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Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde
Mandag,

d.

9 .

ja n u a r

1989,

kl

1 3 .0 0

på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende
DAGSORDEN
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Forbruget af likvide aktiver 1988 vil frem
til afslutning af suplementsperiodens udløb
blive større. Forholdet mellem kassebeholdning
og fonde vil også ændres i forbindelse med
regnskabsafslutning.
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BUDGETLÆGNING FOR BUDGETÅRET 1990

^

Der ønskes en generel drøftelse af budget
lægningsproceduren for budgetåret 1990,
jvf. oplæg fra Kommunernes Landsforening.
Endvidere ønskes godkendelse af tidsplan.
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jour.nr.04010605

$

Budget 1989.
Plejehjemmet DE TRE EGE.
En arbejdsgruppe bestående af ledelses
- og medarbejderrepræsentanter på piejehjemmet De Tre Ege fremsender for
slag til budgetreduktion. Arbejdsgrup
pen er blevet bistået i deres arbejde
af konsulenter fra Kommunernes Lands
forening Palle Rasmussen og Per Ullerichs. •
Man fremsender forslaget til nedskæ
ringer af plejehjemmets driftsudgifter
med ialt kr. 1.045.
Besparelsesforeslaget fordeler sig som
følger:
Lønkonti
800.000
Øvrige personaleudgifter
65.000
Øvrige driftsbudget_______ 180.000
Ialt
1.045.000
Det bemærkes, at arbejdsgruppen har
formuleret et besparelsesforslag på
ca. 45.000 mere end man har anmoder
plejehjemmet om.
Arbejdsgruppen foreslår derfor, at det
beløb i besparelse, der overstiger
l.mill kr. tilbageføres til plejehjem
mets drift med det formål at supplere
og ajourføre personalets uddannelse.
Omstruktureringer som nærværende bespa
relsesforslag indebærer, samt ændrin
ger i ældreplejen i de kommende år gi
ver et stort behov for videreuddannel
se.
Socialforvaltningen den 30.12.1988:
Socialinspektøren indstiller til øko
nomiudvalget, at forslag til budget
reduktion godkendes. Det bemærkes, at
forvaltningen finder, at arbejdsgrup
pen har udført et stort og krævende
arbejde på en særdeles og velkvalifi
ceret og dygtig måde.
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Dag og år:

Mand

m

jour.nr. 05251101
opg.n. bleer

li> .

cVedr. bleer 1 dagplejen
S i

Forvaltningen og dagplejeledelsen har
i disse sparetider påny drøftet kom
munens service m.h.t. bleer i dagple
jen. Drøftelserne har gået på, om man
evt. fremover kun skal yde alm. bleer,
medens forældrene til allergibørn selv
må medbringe special bleer i dagple
jen.
Det sparede beløb ved T- og allergi
bleer kunne eksempelvis anvendes til at hæve de børnebestemte beløb, såle
des, at dagplejen havde flere penge
til beskæftigelsesmaterialer. Der kun
ne måske samtidig blive råd til,at le
je cykler hos Jalsøe hele året rundt,
fremfor de tilbageleveres i perioden
d. 1.11. - 1.4.
Bleudgiften i dagplejen beløber sig
årlig til ca. loo- llo.ooo kr. incl.
moms, hvoraf 55 % af udgiften går til
de dyre T - og allergibleer, svarende
til 5o-6o.ooo kr. Heri skal naturligt
fratrækkes den udgift, der vil være
til de alm.bleer, når T- og allergi
bleerne falder bort. Denne udgift sæt
tes skønsmæssigt til ca. lo.ooo kr.
Hvis dagplejen kunne anvende de 5o60.000 kr.til beskæft.materialer m.v.,
vil dette betyde ved 2o5 børn, at de
børnebestemte beløb vil blive hævet
med ca. 22o kr. pr.barn pr. år.
Med de 22o kr. ekstra pr. barn vil det
samlet beløb pr.barn i dagplejen kunne
hæves fra 562,lo kr. årlig til 782, lo
kr..Til sammenligning har børn i in
stitutionerne 1.316,75 kr. pr. barn
pr. barn excl. forplejning.
Priser på bleer idag er følgende:
alm.bleer pr. stk.
T- bleer pr. stk.
allergibl.pr. stk.

o,71 kr.
1,95 kr.
2,21 kr.

Socialforvaltningen skal med bagrund i
ovenstående gennemgang anmode social
udvalgets stillingtagen til, om man
fortsat ønsker at fastholde serviceni
veauet med bleer, eller om man vil
ændre dette til fordel for et højere
beløb pr. barn i dagplejen.
fortsættes

fortsat.. .

side 2

13.12.88 socialudvalget
Oversendes til økonomiudvalget med
anbefaling af, at der fremover kun
ydes alm. bleer. Besparelsen på bleer
benyttes til forhøjelse af beskæfti
gelsesmaterialer.
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Vedr. Kragebakkens udvidelse.
I forbindelse med etableringen af bør
nehavegruppe på 20 børn på institutio
nen Kragebakken har institutionsleder
Torben Olsen iflg. anmodning fra for
valtningen fremsendt en bekrivelse af
de ombygninger, man mener der skal ud
føres for at lokalerne kan gøres brug
bare til 20 børnehavebørn.
Teknisk forvaltning ved Hans Erik Jen
sen har fremsendt økonomisk overslag
vedr. de foreslåede ændringer.
Udgiften til ændringerne andrager
følgende:
murerarbejde
tømrer- snedker arb.
el arbejde
smedearbejde
malerarbej de
blikarbej de
udendørsarbej de
+ moms 22 %
Overslag ca.
Ovennævnte er excl
og omkostninger.

kr. 27.000
- 120.000
5.000
42.000
28.000
5.000
4.000
kr.231.000
50.000
kr.281.000
inventar

13.12.1988 socialudvalget
Oversendes til økonomiudvalget med an
modning om overførsel og frigivelse af
beløb til ombygning af børnehaveklasse
til børnehavepladser.

Dag og ar:

J.nr. 80-1-1-8

Mand.

72*

Skovsognets v a n d v æ r k .

I forbindelse med salg af ejendommen
matr.nr. 11 HC af Bakkegårde, beliggende
Runestien 2 B blev der rejst tvivl om
beliggenhed af stophane.
Inden salg bestod den samlede ejendom af
matr.nr. 11 HC og 11 BV af Bakkegårde og
hvor det i terrænet var uhyre vanskeligt
at lokalisere skellet.
Desværre blev 11 HC af Bakkegårde solgt
uden stophane, medens 11 BV af Bakke
gårde efter landinspektør opmåling hav
de stophane.
Kathe Jørgensen fremsender nu ansøgning
om fritagelse af indbetaling for vandtil
slutningsafgift på matr.nr. 11 HC af Bak
kegårde - mod at hun selv afholder alle
udgifter i forbindelse med indlæggelse
af manglende stophane på omhandlede ej
endom.
28.12.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man ikke kan anbefale det ansøgte.
Der må indbetales sædvanlig vandtilslutninqsafqift
hvorefter kommunen vil foranledige stik indlagt.

7.

J.nr. 63-3

Overslag på renovering af efterklaringstank. Jægerspris renseanlæg.
I henhold til aftale, fremsender Fa.
Kr ug er oversla g på renovering af rikværk,
balustre og skumkanter på efterklarings-^
tanken på Jægerspris renseanlæg.

Overslaget omfatter udskiftning af eks.
galvaniserede skumkanter til rustfrie
kanter, udskiftning af samtlige balustre
og beslag, ny bolte og lasker.
Materialerne til ovennævnte vil over
slagsmæssig beløbe sig til ca. kr.
27.500.00.
Montering er anslået til ca. kr.
17.000.
00, men hvis kommunen kan stille
medhjælp til rådighed under arbejdets
udførelse, kan dette beløb reduceres
med ca. kr. 6-7.000,00.
I overslaget er ikke medregnet nedpumpning af tanken eller rengøring af samme.
28.12.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

Økonomisk forvaltning d. 2/1-89:
Udgiften afholdes indenfor 1989 budgettet.

9.1.89
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J. n r . 63-3

Jægerspris renseanlæg, flowmåling.
Med henvisning til Frederiksborg Amts
skrivelse af 3. oktober 1988 vedrørende
omlægning af prøvetagningsprogrammet
<=
fremsender Fa. Dines Jørgensen & Co. til
bud fra I. Kriiger A/S på levering og mon
tage af udstyr i henhold til Amtets krav.
på ovennævnte renseanlæg.
Tilbudet er dog uden gravearbejde med
hensyn til kabellægning fra eltavlen og
ud til afløbet, ialt ca. 50 m, hvilket
incl. evt. uforudselige udgifter over
slagsmæssigt kan sættes til kr. 6.500,excl. moms.
Den samlede udgift vil således blive ca.
kr. 110.000,- excl. moms. Man anbefaler
at acceptere tilbudet fra I. Kriiger A/S
til udførelse.
Det skal bemærkes, at Tørslev rensean
læg på nuværende tidspunkt er udstyret
med flowproportional udtagning.

28.12.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

Økonomisk forvaltning d. 2/1-89:
Udgiften afholdes indenfor 1989-budgettet.
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J.nr. 77-4-7/18

Grundejerforening STRANDKÆRGÅRD.
Grundejerforeningen fremsender skrivelse
af 16. september 1988, hvori man ansøger
om, at Dråbyvej må blive optaget som
kommualvej.
Spørgsmålet er blevet aktuelt her på
sidste qua kloakarbejdet i området, hvor
vejen ikke alene har været udsat for
gravearbejde, men også ekstra belastet
af kørsel med endog meget tunge maskiner,
hvilket ikke har været til gavn for vej
kvaliteten. Hovedparten af denne kørsel
har vel at mærke været grundejerforningen uvedkommende, idet entreprenørerne har
benyttet Dråbyvej som kørevej til de syd
ligere liggende grundejerforeninger,
ligesom de har benyttet stikveje for "at
komme til oplagspladsen på strandarealet,
med synlige spor på disse til følge. Hvac
sidstnævnte angår afventer man naturlig
vis retablering før yderligere kan an
føres dette vedrørende.

28.9.1988:
Spørgsmålet blev her af udvalget udsat til nærme
re stillingtagen i forbindelse med afsluttende
møde med grundejerforeningerne - jfr. i øvrigt
det under pkt.T.^. anførte.
Ref. til nærværende dagsordens pkt.T.lo.
3.11.1988:
Som grundlag for den kommende forhandling den
8.december 1988 indstillede udvalget, at vejen op
tages som offentlig frem til telefonboks, når ve
jen i øvrigt er retableret i overensstemmelse
med det under pkt.T.3. anførte.
8.12.1988:
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalq og byråd
at Dråbyvej optages som kommunevej frem til tele
fonboks.
Samtlige retableringsomkostninger vedr. denne
vejstrækning afholdes af Jægerspris kommune,og
som af fa.Dines Jørgensen og co. er anslået til
at andrage ialt kr.88.7oo ekscl.moms.
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jour•nr. 51-5

&

Den 21.10.88 udsendte forvaltningen
forslag til ferieplan for skoleåret
1989/90 til skolerne og fælleslærer
rådet til udtalelse.
(Forslaget er
vedlagt sagen.) Fra alle skoler og
fælleslærerråder er der fremsat for
slag til ændringer. Der er enighed
mellem skolerne og FLR om at foreslå
at sommerferien slutter med tirsdag
den 8. august 1989 MØL,S0G,S0L nævn og
FLR anbefaler at påskeferien starter
med mandag den 09.04.90 og slutter med
mandag den 16.04.90 begge dage incl.

Skoleforvaltningen den 14,12.88.
Det anbefales at indstille forslaget
til ferieplanen til godkendelse med
ovennævnte ændring af sommerferien og
påskeferien.
Et forslag til ferieplan med fornævnte
ændringer er vedlagt sagen.
Underv.min. cirkl, af 05.10.88 fast
lægger antaller af skoledage til 198
og antallet af ferier og fridage incl.
lørdag og søndag til 167. Cirkulæret
er — bortset fra sommerferiens start
- tidspunkt af vejledende karakter.
Skolekommissionen den 21.12.88.
Anbefales med de forslåede ændringer.
Kulturelt udv.s' formand den 22.12.88.
Fremsendes til Øku med anbefaling med
de forslåede ændringer.

n

jour.nr.

•j

Ansøgning fra ligningskommissionen om
dækning af udgifter til kursus.
Den kommunale højskole i Danmark og
Foreningen af danske Ligningskommis
sioner arrangerer kursus om lignings
kommissionens arbejdsform, delegation
m. m.
I den anledning søger ligningskommis
sionen om dækning af rejse- og op
holdsudgifter for 3 ligningskommis
sionsmedlemmer og skatteinspektøren.
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jour.nr.52-

Ansøgning om forlængelse af orlov.
Lærer Grethe Jørgensen, der har orlov (
i skoleåret 1988/89, ansøger i
skrivelse af 01.12.88 om at få sin or
lov forlænget i skoleåret 1989/90.
Begrundelsen er, at det tager tid at
opnå det nødvendige kendskab og den
nødvendige tillid, det kræver, for at
indgå på lige fod med de øvrige i be- ,
handlingsarbejdet på Produktionsskolen
Birkemosegård, hvor GJ arbejder i
1988/89.
Skoleforvaltningen d.07.12.88.
Ansøgningen anbefales.
Skolekommissionen den 21.12.88.
Anbefales.
Kulturelt udv.s’ formand den 22.12.88.
Fremsendes til Øku. med anbefaling.
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iour.nr. 52-1

Ansøgning om orlov.
Lærer

nå

Møllegårdskolen,
ansøger i skrivelse
af
14.11.88 om orlov fra skolevæsenet i
perioden 01.03.89 - 31.07.90.
Baggrunden for ansøgningen er, at CS
den 1. marts 1989 kan tiltræde en
stilling i firmaet
"Direct Office
Media" som ansvarlig for oprettelse af
et annoncetillæg med nyheder fra dansk
Erhvervsliv.
understreger, at
han absolut hverken er ked af eller
utilfreds med sin nuværende beskæftig
else. Det nye
job opfylder nogle
ønsker, som han længe har haft om per
sonlig større handlefrihed.
Skoleinspektør,Møl. den 29.11.88.
Oplyser,
at skolen ved at ansætte en
månedslønnet vikar, og foretage visse
skemaændringer på forsvarlig vis kan
dække
skema, hvis
han bevilges orlov.
På den baggrund anbefales ansøgningen.
Skoleforvaltningen den 07.12.88.
Ansøgningen anbefales.
Skolekommissionen den 21.12.88.
Anbefales.
Kulturelt udv.s* formand den 22.12.88.
Fremsendes til Øku med anbefaling.

jour.nr.
Ansøgning om orlov.
Overassistent
skatteforvaltningen søger om orlov
- uden løn - fra onsdag den 1. februar
1989 til og med mandag den 31. juli
1989. Der henvises til tjenestemandsregulativets § 41 A.

Skatteinspektøren, 28/12-1988.
Ansøgning om orlov kan anbefales.

3
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Vedr. omklassificering af ledende admi
nistrative stillinger.
Kommunernes Landsforening anmoder i skr.
fra den 19. dec. 1988 om Jægerspris by
råds stillingtagen til omklassificering
for ledende administrativt personale.
Forvaltningscheferne har senest den 26.
sept. 1988 ansøgt om oprykning svarende
til primærkommuner med 10-12^500 indbyg
gere .
Når byrådets stillingtagen foreligger,
vil sagen blive forelagt lønudvalget.
Det skal bemærkes, at byrådet tidligere
og senest den 15. april 1986 har godkendl
det ansøgte, der bl.a. er begrundet med
de meget store sommerhusområder.
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Kommunal-økonomisk messe.
KL. fremsender tilbud vedr. ovennævnte
på Den kommunale Højskole i perioden
26. -28. februar 89.
Tilbuddet henvender sig til såvel
politikkerne som forv. chefer.
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jour.nr.77-1-3/1989
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KOMMUNERNES LANDSFORENING.
KOMMUNALPOLITISK INFORMATION:
Nr. 1061 Færdselssikkerhedskommis22/12-88: sionens betænkning om færd
selssikkerhedspolitisk hanlingsplan.
Nr. 1059
15/12-88

Udarbejdelse af redegørelse
om K 90 debatten.

Administrativ information.
Nr. 2163
22/12-88

Ansøgning om dispentation
til at give kommunegaranti
uden for lånerammen.

Nr. 2155
8/12/88

Tilbagemelding om omklassificering og nyoprettelse/
nedlæggelse af administra
tive stillinger.

Nr. 2171
29.12.88

Orientering om udvalgsarbejdet vedrørende kommunernes
erhverspolitik.

Nr. 2170
29/12.88

Bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste.

Nr. 2169
29/12.88

Kommunernes Landsforening og
Dansk Kommunal Arbejderfor
bund opnået enighed.

Nr. 2168
23/12-88

Ændring af dagplejeoverenskomsten som følge af ar
bejdstidsnedsættelserne pr.
1. september 1988 og 1. sep
tember 1990.

Nr. 2164
22/12-88

Overenskomst med Falcks Redningskorps A/S om brandsluk
ning m.v.
fecrts___

f e r t s a t

Nr. 2165
22/ 12-88

Overenskomst med Falcks

fl/S Nr. 2166
22/ 12-88

brands luk!

Regulering af vederlag

1

Nr. 2162
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Plej ehj emslæger
Lægekonsulenter.
Nr. 2161
15/12-88

Nye håndbøger vedrørende
genanvendelse.

Nr. 2160
12/ 12-88

Orientering om henvendelse
fra frbrugerrådet vedrøren
de opsyn og skiltning ved
svømmebade.

Nr. 2159
15/12-88

Vedrørende transport af ra
dioaktivt materiale.

Nr. 2156

Vejledende takster vedrø
rende de mellemkommunale be
talinger inden for fritids
undervisning for voksne
1988/89.

8/ 12-88

8 / 12-88

IULA’s tidsskrift vedrørende
lokal beskæftigelse.

Nr. 2154

Edb i Teknisk forvaltning.

Nr. 2153

8 / 12-88

Nr. 2157
8/12-88

Udbetaling af pension til
plejehjemsbeboere.
c.

19.
MEDDELELSER FRA:
a) formanden
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b) Øvrige medlemmer
c) Komm.direktør
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Mødet slut kl
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Poul Madsen,
borgmester.
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