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JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKON O M I U D V A L G E T

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde
Mandag, d. 7. marts 1988f kl. 13.00.
på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende
DAGSORDEN
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Kommunes^ jLikyi,de_beh._gr^

13-1-6- 1987

/?<??.

£5. 2. 88.

0. 9 mill.
Giro....................... kr.
II
II
19. 5
Check. ...... ...... .
II
I
I
10. 6
Anfordring og tidsindskud.
kr. 31.0 mill.
□bl.beholdn.
II
Il
1.6
(kursværdi ult 86)
kr. 32. 6 mill
Heraf vedrører:
Kloakforsyningsandel.... . kr. 40. 8 mill.
II
11.0
Vandforsyningens andel.... II
I
I
II
5. 6
Renovationsordningens and 1
II
Kirke skat + afgifter.... II
1.5
kr. 58. 9 mill.

Komm.dir.. d., 1/3“19,88,.
Grundet den økonomiske situation
foreslås, at der sker en revision af an
lægsbudgettet for 1988.
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1988

1989

for

til

1989
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Dog skulle
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lønud
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de
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skulle være

- budgettal.

gifter og lovbundne
leres

i februar

at f a g u d valgenes

g e t f orslaget
tagne

13-1-1988

regu

K.L.'s

pris-

og lønskøn.
Vedlagt

dagsordenen

vedtaget
samt

er hovedoversigt

1 9 88

budget

totalbudget

Økonomisk

og b u d g e tfo rslag

1 990

forv a l t n i n g

stigningen

har skønnet
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budgettet.

er de samme

kan som bekendt

korrekt.

budgettet

i 1 989

for
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1988.

1 9 88
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1 989

til

1.
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2.

Fagudvalgenes

tallene

tage stilling

3.

Investeringsoversigt
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Kassebeholdning

til:
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forv a l t n i n g vil
for
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- priser.

skal

gå b u d g e t oplægget

p.t.

Dog er s k a t t e i n d 

Øko n o m i u d v a l g e t

Økonomisk

fc

Her er som for

taget udga n g s p u n k t

tægterne

~7t~

d r i f t / refusior.

•

ikke budgetteres

jvf.

over

i forbindelse med

Finansieringssiden

renter

og

- 92.

R e n t e udgifter og - indtægter
1989

1 989

1 989

for b u d g e tforslag

budgetoverslagsårene

for

1 989

på mødet g e n n e m 
- 1992.
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J r . n r . 12-3-1-1988

a

é>
Intern

leasing/leje

Økonomisk

for Jægerspris

forvaltning

kommune

fremsender oplæg

intern l e a s i n g / l e j e o r d n i n g gældemde
samtlige

forvaltninger/institutioner

gerspris

kommune.

til

for
i Jæ

Ordningen

skal,

som det fremgår af vedlag-

• te oplæg,

tjene

det formål,

ikke at a f s k æ 

re fo r v a l t n i n g e r / i n s t i tutioner
investeringer
størrelse.
vesteringer

som følge

fra større

af årsbudgettes

Der er udelukkende

tale om in 

i forbindelse med udsk i f t n i n g

af i n v e n t a r / m a t e r i e l .

I 4.1

jour. nr. /3 -£>

04^

•

Anvisning af bilag.
Jvf. kommunens kasse- og regnskabsre
gulativ bilag 5, pkt. 1 er anført:
"Anvisning foretages ved underskrift i
det dertil beregnede felt på regn
skabsbilaget" .
Fungerende borgmester:
Det foreslås, at dagens bilag gennem
gåes af borgmesteren, som herved kon
trollerer at samtlige bilag er korrekt
attesteret og beløb har hjemmel i års
budgettet. Herefter foretages en sam
let anvisning af dagens bilag på kas
serapport .
Ovennævnte indstilles til godkendelse
i økonomiudvalget. Det skal benævnes,
at der i løbet af 1988 vil blive udar
bejdet nyt oplæg til attestation og
anvisning.
Økonomisk forvaltning:
Ovennævnte indstilling er aftalt med
Kommunernes Revisionsafdeling for en
kortere periode. Der vedlægges rettel
sesside til Bilag 5. Ordningen er mar
keret i margen.
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Jr.nr. 27-2-1988
Vedr, erhvervsområdet i Over-Draaby.
■'/eiTs.

3

?**sSs

Jr.nr. 17-8-1988

Økonomisk forvaltning £4.2.88.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til
om forpagtningsafg ift til nedennævnte
-- S ------- ---- '<f / ' ( T
for 1988:
a. 5 K Torslev, Gerlev
tdl a 5 tdr. byi
□ve Egon Petersen 5
b. G ft Gerlev.
Erik ft. Hansen
1£,3 tdl a 5 tdr. by;
c. 3 ft rnfl. Ger lev
Erik ft. Hansen
9
tdl a S tdr. byt
d . 8 B kyndby udlober 1.3, 88
Arne Jorgensen
10,81 tdl a 9 tdr. by:
e. Areal v. rno1leqårdsko1en
Svend Å. Petersen 7
tdl a 5 tdr. by

"y1
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Mandag,
Cykelsti langs Kyndbyvejen - etape I.

&
J.nr.62-1

Som aftalt i byggemødereferat nr,3 pkt.5-3 fremsen
der fa,Dines Jørgensen og co* overslag på flytning
og reparation af eksist, trådhegn langs idrætsplad
ved Solbakkeskolen,
Fa,Ishøj har ikke villet afgive et fast tilbud,
men fremfører dog, at overslaget på
kr,2o,315 ekscl.moms
4
er lidt i overkanten af, hvad det forventes at vil
le koste,
Fa.DJ&CO anbefaler overslaget, samt at fa,Ishøj
udfører arbejdet,
24,2,1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling*

Økonomisk

f orvaltning

d.

26/2-88

Ingen bemærkninger idet der til a n l æ g s 
arbejdet totalt er afsat kr. 2.132.000
i 1988.

8.
’ænqetvej — hastiqhedsdæmpning«

J,nr,6o-3-lo4

Ikonomiudvalget godkendte i sit møde den 9,11,1987
it projekt for ovennævnte vej m.h,t. udførelse af haitighedsdæmpende foranstaltninger til en anslået an.ægsudgift på
kr,57.o35,inder forudsætning af, at gennemførelsen kunne holdes
.nden for Teknisk udvalgs budgetramme 1988,
14.2.188:
’eknisk udvalg fik projektet forelagt m.h.t, valg af
idbudsform.
jdvalget fandt det her rimeligt, at projektet må ind
lå i budgetlægning 1989, idet der ikke er mulighed
.'or at indpasse et anlægsbeløb af omtalte størrelse
Inden for budget 1988,

)konomisk forvaltning

d.

26/2-88: *
i

ivf. ø k o nomiudvalgets beslutning d. 9/11-87
)g T U 's beslutning d. 24/2-88 vil projektet
>1 ive optaget på investe r i n g s o v e r s i g t e n for
i989 og herefter indgå i de samlede budgetI røfteiser.

d.

7.3.88

s
3.nr.28-30-17
Natr.nr.9~ — Neder—Oråby
Landinspektør Riogels -Østørgade 32 - 566o Årup
fremsender udstykningssag vedr. ovennævnte grund
tilhørende Entreprise Finans ApS - Årup og belig
gende Hovedgaden 15o.
Udstykningen omfatter 16 parceller og i øvrigt her
hørende under lokalplan 33.

77/^.
S

3o.l2.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med
anbefaling.
Ekspedition af udstykningssag forudsætter dog fule
byggemodning eller garantistillelse for gennemfø
relsen af samme.
.

es

'yv

A/.

£

Byrådet,,den 19 ., januar, JL988..
TU's indstilling godkendt.
18.2.1988:
Arkitekt Steen Kjær fremsender overslag over rele
vante byggemodning, som skal stilles i relation
til den oven for nævnte garantistillelse.
Tilsvarende fremsender fa.DJ&CO overslag over klo
ak og vand.
Tilslutningsbidrag hertil forudsættes dog indbe-talt kontant, inden arbejdet med disse to entre
priser igangsættes.
24.2.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og ,
byråd med indstilling om, at udstykningssag kan
videreekspederes, når der foreligger en garanti
stillelse på
kr.600.000.for gennemførelse af byggemodning, som beskrevet
i skrivelse af 16.2.1988 fra arkitekt Steen Kjær
Jensen.
Iværksættelse af øvrige byggemodningsarbejder vand og kloak - jfr skrivelse af 22.2.1988 fra fa
Dines Jørgensen og co - forudsætter en forudgåen
de indbetaling af såvel kloaktilslutningsbidrag
som vandtilslutningsbidrag i h.t. gældende takst
blad.
Disse arbejder udføres ved kommunens foranstalt
ning og indstilles udbudt i offentlig licitation.
Byggetilladelser vil kunne udstedes, når byggemod
ning er tilendebragt.
Økonomisk f o r v a l t n i n g d. 26/2-88
Vedr. garantistillelse: Ingen b e m æ r k 
ninger.
.
Vedr. b y g g emodning skal der søges til
lægsbevilling for såvel vand- og k l o a k 
tilslutni n g s b i d r a g som øvrige b y g g e m o d 
ningsarbejder.
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Kiqnæs Holes Bådelaug«

/Z~/t

3.nr.71-7

I henhold til vedtægtens bestemmelser fremsender
bådelauget forslag til takster, driftsbudget og
financiering, som bådelaugets bestyrelse agter at r
forelægge generalforsamlingen i marts måned.
Bådelauget anmoder om byrådets godkendelse af for
slaget.
24.2.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.
Økonomisk

f o r v a ltning

d.

26/2-88

Ingen bemærkninger.

©
Fællesrådet

7~^

3. nr. 77-4-7/12

Fællesrådet fremsender skrivelse af 15.2.1988,
hvori man forespørger om man i lighed med tidlige
re år kan påregne det årlige møde afholdt den 1 1 .
maj 1988.
Nærmere tid og sted ønskes præciseret«
24.2.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med indstilling om, at omhandlede møde afholdes
11.maj 1988 kl.18.oo
på 3ægerspris Rådhus.

12
Fritagelse for renovationsafgifter.

7- -BRK

Ejeren af matr.nr. 7 S Barakkerne,
ansøger i skrivelse af
4 .1.8 8 til ejd.beskatn. om fritagelse for beta
ling af renovationsafgift for mere end een tøm
ning pr. uge, ligesom der ansøges om tilbagebe
taling af for meget betalt i årene 1984-87 incl
/
ialt ca. kr. 3 .000,-.
Ejd, er inspiceret, og der forefindes kun eet re/
novati ons stativ.
Renovatøren, J.Henriksen v/Henning H. bekræfter,
at der siden dec.1983 kun er foretaget tømning
een gang ugentligt,
24.2.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling af tilbagebetaling ud fra da fore
tagne undersøgelser,
økonomisk forvaltning d. 26/2-88:
Se vedlagte notat i sagen

□3

jour.nr. 05251101
opg.n. rodighedstid

Ve dr, ændret åbningstid i dagplejen.
En ændring i dagplejernes overenskomst
pr. 1 . oktober 1987 har bevirket, at
dagplejere kun må være til rådighed i
11 timer indenfor tiden kl. 6.00 I8 .0 0 . Dette indebærer en begrænsning
for kommunen i pasningstilbuddet for
børn i dagplejen.
Dagplejeledelsen har stillet 3 for
slag, som er drøftet i forældrerådet,
i samarbejdsudvalget og blandt dagple
je r e .
9.2.1988 socialudvalget.
Socialudvalget godkender åbningstid
mellem kl. 6.00 og kl. 17.0 0 . Sagen
oversendes til byrådet til oriente
ring.
18.2.88 socialforvaltningen.
Forældrene er den 12.2.88 underrettet
om, at den ændret åbningstid træder
ikraft med omgående virkning, idet
pasning efter kl. 1 7 .00 er et brud med
dagplejernes overenskomst.
Forvaltningen har på baggrund af forældrereaktioner drøftet sagen med dag
plejernes organisation DKA om en mere
rimelig overgang for forældrene.
DKA har til kommunens beslutning med
delt, at den enkelte dagplejere skal
have et 4 ugers opsigelsesvarsel på
den plejetidsaftale, som kommunen idag
har på det enkelte barn.
Forældrene er efterflg. underrettet
påny, at samtlige børn i perioden 2 2 .
feb. - 21.3 d.å. kan passes efter den
hidtidig aftale om pasning. Den ændret
åbningstid træder herefter ikraft fra
og med mandag den 2 1 . marts d.å.

14.
/C^T

Jr.nr. 77-1987

Vedr. udbygningsplanen for fritidsområ
derne .
a) Etablering af basketballbane i Mølle
gårdha lien.
a/s VIRKLUND tilbyder:
Komplet basketballstativer
med motorhejs
,
k r . 36.138
Baneopmærkning med lakfor
segling
- 3% rabat
•

-

1.495

kr.

1.129

Kr. 36.504
-

Monteringsomkostninger ca.

15.000

k r .51.504
-

+ 22% moms

11.330

k r .62.835
b) Gulvbelægning og el-install
i klubhuset, Kulhuse Havn
c) Ombygning af kantinen i Solbakkehallen
d) Trådhegn mellem den nye amtsvej og
Femhøj stadion.
Fritidsnævnet d. 17/12-87:
Spørgsmålet om basketballbane afventer
udtalelser fra Møllegårdskolen, hvorefter
sagen genoptages.
Ad b ) Er iværksat i samarbejde med HEJ
-

c) - samt bestyrelsen og kioskens besty
rere .

-

d) Er iværksat ved HEJ.

DEN 21. dec. 1987:
Møllegårdskolen v/ skoleinspektør Stig M.
Andersen fremsender skrivelse med godken
delse af VIRKLUNDs tilbud og påpeger, at
det skal være ophængt materiel med motor
hejs, fordi skolen ikke råder over depot
muligheder .
Fritidsnævnet den 28/1-88:
Det indstilles med anbefaling, at basket
ball-banen etableres i Møllegårdhallen
jfr. udbygningsplanen og det foreliggende
tilbud fra A/S VIRKLUND.
Der ansøges således om frigivelse af kr.
63.000,- fra rådighedssummen for 1983.
Kulturelt udvalg den 15/2-88:
Det indstilles med anbefaling, at beløbet
frigives til brug for etablering af en
basketball-bane i Møllegårdhallen.
forts

fortsat

Økonomisk

f orvaltning

d ._18/2-88

Fritidsnævnets rådighedssum for 1988
er kr. 273.950. Nærværende projekt
beløber sig til kr. 51.500 excl.
moms, og der pr. d.d. ikke forbrugt
af nævnets rådighedssum.

Jr.nr.

77-3-0-22-1988

TIK tennisafdeling v/ fmd. Lone Jacobsen
og Hans Vindelev ansøger i skrivelse fra
den 11. august 1987 om udvidelse af bane
anlægte med en tennisbane.
.
Fritidsnævnet den 27/8-87:
Afslag, begrundet i, at der mangler e- '
gentlig dokumentation for det påståede
behov.
(Nye tennisbaner er indeholdt i udbyg
ningsplanen ) .
,29.10.87:
Nyt dokumenteret behov for en ekstra bane
behandlet i fritidsnævnet.
Fritidsnævnet erkendte, at tennisafdelin
gen har behov for yderligere en bane og
det overlades til formand og sekretær at
undersøge muligheden for at gennemføre de
forberedende arbejder i 1987 for restbe
løbet på rådighedskontoen.
DEN 12.11.87:
Til onsdag den 18. nov. kl. 16.00 indkal
des fmd. Lone Jacobsen, bygningsinspektø
ren, Freddi Jørgensen samt en medarbejder
fra entreprenørfirmaet i Tune til en for
handling om mulighederne for at nå noget
i de sidste 14 dage i 1987.
DEN 18.11.87:*
i
Forhandling på rådhuset med deltagelse af
Lone Jacobsen, Hans Erik Jensen, Freddy
Jørgensen, Viggo Dandanell samt repr. f.
fa: Aug. Jørgensen, Tune.
Man blev enige om at udarbejde et over
slag med henblik på forberedende arbejder
i 1987 og afslutning i det tidlige for
år 1988. Firmaet fremsender snarest til
bud og forslag til tidsplan.
Bygningsinspektør og FJ bekræftede, at
projektet med yderligere en tennisbane,
vil kunne gennemføres uden nævneværdige
problemer.
forts....
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fortsat.

Fritidsnævnet den

28/1-88:

Det indstilles med anbefaling, at der eta
bleres yderligere en tennisbane på stadior
A/S Aug. Jørgensen & Troelsen, Tune, har
skriftligt tilbudt at etablere banen for
k r . 153.500 excl. moms og fritidsnævnet
ansøger om frigivelse af k r . 187.270,- frc
rådighedssummen for 1988.
Kulturelt udvalg den 15/2-88:
Det indstilles med anbefaling, at beløbet
frigives til brug for anlæg af en tennis
bane .

Økonomisk forv a l t n i n g

d.

18/2-88

Fritidsnævnets rådighedssum for 1988
er kr. 273.950. Nærværende projekt
beløber sig til kr. 153.500 excl.
moms. Der er pr. d.d. ikke forbrugt
af nævnets rådighedssum.

jour.nr.

27-2

Lokalesituation/Rådhuset.
Under henvisning til kommuneplanfor
slag og til budget 88, hvor der for
årene 89 og 90 er afsat henholdsvis 2
og 1 mill. kr. til udbygning/ombygning, foreslår chefgruppen, at der op
startes et egentligt undersøgelses og
planlægningsarbej d e .
Målet med det foreslåede er, at under
søge det egentlige behov og pege på en
helhedsløsning
for derved at reducere
antallet af "lappeløsninger".
Det foreslås
at
der frigives kr.
100.000 til opstart af planlægningsar
bejdet .
SU den 17. februar 1988.
Der var enighed om at anbefale oven
nævnte .

56-13-1988
Vedr. retningslinier for bevilling af
kommunale tilskud til forskellige skole
former .
Indenrigsministeriet har i skr. fra den
21. april 1986 vejledende udtalt, at det
formentlig ikke er lovligt at gøre kommu
nal støtte betinget af et krav om mindst
12 måneders forudgående bopæl i kommunen
(tilm. folkeregisteret).
Efterfølgende har Kommunernes Landsfor.enin
i skrivelse fra den 28. jan. 1988 anbefa
let medlemskommunerne at følge nedenstå
ende retningslinier vedr. bopælspligt:
" Ansøgeren anses for hjemmehørende i den
kommune, i hvilken den pgl. har bopæl på
tidspunktet for skolens start, såfremt
ansøgeren ikke er fyldt 25 år og han/hun
eller forældrene har haft fast bopæl i
kommunen i mindst 3 måneder forud. I mod
sat fald anses da den kommune for hjem
stedskommune, i hvilken han/hun eller for
ældrene senest har haft fast bopæl i 3
måneder eller mere".
Kulturelt udvalg d. 15/2-88:
Det anbefales, at man følger landsfore
ningens vejledning.

Jr.nr. 77-4-1-5-1988
D U I Leg & Virke, Jægerspris afdeling,
fremsender skrivelse fra den 6 . januar
1988 angående afslag på rengøringstilskud
for fritidslokalerne på biblioteket m.v.
Henvendelsen, der er stilet til byrådet,
er behandlet i fritidsnævnet den 28. jan.
1988, hvor man fastholdt det givne afslag
begrundet med, at DUI's lokalesituation
var selvforskyldt.
Fyldestgørende svarskrivelse udarbejdet
og godkendt i fritidsnævnet.
Kulturelt udvalg den 15/2-88:
Udvalget godkender fritidsnævnets beslut
ning om afslag på rengøringstilskud og
svarskrivelsen.
(Svarskrivelsen vedlagt i kopi til ØKUmdl.

Dag og år:

Mandag d , 7.3.88

Il9 I

&

om

jour.nr. 54-4

Sogneskolen ansøger i skrivelse af
03.02.88 undervisningsministeriet om
undladelse
af kursusdeling for 1 0 .A i
skoleåret
1988/89
i fagene engelsk,
matematik, tysk og fysik.
Det oplyses,at man har fået tilladelse
til at undlade kursusdeling i klasser
nes 8 . og 9. skoleår.
Skoleinspektør Jørgen Solgaard
Anbefaler.
Lærerrådet ved SOG.
Indstiller forslaget godkendt.
Skolenævnet ved SOG.
Anbefaler ansøgningen.
Skoleforvaltningen,den 05.02.88.
Ansøgningen anbefales.
Skolekommissionen, den 24.2.88.
Anbefales.
Kulturelt Udvalg, den 29.02.88.
Anbefales.

s
j o u r .nr

54-4

.

Tilladelse til ikke at udvide timetal
let på 1.-2. og 3. klassetrin.
Sogneskolens lærerråd søger i skrivel
se af 29.jan. 1988 om tilladelse til
at fravige den i budgetbemærkningerne
nævnte udvidelse af
timetallet på
1.-2.
og 3. klassetrin til det i fol
keskoleloven fastsatte maksimum.
Baggrunden for ansøgningen er bespa
relsen på lærerskematimeforbruget
i
skoleåret 1988/89.
Istedet ønsker man at udvide 2 - lærer
ordningen i indskolingen samt i den
ikke-kursusdelte undervisning på 8 . og
9. klassetrin.
Ansøgningen er anbefalet af skolens
ledelse og af skolenævnet.
forts
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Dispensation - ikke kursusdelt under
visning 10,klasse Soq.

20

8lad nr.

fortsat
Skoleforvaltningen den 09.02.88.
Med henvisning til ledelsens og skolnævnets støtte til ansøgningen ind
stilles denne til godkendelse.
Skolekommissionen den 24.02.88.
5 anbefaler ansøgningen 2 anbefaler
ikke ansøgningen men ønsker at fast
holde budgetbem. 3 undlod.
Kulturelt Udvalg,, den 29.02.88.
Et flertal anbefaler, at ansøgningen
ikke imødekommes.
Esther Mortensen anbefaler ansøgning
en.

EU

jour.nr. 58-2-:
Skoletjenesten - Egnsmuseet Færgegår
den.
Skoletjenesten fremsender den 01.02.88
rapport
for virksomheden på F/ERGEGÅR• DEN i 1987 med henblik på en vurdering
af skoletjenestens fortsatte drift.
Rapporten indeholder beskrivelse af
aktiviterene på de 3 områder, som sko
letjenesten har delt arbejdet op i:
1) Besøg af skoleklasser på museet.
2) Praktiske arb.opgaver på museet
eller i "marken", heru. besøg på
skolerne.
3) Udarbejdelse og udlån af materialer
til skolerne.
Afslutningsvist behandles skoletjene
stens struktur, hvor det anføres,
at
usikkerhed mht. koordination og driv
kraft
fsa. den pædagogiske vurdering,
har været en svaghed.
Der lægges derfor op til, at en af de
3 museumspædagoger bliver leder af
skoletjenestens og herunder får som
opgave at sørge for, at museumspædago
gerne udnytter samarbejdsmulighederne
bedst muligt.
Museumsinspektøren har tilbudt, at man
af museets midler yder et honorar som
kompensation for dette arbejde.
Som bilag til rapporten er lagt en
stillingsbeskrivelse for skoletjene
stens leder.

forts....

fortsat
Skoleforvaltningen den 03.02.88.
Ud fra nærværende rapport, ud fra tid
ligere
fremsendte oplysninger og ud
fra deltagelse i møder med museumspæ
dagogerne må det anbefales, at ordnin
gen bliver permanent fra skoleåret
1988/89.
I budg. for 1988 er der afsat driftsm i d l . excl. løn svarende til et for
brug på hele 1988.
Lønomkostn. svarende til 6 lærersk.t.
pr. uge/år indgår i normetingstallet
for folkeskolen.
I svar af 6 .maj 1986 har undv.min.
godkendt,
at stillingen som mus.pæd.
er i kombination med folkeskolen i en
2-årig forsøgsperiode,
der udløber
31.07.88.
Såfremt skoletjenesten gøres permanent
skal undv.min.
søges om tilladelse
til,
at kombinationsbeskæftigelsen må
fortsætte efter forsøgsperiodens ud
løb.
Skolekommissionen den 24.2.88.
Det anbefales, at skoletjenesten gøres
permanent.

Kulturelt Udvalg, den 29.02.88.
Spørgsmål om vederlag til koordinator
undersøges.
Det anbefales, at skoletjenesten gøres
permanent på uændrede vilkår.

<3

9/2
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---jour.nr. 51-5

yi .. ....

.

Ferieplan for skoleåret 1988/89.
Med henvisning til Undervisningsmini
steriets cirkulære af 28. oktober 1987
har Skoleforvaltningen udarbejdet ud
kast 1 og 2 til ferieplanen.
Sendt til udtalelse i nævn og lærerråd
den 15.12.87.
Solbakkeskolens nævn og lærerråd, den
14.01.88.
Anbefaler udkast 2.
Fælleslærerrådet, den 02.02.88.
Indstiller udkast 2.
forts....

fortsat....
Sogneskolens nævn og
04.02.88.
Anbefaler udkast 2.

lærerråd,

den

Møllegårdskolens nævn og lærerråd, den
05.02.88.
Anbefaler udkast 1.
Skoleforvaltningen, den 10.02.88.
Begge udkast sendes med som bilag til
Skolekommissionen.
Skolekommissionen, den 24.2.88.
2 stemte for plan 1 . 6 stemte for plan
2 . 2 undlod.
Kulturelt Udvalg, den 29.02.88.
Anbefaler forslag 2.

M

jour.nr. 52-3-1

.

Danmarks Lærerforenings kr 33.B frem
sender den. 14.10 udkast til aftale om
regler
for afskedigelse af timelærere
ansat i Jægerspris kommunale skolevæ
sen og forflyttelse af tjenestemands
ansatte lærere til andre kommuner
inden for Frederiksborg amtskommune.
SKOLEFORVALTNINGEN DEN. 23.11.87
Udkastet bilægges foreslaget til KU.
Udkastet
har været
drøftet
med
komm.dir.
og fuldmægtig løn. og pers
kontor.
Behovet
for at foretage afskedigelser
af timelærer kan blive aktuelt i for
bindelse med planlægning af skoleåret
1988/89 på grund af den besluttede ti
metalsbesparelse i folkeskolen.
Der kan p.t. ikke skønnes om behovet
for at foretage afskedigelser,
idet
det vil afhænge af antallet af lærere
på orlov, der vender tilbage til sko
levæsenet, antallet af lærere, der sø
ger beskæftigelse
andre steder samt
antallet af lærere, der efter ansøg
ning
får bevilget orlov i skoleåret
88/89.
Forslaget indstilles godkendt med den
tilføjelse at der på side 1 i linie
11 skal stå følgende:
"Tjenestemanden skal være ansat i sin
stilling fra l.nov 1976 med mindre
d e r ...... "
forts....
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Kulturelt Udvalg, d. 30.11.87.
Efterretning.
Fremsendes til skolekommissionen til
realitetsbehandling.
Skolekommissionen den 16.12.87.
Ved afstemning kunne 3 tiltræde for
slaget uden ændringer.
9 gik ind for en ændring,
hvor der
indføjes en passus svarende til den
generelle betragtning i "Forslag til
administration af lærerforflyttelser".
4 gik imod denne ændring.
Skoleforvaltningen den 22,12.87
KR. 33 B er tilskrevet m. oplysninger
om skolekommissionens ændringsforslag.
Kredsen anmoder pr. tlf. d.d. om, at
sagen udsættes indtil videre.
Kulturelt udvalg d. 04.01.88
Efterretning.
Sagen udsættes.

Skoleforvaltningen d. 05.01.88
Danmarks Lærerforening kr. 33 B frem
sender skrivelse af 4/1 88 til ØKU.
Man gør opmærksom på,at skolekommis
sionens forslag til ændring ikke vil
kunne godkendes af kredsen, hvorfor
kredsen beder ØKU om en drøftelse
snarest muligt med henblik på at få
reglerne mest hensigtsmæssigt udfor
’ met.
Økonomiudvalget, den 1 1 .0 1 .8 8 .
Det overlades til kulturelt udvalg at
optage forhandling.

Skoleforvaltningen, den 18.01.88.
Kreds 33B tilskrevet.
.
Kulturelt Udvalg, den 01.02.88.
Kreds 33 B indkaldes til
forhandling
den 29.02.88 kl. 1400.
(Det undersøges om PL har fri før ind
bydelse sendes).
forts....

fortsat
Kulturelt Udvalg/ den 29.02.88.
Fra Kreds 33 B mødte Peter Lindrup og
Thorbjørn Sode.
Der indføjes en generel holdning i
slutningen af "pkt.2".
Afskedigelse bør dog foretages under
udvisning af menneskelige hensyn,
og
det kan have betydning for, hvem der
skal
afskediges/forflyttes, at under
visningen i alle fag,
undervisnings
planen omfatter, bør kunne varetages
af tjenestemandsansatte eller timelæ
rere .
I enhver situation, hvor der er tale
om afskedigelse af en timelærer, skal
et afskedigelsesforslag
forelægges
Kreds 33 B til udtalelse.
Skoleforvaltningen, den 01.03.88.
Udkast med den besluttede ændring ind
arbejdet er vedlagt sagen.

3
jour.nr.

52.7

Skolehonorarer og den kommunale folke
skolepulje.
Danmarks
Lærerforening,
kreds 33 B,
fremsender den 4.2.88 i henhold til
rammeaftalen af ll.sep.1987 mellem Læ
rernes Centralorganisation og Finans
ministeriet
anmodning til kommunen om
at opgøre på hvilken områder, der ydes
skolehonorarer (incl. skolebiblioteks
honorerer),
hvilke beløb, de enkelte
honorarer udgør, samt om størrelsen af
den samlede beløbsramme pr. 1.8.87.
Endvidere anmodes Kreds 33B om en for
handling om størrelsen og omfanget af
skolehonorarerne med henblik på et
forhandlingsresultat,
der kan træde i
kraft pr. 1 .8 .8 8 .
Kredsen oplyser, at man har til hen
sigt at medinddrage en del af de
beløb,
der henligger i den kommunale
folkeskolepulj e .
Endelig anmoder kredsen om oplysning
om, hvem der på kommunens, vegne skal
forestå forhandlingerne.
forts....

fortsat
Skoleforvaltningen den 9.2.88.
Rammeaftalen af 11.9.87 indebærer, at
det samlede beløb, der pr. denne dato
blev udbetalt i skolehonorarer, omreg
net til niveau 1.8.84 fremover skal
for deles ved forhandling mellem kom
munen og den lokale lærerkreds.
Envidere indebærer aftalen, at det be
løb,
der er til disposition til lokal
forhandling jvnf. overenskomstforhand
lingerne pr.1.4.87 kan inddrages i
forhandlingerne.
Kommunernes Landsforening,
undervis
ningsministeriet, finansministeriet og
Lærernes centralorg. m.v. har udarbej
det 2 vejledninger om ovenstående:
Særlige arbejdsopgaver i Folkeskolen
Vejledning til rammeaftale om indgåel
se af lokalaftaler om vederlag for
særlige arbejdsopgaver i folkeskolen
og
Kommunens folkeskolepulje,
Vejledning til rammeaftale om lokal
kommunepulje til øget fleksibilitet i
lønfastsættelsen i folkeskolen.
Jægerspris kommune lokale folkeskole
pulje er sammensat således:

01.04.87 - 31.03.88
01.04.88 - 31.03.89

kr. 17.800
kr. 35.600

Betingelserne for forhandlingerne lig
ner meget betingelserne for de netop
overståede decentrale
forhandlinger
med fagforbundene.
Der er udleveret 1 sæt vejledninger
til
L&P-kontoret
og 1
sæt
til
komm.dir.
Lønkontoret er anmodet om at foretage
den ønskede opgørelse.
Kulturelt udvalg har ønsket en orien
tering om de 2 vejledninger i møde den
29.02.88.
Med hensyn til' oplysning til kredsen
om, hvem der på kommunens vegne skal
forestå forhandlingerne må det anbefa
les,
at skoledirektøren kommer til at
forestå forhandlingerne
sammen med
L&P-kontoret eller kommer til at indgå
i en forhandlingsgruppe.
Kommunaldir. den 11.2.88.
Det anbefales at skoledirektøren for
kompetancen til forhandling af de de
centrale forhandlinger.
Kulturelt Udvalg, den 29.02.88.
Tages til efterretning.
Kommunaldirektørens påtegning anbefa
les .

25

jour.nr

52.1

Ansøgning om orlov.
Lærer
MØL , søger
i skrivelse at uts.uz.y« om orlov
fra
skolevæsenet uden løn i 1 år til og
med den 19.03.89.

Møllegårdsskolen den 12.02.88
Anbefaler ansøgningen, men bemærker,
at placeringen af orloven er uheldig
og ønsker, at den kommer til at vare
skoleåret 1988/89 ud.
Skoleforvaltningen den 15.02.88.
Det anbefales
at bevilge
orlov
i
den
ansøgte
periode,idet det dog skal bemærkes, at
forskydeisen i forhold til skoleåret
1988/89
ikke er hensigtsmæssig, hvor
for ansøgeren bør tilbydes orlov frem
til l.juli 1989. Det skal bemærkes, at
en lærer på orlov ikke umiddelbart kan
regne med at komme tilbage på sin
"gamle"
skole,
men vil komme til
at
gøre tjeneste på den skole, hvor der
ved tilbagekomsttidspunktet er en le
dig stilling.
Skoleforvaltningen den 22.02.88
neddeler d.d.
pr. telefon, at hun ønsker sin orlov
forlænget til udgangen af juli måned
1989.
.Hun genintræder således i sin stilling
ved begyndelsen af skoleåret 1989/90.
Skolekommissionen den 24.2.88.
Anbefales orlov indtil l.aug.1989.
Kulturelt Udvalg, den 29.02.88.
Anbefales.
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Forlængelse af orlov.
Lærer
So l . ansøger i
skrivelse af 13. dec. 1987 - indgået
d.
14.01.88
- om forlængelse af sin
orlov fra skolevæsenet til også at
aælde skoleåret 1988/89.
er under orloven lærer
på Grønland.
Skoleinspektør Jørgen Larsen d.15.1.88
Anbefaler ansøgningen og oplyser,
at
ønsker at vende tilba
ge til skoleåret 1989/90, idet hun hå
ber,
at hendes mand t±l den tid kan
finde arbejde her, således at også han
kan vende tilbage.
Skoledirektøren d. 15.01.88
Anbefales.
SKK skal indstille til Byrådet.
Skolekommissionen den,24.02.88.
Anbefales.
Kulturelt Udvalg, den 29.02.88.
Anbefales.

21

jour.nr. i .1 l

I

Vedr. assistent
Ovennævnte assistent ved De Tre Ege
blev ansat 15.11.81 i h.t.§97 b i lov
om arbejdsformidling og arbejdsløs
hedsforsikring m.v. Denne ansættelse
ophørte ifølge aftalen 14.08.82.
Den 01.02.84 indgik Jægerspris kommune
påny en aftale i h. t. § 97 b.
Den 01.09.84. ændredes aftalen til en
ansættelse som assistent med 22 timer
pr. uge i h.t. overenskomst mellem HK
og KL. Den 01.01.85 blev arbejdstiden
udvidet til 32 timer ugentlig.
•
nar bevis for Handels
medhjælpereksamen fra juni 1952 og har
derefter været ansat i private virk
somheder .
Efter ansættelsen 01.09.84 har ---ikke, som anført i overens
komsten § 2, stk 3, fået tilbudt DK I.
Pågl. er derfor fastlåst på skalatrin
17.
forts

S /

fortsat....

På møde med HK 21.01.88 i anledning af
forhandlingerne omkring fordelingen af
kommunepuljerne henviste HK til over
enskomstens bemærkninger om, at hvis
arbejdsgiveren ikke skønner, at pågl.
behøver DK I for at udføre det pålagte
arbejde, samt at pågl. er over 50 år,
kan man se bort fra kravet om bestået
DK I.
Forstander Kirsten Østergaard har til
kendegivet, at pågl. ikke behøver DK I
for at opfylde arbejdskravene.
På baggrund af ovenstående skal man
foreslå, at pågl. oprykkes ud over ska
latrin 17,som om man havde tilbudt DKI
efter 1 års ansættelse.

Jr.nr.

11-20-1988

Vedr, souschefstilling for kommunaldir.
Som følge af chefskifte mangler der stil
lingtagen til udnævnelse/indplacering af
souschef for kommunaldirektøren.
Kommunaldirektøren d. 29/2-88:
Det indstilles med anbefaling, at stillirv
gen overflyttes fra økonomichefen til ser
kretaritschefen. Dette indebærer en om
klassificering til lønramme K 34 med føl
gende ansvars- og stillingsindhold:
- daglig ledelse af borgmesterkontoret og^
rådhusforvaltning (indkøb, information,
omstilling, kantine, rengøring m.v.),
- stedfortræder for kommunaldirektøren,
- medlem og sekretær for chefgruppen,
- opgaver inden for omstillingsopgaver,
- sekretær for kulturelt udvalg
fritidsnævnet
planlægningsudvalget
hegnsynet.
En klar forudsætning for ovennævnte er,
at souscehfstillingen ikke kan forenes
med et medlemskab af kommunalbestyrelsen.
Den foreslåede/ønskede omklassificering
er tiltrådt af chefgruppen, den lokale
HK-klub og HK Frederiksværkafdeling.
Endelig godkendelse træffes af lønnings
nævnet under Kommunernes Landsforening.

-y--------------------- —

Dag og år:

Mandag, d. 7.3.88
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A n søgning fra li g n i n g s k o m m i s si o n e n om dækning
af udgifter ved d e l e g e r e t m ø d e .
Foreningen af Danske L i g n i n g s k o m m i s si o n e r afhold e rordinært deleg e r e t m ø d e i Aalborg i dagene
18. og 19. maj 1988.
I den anledning ansøger kommissionen om dækning
af rejse- og o p h o l d s u d g i f t e r for 3 l i g n i n g s k o m 
m i s s i o n s m e d l e m m e r samt skatteinspektøren.

Jr.nr.

/

11-20-1988

Kommunalpolitisk information fra K L .*
1
Vedr. omlægning af visse dele af lønafde
lingens opgaver fra
kontingentfinansiering til
konsulentf inansiering.
KL's bestyrelse fremsender hovedretnings
linier for landsforeningens fremtidige
virksomhed på.løn- og personaleområdet.
1. Kontingentfinansiering.
Eks. på opgaver, hvor KL/lønningsnaævnet
har den endelige beslutningskompetence:
forhandling og fortolkning af overens
komster og aftaler m v . ,
oprettelse/klasseficering og forhand
ling af stillinger, der er underlagt
lønningsnævnets tilsynd,
konkrete sager, hvor KL som følge af
lovgivning, hovedaftaler, overenskom
ster eller aftaler er forpligtet til
at medvirke,
informationsmøder, der afholdes i for
bindelse med konkrete overenskomst- el.
konfliktsituationer, og som arrangeres
af landsforeningen i sin egenskab af
arbejdsgiverforening.
2 . Konsulenthonorarfinansiering.
Eks. på opgaver, hvor komm.best. har
den endelige beslutningskompentence og
hvor KL deltager:
forhandlingsbistand om kommunepuljen
eller andre lokale organisationspuljer,
forhandlingsbistand og rådgivning om
normerings- og klassificeringsspørgsmål
der ikke henhører under lønningsnævnets
tilsyn,
torts. . . .

fortsat _

-

bistand i sager om tjenstlig undersøgel
se mod en tjenestemand eller forhand
lingsbistand ved tjenestemandsafskedi
gelser ,

-

forhandlingsbistand’og rådgivning i an
dre afskedigelsessager, hvor landsf.
medvirken ikke kræves ifølge lovgivning
hovedaftale, overenskomst eller anden
aftale,

-

bistand i konkrete arbejdsmiljøsager.

3. Konkrete konsulentopgaver i øvrigt, der
skal finansieres ved konsulenthonorarer

-

personalepolitiske projekter generelt
eller konkret, som fx rekrutteringspoli
tik, personaleplanlægning, personaleud
vikling, medarbejdersamtaler, afvikling
af personale m v . ,

-

personaleadministrative projekter som
fx. møde- og forhandlingsteknik, perso
nalejura , ferieregler, regler om sugdom
arbejdstid, ti 1lidsmand, samarbejdsud
valg m v .,

-

opmåling af skoler, i det omfang lands
foreningen ved overenskomst ikke er for
pligtet til at medvirke ved sådanne op
målinger .

Det er KL's bestyrelses ønske at kunne
opretholde grundbeløbet i landsforenin
gens kontingent på det niveau, der har
været gældende siden 1981, og som regule
res for pris- og lønstigninger i overens
stemmelse med landsforeningens budgetvejle
ning til kommunerne.
Rekvireret konsulentbistand honoreres ef
ter en timesats fastsat af KL's bestyrelse
Den udgør pr. 1. jan. 1988 kr. 470,- excl.
moms .
Omlægningen er trådt i kraft den 1. febr,
1988 .

Mandag, d. 7.3.88
Formandens
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Flg. foreninger/organisationer ansøger
om kommunalt tilskud.
a) ASF-Dansk Folkehjælp,Arresø-børnelej r e n .
(ikke ansøgt tidligere.)
b) Ordblindesagen i Frederiksborg Amt.
(9.2.87, afslag)
c) Dansk epilepsiforening.
(10.2.86 kr. 300,00)
d) Foreningen NORDEN, Horns Herred
(ikke ansøgt tidligere)
e ) Landsindsamlingen Etiopien og Mosambique.
(ikke ansøgt tidligere)

MØDET SLUT KL.

Poul Madsen
borgmester.

Dag og år.

Mand., d . 7.3.88

(J*
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

S
J.nr. 26-7-4-/

Boligfonden SDS
I skr. af 13/7 1987 meddele!* Boligstyrelsen, at mai
vil være sindet, at give forhåndstilsagn af 17

</

private andelsboliger på matr. nr, 7 bg NedreBråby by I)råby sogn.

-

Tilsagnet vil tidligst kunne gives i juli kvartal
1987.
Økonomiudvalget den 10. august 1987.
Til efterretning
Byrådssekretariatet, den 30/11-1987.
I skrivelse ag 1/9-87, meddeler bolig
styrelsen, at der gives "forhåndstil
sagn om rentebidrag og reservation på
kvoten for andelsbolibyggeri.
Økonomiudvalget, d. 7.12.1987.
Til efterretning.

Byrådssekr. d. 3. marts 1988.
Ved skr. pr. 2.3.88 fremsender Bolig
fonden SDS indberetningsskema om påbe
gyndelse af opførelse af 17 andels
boliger samt 1 fælleshus på matr. nr.
7BG Neder-Dråby.
Samlet anskaffelsessum udgør
kr. 16.164.313
Bebyggelse udgør:
7
10
1
17

boliger å 95,5 m2
boliger å 94,1 fælleshus å 95,0 m 2
udhuse å 6,0 m2

Påbegyndelse : 1.4.88
Ibrugtagning : 1.2.89
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