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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Økonomiudvalget den 7/3-88:
Som budgetramme i 1989 godkendes de gennen
gåede rammer. Der vil ikke kune accepte
res overskridelser heraf.
Rammerne er fastlagt for den enkelte in
stitution, hvor institutionslederen fra
1989 gøres budgetansvarlig.
Rammerne betragtes som faste beløb, hvorfc
tidligere anvendte enhedsbeløb og normtal
er bortfaldet.
De stående udvalg skal tillige fremkomme

med nyt forslag til investeringsoversigt.
i
Økonomiudvalgets overordnede målsætning er
at kommunens kassebeholdning ikke er min
dre end 20 mio.
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Forlængelse af lejemål - Leo Nielsen.
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lejeaftale udløb 1.4.88.

Da evt. overtagelse af bygningen først
bliver aktuel ult. 88 ønskes en for
længelse af lejemålet.
Pris herfor skal fastsættes.
Økonomiudvalget, den 13.06.88.
Lejen sættes til k r . 7.000,- pr. m d .
fra 01.04.88.
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jour.nr. 56-13-1/88

Ansøgning om tilskud til efterskole.
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Ansøgning om suppl. tilskud til efter
skoleophold.
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Vedr, fritidsnævnets rådighedsbeløb . / # / /

tøtø/

Fritidsnævnet har efter ansøgninger be
sluttet at bevilge kr. 20.000,- af rådig /
hedssummen til følgende udbygning:
'
a) El-installation i Kulhuse Sejlklubs
klubhus ved Kulhuse Havn k r . 9.000,-.
b) Materielaer til nyt slæbested på Kig
næs Mole (Sejlklubbens joller)
kr. 7.000,c) Køleskab til Kyndbyværkets Billard KLub
k r . 4.000,ialt kr. 20.000,- der indstilles frigivet
af økonomiudvalget.
Kulturelt udvalg den 2o/6-88:
Fremsendes til ØK-udv. med anbefaling og
bemrækning om, at bevillingen til KY'-billardklub skal anvendes til istandsættelse
af billardbordene.
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jour.n r .5220200
Distrikshj emmehj æ l p .
Hjemmeplejeafdelingen
i
Jægerspris
kommune nedsatte i 1987 en arbejds
gruppe med det formål, at komme med
forslag
til,
hvorledes distrikts
hjemmehjælp kan etableres i Jægerspris
Kommune.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en rap
port som bilægges dagsordenen,
På mødet vil hjemmeplejeleder Hanne
Jørgensen komme og orientere om de
tanker, der ligger bag rapporten.
14.6.1988 socialudvalget:
Anbefales, at der i efteråret 1988
etableres en gruppe i Jægerspris.
Etableringsudgifter kr. 8.300 skal
afholdes i budget 1988.
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Egnsmuseet

Færgegården.

Egnsmuseet Færgegården anmoder om
forhøjelse af r ådi gh eds be løb et
fra kr. 1.000 til kr. 2.000 grundet
store udgifter i forbindelse med
driften.

Jr. nr.
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Vedr, kursus til skolelæge.
Skolelæge Dorte Larsen har ansøgt om
kursus i skolemedicin i perioden 6.5.16.0,
15.8.- 18.8.og 20.11.- 23.11.88
kr. 6.800,forts....
Sagsomslag vedlagt.
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Herudover har læge Dorte Larsen ansøgt
om tabt arbejdsfortjeneste. Der er gi
vet afslag fra kommunaldirektørens si
de på at afholde kursusudgiften via
administrationskontoen. Der er således
meddelt
skolelæge Dorte Larsen afslag
på det ansøgte.
Lægecentret
fremsender skrivelse
af
10.6.1988 indeholdende klage over af
gørelsen, stilet til socialudvalget.
Kopi af skrivelse vedlægges til orien
tering for udvalget.

14.6.1988

socialudvalget:

Oversendes til økonomiudvalget med
anbefaling af, at kursusudgift kr.
6.800,- bevilges som tillægsbevilling
J.C.Børresen og Conny Poulsen giver
afslag på det ansøgte.
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Til Økonomiudvalget
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Vedr. ansættelse af dagplejeleder.
Følgende har været indkaldt til
samtale:
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Ansøgning om oprykning til personlig
overassistent.
Assistent
ansøger om
oprykning til overassistent med tilba
gevirkende kraft pr. 1. februar 1988.
har pr. 31. marts
1988 9 års anciennitet ved kommune/amt
som assistent, arbejdet 3 år ved Jæ
gerspris kommune og iøvrigt bestået DK
I og DK II.
Socialinspektøren anbefaler ansøgnin
gen .
_____ g W Y l ____ ,
B e s v a re t:.
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a) formanden
b) Øvrige medlemmer
d) Komm.dir.
15.
E V E N T U E L T
Mødet slut kl:
Poul Madsen,
formand.
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jour.nr.1996
arb.tid.daginst.

Arbejdstidsnedsættelse pr. 1.9.88
vedr. Jægerspris kommunes dag
institutioner .
Daginstitutionerne og forældrerådene
ved disse er blevet anmodet om at
fremkomme med et forslag til ændret
åbningstid.
Man har fra forvaltningen fremsat
følgende muligheder.

/ / /S '

1. Samme åbningstid som i dag med
færre personaletimer.
2. Samtlige institutioner lukker kl.
16.15 om fredagen.

<v

3. Samtlige institutioner lukker kl.
15.3o Fra forvaltningens side har man ikke
præciseret i skrivelsen til institu
tioner og forældreråd at forslag 3
skulle være fredag. Derfor bærer svar
skrivelserne præg af, at man finder
skrivelsen utydelig. Sammenfattende må
siges at forældrerådene ikke har taget
stilling til ændret åbningstid.
Man har den 18/5 og den 23/6 -d.å.
haft forhandling med Pædagogisk
Kartel.
Pædagogisk Kartel anførte, " at de
primært ønskede fuld personalekompen
sation, subsidiært at åbningstiden
nedsættes forholdsmæssigt fredag
eftermiddag således at
institutionernes belastningsgrad/ det
daglige serviceniveau forbliver
uændret.
Dette gør sig ikke gældende for de 2
klubber, idet klubberne ikke er en
pasningstilbud og en ændret åbningstid
kun vil betyde at man indskrænker
børnenes og de unges fritidsmulig
heder.
Man foreslår derfor, at klubberne be
varer åbningstiden og der ydes fuld
kompensation."
Endvidere har Pædagogisk Kartel
fremført, at Sogneskolens fritidshjems
personalenormering/ belastningsgrad
specielt bør vurderes.
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Ved forhandlingen er parterne enige
om, at ved den konkrete udmøntning af
arbejdstidsforkortelsen bør denne ikke
få utilsigtede virkning i form af
mistet pensionsret og understøttelses
ret (fuldtidsforsikring).
Økonomiudvalget har den 11.4/88
besluttet at de stående udvalg skulle
fastlægge og godkende institutionernes
nye åbningstider.
Da det grundet ferie ikke er muligt at
afholde socialudvalgsmøde har neden
stående socialudvalgsmedlemmer
erklæret sig indforstået med at
videregive deres standpunkt direkte
til økonomiudvalget.
Conny Poulsen: ændret åbningstid
fredag kl. 15.3o-børnehaver-og kl.
16.30- fritidshj em-og aldersintegreret
institution.
Valther Simonsen:ændret åbningstid
fredag- kl. 15.3o- børnehaver-og kl.
16.30- fritidshjem-og aldersintegreret
institution.

Elin Vilhelmsen: ændret åbningstidfredag-kl. 15.3o- børnehaver- og kl.
16.3o- fritidshjem-og aldersintegreret
institution.

Sv. Erik Isakson: uændret åbningstid
men så vidt mulig med fuld
personalekompensation .
J. C. Børresen: uændret åbningstid
uden personalekompensation.
Johnna Hermansen: ændret åbningstidfredag-kl. 15.3o- børnehaver og kl.
16.3o-fritidshjem-og aldersintegreret
institution.

