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Dato
10.08.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
Mandag, den 10. august 1992, kl. 14.30 i udvalgsværelse II.

MØDET HÆVET KL.S

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 248

til

273

incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
i weekenden.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 248 AKTIVERING AF KONTANTHJÆLPSMODTAGERE
Pkt.nr. 249 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 1992.
Pkt.nr. 250 EGNSMUSSEET FÆRGEGÅRDEN
Pkt.nr. 251 OVERSIGT OVER RESTANCER 1992.
Pkt.nr. 252 BUDGETFORSLAG 1993-1996
Pkt.nr. 253 ÆNDRING I STYRELSESLOV.
Pkt.nr. 254 GEBYRER VED INCASSO
Pkt.nr. 255 BIBLIOTEKET
Pkt.nr. 256 LIGNINGSPLAN
Pkt.nr. 257 GARANTIERKLÆRING - ANDELSB. THYRASVEJ.
Pkt.nr. 258 FORSIKRING FOR ANSATTES KØRETØJER I TJENESTETIDEN
Pkt.nr. 259 SALG AF KULHUSGÅRDEN
Pkt.nr. 260 VEDR. OPFØRELSE AF PAVILLON
Pkt.nr. 261 KLUBSTRUKTUR
Pkt.nr. 262 FORÆLDREBESTYRELSER
Pkt.nr. 263 VEDR. MUSIKSKOLEN.
Pkt.nr. 264 ULOVLIG SOMMERHUSBEBOELSE/TILSYNSPLIGT.
Pkt.nr. 265 LOKALPLAN 34
Pkt.nr. 266 CAFETERIAVIRKSOMHED I LYNGERUP LOPPEMARKED
Pkt.nr. 267 OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER
Pkt.nr. 268 FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER - VANDFORSYNING
Pkt.nr. 269 OPBYGNING AF NY VANDTANKVOGN.
Pkt.nr. 270 TJENESTEMAND SØGER ORLOV
Pkt.nr. 271 LOSSEPLADS I KYNDBY
Pkt.nr. 272 MEDDELELSER FRA:
Pkt.nr. 273 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.
BILAG til Pkt. nr.
256 .

260 .

264
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Pkt.nr:
Journalnr.... s 15.02.00
Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4339

Sagsid/lbnr. 3421

Fdm. init.

AKTIVERING AF KONTANTHJÆLPSMODTAGERE
Økonomi: samlet tillægsbevilling: 2.432.661
refusion: 1.211.443
netto: 1.221.218
Sagsfremstilling;
I soc. udv. beslutning fra den 2.04.91 og øko.udv. beslutning fra
den 8.04.92 fremgår det, at man i det kommende år giver besk. konsu
lenten kompetence til at sikre ledige imellem 18 - 30 år et arbejds
tilbud i den off. eller private sektor.
Udgifterne til denne ordning finansieres via kompenserende besparel
ser på kontanthjælpsområdet.
.
På trods af større aktivering af kontanthjælpsmodtagere er udgifter
ne til kontanthjælp stigende.
Udgifterne er ligeledes stigende på beskæftigelsesområdet.
Ved det nye aktiveringsforlig, der gælder fra 1.07.92 er aktive
ringstiltag for aldersgruppen imellem 20 - 24 år blevet lovbundne.
Tillægsbevilling :
Beskæftigelsesområdet:

1. 643.070

Refusion, afregnes årligt
bagud, 2 år

Brutto

254.630
562.018
826.422

Netto

Ungdomsydelse :

789.591

Brutto

Refusion 50 %,afregn.årl.

394.795

Lovbunden udgift:

394.795

Netto

SU har behandlet sagen den 16.06.92 , nr. 189,
Beskæftigelseskonsulent Helle Dydensborg og afd.leder Ester
Nielsen udarbejder notat med økonomiske konsekvenser til økono
miudvalgets og byrådets møde i august måned.
De igangsatte aktiveringstiltag fortsættes indtil ansættelse
udløber.
Beskæftigelseskonsulenten den 4. august 1992.

Dato
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Notat af 01.08.92 belysende de økonomiske konsekvenser ved ordningen
ligger i sagen.
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Pkt.nr: 249 /

B.ltonr, 4513
Sagsid/lbnr. 3496

Fdm. init.

DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 1992.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 76, omhand
lende uanmeldt kasseeftersyn på rådhuset, den 26. marts 1992.
I den forbindelse er bank- og obligationsbeholdningerne afstemt og
kontrolleret.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
BESLUTNING:
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Pkt.nrs 250
Journalnr.... s 00.01
Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 4500
Sagsid/lbnr. 3494

Fdm. init.

EGNSMUSEET FÆRGEGÅRDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender revisionsprotokolat nr. 8,
vedrørende revision af museets årsregnskab for 1991.
Revisionen er afsluttet den 27 maj 1992, og har ikke givet anledning
til bemærkninger.
BESLUTNING:
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8dsvar#t:.
tilt.
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Pkt.nr: 251
Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : MS

B.lbnr. 4514
Sagsid/lbnr. 3497

Fdm. init.

OVERSIGT OVER RESTANCER 1992.

Økonomi :
Sagsfremstilling:
OVERSIGT OVER RESTANCER 1992.

Opgørelsesdato:
BOLIGSIKRING:
Antal restancer
Restance i kr.

31.3.92

30.6.92

34
123.635

35
119.615

EJD.SKAT -INDEV. ÅR:
Restance i kr.

1.067.773

802.767

BIDRAG:
Antal restancer
Restancer i kr.

340
8.049.119

366
8.135.017

BISTANDSHJÆLP:
Antal restancer
Restancer i kr.

490
4.760.988

512
4.321.058

KRAV ANDRE KM.:
Antal restancer
Restancer i kr.

308
2.018.141

363
2.286.627

930.579

775.133

766
27.195.781

740
28.785.173

DAGINST -INDEV. ÅR:
Restancer i kr.
B- OG RESTSKATTER:
Antal restancer
Restancer i kr.

30.9.92

Ovenstående viser restancetallene for første og andet kvartal 1992.
Vedrørende ejendomsskat kan det oplyses, at der i løbet af august og
september vil blive sendt tilsigelser til alle restanter, også for
indeværende år, hvorefter restancerne bliver sendt til sagfører.
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Den 28. juli 1992 er der sendt rykkerskrivelser for 2. rate 1992 på
et beløb kr. 3.049.342,- fordelt på ca. 600 ejendomme.
BESLUTNING:

Side
9

Dato
10.08.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Pkt.nrs 252
Journalnr

B.lbnr. 4557

00.01

Sagsbehandler : GM

Sagsid/Ibnr. 3505

Fdm. init

BUDGETFORSLAG 1993-1996

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Budgetforslaget er fremskrevet i forhold til 1992“-budgettet f.s.v.
lønudgifter og overførselsindkomster.
I forslaget er indregnet:
-

Udmelding om generelle tilskud pr. 06.07.1992.
Slutligning pr. 24.07.1992.
19. almindelige vurdering 1992.
Budgetopfølgning pr. 1.04.92.
Ændringer i løn og normeringsbudgettet.
Skatteprocent på 19,6.
Grundskyldspromille på 22.

Budgettet udviser et overskud (+)/underskud(-) på :
1993

1994

+ 766

- 261

1995
- 1.777

1996
+ 7.245

Der henvises iøvrigt til den udleverede "Budgetmappe 93".
BESLUTNING:

Jr. n r.:

Basvar#}?
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Pkt.nr: 253
Journalnr.... s 00.01
Sagsbehandler : CK

B.lbnr. 4430
Sagsid/lbnr. 3455

Fdm. init.

ÆNDRING I STYRELSESLOV.

Økonomi : evt. indtægter
Sagsfremstilling:
I.min. fremsender lov nr. 479 af 24. juni 1992 om ændring af de
kommunale styrelseslove, f.s.v. angår "beslutning om fastsættelse
af betaling for ydelser til borgerne og om betalingens størrelse"
Det indskærpes i § a, at sådanne ydelser fra borgerne først kan
gennemføres efter beslutning i et byrådsmøde.
Der bør udfærdiges en fortegnelse over eksisterende gebyrer og
disses størrelser samt evt. andre kommunale ydelser, der kan be
lægges med gebyr, til økonomiudvalgets vurdering og indstilling.
BESLUTNING:

Dato
10.08.92
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Pkt.nrs 254
Journalnr.... s 25.01.00
Sagsbehandler : MS

B.lbnr. 4492

Sagsid/lbnr. 3493

Fdm. init.

GEBYRER VED INCASSO

Økonomi :
Sagsfremstilling:
Pr. 1. januar 1992 trådte en ny lov i kraft, hvorefter byrådet kan
bestemme, at der skal betales gebyr ved erindringsskrivelse, tilsi
gelser samt lønindeholdelser. Gebyret kan maksimalt udgøre 200 kr.
pr. gang.
Notat samt kopi af loven er vedlagt sagen.
Indstilling:
Økonomisk afdeling indstiller, at Jægerspris kommune opkræver 200
kr. i gebyr ved erindringsskrivelser, tilsigelser og løntilbagehol
delser.
BESLUTNING:

Jr. nr.
Basvaret:,
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Journalnr.... s 21.00.00
Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 4556

Sagsid/lbnr. 3504

Fdm. init.

BIBLIOTEKET - TILLÆGSBEVILLING

Økonomi:

26.000 kr.

Sagsfremstilling:
Af sag nr. 136 på økonomiudvalget den 13. april 1992 fremgår det.
At bibliotekets bogkonto bør hæves med:

10.800 kr.

At tilskud fra dispositionspuljen 1990
er udbetalt med 59.122 for meget
:

59.122 kr.

At der er afsat for meget moms i 1991
og 1992 - budgettet med
: -44.000 kr.
I alt manglende financiering

25.922 kr.

Indstilling;
Beløbet kan ikke financieres af bibliotekets ramme, hvorfor det
indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 26.000 for 1992.
BESLUTNING:

Jr. nr.! —
Bosvaret:.
Sagen til*.
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Pkt.nr:
Journalnr.... s 25.00
Sagsbehandler : ØKF

B.lbnr. 4517
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 3498

LIGNINGSPLAN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Jvf. skattestyrelsens § 1 er byrådet ansvarlig for, at der hvert år
udarbejdes en ligningsplan - og at planen følges.
Planen for indkomståret 1991 er udarbejdet for perioden 1.7.92 30.6.93.
Told- og Skatteregionen - ved OLe Reich - har 25.6.92 meddelt, at
Regionen ingen bemærkninger har til planen.
Indstilling:
Økonomi- og skatteforvaltningen indstiller ligningsplanen for
indkomståret 1991 til Byrådets godkendelse.
BESLUTNING:

Jr. nr.:.

Besvaret:,
til:.
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P k t -n r s 2 5 7

Journalnr.... s 03.03
Sagsbehandler : CK

B.Xbnr. 4431
Sagsid/lbnr. 3454

Fdm. init.

GARANTIERKLÆRING - ANDELSB. THYRASVEJ.

Økonomi s Kommunegaranti/lån i KD 1.027.930
Sagsfremstillings
Kreditforeningen Danmark anmoder i skrivelse af 9.juli 1992 om
godkendelse og garantierklæring vedr. det private andelsboligbyggeri
matr.nr. 8 a, Neder Dråby, A/B Jægerbakken.
Anskaffelsessum tilberegning af lån
Lånegrænse 80%
tilugaranteret lån (65%)
Garanteret lån

kr.
-

6.853.030
5.482.400
4.454.470
1.027.930

Den garanterede del af lånet udgør udregnet med en decimal
1.027.930 x 100
5.482.400
= 18,8%
Busk Byggeadministration meddeler i skr. af 7. januar 1992, at den
samlede anskaffelsessum efter modregning af ikke godkendt fælleshus
udgør kr. 7.266.345,= excl. byggelånsrenter og udtørring.
Den 29. juli 1992.
Busk Byggeadministration fremsender indberetning PÅ-3 om påbegyndel
se af opførelse af 8 andelsboliger "Jægerbakken".
Anskaffelsessummen er opgjort til kr. 6.816.000,- der svarer til det
af Boligstyrelsen fastsatte rammebeløb.
Der vedlægges dokumentation for, at 75 %
solgt - i form af:

af andelsboligerne er

1. Andelshaverfortegnelse
2. Tegningsliste
3. Kopi af samtlige indgåede tegningsaftaler
m/underskrift
4. Kopi af deponéringskvitteringer og garantier
klæringer.
Byggeriet forventes igangsat den i5. august 1992.
Bygherren opfylder således de almindelige vilkår, som Boligministe
riet har stillet i cirkulære af 10. juli 1985.
BESLUTNING:

Jr. nr.»

Besvaret:
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Dato
10.08.92

Pkt onr s 258
Journ&lnr.... s 81.29
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4491
Sagsid/lbnr. 3492

Fdm. init.

FORSIKRING AF ANSATTES KØRETØJER I TJENESTETIDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Dansk Kommunal Arbejderforbund har med skrivelse af 25/11-91 ønsket
en forhandling med Jægerspris kommune vedr. ansattes forhold i
forbindelse med skader på køretøjer. DKA ønskede følgende
forhandlet:
- Vil kommunen betale leje af anden bil i reparationsperioden?
- Vil kommunen betale bonustab ved skade i tjenestekørsel?
- Vil kommunen betale selvrisiko, hvis bilen skades ved af- og
pålæsning i tjenestetiden?
Den 26/5-92 fandt drøftelse af ovennævnte sted. Jægerspris kommune
oplyste, at ingen af ovennævnte punkter kunne opfyldes. DKA ønskede
oplyst hvorvidt kommunen kunne tegne en forsikring, som dækker
ansattes køretøjer i tjenestetiden samt, at forbundets henvendelse
til kommunen blev politisk drøftet.
Det kan oplyses, at der ikke kan tegnes en særskilt forsikring som
dækker et køretøj i tjenestetiden.
Indstilling:
Det indstilles, at der meddeles afslag på ovennævnte.
BESLUTNING:
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Pkt„nrs 259
Journalnr.... s 82.00
Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 4501
Sagsid/lbnr. 3495

Fdm. init.

SALG AF KULHUSGÅRDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På byrådsmødet den 19. maj 1992 blev det besluttet at annoncere og
udbyde Kulhusgården til salg påny.
Salgsannoncen har været indrykket i Erhvervsbladet tirsdag den 2.
juni 1992.
Tilbudsfristen udløber den 1. august 1992.
Eventuelle indkomne tilbud medtages på mødet.
BYSEKR. den 3. august 1992.
Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet følgende købstilbud:
29/7=92

1.

Carsten Kjeldsen, Lanternevej 6
Kulhuse.

kr.

30/7=92

2.

Kreds af Kulhusbeboere

kr.

Tino Stott, Kaspar Hansen,
Søren Sørensen, Christian Hansen,
Carsten Kjeldsen.
1/8-92

3.

Svend Meldgaard, Rolf Krakesvej 12,
3600 Frederikssund.

kr.

1/8-92

4.

Advokatfirmaet B.Helmer Nielsen, for
Jørgen Mortensen og Jørgen Almskov.

kr

1/8-92

5.

Aps. af 18/8 1980 v/Evald Jensen,
Præstø.

kr.

4/8-92

Uden for tidsfristen er der i rådhusets
postkasse den 3. aug. 1992 leveret til
bud fra
Clay og Tais Green, Pårupvej 68, Græsted.
Tilbudet er modtaget om morgenen den
4. august 1992.

kr.

Dato
10.08.92
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Pkt.nrs 260 /

Journalnr

16.06.00

Sagsbehandler : PH

B.Xbnr. 4170
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 3265

VEDR. OPFØRELSE AF PAVILLON

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På temadagen den 3. april 1992 om institutionsplanlægningen nævnte
borgmesteren muligheden for at opføre en institution på Esrogård.
Institutionen er en pavillon med plads til 40 børnehavebørn. Af tilbuddet fra Tømrermester Knud Davidsen fremgår det, at købstilbuddet
indeholder 2 leasingsmuligheder over 5 år (A eller B), som beløber
sig til henholdsvis kr. 26.315 eller 23.000 pr. måned.
Pavillonens anskaffelsespris er for tilbud A 1.235.000 kr. og for
tilbud B kr. 1.079.000.
Teknisk forvaltning har gennemgået tilbuddet og skal bemærke følgen
de:
Ejensommens placering på Esrogård er omfattet af lokalplan nr. 45 og
arealet er i planen udlagt til offentlige formål. Herudover er der
bemærkninger om facade og tagets vinkel, der er af teknisk karakter.
Udenfor tilbuddet fra tømrermesteren er alle stikledninger, kloak i
jord, udenomsarbejder, såsom flisegange eller legeplads. Teknisk
forvaltning har ikke kunne afgive bindende tilbud, men af ekstra
udgifter, der skal lægges oveni anskaffelsesprisen/leasing af pavil
lon er foreløbig opgjort til 591.000 kr. j.fr. brev af 2/4-1992.
Hertil skal tillægges 5.000 kr. pr. barn ialt kr. 200.000 til løst
inventar for 40 børnehavepladser.
I ovennævnte er ikke medregnet evt. udgifter til vej- og kloakbi
drag samt vand og el tilslutningsafgift. Evt. sikringsrum, hvis der
er over 10 ansatte, er der ikke bygningsmæssigt taget højde for.
De foreløbige økonomiske konsekvenser kan opgøres som følger:
Anlæg.
Anskaffelse af pavillon ( købspris)
Leasing (60 måneder)
Leasing
Udgifter udenfor tilbudet
Løst inventar
Drift.
40 børnehavepladser af 45.400 kr.
Forældrebetaling.
40 x 12 x 1.082 kr.
Nettoudgifter

A)
B)
A)
B)

1.235.000
1.079.000
26.315
23.000
591.000
200.000

kr.
kr.
kr.
-

Årlige udgifter
1.816.000 kr.
519.400
1.296.600 kr.

pr. mdr.
pr. mdr.
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Forslaget med en pavillon på Esrogårdudstyk’nifiigen'skål^se)/^"soSPet^
alternativt oplæg til Femhøj fritidscenter, hvor der er udarbejdet
et oplæg til etablering af 30 børnehavepladser. Kopi af dette
sagsoplæg er bilagt sagen.
Der er på et tidligere socialudvalgsmøde truffet beslutning om, at
socialdemokratiet og SF optager forhandling ang. mulighed for eta
blering af flere institutionspladser.
Økonomiudvalget har anbefalet for byrådet, at der ingåes en 10 årig
lejekontrakt med Kyndbyværket. Der vil således ikke med en beslut
ning om igangsætning af institution i Kyndby herefter være økonomisk
mulighed for, at igangsætte en institution på Esrogårdudstykningen
over 3 mill. kr. puljen. Dette vil kræve en tillægsbevilling.
Sagen lægges op til drøftelse.
SU har behandlet sagen den 28.04.92 , nr. 182.
Socialudvalget anbefaler, at der etableres en 40 børns
daginstitution på Esromarken.
De økonomiske konsekvenser vurderes på socialudvalgsmødet i maj
1992, når disse foreligger for det samlede byggeri af pavillon.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 1 juni 1992.
Da socialudvalget først afholder møde den 16 juni 1992 genoptages
sagen på ØK-mødet i juli måned.
Fællesforvaltninqen d. 10 juni 1992.
Forvaltningen anbefaler sagen oversendt til behandling på budget
seminaret i august måned, hvor man har et samlet overblik over
kommunens samlede økonomi.
SU har behandlet sagen den 16.06.92 . nr. 194.
Sagen skal medtages på førstkommende økonomiudvalgsmøde.
Fællesforvaltninaen 22. iuli 1992.
Forvaltningen har udarbejdet en notits angående institutionens
størrelse og alderssammensætning, hvilket der bedes tages stilling
til.
BESLUTNING:
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Fkt onr: 261 /
Journalnr

B.lbnr. 4554

: 81.39

Sagsbehandler : SOC

Sagsid/lbnr. 3503

Fdm. init.

KLUBSTRUKTUR

Økonomi:

10.000,-=

Sagsfremstilling:
I arbejdet med planlægningen af den kommende klubstruktur ønsker
forvaltningen at afholde "Fremtidsværkstedet" for nogle elever i
7.8. og 9.10. klasse samt medarbejderne fra ungdomsklubben på
VesterMose og Femhøj samt medarbejderne fra Ungdomsskolen.
Der er udarbejdet et foreløbigt forslag til denne kursusvirksomhed.
Til afholdelse af disse Fremtidsværksteder skal der bruges midler
til fortæring, samt honorering af max. 2 undervisere.
Forvaltningschefen anmoder om, at der gives en tillægsbevilling på
10.000 kr. til det ansøgte formål.
Disse 10.000 kr. finansieres via konto 6 - lønkonto vedr. pædagogisk
konsulent.
Der er endnu ikke ansat en pædagogisk konsulent, hvorfor der ikke
som beregnet er afholdt en lønudgift.
Økonomisk forvaltning, den 4. august 1992:
Udgiften kan afholdes af den på skoleområdet - konto 6 - afsatte
lønsum på 171.000 kr. til konsulent.
BESLUTNING:

Jr. nr.! - _■
Basvaret:

'V /

<?/.
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Pkt.nr:
Journalnr.... s 16.06.03
Sagsbehandler : SOC

B.lbnr. 4553

Sagsid/lbnr. 3502

Fdm. init.

FORÆLDREBESTYRELSER

Økonomi:

3.000,-

Sagsfremstilling:
På daginstitutionsområdet skal der pr. 1. januar 1993 etableres
forældrebestyrelser på samtlige daginstitutioner.
Forvaltningen har anmodet institutionslederne om at fremkomme med et
oplæg til den politiske behandling. I forbindelse med dette arbejde
ansøger forvaltningschefen om, at der bevilges kr. 3.000 til
honorering af en foredragsholder om dette emne.
Forvaltningschefen indstiller, at de ansøgte 3.000 kr. finansieres
via konto 6 - løn vedrørende pædagogisk konsulent.
Økonomisk afdeling, den 4. august 1992:

.

Udgiften kan afholdes af den afsatte lønsum til konsulent, jvf.
sagsid/lbn. 3503.

Jr. n r.: __ _

Besvaret:,
til:,

Dato
10.08.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
22

Pkt.nrs 263
Journalnr.... s 20.07
Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4364
Sagsid/lbnr. 3430

Fdm. init.

VEDR. MUSIKSKOLEN.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra musikskolen har vi modtaget resultatopgørelse for året 1991.
Kommunernes revisionafd. har revideret regnskabet, som ikke har
givet anledning til bemærkninger.
Fællesforvaltningen den 16/6-92.
Regnskabet anbefales godkendt og oversendt til økonomiudvalgets
orientering.
KU har behandlet sagen den 24.06.92 , nr. 350.
Regnskabet godkendes. Oversendes til økonomiudvalgets orientering.
BESLUTNING:

Jr. n r .:—

Besvaret:.
S stien til*.
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Journalnro . . o s 01.07.04
Sagsbehandler : AS

B.lbnr. 4427

Sagsid/lbnr. 3453

Fdm. init.

ULOVLIG 80MMERHUSBEB0ELSE/TILSYNSPLIGT.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Foranlediget af den seneste debat om udlejning og anvendelse af
sommerhuse, herunder reglerne om vinterudlejning, fremsender Miljø
ministeriet i skrivelse af 1. juli 1992 nærmere redegørelse for
den lovgivning, der regulerer dette område.Ministeriets skrivelse
samt uddybende notat medsendes som bilag til dagsordenen.
Problematikken, der er meget vidtrækkende, kan opdeles i to hoved
emner :
1. Reglerne for lovlig udlejning og anvendelse af sommerhuse.
2. Tilsynspligt og håndhævningsmidler for at afvikle de mange
ulovlige sommerhusbeboelser.
Ad. 1 Regelgrundlaget
Der henvises til vedlagte bilag.
Ad. 2 KOMMUNENS TILSYNSPLIGT:
Miljøministeriet indskærper, at kommunen fører et efter
forholdene tilstrækkeligt tilsyn, hvilket bl.a. indebærer,
at byrådet overfor ejeren meddeler, at reglerne i planlo
ven kan være overtrådt og der skal meddeles en frist,
hvorunder ejeren kan kommentere sagen,
at byrådet efter forudgående varsel meddeler påbud om, at
forholdet skal lovliggøres (fraflytning) inden for en
kortere frist fastsat af kommunen,
at fortsat overtrædelse anmeldes til politiet med anmodning
om en politimæssig efterforskning og eventuel straffesag.
Det er Miljøministeriets opfattelse, at byrådene ikke hid
til har opfyldt sin tilsvnsliqt ved anvendelse af alle nødvendige
håndhævelsesmidler, herunder politianmeldelse.
Det kan oplyses, at sagsområdet er på dagsordenen til Lokal
nævnsmøde den 19. august 1992, hvor politikredsens borgmestre
skal drøfte sagen med politiets repræsentanter.
Administrationen indstiller følgende forretningsgang herunder
delegation af kompetencen til administrationen- til godkendel
se .
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at

Teknisk forvaltning overfor ejeren meddeler, at reglerne
i planloven kan være overtrådt og der skal meddeles en
frist, hvorunder ejeren kan kommentere sagen,

at

Teknisk forvaltning efter forudgående varsel meddeler påbud om,
at forholdet skal lovliggøres (fraflytning) inden for en korte
re frist fastsat af kommunen.

at

sager om fortsat overtrædelse forelægges MU m.h.b. på stilling
tagen til anmeldelse af forholdet til politiet.

BESLUTNING:

Jr. n r .:___
Bosvaret:.
Sagen til:

L E _____________
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Pkt.nrs
Journalnr.o.* s 01.02.05
Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4304

Sagsid/lbnr. 3391

Fdm. init.

LOKALPLAN 34

Økonomi:
Bilag: Forslag til lokalplan 34
Sagsfremstilling:
SB-Tegnestuen fremsender et udkast til lokalplanforslag for et
boligområde i Dalby.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 . nr. 274.
Sagen udsættes til næste møde, idet man da forventer at have et
færdigredigeret forslag i hænde.
Lokalplanforslaget er modtaget fra SB - tegnestuen.
Arkitekt Steen Berthelsen er tilsagt til kl. 13.00.
TU har behandlet sagen den 30.07.92 . nr. 339.
Lokalplanforslaget fremsendes til byrådet med anbefaling.
BESLUTNING:

<2 *

s

/dcyt^Oof

Jr. i v . : —

Besvaret:
tilt
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/

/
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Journalnr.... s 01.02.05
Sagsbehandler : CK

B.ibnr. 4472
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 3475

CAFETERIAVIRKSOMHED I LYNGERUP LOPPEMARKED

Økonomis

\

Sagsfremstillings
Emma og Per Schou ansøger den 21. juli 1992 om midlertidig godken
delse af cafeteriavirksomheden i Loppe- og genbrugshallen i Lyngerup. Ansøgerne har næringsadkomst fra politimesteren i Frederikssund
og Levnedsmiddelkontrollen har godkendt virksomheden med salg af
pølser med tilbehør og ikke alkoholiske drikke samt kaffe og the.
Det er af stor betydning for ejernes eksistens, at de kan oprethold«
cafeteriaordningen, medens lokalplanforslag for lokalsamfundet bli
ver godkendt.
Det kan oplyses,
lov om butikstid
og på helligdage
TU har behandlet

at ansøgerne har ansøgt byrådet om dispensation for
(grønt område) for at kunne holde åbent i weekends
og sagen behandles i byrådsmøde den 18. aug.
sagen den 30.07.92 , nr. 324.

Udvalget kan anbefale dispensation fra lov om butikstid indtil
udtalelse foreligger fra Planstyrelsen. Det forudsættes dog at
cafeteriavirksomheden kan godkendes i henhold til levnedsmiddel
lovgivningen.
BESLUTNING:

Jr. nr.

tilt--
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Pkt.nr:
Journalnr.... s 06.03
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 3936
Sagsid/lbnr. 3016

Fdm. init.

OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER

Økonomi:
Sagsfremstilling; Miljøudvalget behandlede den 25. november 1991 sag
om styrings- og overvågningsystem til kloakpumpestationer og eventuelt
vandværker. Udvalget besluttede at fremsende sagen til teknisk udvalg
med anbefaling om, at forvaltningen optog forhandling med potentielle
leverandør(er) med henblik på installation af SRO - anlæg i 1992. Det
besluttedes ligeledes at anbefale et studiebesøg hos Tårnby Kommune,
hvor et anlæg af den nævnte type er installeret.
Teknisk udvalg behandlede sagen den 2. januar 1992, og man erklærede
sig inforstået med fælles besigtigelse i Tårnby den 29 januar.
Besigtigelsen fandt sted som planlagt, og under det efterfølgende møde
med leverandøren, Danfoss systemautomatik blev det aftalt, at firmaet
i samarbejde med firma Dines Jørgensen & Co. skulle udarbejde overslag
henholdsvis angående levering af overvågningssystem og pris for nød
vendige ændringer af eksisterende installationer i pumpestationerne.
Tilbud/overslag skulle foreligge så tidligt, at de aktuelle tal er til
rådighed ved miljøudvalgets møde den 24. februar.
Forvaltningens bemærkninger: Samlet opstilling vil foreligge
ved mødet tillige med miljøudvalget beslutning.
MU har behandlet sagen den 24.02.92 , nr. 30
DJ & Co. anmodes om en redegørelse i anledning af, at udvalget finder
omkostningerne til ombygning af kloakpumpestationerne meget store i
betragtning af, at stationerne er relativt nye, således at man måtte
forudsætte, at stationerne var forberedt til
styrings/regulerings-anlæg.
Miljøudvalget anbefaler etablering af SRO-anlæg. Vedr. økonomi
henvises til pkt. 31. Sagen fremsendes til TU.
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 144.
Sagen tilbagesendes miljøudvalget, idet teknisk udvalg må afvente
en afklaring af det påtalte forhold omkring fa. DJ & Co.
Teknisk forvaltning.
DJ& Co. er ved skrivelse af 23.03.92 anmodet om redegørelse.
Redegørelse fremgår af indgående skrivelse fra DJ & Co. af 21 april
1992. Det fremgår heraf, at ændringerne af eksisterende installationer
bl.a. er nødvindige fordi det oprindeligt påtænkte kommunikationsmodul
fra KTAS er udgået af produktion, og fordi der nu stilles større krav
til SRO-anlæggets funktion, samt at en standardiseret konfiguration er
tilstræbt.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.04.92 , nr. 77.
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Miljøudvalget tager DJ og Co's redegørelse til efterretning og
fremsender sagen til TU med anmodning om, at ØK dispenserer for
krav om offentlig licitation og at anlægget etableres i
overensstemmelse med investeringsplan for 92/93.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr« 297.
Teknisk udvalg fremsender sagen til Øk-udvalget med indstilling
om, at man følger den af Miljøudvalget afgivne indstilling.
ØK har behandlet sagen den 09.06.92 , nr. 219.
Godkendt.
Teknisk Forvaltning, 4. august 1992:
Kontrakt med Danfoss foreligger til godkendelse tillige med ABR-aftale
med Dines Jørgensen & Co. A/S. Kontraktsum, honorar og udgift til
ændring af pumpestationer holdes inden for den afsatte ramme,
600.000,“ kr. i 1992 og 600.000,“ kr. i 1993.
kr.
BESLUTNING:
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Pkt.nr:
Journalnr.... ; 13.02.02
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 4391

Sagsid/lbnr. 3443

Fdm. init.

FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER - VANDFORSYNING

Økonomi; Kr. 800.000
Bilag;
Sagsfremstilling: Til forbedring af forsyningssikkerheden fra Femhøj
vandværk til Gerlev/Lyngerup og forbedring af muligheden for forsy
ning af vand til brandslukning i Lyngerup er i 1992 afsat midler til
etablering af ringforbindelse imellem vandledningsnettet i Gerlev og
nettet i Lyngerup
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:Det indstilles, at sagen fremsendes til Teknisk udvalg
med henblik på frigivelse af de afsatte anlægsmidler ved førstkomne
møde i ØKU.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 29.06.92 . nr. 105.
Alternativ linieføring undersøges mhp. at skaffe Beckersvej
tilfredsstillende vandkvalitet.
Indstilling i øvrigt tiltrådt.
TU har behandlet sagen den 30.07.92 , nr. 330.
Fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling.

BESLUTNING:

Jr. nr.: _n ,
Besvaret*

Sønen til:
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Sagsbehandler : EJ
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Fdm. init.

OPBYGNING AF NY VANDTANKVOGN.

Økonomi : 155.000,00 kr.
Sagsfremstilling:
Brandinspektøren søger om overflytning af 155.000,00 kr. fra drifts
konto til anlægskonto 1992 til indkøb og opbygning af vandtankvogn.
På investeringsoversigt for 1993 er afsat 244.000,00 kr. i 1993 skal
herefter tilbageføres 155.000,- kr. fra anlæg til drift.
Nærværende er således en fremrykning af opbygning af en ny vandtank
vogn. Fremrykning ønskes p.g.a den nuværende tankvogns dårlige tek
niske stand.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : BYR
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TJENESTEMAND SØGER ORLOV

Økonomi:

Ingen

Sagsfremstilling;
Pantefoged Jørgen Jørgensen, opkrævningsafdelingen, ansøger i
skrivelse af 28. juli 1992 om orlov i 2 år fra sin tjenestemands
stilling i Jægerspris kommune.
Som begrundelse oplyses, at pgl. har fået ansættelse i en anden
kommune, hvor der er aftalt en prøvetid på 2 år.
BESLUTNING;

/
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Sagsid/lbnr. 3501

Sagsbehandler :
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LOSSEPLADS I KYNDBY

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Skibby byråd fremsender skrivelse af 25. juni 1992 vedr. etablering
af losseplads i Kyndby.
Med henvisning til de gennemførte, supplerende hydrogeologiske
undersøgelser er det Skibby byråds opfattelse, at der ikke for tiden
foreligger afgørelser fra overordnede myndigheder, der forhindrer
anlæg af losseplads på Kyndby Drevet i off. regi. Skibby byråd
forventer således, at Jægerspris byråd arbejder videre med
etablering af lossepladsen, som et led i den aftale, der er indgået
i forbindelse med Skibby kommunes deltagelse i finansieringen af de
hydrogeologiske undersøgelser.
Skrivelsen er leveret byrådets medlemmer den 27. juni 1992.
Miljøafdelingen vedlægger sagsakter om betalingsaftalen for de
hydrogeologiske undersøgelser samt ckl. angående kystnærhedszonen og
anlæg heri.
gpCT TimKTTMn .
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Sagsbehandler : LL
MEDDELELSER FRA:

Økonomi:
Sagsfremstilling:
a . Formanden
b. øvrige medlemmer
c. Kommunaldirektør
BESLUTNING

B.lbnr. 1376
Sagsid/lbnr. 1361

Fdm. init.
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Pkt.nr; 273
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Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 3701
Sagsid/lbnr. 2781

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
1.

Opsigelse fra tjenestemand ved Jægerspris kommunes
administration.

2.

F.K.K.A.s kursusudvalg tilbyder i samarbejde med KL møde om
FORBEREDELSE AF OVERENSKOMSTSITUATIONEN
pr. 1. april 1992.

•

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, Brøndbyøster onsdag den 26.
august 1992 kl. 14.00.
3.

Referat fra chefmøde d. 26.05.92.

BESLUTNING:

'

Jr. n r.:
Besvaret:
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