. etape vest for Jægersprishallen må
igangsættes i 1978.
Udvalget fremsender oplægget til teknisk
forvaltning over økonomiudvalget med anmo(
ning om, at man overlader den projekteren
de entreprise til et rådgivende ingeniør
firma, der er ekspert i baneanlæg.
Sekretariatet retter henvendelse til DBUs
anlægsudvalg m.h.p. udarbejdelse af pro
jekt for hele området.
Sekretariatet den 6/9-78:
DBUs konsulent Erik Christensen (konsulen'
for anlægsudvalget) oplyser på telefonisk
forespørgsel, at rådg. ingeniørfirma
"Cowiconsult" A/S, Teknikerbyen 45, Virum
besidder den største ekspertise for uden
dørs boldbaneanlæg.

</z . (rtp x i

Socialinspektør N.V.Thomsen søger om del
tagelse i kursus om "Social- og sundheds
forvaltningens ledelse" på Den kommunale
Højskole,.
Kurset er opdelt i 3 blokke a 4 dage og
vil blive afviklet i perioderne
8.11. - 11.11, 4.2. - 7.2. og 28.3.-31.3.
1979.

£•/ Y d<PX^t

t f

Skolebyggeudvalgets oplæg godkendes.

c

61

At+

y /

Kulturelt udvalg den 4/9-78:

42.

A

Cg .

Skolebyggeudvalgene den 24»8«1978
Fremsendes med anbefaling til de respektive ud
valg med indstilling om, at 1.etape ved Sogneskolen/Køllegårdskolen etableres først, samt 1,
etape af Dalbyområdeto
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