JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde
Mandag, den 11 . december 1978 , kl. lU .30

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

:

1.

Forslag til fastsættelse af forældrebeta
lingstaksten for skolepasningsordningen
gældende for regnskabsåret 1979:
Med udgangspunkt i driftsbudgettet for sko
lepasningsordningen for 1979 vil forældrebe
talingen ved de 3 ordninger blive følgende:
Møllegårdsskolen
225 kr. mdl. pr. barn
Sogneskolen
242 kr. mdl. pr. barn
Solbakkeskolen
3o2 kr. mdl. pr. barn
SOCIALUDVALGET den 12.9.1978: Det indstille
at der i lighed med de øvrige daginst. fast
sættes fælles takst for de 3 ordninger med
225 kr. mdl. pr. barn, hvilket indebærer
kommunalt tilskud på 35,86o kr. til udlig
ning af taksterne.
eKOKOIfliUDVALGET, den 25 . september 1978 :
Udsættes til man kender antallet af tilmeldinger
til ordningen
BYRÅDET 27.9.78: Til efterretning.
ØKONOMIUPVALGET 9.10.78:
november 1978.

2.

søger om eftergivelse af

Udsættes til møde i

3.

Vedr. forslag til etablering af en primærkoramunal fællessamling på skolebiblio
teksområdet - herunder indlemmelse af
Sogneskolens tilsyn med AV-materiel undej
skolebiblioteket.
Efter samråd med skolekonsulent Elo Harfc
er Sogneskolens lærerråd anmodet om en uc
talelse til en administrativ løsning.
./. Kopi vedlagt til udvalgsmedlemmerne
til mødet den 1 6 . okt. 1 9 7 8 .
Sekretariatet den l6/lo-78:
Lærerrådet v/ Prank Jørgensen besvarer
udvalgets henvendelse:
” Let af Lem tilsendte forslag til løs
ning af vore problemer vedr. tilsyns
funktionen med skolens AV-udstyr skøn
nes at være acceptabelt.
Lærerrådet håber, at skolens udstyr
snart igen kan udnyttes maksimalt og
anbefaler varmt det skitserede”.
Pinn Hansen anbefaler.
Kulturelt udvalg den 16/lo-78:
Man anmoder fælleslærerrådet om en udta
lelse til sagen.
Sekretariatet den 17/lo-78:
Pælleslærerrådet tilskrevet.
FÆLLSSLÆKERRÅDET 24.lo»78: Anbefales.
Kulturelt udvalg den 3o/lo-78:
Sekretariatet udarbejder et overslag fo:
lønudgiften.
Sekretariatet den 2/11-78:
Porslaget omfatter 4o skoleuger af 23. „
timer ialt 92 o timer i regnskabsåret 19 ' f
Kt.ass. ikke uddannet, løntrin 14, incl,
feriegodtgørelse = kr. 4 o. 429 ,4 o.
Assistent, uddannet, løntrin 17, incl.
feriegodtgørelse = kr. 4 3 .2 1 2 ,4 o.
Kulturelt udvalg den 2o/ll-78:
Let oindstilles med anbefaling til økono
miudvalget og byrådet, at foreslåede ord
ning etableres og at der bevilges ca. kr
5 o.ooo til lønudgifter i regnskabsåret
1979.

Uag og ar:
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Skoleinspektøren på Sogneskolen fremsender for-'
sla g om op re tte lse a f endnu en p e d e ls t illin g
på skolen.
Sagen har været fo re la g t K u ltu re lt udvalg, der
tilbagesender fo ra lsg e t med anmodning om, at
der udarbejdes en fu n ktion sb e skrive lse samt
a t læ rerrår og nævn udtaler s ig på l in ie med
skoleledelsen .

¥i

Lærerrådet ved Sogneskolen 7/11 78 udtaler:
Oa især vedligeh old else a f skolen er ret om
fattende, og da skolen i re a lite te n er uden
pedel i to af skoledagens stærkest belagte
le k tio n e r, fremsendes inspektørens forskag
med anbefaling.
Skole-nævnet
b e falin g.

14/11 78

Fremsender med an-

Kulturelt udvalg den 2o/ll-78:
Under henvisning til skoleinspektørens
funktionsbeskrivelse indstilles det med
anbefaling til økonomiudvalget, at der
ansættes en pedelmedhjælper ved Sogne
skolen snarest.

5^ K-0■
Lærer
Møllegårdskolen, opsiger i skri
velse af 26,11,1978 sin stilling som årsvikar ved
Jægerspris kommunale skolevæsen til fratræden pr,
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1.1.1979,

Kulturelt udvalg den 4 /1 2 - 7 8 :
Lærer
opsigelse accepteres med
virkning fra den 3 1 . dec. 1 9 7 8 .
Økonomiudvalget anmodes om at tage stil
ling til, hvorvidt læreren kan bebo sin
lejebolig (
i) ind
til udgangen af juni måned 1 9 7 9 .

■4

6.

X

A '/ / . 's_

Stillingtagen til fastansættelse af pedelraedhjælper
Møllegårdskolen,
Pgl. er ansat den 15 .9 .197® med 3 » måneders prøve
tid,
SKOLEINSPEKTØREN anbefaler fastansættelse.

Kulturelt udvalg den 4/12-73:
Det indstilles med anbefaling til økonoma
udvalget og byrådet, at pedelmedhjælper
fastansættes på funktio
nærbasis pr, 15. dec, 1978 efter gældende
pedeloverenslcomst •

7.

66
7.

Vedr, H øllegårdskolen - blok B+F
Iflg. byrådsbeslutning skal ovennævnte blokke
opføres samtidig,
I denne forbindelse ønskes stillingtagen til,
om der skal ske fælleslicitation og om der skal
laves fælles byggeregnskab.
Grunden til ovennævnte forespørgsel er bl.a.,
at bogholderiet i budgettet har et område for hver
blok. Disse områder skal slås sammen hvis der
ønskes 1 byggeregnskab samt fælleslicitation.
Endvidere ønskes byrådets afgørelse om licita
tionsform jfr. beslutning af 17.5*1977 om frem
tidige bygge- og anlægsarbejder.
Med hensyn til udgifterne til opførelse af blok
kene B & P, sorn et samlet byggeri henvise til
vedlagte fotokopi af skrivelse pr. 28 .3 .197® fra
ark. Zander Olsen (kopi vedlagt)
I forbindelse med opførelse af blok C er midler
tidigt indrettet hjemkundskabslokale i kantinen,
samt opstillet keramikovn i kælder.
Besparelse på inventar....
M

"

keramikovn...

kr. 134 *5o7>®9
20,000,00
kr. 154 .5o7,8 9

I henhold til arkitektens opstilling af lo.5 .7®
(kopi vedlagt) er anført under inventar og appa
ratur
Blok B

kr. 1.595.ooo,oo

(1980)

Blok F

77o.ooo,oo

(I980)

Ovennævnte priser er udregnet efter prisindeks
pr. 1.1.197® og i ovennævnte er indregnet den
ovenfor nævnte besparelse kr. 154 .5o7,89
Der tillægges 15 i<> for at nå 1980 niveau så
ledes :
Blok B.
Blok F.

kr. 1 .595 «ooo,oo

1 .854 .25 o«oo

77 o.ooo,oo

885 .5oo.00

-

z
Z

y tz

D a g o g ar:

tJiaa nr.
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8.

i

Vedr. ny idrætssal ved Solbakkeskolen.
Kulturelt udvalg den 4/12-78:
Udvalget ansøger om økonomiudvalgets til
ladelse til at påbegynde projekteringen
af den nye idrætssal snarest.

9.

Ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen har
udarbejdet materiale til belysning sf pr
blemstillingen omkring undervisning af
elever fra Kong Frederik den VIIs Stif
telse ved- det kommunale skolevæsen.
Materialet er godkendt af skolelederne.
Bjarne Nielsens initiativ tager sigte på
at belyse for amtsrådet og undervisnings
ministeriet, at det er meget ressourcekri
vende at gennemføre en undervisning, der
tilgodeser omh. elevers skolesituation
på bedst mulige måde.
Det skønnes rimeligt, at der søges om bi
stand fra
a) de indskrivende kommuner
b) amtet
c) undervisningsministeriet
for at kunne opretholde det bedst mulige
undervisningstilbud til omh. elever.
Sekretariatet den 2o/ll-78:
Positiv udtalelse fra fælleslærerrådet
vedlagtSkolekommissionen den 22/11-78:
Det indstilles med anbefaling, at sagen
fremmes,
Kulturelt udvalg den 4/12-78:
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget og byrådet, at materialet
fremsendes over amtsrådet til undervis
ningsministeriet.

&
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10.

Ledende skolebibliotekar Elo Harfot frem
sender oversigt over behovet for bevillin
ger til oprettelse og drift af klassesætog AV-samling til skolebiblioteket på Møl
legårdskolen.
I 1977-priser fremlægges behovet således:
Klassesæt:
1979 - 198o - 1981
kr. 39.ooo pr.år
1982 (normaldrift)
32.ooo
Ialt '
kr.149.ooo
AV^samling:
1979 - 198o - 1981
1982 (normaldrift)
Ialt
(bilag)

kr. 29.ooo pr. å
-

21.000

kr.lo8.ooo

Skoleinspektøren, den 78.ol.26
Anbefales.
Skolenævnet, den 78.o2.ol
Anbefales.
Fremsendes til skolebiblioteksudvalget.
Sekretariatet den 2/11-78:
Da skolebiblioteket ikke var indkaldt
forud for budgetlægningen for 1979 er
ovenstående budgetområde gledet ud ved
budgetlægningen.
Møllegårdskolens behov for regnskabsåret
j 1979 er:
Klassesæt
kr. 39.ooo,AV-samlingen
29.ooo,De indstillede beløb svarer til genneraj snittet for Frederiksborg amt.
Kulturelt udvalg den 2o/ll-78:
Udsættes til mødet den 4. dec. 1978.
Kulturelt udvalg den 4/12-78:
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der ydes en tillægsbevil
ling i regnskabsåret 1979 på kr. 68,ooo,til delvis opbygning af klassesæt og AVsamling under Møllegårdskolens skolebib
liotek med hhv. 39.ooo til-klassesæt og
29.ooo til Av-samling.
Udvalget har truffet beslutning om, at
skolebibliotekernes budgetområder skal
behandles under et sammen skolens total
budget, så der ikke sker forglemmelser
i fremtiden.

Mandag, 11. december 1978
11.

/J

Kignæshallen - Ventilationsanlæg.

Sekretariatet den 23/11-78:
Leth-Nissen fremsender tegnings- og pro
jektmateriale til anlægget i Kignæshallen
Sekretariatet den 23/11-78:
Modtaget projekt og beskrivelse samt
tilbua fra Leth-Nissen,
Kulturelt udvalg den 4/12-78:
Under henvisning til det sidst modtagne
materiale fra L-n Luftteknik indstiller
udvalget til økonomiudvalget og byrådet,
at projekt og tilbud antages til etable
ring i regnskabsåret 1979.
Projektet omfatter et anlæg med en køle
ydelse på 36.000 kcl/h og en varmeydelse
på ca. 60 kv/. Samlet luftmængde på ca.
8.2oo nr/h. Anlægget omfatter 2 aggregate:
så hallens 2 afdelinger kan betjenes ef
fektivt og under hensyntagen til behovets
forskelligheder i hhv. scenedel og gymna
stikdel eller hallen samlet under et,
Kr. 162.6oo,- excl. moms og nødvendige
bygningsarbejder efter installationen.
Det skal bemærkes, at projektets ydeevne
ne er af samme støttelse som det af Dines
Jørgensen & Co., skitserede, men med den
væsentlige forskel, at det andet projekt
kr. 43 o,ooo,- exl, moms.
TEKNOLOGISK INSTITUT er kontaktet og det
oplyses, at en vurdering af projektet lig.
ger uden for instituttets.arbejdsområde.

12.
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Vedr. beværterbevilling til kantinebe
styrer

Politimesteren i Frederikssund fremsen
der andragendet med bemærkning om, at
der intet er at indvende mod det ansøgte
Kulturelt udvalg den 2 o/ll-7 8 :
Det indstilles med anbefaling til kommu
nalbestyrelsen, at der udstedes beværter
bevilling til

%

13.

6

(

Fællesstyrelsen for skolepsykologordningen mellem Skibby og Jægerspris kommuner
har i møde den 3o. nov. 1978 valgt

"

~

Viceborgmester Poul Madsen, Jæ
gerspris, til formand for indevæ
rende valgperiode.
Fremsendes til alm. efterretning for
byrådet.

JL _________________________ ,______________ _
Katr.nr. 8 x, Kyndby by,_________ ______
Fjeren af ovennævnte ejendom
5 fremsender ansøgning om
dækning af udgifter i forbindelse med nødvendig
ekstrafundering p ag.a. blød bund.

15 .
(O

Vedr. Kulhuskroen.
Iflg. aftale fremsender Adv, Leif Erlandsen for
slag til en ny ( moderniseret ) kontrakt vedr.
lejemålet af grunden hvorpå Kulhuskroen er opfert.
Økonomiudvalget anmodes om en udtalelse, om hvorvidt udkastet kan godkendes.
Kommunaldirektøren mener at specielt § 4 vedr.
campingplads bør slettes.

/ £ ___________________

_

fortsat.

IT.
^edr. sa^ om tilbudspligt "Svanholm11,,
Advokat Leif Erlandsen fremsender skrivelse af 13/9

1978 bilagt skr. fra Hrs. Hans Søby af l/9 1978
samt udkast til pantebrev vedr. kommunens overtagel
se af byzonejorden med henblik på udarbejdelse af
et egentlig skødeudkast. Man anmoder om økonomi
udvalgets og byrådets godkendelse«
ØKONOMIUDVALGET, den 23. september 1978 :
(Udkast til pantebrevet godkendes, idet man søger
visse mindre ændringer ( evt. ved senere køb til
•.n mindre kurs)
iøKOKOMIUDVALGET d. 3o* november 1978 :
Leif Erlandsen fremsender ved skr. af 14/11 1978
skødeudkast og pantebrevsudkast til kommunens god
kendelse.
Leif Erlandsen meddeler i skr. af 29/II 1978 , at
rso Hans Søby har godkendt såvel skøde- som pante
brevsudkast.
Spørgsmål om deponering af terminen pr. 11/ 12-78
kr. 145 .138 ,9 o»
ØKONOMIUDVAIOET 30.11.78: Udkasterne godkendes.
Adv«, Leif Erlandsen skr. af 4 /l2 1978 .
Irs. Hans Søby, anmoder om at terminsbeløbene der
forfalder til betaling( første gang 11/12 1978) de
poneret i Privatbankens hovedsæde, Børsgade 4 , i
fabrikant

navn, hvilket kan an

befales af adv. Leif Erlandsen.

Mandag, 11 . december 1978
18.
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Finansministeriets cirkulære af 3 * november
1978 om nyt sikkerhedsregulativ og ny sikker
hedskontrakt vedrørende brugen af terminalsy
stemerne SIP (fase l) og forskudsændringssy
stemet.
Regulativet og kontrakten træder i stedet for
det regulativ og den kontrakt, som tidl, er
vedtaget og underskrevet af byrådet*
Det indstilles, at administrationschef Peter
Sabroe bliver kommunens øverste ansvarlige em
bedsmand for administrationen af regulativets
bestemmelser og for kontrollen med dets over
holdelse i kommunen samt at skatteinspektør
Otto Christensen fungerer som øverste sikker
hedsansvarlige i administrationschefens fravær«

IX

19 .

Vedr, institutionernes indkøb af rengøring!
artikler:
Børnehaverne har på et møde den 2.11,78
rejst spørgsmålet om anvendelse af rengø
ringsartikler i institutionerne, idet man
henviser til økonomiudvalgets afgørelse om
at alle rengøringsartikler skal indkøbes
hos fa. Olf Stadsing A/S. Man fremfører at
Stadsingg rengøringsartikler er uøkonomiske
SOCIALUDVALGET den 14.11.1978: Oversendes
til økonomiudvalget.

20.
Rengøringsmidler,

lo
fy

\

Henvendelse fra rengøringspersonale på sogneskolen
Femhøj skole og Kignæshallen om tilladelse til at
benytte rengøringsmidler fra Fa. Kemol, istedet
for som tidligere bestemt af Økonomiudvalget fra
Fa. Stadsing«

'

21.
Vedr, indkøb af nyt registreringsudstyr.
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Som vedtaget i økonomiudvalget har borgmester,
kommunaldirektør samt personale i bogholderiet
set på forskellige registreringskasseapparater*
Udgifter til de fabrikater man mener vil være
relevante er:
1 . PDA (Denmark Data Automation A/S)
1 registreringsplads med
regneenhed på 32 K-bytes ..... kr.
148 .ooo
Remitering (incl. ekstra tryksted
36.000
it
Programmel ...............
kr.
214.000
+ kursændringer ...anslået.____ " + & 9.000
kr.
223.000
11
Moms 2o ,25 $ .............
45.000
268.000

39.000

Årlig serviceudgift ......

2 . DATASAAB
1 registreringsplads med
regneenhed på 64 K-bytes ..
210.000
Remitering (incl. skærm og skriver)
62.000
11
Programmel ...............
36.000
kr.
308.000
Kursændringer .....anslået « •«« ti .i. t 7*000
kr.
301.000
11
Moms 2 o,25$ ........... .
61.000
kr.
362.000
Årlige serviceudgifter .... ....kr.

35.000

Herudover må man påregne at der fra Kommunedata
gives "grønt lys" for decentral printning af
diverse output, hvilket i løbet af det næste
år kræver en ny skriver som koster omkring
kr. 40.000
Efter evt. anskaffelse af ovennævnte udstyr kan
følgende foretages:
Vedr. PDA
Daglig opdatering i Kommunedata.
Automatisk udskrivning af check/giro(Straksremite:
(Tekstbehandlingsudstyr kan tilsluttes for ca.
kr. 12o.ooo)
Vedr. Datasaab
Daglig opdatering i Kommunedata.
Automatisk udskrivning af check/giro(Venteremiter
d.v.s. at et bilag indslås straks, men betales
automatisk først f.eks 1 md. efter)
Herudover er der maskinkapacitet til evt. frem=
tidig tekstbehandling i en hvilken som helst
afdeling.
I forbindelse med installation af
der påregnes en udgift til
Kabler m.v........... ca. kr.
ombygning, skranke ... " ".
kr.

ovennævnte må

12 .000
13.000
25.000

I budget er der for 1978 afsat kr. 15o«ooo og i
1979 kr. 157 »7oo. Ved et evt. køb samt ved deling
af udgiften på årene 1978 og 1979 vil der for
fortsættes....

1 1

fortsat,
1979 mangle en tillægsbevilling på:
Ved køb af DDA ..............

22.5oo

Ved køb af Standsaab .......

86.500

Ogtil driftsudgifter i 1979 •..kr.

15.000

Hvis der gives tilladelse til køb af ovennævnte
anmodes der også om tilladelse til forsøgsvis
at ændre kassefunktionen fra 2 M/K-betjening til
1 M/K-betjening.
Bogholderiet anbefaler køb af DBA, da dette
fabrikat virker mere forbrugervenligt ligesom
maskinkapaciteten er tilstrækkelig til nuværende
behov«
Mulighed for at "Tekstbehandling” kommer på tale
skal dog ikke udelukkes«

Ø i,

/

Indenrigsministeriets cirkulære af j / l l 1978 vedr„
databeskyttelse for terminalsystemerne SIP (fase l)
eg forskudsændringssystemet (TP-skat),

Jet er en betingelse for anvendelse af de 2 termi
nalsystemer efter den 1. februar 1979» at kommunal
bestyrelsen forinden har vedtaget det ny sikkerheds
regulativ og indgået den ny sikkerhedskorntrakt med
Kommunedata I-S,
likkerhedskontrakten fremsendes fra Kommunedata i/S.

likkerheasregulativet er blevet gennemgået af ^edergruppen, og man vedlægger forslag til byrådets god
kendelse af de sikkerhedsautorisationer der formenes
=t være dækkende for sikkerhedssystemet.

21^

0

(

Arbejdstilsynet fremsender vejledning om virksom
hedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.
Kommunalbestyrelsen skal sørge for at der indenfor
for de enkelte arbejdsområder udpeges en repræsen
tant fra arbejdsgiver og en repræsentant for med
arbejdere.

J

2k . $Q/

Skatteforvaltningen indstiller, at lejekontrakt
vedrørende fotokopieringsmaskine med Rank Xerox
opsiges med kontraktligt varsel og at der indgås
en leasingaftale over 60 mdr. med firmaet A/S
Erik Nielsen, kontormaskiner.
Den månedlige udgift vil være uforandret, men
den tilbudte kopimaskine, som har været afprø
vet i skatteforvaltningen i 8 dage, er teknisk
og driftsmæssigt bedre.

é
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Jægerspris Rådhus, udvidelse.
Forelæggelse af projekt og tidsplan vedrøren
de opførelse af tilbygning til Ja’gerspris
Rådhus.

26. cjyj

'

4.

Ansøgning om ansættelse af løs timelønnet
medhjælp i skatteforvaltningen i lignings
perioden 1979*

^4-

27 .

V}

Personaleklubben
Man ansøger om betaling af deltagergebyr til "Sekskommuner"turnering i fodbold 2 hold a loo,- kr.

S

ialt 2oo,~ kr.

28.

4'

HK klubben.
Man anmoder udvalget om en forhandling vedr. ansøg'
ning fra
til overassistent.

om oprykning fra assistent

30.

/

Vedr, lån og kommunegarant i til beboer indskud til lejlighederne i MølTeparken:
I h.t. lov om boligbyggeri af 12.1,1978
kan kommunalbestyrelsen i h.t. lovens § 7?
yde lån til beboerindskud såfremt ansøge
rens husstandsindkomst ved indflytningen
ikke overstiger p.t. 44.ooo kr. Lån kan
ikke ydes, hvis lånsøgeren efter kommunal
bestyrelsens samlede vurdering af hans økonomiske og personlige forhold ikke har
behov for lånet. Endvidere kan ydelse af
lån afslås, hvis der foreligger sådanne
omstændigheder, at kommunalbestyrelsen kur
ne afslå" at yde boligsikring. Foreligger
der ikke omstændigheder som nævnt, påhvile
det kommunalbestyrelsen at yde lån.
Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år. Hei
efter tilbagebetales lånet i løbet af lo
år og forrentes med 6,5 % af den til en
hver tid værende restgæld.
Lånene er under alle omstændigheder rente
og afdragsfri sålænge låntageren modtager
boligsikring efter §§ 3 og 3 a i lov om
boligsikring eller modtager boligydelse.
Til boligtagere, der ikke er omfattet af
ovennævnte betingelser i § 78 kan kommu
nalbestyrelsen yde lån eller med tilsyns
myndighedens samtykke garantere for lån
til betaling af beboerindskud i dej omfanc
indskuddet overstiger 15 kr. pr. m brut
toetageareal. Har boligtageren mindst 2
børn, eller modtager han boligsikring ef
ter §§ 3 og 3 a i lov om boligsikring, kar
lånet eller garantien for lånet omfatte
hele indskuddet. Det samme gælder hvis
låntageren modtager boligydelse.
Lån eller garanterede lån skal tilbagebe
tales i løbet af højst lo år.
Der anmodes om byrådets stillingtagen til
hvorvidt administartionen af ovennævnte
område i lighed med boligsikringssagerne
skal henlægges til det sociale udvalg.
Endvidere anmodes byrådet om at tage stil
ling, hvorvidt de i § 81 anførte lån skal
ydes af kommunalbestyrelsen eller om der
skal indgås aftale med pengeinstitut, hvo]
til kommunen garanterer.
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