JÆGERSPRIS KOMMUNE
Ø K O N O M I U D V A L G E T
Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde
mandag den 8. man 1989, kl. 13.00________
i Byrådssalen på Jægerspris rådhus.
INDHOLDSFORTEGNELSE for dagsordenen.
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Blokbudgettering - Økonomiudvalg.
Kommunens likvide beholdning pr. 01.05.89.
Kvartalsopgørelse - Kloak Syd.
Kloak Syd, Etape D8 - krabbevej 8.
Kloak Syd, Etape D7.
Maglehøjgård losseplads.
Forslag til Ungdomsskolevirksomhed.
Ansøgning om tilskud til efterskole.
Ansøgning om tilskud til efterskole.
Egnsmuseet Færgegården.
Møllegårdskolen - indbrud og tyverier.
Godkendelse af lokaler.
De tre Ege frigivelse af kr. 33.360 fra uddannelseskontoen
Plejehjemmet De tre Ege, Besparelser 1989.
Ældreboliger-Møllevej 35
Forslag til oprettelse af "Fællesrådet Team Hornsherred".
Isefjordens Ørredsammenslutning ansøger om tilskud.
Fa. DARENAS A/S tilbyder konsulentbistand.
Revisionsberetning nr. 54.
Opgørelse over udgifter til klimaanlæg på rådhuset
Indførelse af EDB-totalsystem ved kommunens administration
Referat fra SU-møde.
Kommunernes Landsforening.
Meddelelser fra.
Kommunal information.
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Blokbudgettering - Økonomiudvalg.
Administrationen har udarbejdet oplæg
til reduktions- og tillægsblokke vedr.
konto 06.
Blokkene vedr. følgende 2 sektorer:
Administrationen
Folekvalgte
Ialt er der for de 2 sektorer udarbej
det h.h.v. 13 og 2 blokke.
Bjarne Larsson fra K.L. vil være
stede ved prioriteringen.
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jour.nr.13-1-6-19

Kommunens likvide beh, pr, 01.05.89.
Giro.................
Check................ 1!
Anfordring og tidsinds II
kr.
Obl.beholdning
kr.
(kurværdi ult. 88)
kr .
Heraf vedrører:
Kloakforsynings andel. .kr.
Vandforsynings andel.. •II
Renovationsordnings an II
Kirke skat + afgifter II
kr.

2.4 mill.
0.4 II
12.2 II
15.0 mill.
3,9 mill.
18.9 mill.
33.2 mill.
12.1 II
4.5 II
0.6 II
50.4 mill.

3
3 our*nr

Kvartalsopgørelse - Kloak Syd.
Økonomisk forvaltning har udarbejdet
opgørelse over afholdte forventede ud
gifter vedr. Kloak Syd.
Pr. 21/2-1989 er der givet anlægsbe
villing på kr. 43.335.865 hvilket er
kr. 2.659.333 mere end forventet over
slag.
Den samlede udgift til Kloak Syd for
ventes at blive 74,0 mio. kr. hvilket
betyder en rest finansiering på ca.
31,0 mio. kr.
Kloakfonden udgør pr. 1/4-1989 33,2
mio. kr.
Hertil skal lægges manglende indbeta
linger samt forrentning af kloakfon
dens midler.
De resterende udgifter kan således af
holdes af fondens midler.

Kloak Syd, Etape D8 - Krabbevej 8 .
I fortsættelse af skrivelse af 3. marts
1989 fra Fa. Dines Jørgensen & Co. til
ejeren af ejendommen Krabbevej 8, Over
Dråby har man fra ejeren modtaget er
statningskrav på kr. 1.000,-.
Man skal anbefale, at kravet efterkommes
idet træet er blevet en del beskadiget
under kloakeringsarbejdet.

27.4.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd, Etape D 7 .
I forbindelse med kloakering af etape D7
over matr.nr. 5 IN af Over Dråby - Lille
bakken 21 er der anrettet større skader
på beplantning og græsareal end forudsat
i erstatningsaftalen den 4. juli 1988,
samt foretaget opgravning yderligere 2
gange på grund af fejl ved rørlægningen.
Der blev afholdt møde med ejeren den 6.
april 1989 som nærmere defineret i et af
talereferat .
Fa. Dines Jørgensen & Co. anbefaler, at
den tilbudte erstatning på kr. 5.000,accepteres til udbetaling.
27.4.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

Maglehøjgård losseplads.
Lossepladsudvalget fremsender referat
for mødet afholdt den 3. april 1989,
hvori følgende punkter blev behandlet:
1. Orientering om forureningsundersøgel
serne og retablering af pladsen.
2. Overenskomst for Maglehøjgård losse
plads .
3. Lokalisering af ny losseplads i Horns
Herred.
27.4.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling f.s.v. angår pkt.l og 2.
Plet. 3 til almindelig orientering.
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Forslag til Ungdomsskolevirksomhed
Jægerspris Ungdomsskole fremsender den
15.03.89 FORSLAG til Ungdomsskolevirk
somhed i Jægerspris Kommune.
Af forslaget fremgår bl.a.
- at der afsættes 2050 undervisnings
timer,
- at der afsættes 444 tilsynstimer
- at der afsættes 750 timer til spec.
undervisning,
at der afsættes 4,48 timer ugtl.til
pæd.medhjælp,
- at der afsættes 17,53 timer ugtl.til
sekretærhjælp.
Der er opregnet 27 emner, der kan op
rettes kurser på 63 timer efter.
Efter planen kan folkeskolelovens af
gangsprøve aflægges i hjemkundskab,
dansk, regning/matematik.
Der er opregnet 8 emner, der tilbydes
som hensyntagende spec. undervisning.
Kulturel Forvaltning, den 20.03.89
Holder sig indenfor den eksisterende
budgetramme.
Udbudet af emner skønnes at være ble
vet begrænset.
Planen anbefales med forbehold for
evt. kommmende ændringer i budgettet
for 1990.
Kulturelt Udvalg, den 17.04,89.
Taget til efterretning.
Skolekommissionen, den 19,04,89,
Fremsendes med anbefaling.
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Ansøgning om tilskud til efterskole.
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Ansøgning om tilskud til efterskole.
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Egnsmuseet Færgegården
Regnskabet 1988 er nu afsluttet og
tilsendt Egnsmuseet.
Dette udviser et driftsunderskud på
kr. 299.906,36. Heraf forventes der
at blive udbetalt yderligere stats
tilskud med kr. 172.791,90.
Det endelige underskud for 1988 udgør
herefter kr, 127.114,46.
Museets egenkapital var pr. 1,1.1988
kr. 120.005,35 (overskud for 87).
Egenkapitalen udgør pr. 31.12.1988
kr. - 7.109,11 ,der i lighed med det
resterende statstilskud på kr.
172.791,90 er udlagt af kommunens li
kvide beholdning.Tilskuddet forventes
udbetalt medio 1989.
Kulturel Forvaltning, den 13.04.1989
Det anbefales, at udvalget fremsender
sagen til ØKU med oplysning om, at man
forventer, at underskuddet er udlignet
ved overgangen til 1990.
Sagen oversendes til økonomisk for
valtning idet der ønskes en vurdering
af hvilke økonomiske konsekvenser ud
lægget fra kommunekassen har for Jæ
ger spr is kommune i forhold til admini
strationsgebyr m.v.
Økonomisk forvaltning, den 13.04.1989
Administrationsgebyret, der for 1988
udgjorde kr. 85.000 (5% af driftsudg),
skønnes at kunne dække udskrivning af
EDB-rapporter, arbejdsløn ved udarbej
delse af museets årsregnskab, samt
vejledning i alm. omfang.
Det skal i den forbindelse bemærkes,
at behovet for bistand har været vok
sende i 1988.
Dette kan måske skyldes manglende
regnskabsmæssig indsigt fra museets
side.
Forrentning af kommunens udlæg på ialt
kr. 179.901,01 i 1/2 år udgør ca. kr.
7.000,00.
Kulturelt Udvalg, d. 17.04.89.
Fremsendes til ØK-UDV. m.h.p. at ud
valget drøfter mulighederne for at fo
reslå Egnsmuseets bestyrelse, at den
løbende financiering af museet fore
stås af et pengeinstitut.
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Møllegårdskolen - Indbrud og tyverier.
Skoleinspektør Stig
Munch Andersen
fremsender den 28. 03.89 skrivelse om
ødelæggelser og tyverier som følge af
indbrud på skolen.
Skrivelsen er bilagt 3 fotografier af
eksempler på ødelæggelserne.
Ødelæggelserne og tyverierne er ikke
blevet dækket af forsikringen, idet
lokalerne hvori det er sket ikke er
omfattet af tyverialarmen på skolen.
Stig Munch Andersen anmoder om, at få
lejlighed til at redegøre mundtligt
for sine synspynkter om muligheden for
at forebygge tyverier og ødelæggelser
i den forbindelse.
Endvidere anmoder han om hjælp fra ud
valget til genanskaffelse
af
det
stj ålne.
Kulturel forvaltning den 06.04.89.
Stig Munch Andersen indkaldes til at
give møde for udvalget den 17.04.89
kl. 1300.
Der er ikke indenfor konto 03 afsat
midler, således at skolen kan imøde
kommes f.s.a. genanskaffelse af de
stjålne effekter.
Det bør dog overvejes, om man i for
bindelse med en vurdering i december
måned af evt. mindreforbrug på konto
03, vil medvirke til budgetomplace
ringer, der kan skaffe skolen midler
til at skaffe
erstatning for det
stj ålne.
Kulturelt Udvalg, den 17.04.89.
Sagen oversendes til Ejendomsudvalget
m.h.p. tyverisikringen af skolen. End
videre foreslås, at forsikringen af
skolerne m.v. drøftes i ØK-Udv. m.h.p.
at
få
undersøgt
forsikrings
mulighederne i andre forsikringssel
skaber.
Kulturel Forvaltning, den 18.04.89.
Møllegårdskolen v/Stig Munch Andersen
meddeler pr. tlf., at politiet d.d.
har tilbagegivet 1 forstærker, 2 højt
talere samt vægtløftningsudstyret.
(Værdi ca. 5.000,-kr.).
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jour.nr. 10.4.12
Godkendelse af lokaler.
Kignæs Moles Bådelaug fremsender for
slag til takster for havneplads m.v.
til godkendelse.
Forslaget for 1989.
Indskud
200.- kr
Kontingent pr.n.
200.- kr
Havneafgift for gæster pr.døgn 30.- kr
Havnepiadsværdi pr.m.
6.000.- kr
Kulturel forvaltning den 03.04.89,
Indstilles til godkendelse.
Fritidsnævnet den 10.04.89.
Taget til efterretning.
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Forstander Kirsten Østergaard, "De 3 Ege
ansøger i s k r . fra den 3. april 1989 om
frigivelse af kr. 33.360,- fra uddannel
seskontoen til brug for
- kr. 14.000 til afholdelse af 2 tværfag
lige kurser for 25 ansatte
- kr. 19.360 til renovering af beboersen
ge.
Ialt lo senge skal renoveres for kr.
38.720, hvoraf kr. 19.360 afholdes over inventarkontoen.
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Plejehjemmet DE TRE EGE.
Besparelser 1989.

På økonomiudvalgsmødet den 9. januar 1989 fremsend
te økonomiudvalget besparelsesforslaget vedrørende
budget 1989, for Plejehjemmet DE TRE EGE til byrå
det med anbefaling. Man anførte dog, at pedellens
ansættelsesforhold skulle undersøges i relation
til foreslået ansættelse af chauffør.

Økonomiudvalg og byråd havde i midlertid ved god
kendelse af besparelsesforslaget som omtalt, anmo
det om, at madudbringningen i week-ender og på
helligdage skulle indpasses i pedellernes normere
de arbejdstid.
Socialforvaltningen kan hertil oplyse, at såfremt
dette arbejde skal indpasses i pedellernes normale
arbejdstid vil det medføre, at der må være andre
områder der skal reduceres.
Forvaltningen vil foreslå, at økonomiudvalget god
kender, at pedellerne tilbydes arbejde med madud
bringen 10 timer pr. uge som et arbejde udenfor
deres normale pedelarbejde. Dette indebærer, at af
lønningen skal ske med sædvanlig overenskomstmæs
sig løn og således ikke som overarbejde.
Såfremt
pedellerne ikke er interesseret, foreslås det, at
det som foreslået af arbejdsgruppen ansættes en
chauffør 10 timer ugentlig.
Forvaltningen anmoder om, at en sådan ordning
godkendes indtil 1. januar 1990.
I pedellernes arbejdsopgave er bl.a. indeholdt
reparation og udbringning af hjælpemidler. Forvalt
ningen vil undersøge, hvorvidt der vil være en be
sparelse i, at pedellerne overtager området omkring
mindre boligindretninger der skal udføres i henhold
til bistandslovens § 59. Dette vil således få ind
flydelse på pedellernes arbejdsopgaver.
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Arbejdsgruppen der havde udarbejdet besparelses forslagene havde peget på en besparelse på 25.000
i forbindelse med ansættelse af en chauffør til
madudbringning i week-enderne. Arbejdet bliver
udført af pedellerne, som planlagt overarbejde.
Ansættelse af en chauffør med 10 timer pr. uge til
varetagelse af madudbringningen i week-ender og hel
ligdage ville medføre den omtalte besparelse på
25.000,da man herved undgår at udbetale overtids
betaling .
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Ældreboliger-Møllevej 35,
I forlængelse af byrådsbeslutning pr.
21.3.89 fremsender B88 byggeadmini
stration overslag på opførelse af 8
ældreboliger.
Samlet byggeudgift er beregnet til
5.630.000
som finansieres med:
indekslån
85%
kommunelån
13%
beboerindskud 2%

kr. 4.785.500
kr.
731.900
kr.
112.600

I overslaget regnes med udbetaling af
kommunelån fra start af byggeri.
Huslejen er beregnet til kr. 629 pr.
m2.
Der søges byrådets stilling til
følgende:
a . Anskaffelsessummens størrelse
b. Huslejens størrelse
c. Udb. af kommunelån ca. 1.7.82
d. Tillægsbevilling til dækning af
lejeandel, indskudsandel, rente
beløb o.s.v. fra 1990 netto kr.
200.000.
e. Skal kommunen have anvisningsretten
f. Skal Dansk Boligselskab forestå
drift og admninistration.
I øvrigt er opførelsestidspunkt afhæn
gig af dispensation jfr. lovens § 29,3
vedr. indberetningspligt.
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jour.nr. 77-4-2

Forslag til oprettelse af 11Fællesrådet
Team Hornsherred11.

/
' /yy*,

Handelsstandsforeningen og turistfore
ningen meddeler, at der nu er godkendt
vedtægter for oprettelse
af
Team
Hornsherred.

7^

Godkendelse er dog betinget af at Jæ
gerspris kommune medvirker.
Byrådet søges derfor om følgende:

(A/>
------------- /

——

v

-Årligt tilskud på kr. 180.000 fra
1990
-Bidrag til opstart i 198$ min. 25.000
til fælles brochure.
Hertil et bidrag til drift i 8$.

YY,y y /Y//.
sZYY/,.

Det oplyses at Bramsnæs kommune synes
at gå ind i samarbejdet.
Skibby kommunes bidrag er etableret
gennem erhversrådet.
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Isefjordens Ørredsammenslutning v/ in
geniør Thomas Sørensen, Borgmestervænget
42. 3600 Frederikssund, ansøger i skr.
fra den 2o. april 1989 om tilskud til ud
sætning af ørreder i Isefjorden,
Ansøgningen er bilagt sammenslutningens
regnskab for 1988.

0

82.08
FA: DARENAS v/ konsulent Leif Kløve,
Magnoliavej, 3630 Jægerspris, tilbyder i
skr. fra den 24. april 1989 konsulentbi
stand i forbindelse med analyse af kommu
nens rengøringsniveau samt anvendte kemis
tekniske rengøringsmidler.
Der referes til en række kommuner, hvor
Darenas har ydet konsulentbistand.

a
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jour.nr. 13-6-1

Revisionsberetning nr. 54,
Revisionen har i perioden 12. december
1988 til 13. j anuar 1989 foretaget re
vision på løn- og sociale sager.
Af beretningen fremgår, at gennemgan
gen af sagerne har givet anledning til
bemærkninger på følgende områder:
Kasse- og regnskabsregulativ kontrol
instruks .
Betaling fra andre kommuner.
Inddrivelse af restancer - manglende
sagsbehandling.
Løn - udbetaling af tillæg.
Boligydelse - for meget udbetalt.
Økonomisk forvaltning d. 13,4.1989
Bemærkningerne er taget til følge.
Forretningsgange ændres og kontrolin
struksen udarbejdes.

ug

jour.nr.

ØK-forv. d. 10.4.89.

11-1-10-4
JÆ/C

En gennemgang af udgifter til klimaan
læg på rådhuset viser følgende resul
tat :
1983+84
1985+86
1987+88

kr.
kr.

243.725
304.165
420.029
967.919

s ik.u d v ., den 24.4.1989
Ved behandling af sagen er skrivelse pr.
21.4.89 blevet fremlagt.
Såvel på denne baggrund samt under
henvisning til indeklimarapport p r .
8.5.89 og de store driftsudgifter, er
udvalget af den opfattelse, at der
bør ske ændringer.
Udvalget afventer dog det endelige re
sultat at igangværende justeringer.
Sideløbende indestiller udvalget til
ØKU, at der rettes henvendelse til
bedriftssundhedstjenesten med henblik
på en total indeklimaundersøgelse samt
oplæg til, hvorledes ændring bør sk e .

Dag og år:

M a n d . 8.5.89
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Vedr. indførelse af edb-totalsystem
kommunens administration for
journalisering
sagsstyring
dagsordenprocedurer.
Efter indstilling fra en arbejdsgruppe
har chefgruppen besluttet, at der indfø
res edb-totalsystem for ovennævnte ar
bejdsopgaver .
Edb-systemet leveres af Norsk DC, der
samarbejder med KL-journalsystem og Regnecentralen.
Systemet medfører større sikkerhed og
kontrolmulighed. Når systemet er instal
leret og indkørt (personaleuddannelse)
vil det bl.a. medføre, at alle kommunens
dagsordener og disses arbejdsrutiner kø
rer efter samme system og udfærdigelse.
Det vil igen lette overskueligheden for
byrådet, udvalg og kommission samt andre
der modtager en dagsorden.
Udgiften, der dækker edb.system, install
uddannelse og 4 måneders telefonservice,
koster ca. kr. 70.000,-, der afholdes over den alm. edb-konto.

jour.nr. 11-1-3

.

Referat fra SU-møde,
SU havde møde pr. 3.5.89 med følgende
dagsorden:
Budgetlægning 1990-94

ct Ny åben/luk system
(i Ansættelsesprocedure-deltid
C Udvælgelsesprocedure-arbejdsudv.
d Oprettelse af feriefond
& Flytning af Kult.udv.

our,nr

77-1-

KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Kommunalpolitisk information:
Nr. 1021 Undersøgelse af det indre
6.4.89
marked og dets konsekvenser
for kommunerne.
Nr. 1023 Indsendelse af skøn over an27.4.89 lægsudgifter i regnskabs
året 1989.
Administrativ information:
Nr. 2037 Vedr. vidergivelse af oplysn.
6.4.89
fra BBR samt oplysninger sam
menstillet fra to eller flere
ej endomsregistre.
Nr. 2038 Decentralisering af klassifi6.4.89
cering af stillinger efter
aftalen/overenskomst. for
assistenter, mestre m.fl.
Nr. 2039 Strejkevarsel for rengørings6.4.89
assistenter og specialar
bejdere m.fl.
Nr. 2042 Takster ved betaling for for7.4.89
midlet dognophold.
Nr. 2043 Vedrørende den varslede bank7.4.89
konflikt.
Nr. 2044 Indb. af bidrag til amtskomm.
7.4.89
og komm. fond for uddannelse
af tillidsrepræsentanter m.
fl.(AKUT).
Nr. 2045 orientering om resultat af
13.4.89 aftale-/overenskomstforny
elserne pr. 1.4.89.
Nr. 2046 Regulering af honorarer til
13.4.89 alment praktiserende tand
læger for behandling af børn
og unge under 18 år.
Nr. 2047 Honorarregulering pr. 1.4.89
10.4.89 for kliniske tandteknikere
for tandprotetisk arbejde.
Nr. 2048 Forsøgsordning vedrørende ud20.4.89 veksling af kommunalt ansat
personale i Norden.
forts....

fortsat

Nr. 2051 Vedr. kommunernes gensidige
20.4.89 bistand i inddrivelses
sager.
nr. 2052 Decentralisering af aftaler
27.4.89 om ydelse/forhøjelse af §4,
stk. 1-tillæg til maskin
mestre.
Nr. 2053 Støtte til nye lokale er27.4.89 hversfremmeproj ekter.
Nr. 2054 26.-28. februar 1989 en
27.4.89 kommunaløkonomisk messe
i grenå.
Nr. 2055 Orientering om resultatet
27.4.89 af aftale/overenskomstfornyelserne pr. 1. april
1989.
Nr. 2056 Honorering af tanlæger pr.
28.4.89 1.4.89 for udstedelse af
attester.
Nr. 2057 Regulering af honorarer til
28.4.89 alment praktiserende tand
læger for behandling af børn
og unge under 18 år.
Nr. 2040 Momsregistrering af kommunale
6.4.89
spildevandsanlæg III.
Nr. 2041 Vedrørende de pr. 1.4.89 gæl
6.4.89
dende satser for mødediæter
fast vederlag til kommunal
bestyrelsesmedlemmer, erstat
ning for mistet arbejdsfor
tjeneste samt godtgørelse
for fravær fra hjemstedet i
forbindelse med varetagelse
af kommunale hverv.
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MEDDELELSER FRA:
a. formanden
b. Øvrige medlemmer
c. Komm.dir.
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KOMMUNAL INFORMATION.

Mødet slut kl:

