JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde
mandag, den 10 . marts 1980 , kl. 15.00

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

:

1.

søger.om henstand med betalingen af restskatten

søger om eftergivelse af restskat

3.

søger om eftergivelse af restskat,

4.
Indenrigsministeriets skr, af 26/2 1980 vedr,, bud
pot I93o, herunder ydelse af tillægsbevillinger.

Ministeriet henstiller til kommuner og amtskommunes
at den i budgettet anførte flerårige økonomiske
planlægning, således a,t kommunalbestyrelser ikke
meddeler tillægsbevillinger, der forøger udgiftern«
udover de bekøb, der er forudsat afholdt i budget
tet for 1980 . Dette indebærer, at tillægsbevillinger kun bør gives i det omfang, der gennemføres
besparelser af mindst tilsvarende størrelse*

5.

'G

Tillægsbevilling - Kult« udvalg
På grund af JcP/o stigning i elevtakster i forbinde
med rejseaktivitet, søges om følgende tillægs
bevilling:
Møllegårdskolen ........ kr.
2o.000,00
S o g n e s k o l e n ............ 11
4o.ooo,oo
kr«
60.000,00
der samlede beløb fore
slår Kult. udv. jfr. møde
den 18.2.80, afholdt over
60.000,00
konto for l æ r e r l ø n ..... "
kr.
0,00
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Vedr, forrentning o£ afskrivning af Bakkegårdens
børnehave.________________________________________
'Jnder henvisning til socialm. cirk. af 8 .6.79 §1
samt soem. cirk. af 2 7 .1 2 .7 6 pkt. 28 bedes der
taget stilling til afskrivningsperiodens længde.

198 o
19 8 1
1982

afskr +
forrent
477.2o4
460 .II8
443.032

1985

39 1.776

195*888

Alternativ 2 - 2o år
198o
1981
1982
1985

452.036
439.322
426.6o7

226 .0I8
219,661
213.3o3

388.466

19 4 .2 3 3

Alterna.tiv 3 - 3o år
198o
1981
1982

422.774
4H.455

406.136

203.068

1985

3 8 1 .1 7 8

190.589

Alternativ 1 - 15 år

refusion

238 .6o 2
2 3 o.o 5 9

2 2 1 .5 1 6

•

211.387
2 o7.227

.
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Vedr« selvstændig specialarbejderskole i Frederiks
borg amtskommune.
Kommuneforeningen i Frederiksborg amt fremsender skr
af 12/2 1980 vedr, ovennævnte, å&et bestyrelsen an
moder kommunen om at medvirke til tilvejebringelse
af en egenkapital på kr, 9oo.ooo,~, svarende til
ca.

kr. pr, indbygger.

Etableringsudgifterne med indkøb af inventar m.v.
er beregnet til ca. 6,080.000,- kr.

8.

De gamles hjem i Skibby.
Orientering om de på embedsmandsplan førte for
handlinger vedr. Skibby kommunes overtagelse åf
den Jægerspris kommune tilhørende andel i ovennævnhjem.
ØKONOMIUDVALGET 10 .12 .79 ;
til byrådet.
BYRÅDET 18 .12 .79 :

Forslaget godkendes,

Godkendes.

Fremsendt skr. d. 28/12 1979 med meddelelse om
byrådets godkendelse til Skibby byråd.
Sagen skal tages op til 2. behandling i byrådet,man har meddelt Skibby byråd, at såfremt man der
fra kan godkende forslaget, skal tilsynsrådets
godkendelse indhentes,
ØKONOMIUDVALGET 7 .1 .80 : Til efterretning. Oversen
des til 2. behandling.
BYRÅDET 15 .1 .80 :

Godkendes ved 2 . behandling.

SKIBDY KOMMUNE.
I skrivelse af 2o/2 1980 meddeler Skibby byråd, at
rr.an i møde d. 13 / 2 1980 har vedtaget, før endelig
afgørelse træffes, at lade Statsskat.tedirektoratet
vurdere ejendommen,

9.
Særforsorgens udlægning:
Socialudvalget nedsatte i april 1979 en
arbejdsgruppe, der skulle vurdere konse
—r
j
kvenserne af særforsorgens udlægning i Jæ 'U å ’
gerspris kommune. Arbejdsgruppen har udar
bejdet notat. Notatet udleveres til mødet 3-/(/
den 1 2 .2 .8o.
Notatet indeholder følgende spørgsmål.
1.. Beskrivelse af opgavefordelingen efter
1. januar 198o.
2. Beskrivelse af klientgrundlaget.
3. Skolepsykologisk Rådgivnings behov for
personale.
4. Socialforvaltningens behov for psyko
logisk bistand.
5. Socialforvaltningens behov for ansæt
telse af pædagogisk konsulent.
6 . Forslag til støttepædagogkorps.
7. Forslag til fremtidig samarbejdsmodel
mellem skole- og socialområdet, herun
der nedsættelse af et koordinerings
udvalg.
SOCIALUDVALGET den 12.2.198o: Til efterret
ning. Medtages på næste udvalgsmøde.
SOCIALUDVALGET den 26 .2.198 0 :
ad pkt. 3 + 4 : Socialudvalget kan anbefale
at socialforvaltningens behov for psykolog
bistand rekvireres fra Skolepsykologisk Rå
givning og det kan derfor anbefales at der
ansættes yderligere 1 klinisk psykolog Un
der fællesstyrelsen mellem Jægerspris og
Skibby kommuner.
ad pkt. 5: Det anbefales at der,i en prøv
periode på \ år, pr. 1.7.198o ansættes en
pædagogisk konsulent, såfremtder er budget
mæssig dækning i 198o på det rammebeløb,
der er afsat til særforsorgens udlægning.
ad pkt. 6 .
Det anbefales at man søger oprettet et stø
tepædagogkorps med foreløbig 6 uddannede pdagoger.
ad pkt. 7.
Det anbefales at der nedsættes et koordi
neringsudvalg med en sammensætning som an<ført i rapporten.
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lo. Tf.
Vandanalyse«
Embedslægen fremsender analyse fri
B e m . : Usædvanlig højt nitrat- og fosfatindhold,
samt en del bakterier.

i

5.2.8o: Der nedlæggés forbud mod anvendelse af
vand fra brønden til husholdning, idet
vandet er stærkt forurenet.
Ejeren af vandforsyningen anmodes om selv
at undersøge mulighederne for anden vand
forsyning, idet man dog må gøre opmærk
som på, at en ny boring sandsynligvis
vil være uegnet.

13.2*198o: Aftalt med
at denne
giver møde med Teknisk udvalg torsdag
den 28.2.198o kl 17oo

28 .2 .8 o;

erklærer sig overfor
udvalget indforstået med at betale til
slutningsgebyr til Femhøj Vandværk, og
tilslutte ejendommen, når vandforsynin
gen er etableret af kommunen.
Det anbefales overfor økonomiudvalget, at
der anvendes kr. 26.000,- excl. moms til
etablering af vandforsyningen.

11.
Kloak syd/spildevandsplan.
I forbindelse med Miljøstyrelsens skrivelse af
6.7.1979 vedtog byrådet i sit møde den 18.9.1979
at afvente en indstilling fra Teknisk udvalg om
mulighederne for kloakering uden for de i samme
skrivelse nævnte sommerhusområder.
Teknisk udvalg har herefter undersøgt muligheder
ne for en samlet kloakering af sommerhusområdet
henhørende under byplanvedtægt nr. 3 i Gerlev nær
mere betegnet som matr.nr, 6 F af Tørslev og matr.
nr. 6 I af Gerlev.
Det har i den forbindelse ikke været muligt at op
nå Hovedstadsrådets godkendelse af at betragte de'nævnte områder som et samlet område set rent kloa
keringsmæssigt , idet matr.nr. 6 F af Tørslev i den
oprindelige tidsfølgeplan var forudsat kloakeret
efter 1985*
For at få ændret denne tidsfølgeplan kræves der
udarbejdet et tillæg til spildevandsplan, og hvis
godkendelse i øvrigt skal følge samme procedure
som godkendelse af en egentlig spildevandsplan.
Teknisk udvalg finder ingen anledning til at sæt
te denne omfattende og tidskrævende procedure igang henset til fristen 1.1.1981 for indsendelsen
af den af sommerhusejerne udarbejdede redegørelse
omkring mulighederne for nedsivning.

fortsættes

fortsat.
Teknisk udvalg har den 28 .2 .198o ført forhandling
med udstykkerne i sommerhusområdet i Gerlev/Tørslev, og her foreholdt den den samlede problema
tik, og som i øvrigt indebærer, at den her omhand
lede udstykning må afvente det endelige udfald af
spildevandsplanen*
Således foranlediget indstiller Teknisk udvalg
til byrådet, at alle overvejelser omkring en klo
akering ref* til Miljøstyrelsens skrivelse af 6*7*
1979 udsættes til 1*4*1981 (subsidiært 1.1.1981).

TEKjjlSK FORVALTNING^
Foranlediget af ny overenskomst, gældende fra
1.april 1979, har Materialgårdens tillidsmand frem
sat ønske om, at de arbejdsmænd der i dag aflønnes
efter skalatrin 8 og 9 hæves til skalatrin lo jfr.
overenskomstens § 1 stk. 5.
På grundlag af de her fremsatte oplysninger anses
følgende fire ansatte at være kvalificeret til
oprykning:

4.3.190o:
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at sager
1 fremsendes til lønudvalget med anbefaling.

131 Å7 l/.

^

Notat til Kulturelt udvalg vedrørende
svar på en skadesanmeldelse, nr.
52.7225511-015 (Et par benklæder, der er
blevet beskadiget i en undervisningstime
på Sogneskolen)
Det af forsikringsselskabet afgivne svar
k@n efter min opfattelse læses på to må
der, hvilket har givet anledning til
tvivl.
Som følge af ønsket om, at lignende til
fælde behandles ens, bedes kulturelt
udsalg tage stilling til, hvilket af
følgende to fortolkninger, der er den
gældende:
1) Hvem skal dække selvrisikoen på en
forsikring, der er tegnet af kommunen?
Er det kommunen eller forældrene?
2) Såfremt forældrene bærer selvrisikoen
er påtegningen fra bogholderiet korrekt.
Men er dette tilfældet?
Kulturelt udvalg den 3/3~8o:
Det indstilles til økonomiudvalgets ac
cept, at Jægerspris kommune påtager sig
selvrisikoen i de skadesager, hvor den
af kommunen tegnede police kommer til
anvendelse for udbetaling af erstatning.

1
14.

ledende skoleinspektør Finn Hansen medde
ler i skrivelse af den 5/2-8o, at der i
de vejledende timeplaner vil blive til
lagt en 3. time i faget idræt på 4. og 5.
klassetrin.
Ønsker man at fastholde timetallene i de
øvrige fag på de berørte klassetrin, vil
4. klasse få 25 ugentlige timer (lovens
max.) mens 5. klassetrin, der allerede nu
har opnået
, overskrider lovens be
stemmelser med 1 ugentlig time.
Spørgsmålet har været forelagt fælleslæ
rerrådet, der indstiller, at faget kri
stendom fra 1. aug. 198o nedskæres med 1
ugentlig time imod hidtil 2, hvorved der
åbnes mulighed for at 5. klassetrin kan
få 3 ugentlige idrætstimer og samtidig
holde sig inden for de lovbundne rammer.
Skolekommissionen den 27/2-8o:
Fælleslærerrådets forslag fremsendes med
anbefaling.
Kulturelt udvalg den 3/3-8o:
Fremsendes til byrådet med anbefaling.

15.
Lærer ved Møllegårdskolen,
ansøger i skrivelse af den 2 2 . jan. 1 9 8 o
om tjenestefrihed for skoleåret 1 9 8 o/8 1 ,
arbejde i by rå'
det, nerunaer især sit nverv som. formand
for det sociale udvalg.
Skoleinspektøren den 3o/l-8o:
Ansøgningen anbefales.

Skolenævnet den 26/2-8 0 :
Fremsendes med anbefaling.
Skolekommissionen den 27/2-8o:
Fremsendes med anbefaling.
Sekretariatet den 28/2-8o:
Undervisningsministeriets cirkulære af
22. juni 1976 § 18:
Tilladelse til tjenestefrihed og nedsat
tjenestetid meddeles af kommunalbestyrel
sen.
Bekendtgørelse nr. 215 af 31. maj 1972:§(
I medfør af § 58 stk. 4 i lov om tjenest
mænd i staten, folkeskolen og folkekirke]
og § 4 stk. 5 i lov om yjenestemandspens;
on er det med lønningsrådets tilslutning
bestemt, at den tid, i hvilken en tjene
stemand har tjenestefrihed eller udfører
tjeneste med nedsat tjenestetid for at
11 varetage ombud eller hverv som nævnt i §
1 i eller for at bestride hverv som medlem
af folketinget, medregnes i lønanciennit<
ten og i pensionsalderen.
Kulturelt udvalg den 3/3-8o:
Fremsendes til byrådet med anbefaling.
1

Udvalgsmedlem Gunnar Dam tager forbehold
for sin beslutning.

D ia a nr.

uag og ar:

Mandag, 10 . marts 1980
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Pedelmedhjælper
pt. Sog / L
neskolen ansøger om oprykning til skala
trin lo pr. den 1 . jan. 1 9 8 o.
Pgl. henviser til Kommunernes Landsfore
nings ckl.skr. af den 18. sept. 1979 ang.
fornyelse af overenskomsten vedr. arbejdsmænd og specialarbejdere pr. den 1 . april
1979.
Ad § 3, stk. 5: Bestemmelsen er ny og til
sigter - med virkning fra
1 . jan. 1 9 8 o - at forbedre
kommunernes muligheder for at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft til specielle
arbe jdsområder.
F.s.v. angår allerede ansatte, der er ansa
te inden for de nævnte specielle arbejdsom
råder, er det aftalt, at arbejdsmænd, som
er aflønnet på skalatrin 8 eller 9 , og som
er ansat til de beskrevne arbejdsopgaver,
oprykkes til skalatrin lo pr. den 1 . jan.
1 9 8 0, såfremt de kan præstere den fornødne
dokumentation.
Tvivlsspørgsmål vedr. denne bestemmelse
skal forelægges K.L.
Sekretariatet den lo/l-8 o:
er indplaceret på skala
trin 8 .
K.L. v/Sindahl oplyser på telefonisk fore
spørgsel, at evt. oprykning til skalatrin
lo skal forelægges lønudvalget.
Pgl. er aflønnet efter pedeloverenskomsten
der lønmæssigt er sammenfaldende med ar
bejdsmandsoverenskomsten.
Kulturelt udvalg den 14/l-8o:
Det indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget at pedelmedhjælperne
1)
- Sogneskolen
2)
- Møllegårdskolen
oprykkes til skalatrin lo med virkning fra
den 1 . jan. 1 9 8 o .
Det skal bemærkes, at begge pedeller efter
udvalgets skøn bestrider arbejdsopgaver,
der kan berettige dem til oprykningen.
Der henvises iøvrigt til den fornyede 0verenskomst vedr. arbejdsmænd og special
arbejdere.
Pr. I/I-8 0 skalatrin 8 kr.
I/I-8 0
lo excl. feriegodtgørelse og tillæg.
ØKONOMIUDVALGET 11 .2 .80 :
BYRÅDET 19 .2 .80 :

915
Formandens
initialer:

Anbefales.

Anbefales til lønudvalget.

S ekretariatet den 27/2-8 0 :
Kommunernes Landsforening v/ Bent Erik
fortsættes....

—
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/

c
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m

fortsat.

Semidt oplyser på telefonisk forespørgsel
at det er loo% umuligt for pedelmedh jælp<
re at komme i betragtning. Ordningen om
fatter alene kommunale arbejdsmænd ved
kommunens bygge- og anlægsvirksomhed og
som før deres ansættelse ved kommunen ha:
arbejdet som fører af store jordbearbejd
ningsmaskiner, kraner eller lastbiler o/
5 tons.
Pgl. fraråder fremsendelse af sagen, når
svaret er et klart NEJ. Der vil gå en
ventetid på ikke under 6 mdr. og KL er v
at drukne i sager i forvejen desangående
KL tilskrevet d.d.

m
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Kursus om "Administration af lov om fritidsunder
visning m.v." 1-11.
, sekretariatet, ansøger om tilladel
se til at deltage i ovennævnte kursus i tiderne:
1 , del 18 .5 . - 23 .5 . og 2 . del 7 .9 . - 10 .9 . på
Den kommunale Højskole i Grenå.
Kursusplan vedlægges.

Sekretariatet den 27/2-8o:
let indstilles m o d anbefaling, at kommune
assistent
bevilges det an
søgte kursus.
Anbefalingen er bl.a, begrundet i, at dei
bør være 2 medarbejdere i sekretariatet,
der har den fornødne uddannelse vedr. adn
af fritidsundervisningen.

18 .
Danmarks Forvaltningshøjskole,
I 5kr. af 27/2 198o henstiller skolen, at der give
eleverne der i I980/8I tager Forvaltningsfaglig
afgangseksamen yderligere 2 ugers tjenestefrihed,
idet man i modsætning til tidligere har været af5X 2

ugers opholdskursus, men i år afholder disse

kursus som 5 X 2
visning,

ugers sammenhængende dagsunder-

L/ay uy a f ;

Mandag, 10 . marts 1980
Formandens
initialer;

y<CLOiM.
i
socialforvaltningens dag
pengegruppe, meddeler i skrivelse af 1.2.
198o at hun forventer fødsel primo august
198o. Samtidig søges om nedsat arbejdstid
til 2o timer ugl. fra endt barselsorlov
ca. 1. november 198o.
SOCIALINSPEKTØREN til efterretning. Der
anmodes om godkendelse af vikaransættel
se under barselsorloven.
Ansøgning om deltidsansættelse kan anbefa
les udfra vedlagte arbejdsdelings- og arbejdstidsfo^delingsplan.
12 1

T
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20 .

f CsU h U ,( / fl4 ■

Opnormering af 1 stilling til ligningsrevisor.
Jfr. Landsforeningens skrivelse af 5 . 2 .Qo jour. nr.
1 o 2- o 622-63 er stillingen godkendt pr. 1 .4 .79 *
På grund af Landsforeningens sene behandling
viser det sig, at der for perioden 1.4.79 til
3I.I.80 er udbetalt kr. 3*9o5>7c> formeget..
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om
beløbet skal tilbagebetales.

21.
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Følgende foreninger og institutioner ansøger
om tilskud:
a. Det grundviske Soldaterarbejde
b. Danske Folkedansere, Frederiksborg amt
c. Foreningen for spastisk lammede
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