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Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
mandag, d. 13.4.92

kl. 13.30 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE:

^ 0
MØDET HÆVET KL.:
Vedr. pkt. 129 direktør Lars Lundgård deltager i mødet kl. 13.30
Vedr. pkt. 130 adv. Albrecht-Beste deltager i mødet kl. 15.00.

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 129

til 180

incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
i weekenden.
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr.
129 VEDR. AFRUNDING AF TEMADAG DEN 31. MARTS 1992.
Pkt.n r . 130 ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK
Pkt.n r . 131 ÅRSREGNSKAB 1991
Pkt.nr.
132 REGNSKABSÅR 1992.
Pkt.n r . 133 ÆNDRING AF EJENDOMSUDG. - SKOLEPSYKOLOGISK ORDNING
Pkt.nr.
134 AFSKRIVNING AF RENTER
Pkt.nr.
135 JÆGERSPRIS BOLIGSELSKAB - ÅRSREGNSKAB 1990/1991
Pk t .n r . 136 REGNSKAB 1991 - BIBLIOTEKET
Pkt.nr.
137 BUDGETANALYSE
Pkt.n r . 138 ÆLDREBOLIGER - BIRKEHAVEN
Pkt.n r . 139 LÅN TIL BETALING AF EJENSOMSSKAT FOR PENSIONISTER
Pkt.n r . 140 FORHØJELSE AF GEBYR PÅ ATTESTER
Pkt.n r . 141
Pkt.nr.
142
Pkt.n r . 143
Pkt.n r . 144 PERSONSAG
Pkt.n r . 145
Pkt.n r . 146
Pkt.n r . 147 OVERENSKOMSTSKIFT
Pkt.n r . 148 STILLINGSNEDLÆGGELSER
Pkt.n r . 149 KLASSIFICERING AF LEDER AF INTEGRERET ORDNING
Pkt.n r . 150 DEN INTEGREREDE ORDNING PÅ ÆLDREOMRÅDET.
Pkt.n r . 151 PLEJEHJEMMET DE TRE EGE.
Pkt.n r . 152 DEN INTEGREREDE INSTITUTION KRAGEBAKKEN.
Pkt.n r . 153 VEDR. "SPISESTEDET DE TRE EGE".
Pkt.n r . 154 VEDR. FRIGIVELSE AF INVENTARMIDLER
Pkt.nr.
155 ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DAGHØJSKOLE.
Pkt.n r . 156 MATR.NR. 3C,3D, BALBY BY, SOLBAKKEVEJ 2.
Pkt.n r . 157 KVOTER FOR STØTTET BOLIGBYGG. I JÆGERPRIS KOMM.
Pkt.nr.
158 KVOTER FOR STØTTET BOLIGBYGGERI 1992-95
Pkt.n r . 159 KVOTER FOR STØTTET BOLIGBYGGERI I JÆGERSPRIS KOMM.
Pkt.nr.
160 KLOAKBIDRAG M.V. - ESROGÅRD
Pkt.n r . 161 OVERSIGTSFORHOLD TOFTEGÅRDSVEJ/KYNDBYVEJ.
Pkt.n r . 162 KIGNÆSHALLEN.
Pkt.nr.
163 FRITIDSHJEM - MØLLEGÅRDSSKOLEN
Pkt.nr.
164 MØLLEGÅRDSKOLEN.
Pkt.n r . 165 OFFENTLIGG. AF FORSLAG TIL REGIONPLANTILLÆG II
Pkt.n r . 166 REGIONPLAN
Pkt.nr.
167 BYPLANVEDTÆGT NR. 7.
Pkt.n r . 168 EKSTERNE RÅDGIVERE.
Pkt.n r . 169 REGIONPLAN
Pkt.n r . 170 REGIONPLAN, DEBATOPLÆG, ERHVERV OG TURISME.
Pkt.nr.
171 REDEGØRELSE OM VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING 1990-94.
Pkt.n r . 172 INVESTERINGSOVERSIGT - MILJØUDVALGET.
Pkt.n r . 173 FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER
174 KYNDBY LOSSEPLADS - STATUS, MILJØUNDERSØGELSER
Pkt.nr.
Pkt.n r . 175 STORSKRALDSORDNING.
Pkt.nr.
176 PERSONALE TIL MILJØOPGAVER.
Pkt.nr.
177 PERSONALEUDVIKLINGSPOLITIK/PROCEDURE.
Pkt.n r . 178 FRATRÆDELSE FOR TJ.MD. OG OVERENSKOMSTANSATTE.
Pkt.n r . 179 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.
Pkt.nr.
180
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Pkt.nr: 129
Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4166
Sagsid/lbnr. 3253

Fdm. init.

VEDR. AFRUNDING AF TEMADAG DEN 31. MARTS 1992.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Direktør Lars Lundgaard vil give møde kl. 13.30 til en uformel snak
omkring kvalitetsvurdering/udvikling i administrationen.
Materialet der dannede grundlag for møde mellem økonomiudvalg og
chefgruppe d. 31.3.92 er tilsendt Lars Lundgaard.
BESLUTNING:

Jr: ^r. :___
B esvaret:.
Sagen t ilt

e
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Pkt.nr: 130
Journalnr

: 09.08

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3881
Sagsid/lbnr. 2959

Fdm. init

ERSTATNING POR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK

Økonomi: kr. 729.338,39
Bilag;
Sagsfremstilling;
11.11.91 fremsendte kommunen et erstatningskrav til den
daværende ejer af Landerslevvej 66 for udgifter forårsaget af
forurening af Femhøj Vandværk.
Kravet blev besluttet i ØK
07.10.91 p k t . 622.
05.12.91 har ejerens revisionsfirma fået kopi af relevante
fakturaer;
11.12.91 meddelte en advokat, at han repræsenterede
ejeren.
Trods telefoniske erindringer (sidst 30.01.) er der ikke kommet
andre reaktioner fra ejeren. Forvaltningen har derfor 31.01.92 i
et brev meddelt, at økonomiudvalget vil behandle sagen 10.02.92.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling;
- at udvalget beslutter den videre procedure i sagen,
- herunder om erstatningskravet skal overgives til en
advokat.
ØK har behandlet sagen den 10.02.92 , nr. 65.
Sagen udsættes til næste møde.
Administrationen anmodes om at lave en fornyet skriftlig rykker
stilet til adv. Albrecht-Beste
Forvaltningens bemærkninger (03.03.92^:
Ændringen i miljøbeskyttelsesloven af formuleringen af den
tidligere §49 har ikke ændret substansen. Nu står bestemmelserne
i §§ 68- 70. Fimaet Bech-Bruun & Trolle bekræfter, at ændringen
ikke har betydning for konklusionen i de to notater, firmaet har
udarbejdet for kommunen.
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab er villig til at
medvirke til betaling af udgifter til direkte oprensning; der
er ikke taget stilling til beløbets størrelse.
Selskabet
ønsker at blive holdt orienteret om kommunens forsøg på at få
udgiften dækket hos den ansvarlige (brev af 24.01.91).
Miljøafdelingen har 21.02.92 sendt erindringsskrivelse om
kommunens krav til adv. B. Albrecht-Beste.
Der er ikke kommet
svar 03.03.92.
Der vil næppe være fordele ved at give længere svarfrist til
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advokaten. Økonomiudvalget har derfor i den nuværende situation
nedenstående reaktionsmuligheder:
- at fremsende kravet til advokat med henblik på retslig
inddrivelse,
- at frafalde erstatningskravet,
- at søge at opnå forlig om spørgsmålet.
indstilling:
- at der fremsendes invitation til advokat B. Albrecht-Beste
til en drøftelse af erstatningskravet,
- at der fastlægges mødedato,
- at der fastlægges deltagelse.
ØK har behandlet sagen den 09.03.92 , nr. 102.
Advokat B. Albrecht-Beste indkaldes til næste økonomiudvalgsmøde i
april d.å. kl. 15.00 m h.p. en drøftelse af sagen.
Økonomiudvalget anmoder administrationen om, at undersøge, hvem
der har engageret advokatbistand i nærværende sag.
Forvaltningens bemærkninger 6. april 1992.
Miljøudvalget besluttede på møde den 26/11-90 at forelægge sagen
for advokat. Forvaltningen fik kontakt med adv. Marianne Norrbom, firmaet Bech-Bruun & Trolle, med miljøret som speciele. På
mødet den 24.1.91 blev ydelsen aftalt (se mødereferat). Advokat
salær er financieret over konto for akut forureningsbekæmpelse.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 131
Journalnr.... : 0 0.01
Sagsbehandler : JK

B.lbr.r. 4152
Sagsid/lbnr. 3239

Fdm. init.

ÅRSREGNSKAB 1991

Økonomi:
Sagsfremstilling;
økonomisk afdeling fremsender årsregnskab for 1991 til godkendelse
samt overgivelse til revision.
Regnskabet udviser et overskud på ialt 1,4 mio. kr.. Ved budgetlæg
ningen forventedes et overskud på 0,5 mio. k r . . De væsentligste
årsager til det større overskud skyldes;
-

Indtægter vedr. salg af jord/ejendomme
Udskydelse kloak syd
Større skatteindtægter
Bonus vedr. pensionsforsikringspræmier
Anskaffelse af EDB - udgået
Indgåede tilgodehavender fra 1990
Besparelser decentraliserede områder

3.2
2.3
1,7
1.4
0,7
1,9
2.4

mio.
mio.
mio.
mio
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Den likvide beholdning ultimo 1991 udgjorde 10,8 mio. kr. Beholdnin
gen er ikke udtryk for en umiddelbar disponibel sum for indeværende
eller efterfølgende år. Beholdningen er sammensat således:
-

Beholdning ultimo 1991
Heraf obligationer
Overførsler 1990/91 anlæg
Overførsler decentraliserede
områder

10,8 mio. kr.
3,1 mio. k r .
0,4 mio. kr.
2,4 mio. kr.
4,9 mio. kr.

Indstilling:
Regnskabet indstilles til byrådets godkendelse. Regnskabet oversen
des herefter til revision.
BESLUTNING:

Jr. nr.?
Besvaret:
S*>qen til:
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Dato
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Pkt.nr: 132
Journalnr

:

B.lbnr. 4164

00.01

Sagsbehandler : JK

Sagsid/lbnr. 3251

Fdm. init.

REGNSKABSÅR 1992.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 1991 hvor ultimobeholdningen udviser 10,8 mio kr. mod forventet ved budgetlægningen 0,0 er
der grund til revurdering af en evt. låneoptagelse som vedtaget for
budget 1992. Når der på nuværende tidspunkt ønskes en revurdering er
det dels for at kunne vurdere det samlede resultat for 1992 og dels
for at have et fast udgangspunkt til budgetlægning for 1993.
Af vedlagde notat fremgår, at selv om Jægerspris kommune undlader
låneoptagelse i 1992 og samtidig fastholder de udmeldinger der lå
til grund for budgetvedtagelsen for 1992 er det forvaltningens vur
dering, at der ikke vil blive behov for overtræk af kommunens penge
markedskonto .
Det fremgår ligeledes, at indenrigsministeriets udmelding vedr. ge
nerelle tilskud for 1993 kan koste Jægerspris kommune dyrt. Skulle
alternativ II vedr. generelle tilskud for 1993 blive en realitet
skal det klart anbefales, at kommunen undlader låneoptagelse i 1992.
Der vil helt klart blive behov for en revurdering af overslagsårene
1993 - 1995 idet likviditeten ultimo 1995 herefter vil være 6,8 mio.
kr.
Indstilling:
Der ønskes stillingtagen til låneoptagelse for 1992.
BESLUTNING:

Jr. nr.: —
i
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Pkt.nr: 133
Journalnr

B.lbnr. 4154

92.00

Sagsbehandler : JK

Sagsid/lbnr. 3241

Fdm. init.

ÆNDRING AF EJENDOMSUDG. - SKOLEPSYKOLOGISK ORDNING

Økonomi; Mindreindtægt 15.600 kr.
Sagsfremstilling;
Skibby kommune anmodede i november 1991 om et møde vedr. ændring af
ejendomsudgifter på skolepsykologisk ordning fra 1/1-1992.
Jægerspris kommune udarbejdede nyt forslag som gik ud på følgende:
- Fast husleje pr. m2
- Betaling for de faktiske rengøringsudgifter
- Udgifter til opvarmning, el og forsikringer fordeles efter m2
andel på Møllegårdskolen.
Efter denne fordeling bliver de samlede ejendomsudgifter vedr.
skolepsykologisk ordning nedsat med ca. 37.000 k r . . Skibby kommunes
andel af nedsættelsen udgør ca. 15.600 kr.
Jægerspris kommune har fremsendt forslaget til Skibby kommune under
forudsætning af økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Skibby
kommune har accepteret forslaget.
Indstilling:
Det indstilles, at ændring af ejendomsudgifter godkendes samt, at
mindreindtægten i 1992 søges finansieret ved budgetopfølgningen i
maj .
BESLUTNING:
C / ~~

Jr. n r.:
Besvoret:
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Pkt.nr: 134
Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4155
Sagsid/lbnr. 3242

Fdm. init.

AFSKRIVNING AF RENTER

Økonomi:

7.468,38

Sagsfremstilling:
I forbindelse med opgørelse af ældreboliger - Birkehaven, blev B88
Byggeadministration pålignet tilslutningsbidrag på i alt 196.948,10
kr. Beløbet skulle indbetales i februar 1991.
Jægerspris kommune skulle i 1990 indsende skemaer til Kongeriget
Danmarks Hypotekbank. Dette skete ikke, med manglende udbetaling af
byggelån til B88 til følge.
Dette var årsag til manglende indbetaling af tilslutningsbidrag.
Jægerspris kommune sendte først i maj 1991 de nødvendige skemaer og
byggeselskabet indbetalte herefter tilslutningsbidraget.
Indstilling:
Det indstilles, at de påløbne renter på 7.468,38 kr. afskrives.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 135
Journalnr

00. Cl

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4156
Sagsid/lbnr. 3243

j æ g e r s p r ::s b o l i g s e l s k a b

Fdm. init.

- å r s r e g n s k a b 1990/1991

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Dansk Boligselskab fremsender årsregnskab for 1990/1991 til godken
delse Regnskaberne er godkendt af såvel selskabets bestyrelse som
afdelingsbestyrelserne.
Det meddeles endvidere, at selskabets revisorer fortsat er Juncker,
Schwartz og Wilhelmsen Aps.
Indstilling:
Det fremsendte årsregnskab indstilles til byrådets godkendelse.
BESLUTNING:

Jr" nr. i — —
Rfisvaret: —
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Pkt.nr: 136
Journalnr

2 1 . 00.00

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4153

Sagsid/lbnr. 3240

Fdm. init

REGNSKAB 1991 - BIBLIOTEKET

Økonomi:

26.000

Sagsfremstilling;
Økonomiudvalget ønskede på mødet d. 9/3-1992 oplyst, hvor meget der
er afsat til bogindkøb i 1992. Dette skal ses på baggrund af medde
lelse fra Dansk Bibliotekscenter A/S om ikke at nedsætte priserne
som følge af bortfald af AMBI samt forhøjelse af moms.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 1/4-92;
Det skal oplyses, at det samlede bogindkøb i 1992 udgør 446.600 k r . .
Efter nedskrivning af budgettal er det korrigerede budget for 1992
435.800 kr. Det oprindelige budgettal bør bibeholdes - merudgift
10.800 kr.
Forvaltningen skal endvidere oplyse, at Statens Blibliotekstjeneste
med skrivelse af d. 26/2-92 har gjort opmærksom på, at Jægerspris
kommune har modtaget 59.122 kr. for meget i tilskud fra disposi
tionspuljen for 1990.
Dette skyldes, at den i 1989 fremsendte ansøgning vedr. overgang til
heltidsbibliotek angav en merudgift på 357.640 kr. I 1990 blev der i
marts foretaget en budgetreduktion på 3,0% af samtlige budgetbeløb.
For bibliotekets vedkommende var dette et beløb på ca. 49.000 k r . .
Endvidere blev den ledende bibliotekar først ansat pr. 1/5-90 mod
forventet i budgettet pr. 1/1-90.
Biblioteket har således behov for i alt ca. 70.000 kr. . Der er afsat
44.000 kr. for meget vedr. moms i 1991 og 1992, hvorfor der mangler
et beløb til finansiering på kr. 26.000.
indstilling:
Det indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 26.000 for
1992. Beløbet kan evt. finansieres indenfor bibliotekets egen ramme,
hvilket vil fremgå af budgetopfølgning i .aprii måned.
BESLUTNING

Jr. n r.:_
Besvaret:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Pkt.nr: 137

: oo.oi

Journalnr

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4157
Sagsid/lbnr. 3244

Fdm. init.

BUDGETANALYSE

økonomi:
Sagsfremstilling:
Der er foretaget en gennemgang af renovationsområdet. Resultatet
heraf forelægges styregruppen ultimo april og økonomiudvalg i maj.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 6/4092:
Det skal foreslåes, at en ny analyse på vejvæsenet igangsættes. Der
ønskes i denne forbindelse taget stilling til, om Kommunernes Revi
sionsafdeling skal deltage.
Endvidere skal det foreslåes, at der udarbejdes materiale til udli
citering af kommunens olieforbrug, samt eventuelt materiale vedr.
udførelse af kommunens vedligeholdelsesplaner.
Indstilling:
Det indstilles, at der igangsættes ny analyse på vejvæsenets område
samt udlicitering af olieforbrug.
BESLUTNING:

li\ nr.?— — .
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Pkt.nr: 138
Journalnr....

: 16.07

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4158
Sagsid/lbnr. 3245

Fdm. init.

ÆLDREBOLIGER - BIRKEHAVEN

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Med skrivelse dateret 2. april 1992 har advokat Birgit M. Lemvigh
oplyst, at Byrådets afgørelse d. 17 marts 1992 har været forelagt LO
Faglige Pensionister og Efterlønsmodtagere.
Advokaten oplyser det aldrig har været meningen, at hendes klienter
skulle eje eller drive ovennævnte ældreboliger efter byggeriets fær
diggørelse Dansk Boligselskab skulle overtage boligerne ved endeligt
byggeregnskab.
Advokaten oplyser videre, at Dansk Boligselskab ikke agter overta
gelse af boligerne såfremt Jægerspris kommunes lån forfalder til
indfrielse.
Der påtænkes herefter opsigelse af administrationsaftale mellem ejer
og Dansk Boligselskab. Huslejen kan herefter kun få frigørende virk
ning ved indbetaling til advokaten. Advokaten har ligeledes aftalt
med sin klient, at betaling af terminsydelser og ejendomsskat stop
pes med en ■•-vangsauktion til følge. Tvangsauktion vil begæres af
enten kreditforeningen eller kommunen.
Skrivelse fra advokat vedlægges dagsordenen.
De økonomiske konsekvenser ved tvangsauktionen kan i værste fald
blive:
1.454.345 (kontant)
946.-5‘l7>r»S-----—
2.400.862,,,,et:______

Kommunegaranti Nykredit
Pantebrev til LO Faglige

11 h i :
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Pkt.nr: 139
Journalnr

25.02.00

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4025

Sagsid/lbnr. 3107

Fdm. init

iiN t i l b e t a l i n g a f e j e n d o m s s k a t f o r p e n s i o n i s t e r

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I EDB-Systemet ejendomsskattelån forrentes lånebeløbene for skatteå
ret 1991 med Nationalbankens Diskonto det foregående år, minus 1,5
%.
Ved telefonisk henvendelse til Unibank i oktober 1990 oplyses det,
at diskontoen er 7 % p.a.
Ved årsafstemningen konstateres det, at diskontoen var forkert, den
skulle være 8,5 % p.a. Det bevirkede, at de indfriede lån i 1991 er
sat med en for lav rentesats og derved har indbetalt for lidt.
For Amtets andel udgør de manglende renter kr. 579,56 fordelt på 20
låntagere - liste er vedlagt. Kommunens andel udgør kr. 1.033,08
fordelt på de samme låntagere.
Indstilling:
De for lidt opkrævede renter afskrives.
BESLUTNING:
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Pkt.nrs 140
Journalnr • o • •

00.01

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4128
Sagsid/lbnr. 3210

Fdm. init.

FORHØJELSE AF GEBYR PÅ ATTESTER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Indenrigsministeriet fastsætter ved bekendtgørelse et vejledende
gebyr for vurderings- og skatteattester. Bekendtgørelsen bruges også
i forbindelse med folkeregisteroplysninger og gebyret
indeksreguleres hvert år.
Beløbet i 1992 er 52,00 kr.
Ejendomsbeskatningen opkræver p.t. 45,00 kr. for vurderings- og
skatteattester og BBR-ejermeddeleIser, jfr. byrådsbeslutning fra 16.
august 1988.
Ifølge bekendtgørelse fra Boligministeriet af 28. juni 1991, kan der
opkræves et gebyr på 70,00 kr. for en BBR-ejermeddelelse, hvor der
ikke ligger fuldmagt fra ejer.
Økonomisk afdeling indstiller; at ejendomsbeskatningen fra 1. juni
1992 følger Indenrigsministeriets bekendtgørelse, for vurderings- og
skatteattester. BBR-ejermeddelelserne følger Boligministeriets
bekendtgørelse.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 141
Journalnr.... : 00.01030
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3598

Sagsid/lbnr. 2675

Fdm. init.

RESTANCER.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Restanceopgørelse pr. 31/3/92 udviser totalt følgende;
-

Boligsikring
Ejendomsskat
Bidrag
Bistandshjælp
Krav andre komm.
Daginstitution
B- og restskat

34 restanter
340 restanter
490 restanter
308 restanter
766 restanter

ialt
ialt
ialt
ialt
ialt
ialt
ialt

123.935 kr.
1.067.773
8.049.119
4.760.988 2.018.141
930.579 27.195.781
-

-

-

-

44.146.316 kr.
Vedlagte skema viser hvor stor restancen har været totalt i året
samt, hvor stor en andel som er opkrævet.
Årsagen til den store restance pr. 31/3-92 skal bl.a. ses på bag
grund af, at modregninger i skatterestancer først sker i april/maj
måned samt at restancen vedr. ejendomssakt er større kort tid efter
én forfalden rate.
Forvaltningen skal oplyse, at den ledige stilling som pantefoged er
blevet genopslået til besættelse snarest. Årsagen til genopslag er,
at der kun forelå 2 ansøgninger ved 1. opslag.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4167
Sagsid/lbnr. 3254

Fdm. init

UDLICITERING.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Som opfølgning på betænkning nr. 1227 om udlicitering af offentlige
drifts- og anlægsopgaver har Finansministeriet i januar 1992 udsendt
cirkulære vedr. udlicitering af statslige drift- og anlægsopgaver.
Indenrigsministeren opfordrer derfor kommunalbestyrelserne om at
indføre samme forudsætninger for udførelse af opgaver som cirkulæret
indeholder.
Indstilling:
Cirkulæret tages til efterretning. I forbindelse med budgetanalyser
ne bør der overvejes udlicitering af de kommunale opgaver.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 4159

Sagsid/lbnr. 3246

Fdm. init.

ASTFALTRETABLERING - KLOAK SYD

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet vedtog d. 17/3-92, efter licitation, at anbefale Arne Larsen
til entreprisen. Kommunens samlede udgift skulle holdes indenfor det
afsatte beløb på investeringsoversigten på 2,5 mio. kr. excl. moms.
I den samlede entreprisesum er indeholdt den andel som deles mellem
kommunen og grundejerforeningerne - ca. 629.000 kr. excl. moms.
Grundejerforeningerne har efterfølgende ønsket et møde med Jæger
spris kommune som blev afholdt d. 30 marts. Her indgav grundejerfo
reningerne indsigelse mod, at de oplyste beløb vedr. retablering
overfor dem har været oplyst excl. moms. Grundejerforeningerne har
været af den opfattelse at alle beløb var incl. moms. Man ønsker
derfor en anden fordeling end 50/50. Dette skal samtidig ses i lyset
af, at kommunen er momsregistreret og derved får godtgjort moms.
Såfremt grundejerforeningerne skulle tilgodeses efter licitationsre
sultat (d.v.s. betalt 629.00 kr. incl. moms) vil en ny fordeling
blive 60 * ■
‘"il kommunen og 40 % til grundejerforeningerne af et sam
let beløb på 1.258.000 kr. excl. moms. Dette vil betyde en merudgift
til Jægerspris kommune på 126.000 kr . .
Indstilling:
Der ønskes økonomiudvalgets og byrådets stillingtagen til en ændret
fordeling.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : PH
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Sagsid/lbnr. 3125

Fdm. init

PERSONSAG

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Vedr. afskrivning af beboerindskudslån.

Det indstilles, at udvalget træffer beslutning om, at restbeløbet
kr. 2.035,52 afskrives.
SU har behandlet sagen den 24.03.92 , nr. 175.
Afskrivning anbefales overfor økonomiudvalget.
BESLUTNING:
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B.lbnr. 3924

Sagsid/lbnr. 2999

Fdm. init

ANSØGNING OM TILSKUD TIL RADIO HORNSHERRED

Økonomi: 5 kr. pr. indbygger.
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse af 5. februar 1992 ansøger Radio Hornsherred kulturelt
udvalg om tilskud til lokalradioen. Lokalradioen anfører, at man ik
ke skal betragte tilskuddet som et driftstilskud, men et tilskud
til, at lokalradioen kan tilbyde alle foreninger og klubber gratis
omtale af de mange arrangementer, der året rundt bliver afviklet i
Jægerspris Kommune.
Radio Hornsherred foreslår, at Jægerspris kommune yder et tilskud på
5 kr. pr. indbygger, som kommunen tidligere har ydet.
KU har behandlet sagen den 26.02.92 , nr. 298.
Kulturelt Udvalg anbefaler overfor chefgruppen, at der benyttes
midler til Radio Hornsherred af den decentraliserede pulje til an
noncering og information.
Chefgruppen anmodes om en tilbagemelding om, hvorvidt man vil af
sætte midler til Radio Hornsherred.
Chefgruppen behandlede sagen på møde d. 6. marts 1992.
Da den decentraliserede ramme for 1991 på konto 06 blev overskredet
med 70.000 kr. ser chefgruppen ikke mulighed for at anvende midler
herfra.
Chefgruppen er i øvrigt positivt indstillet over ydelse af tilskud
til lokalradioen og indstiller at der afsættes de fornødne midler i
budgettet for 1993.
BESLUTNING:
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VED-T. DAGINSTITUTION PÅ KYNDBYVÆRKET.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget har på mødet d. 9. marts 1992 behandlet pkt.
vedr. etablering af daginstitution på Kyndbyværket.

109

Økonomiudvalget ønskede til mødet i april og inden indgåelse af en
delig lejekontrakt, en nærmere specifikation af eventuelle retable
ringsudgifter samt genforhandling af spørgsmål om betaling af rest
værdi, jvf. skrivelse fra Kyndbyværket d. 25/2-1992.
Indstilling:
For at undgå en udsættelse af igangsætningstidspunktet for institu
tionen anbefaler økonomiudvalget, at lokalplanproceduren igangsæt
tes .
Byrådet har behandlet sagen den 17.03.92 , nr. 77.
Godkendt som indstillet af økonomiudvalget.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 6/4-92:
økonomiua.c^jLget ønskede til mødet i april en specifikation af reta
bleringsudgifter samt genforhandling af spørgsmål om restværdi.
Kyndbyværket har med skrivelse dateret 2/4-92 fremsendt endelige
betingelser for lejeaftale hvoraf fremgår
at

retableringsudgifter i 1992-priser udgør 72.000 kr.

at

Betingelser for betaling af restværdi fastholdes (d.v.s.
Jægerspris kommune betaler fuld værdi indtil 10 år. Herefter
reduceres udgiften med 10% pr. år - efter 20 år er værdien 0
k r .)

Indstilling.
Der ønskes stillingtagen til indgåelse af lejekontrakt vedr. oven
nævnte boliger.
i,
.
BESLU^NTNC?
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Fdm. init.

OVERENSKOMSTSKIFT

Økonomi: ca. 5.400,00 kr i årlig udgift
Sagsfremstilling;
På møde den 25. marts 1992 mellem HK/Kommunal, FrederikssundFrederiksværk afdeling og Jægerspris kor nune blev parterne
enige om at overflytte biblioteksmedhjælperne Anette Bohn og
Pirjo-Riita Pedersen til kontoroverenskomsten med virkning fra
1. januar 1992.
Ændringsønsket er foranlediget af ændringer i stillingsindholdet.
Tidligere blev ovennævnte personale ikke anvendt til kontorarbejde
på samme niveau som nu, hvorfor et skift fra aftalens kapitel 5
i kontoroverenskomsten til kapitel 2 vil være rimeligt.
En ændring betyder, at stillingsbetegnelsen ændres til kontorassi
stent og skalatrinforløbet ændres fra 9-10, 12-14 til 9, 11-16.
Højeste merudgift vil årligt andrager forskellen mellem skalatrin
14 og 16, eller kr. 5336,00 pr. fuldtidsansat. Ovennævnte medar
bejdere er deltidsbeskæftiget, hvorved merudgiften reduceres til
kr. 2668 pr. ansat på 18,5 time pr. uge.
Referat af forhandlingen ligger som bilag til sagen.
Sagen forelægges til økonomiudvalgets godkendelse.
BESLUTNING:
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Fdm. init.

STILLINGSNEDLÆGGELSER

Økonomi; ca. - 22.000 kr pr. år
Sagsfremstilling:
På møde den 25. marts 1992 mellem HK/Kommunal, FrederikssundFrederiksværk afdeling og Jægerspris kommune blev parterne
enige om at nedlægge to stillinger og samtidig ændre til nye
klassificeringer således:
1 stilling klassificeret i en lønramme bestående af skalatrin
27, 29, 31 og 34 som funktionsbestemt fuldmægtig, 37 ti uglt.
i drift- og planlægningsafdelingen, kulturområdet omklassifice
res til en funktionsbestemt overassistentstilling i lønramme
K 19 ( 25-29).
1 stilling klassificeret i K 19 (25-29) som funktionsbestemt
overassistent, 37 ti uglt. i byrådssekretariatet omklassificeres
til en grundstilling overassistentstilling/assistent(personlig)
i samme lønramme.
Ovennævnte ændringer er foranlediget af dels organisationsændringer
i fællesforvaltningen dels tidligere organisationsændringer med
deraf følgende ændringer i stillingsindholdet. Omklassificeringerne
af de to stillinger er forhandlet nu på do.and af stillingsledighed
og er første del af en generel revurdering af blandt andet
overassistentstillingerne . Ændringerne af stillingernes klassi fisering medfører en mindreudgift på ca. 22.000.- kr. årligt.
Referat af forhandlingen med HK ligger som bilag til sagen.
Sagen forelægges til økonomiudvalges godkendelse.
BESLUTNING:
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KLASSIFICERING AF LEDER AF INTEGRERET ORDNING

Økonomi;

224.000.- i 1992

Sagsfremstilling:
Projektkoordinator Elvi Weinreich ansættelse ophører pr. 01.08.92.
Forvaltningschefen foreslår:
- at der optages forhandling mellem KL og Dansk sygeplejeråd om en
tidsbegrænset ansættelse på 1 år af leder af integreret ordning.
- at administrationen herudover bemyndiges til at forhandle indenfor
rammerne af rammeaftalen for åremålsansættelse svarende til et
løntillæg (til den normale klassificering) på 20 - 30 % på årsba
sis .
Notat vedlægges.
ØK har behandlet sagen den 10.02.92 , nr. 82.
Økonomiudvalget godkender forvaltningschefens forslag med den æn
dring, at ansættelsesperioden skal være på min. 2 år. (Der tages
udgangspunkt i skalatrin 43).
Løn og personalekontoret d. 1/4-1992:
På møde den 18. marts 1992 mellen Dansk Sygeplejeråd og Jægerspris
kommune blev parterne enige om en åremålsansættelse på 2 år med et
åremålstillæg på 20 procent. Idet denne aftale falder uden for
rammerne i aftale om åremålsansættelse mellem KTO og Kommunernes
Landsforening afventes godkendelse fra KL til at indgå denne
aftale ( idet åremålsrammen er ændret til 2 år mod normalt 3 år) .
løvrigt indgik i aftalen et forlig om, at stillingen besættes med
virkning fra 1. maj 1992.
Referat af forhandlingen ligger som bilag til sagen.
Bruttoløn på skalatrin 43 incl. 20 % åremålstillæg andrager pr.
1. april 1992 pr.år kr. 297.557.17, d.v.s. i 1992 kr. 223.167.87.
Sagen forelægges for økonomiudvalget til godkendelse
Besvaret:
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DEN INTEGREREDE ORDNING PÅ ÆLDREOMRÅDET.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet godkendte på sit møde den 18/2 c* å. organisationsplanen med
stillingsbeskrivelser for den integrerede ordning pr. 1/9-92.
Efter forhandling med Dansk sygeplejeråd er Elwi Weinreich blevet
åremålsansat for en periode på 2 år med virkning fra 1 maj 1992.
Elwi Weinreich's lønmæssige indplacering fremgår af vedlagte bilag.
Til den integrerede ordning skal der ansættes 2 områdeledere, hvoaf
den ene skal have souscheffunktion, samt 1 uddannelsessygeplejerske.
Disse ansættelser skal ske pr. 1.9.1992.
Forvaltningschefen forelår, at ansættelsesudvalget sammensættes
således:
1 medlem af økonomiudvalget
leder af den integrerede ordning Elwi Weinreich
2 personalerepræsentanter
forvaltningschef Bente Dall
BESLUTNING:
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PLI JE.IJEMMET DE TRE EGE.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forstander Kirsten Østergård, plejehjemmet De tre Ege, har opsagt
sin stilling pr. 31.5.92. Kirsten Østergård ar tjenestemand og har 3
mdr.'s opsigelse. Kirsten Østergård har fået dispensation med hensyn
til de 3 mdr.'s opsigelsesvarsel, således at hun kan fratræde
31.5.92.
BESLUTNING:
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DEN INTEGREREDE INSTITUTION KRAGEBAKKEN.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Stillingen som leder af den integrerede institution Kragebakken har
ikke været besat. Anne Tofte er konstitueret som leder indtil
1.5.92. Stillingen er opslået ledig til besættelse.
Da der er indkommet 1 ansøger - den konstituerede leder Anne Tofte vil forvaltningschefen fremkomme med en indstilling på økonomiud
valgsmødet .
BESLUTNING:
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VEDR. "SPISESTEDET DE TRE EGE".

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Pr. 1. maj 1992 vil det nye Spisested være klar til brug, hvilket
gør at personalet i køkkenet gerne allerede i midten af maj vil
starte langsomt op med at åbne stedet for kommunens pensionister.
På baggrund af dette har køkkenets personale udarbejdet forslag til
prislister, samt information om stedets daglige tilbud.
Man anmoder om socialudvalgets kommentar/tilsagn af forslagene.
SU har behandlet sagen den 24.03.92 , nr. 177.
Køkkenets forslag til tilbud og priser anbefales overfor økonomi
udvalget .
Det præciseres, at priserne kun må dække de faktiske udgifter.
BESLUTNING:
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VEDR. FRIGIVELSE AF INVENTARMIDLER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På plejehjemmet De tre ege har forvaltningen modtaget en ansøgning
om frigivelse af midler fra inventarpuljen med ialt kr. 148.000.
For budget 92 er der afsat kr. 144.500 over inventarpuljen, som
frigives efter ansøgning af økonomiudvalget.
Af inventaranskaffelser har plejehjemmet anført i ansøgningen, at
der er behov for følgende:
1. Renovering af 13 senge til en pris af kr. 71.175
2. Anskaffelse af lift til en pris af kr. 22.800
3. Anskaffelse af EDB-udstyr til en pris af kr. 29.315
4. Anskaffelse af nye mønttelefoner til en pris af kr. 16.163
5. Ansøgning om køb af biltelefon til madbilen til en pris af
kr. 8.500
Begrundelserne for de enkelte anskaffelser er anført i ansøgningen,
som er bilagt i sagen.
Fællesforvaltningen 17 marts 1992
Forvaltningen kan anbefale, at der frigives 119.000 kr. til imødegå
else af plejehjemmets ansøgning pkt. 1,2,4,og 5. Det kan derimod
ikke anbefales, at der anskaffes EDB-udstyr over inventarpuljen, som
oprindeligt er afsat til at udskifte gammelt inventar på plejehjem
met samt indkøb af bil til hjemmesygeplejen.
Forvaltningen er ikke uenig med plejehjemmet i, at der er behov for
EDB-udstyr og specielt, når den integreret ordning igangsættes pr. 1
sept. 1992. Plejehjemmet har pt. et defekt tekstbehandlingsanlæg,
som er udlånt fra rådhuset.
Forvaltningen kan derfor kun anbefale, at EDB-udvalget drager omsorg
for, at den integreret ordning får EDB-udstyr meget snarligt, og at
dette indgår i de videre forhandlinger med Regnecentralen.
SU har behandlet sagen den 24.03.92 , nr. 167.
Ved opgørelse af restpuljen resterer der kr. 84.910,- og ikke som
anført kr. 144.500,-.
Socialudvalget anbefaler at kr. 84.910,- frigives som anført af
forvaltningen
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ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DAGHØJSKOLE.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
AOF-dagshøjskolen Vestregionen fremsender ansøgning til Jægerspris
kommune om godkendelse af daghøjskolens vedtægter og virksomhed i
området.
Daghøjskolen tager sit udgangspunkt i lokaler i Frederikssund, men
skal dække hele området - Jægerspris, Skibby og Frederikssund
kommuner. Daghøjskolen er et bredt tilbud til både dagpengemodtagere
og bistandsklienter. Den vil desuden henvende sig til personer, der
er berettiget til et uddannelsestilbud.
Daghøjskoleforløbet omfatter 16 uger i perioden august til december
1992.
Pris for deltagelse i daghøjskolen er 1.042 kr. pr. elevuge under
forudsætning af 15 deltagere i alle de 16 uger.
Daghøjskolen modtager tilskud fra EF.
Daghøjskolens emnekreds er bred og har til formål at styrke
deltagernes personlig udvikling. Et meget vigtigt element som vil
indgå i undervisningen er EDB - tekstbehandling og regneark.
Vedlagt dagsordenen er daghøjskolens vedtægter og virksomhedsplan og
budget.
Det skal bemærkes at hver af de tre kommuner har ret til at have en
tilforordnet siddende i bestyrelsen for daghøjskolen, ønsker
kommunen at benytte sig af det, ønsker AOF-daghøjskole, at dette
valg finder sted samtidig med en godkendelse af daghøjskolens
virksomhed.
På udvalgsmødet skal der tages stilling til, om daghøjskolen udfra
dens vedtægter og virksomhedsplan, kan virke i Jægerspris kommune,
indstillingen skal forelægges byrådet ved fremsendelse af sagen.
Der skal tages stilling til om Jægerspris kommune ønsker at benytte
sig af tilbuddet om at have en tilforordnet i bestyrelsen for
daghøjskolen.
Besk.kons.
Daghøjskole kan være et godt bredt tilbud til ledige. I 1992 er der
ikke andre daghøjskoler, der indtil nu har ansøgt om godkendelse af
virksomhed i Jægerspris kommune.
Det anbefales at godkende daghøjskolens arbejde i området, uden at
kommunen dog på forhånd vil forpligte sig til et bestemt antal
deltagere fra Jægerspris. Der er altså ikke en økonomisk forpligtel
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se for kommunen ved at lade daghøjskolen virke.
Bilag. Vedtægter og virksomhedsplan og budget.
Social har behandlet sagen den 13.02.92 , nr. 3.
Udvalget kan anbefale at daghøjskolens virksomhedsplan og
vedtægter godkendes af byrådet.
Det anbefales, at kommunen ikke på forhånd går ind i en økonomisk
forpligtelse overfor daghøjskolen, men alene betaler udfra delta
gerantallet fra Jægerspris kommune.
Et tilforordnet medlem af bestyrelsen:
Jægerspris kommune anbefaler, at de 3 kommuner bliver enige om
hvorledes de skal forholde sig.
Hvis de 3 kommuner er enige om at benytte sig af daghøjskolens
tilbud om et medlem af bestyrelsen indstilles Erhvervs- og
beskæftigelsesudvalgets formand, Ole Find Jensen.
BU har behandlet sagen den 24.03.92 , nr. 171.
Erhvers- og beskæftigelsesudvalgets indstilling af 13/2-92 anbefa
les overfor økonomiudvalget.
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
33

Pkt.nr: 156
Journalnr

02.00.01

Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 4076

Sagsid/lbnr.

3159

Fdm. init

MATR.NR. 3C,3D, BALBY BY, SOLBAKKEVEJ 2.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
For ejeren af ovennævnte ejendom Dalby Maskincenter A/S fremsender
Ebbe Bredahl Kristensen, Tørslev ansøgning om tilladelse til at op
føre en udstillingshal på 932,7 m2.
Bygningen placeres såvel i område I (boligområde) som område IV (erhversformål).
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 154.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget og byråd med
anbefaling.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
34

Pkt.nr: 157
Journalnr.... : 03.00.01
Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4098

Sagsid/lbnr. 3181

Fdm. init.

KVOTER FOR STØTTET B0LIGBYG6. I JÆGERPRIS KOMM.
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Økonomi:
Sagsfremstilling
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I forbindelse med ovennævnte sag samt kommende lokalplan i Dalby
fremsender arkitekt Steen Berthelsen skrivelse af 18.3.1992, hvori
der bl.a. fremføres:
Jægerspris kommune anmodes hermed om tilladelse til at opføre 12
ungdomsboliger og 24 almennyttige boliger.
Opførelsen ønskes udført i takt med udmeldingen, dog forsøges udmeldinge sikret i forløb, således at ungdomsboliger og almennyttige bo
liger opføres i en etape.
Der er rettet henvendelse, og truffet aftale, med ejer af matr.nr.
2a om køb af resterende jordareal, således at hele jordstykket ind
drages i byggeplanerne.
Såfremt Jægerspris kommune indvilliger i ovenstående, tilbydes lo
kalplan for hele området omgående udarbejdet af ark. Berthelsen u.b.
medens kommunen betaler for mangfoldiggørelse samt annoncering.
Det er arkitektens helt klare opfattelse, at Dalby igennem mange år
har tiltrukket unge mennesker, hvad Hornsherreds største idrætsklub
er et bevis for. Dalby har gode faciliteter at tilbyde borgerne und
tagen boliger til udlejning. Derfor er man ikke i tvivl om at en god
bebyggelse midt i byen, vil være et godt aktiv for Dalby, og skabe
bedre underlag for Brugsen. Man ser ingen udlejningsproblemer.
Man har tidligere på det aktuelle jordstykke arbejdet sammen med
Dansk Boligselskab. Det ønsker man ikke at bryde, såfremt boligsel
skabet vil indgå i ovenstående byggeplaner.
Skulle Dansk Boligselskab ikke ønske at medvirke til en total gen
nemførelse af projektet, har Dansk Almennyttigt Boligselskab vist
interesse og vil da med kommunens accept blive anvendt.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 169.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget til videre
foranstaltning og med samtidig opfordring om, at optage forhand
ling med såvel ark. ,'§teen. Berthelsen som-Dairsk Boligselskab.
B r.'
> l'Oi:

BESLUTNING:

3 ? y _________________

é (J
{<”
w Q

.
' y

cu
7,

cyÅ

cAy/

A > oo~-- U
LtrjiY

cjuu^ c-u m

2

y

4

A

y om tt'jjr/7 /A y^ ^

y

y
y y r Ct/ .

é/ 7 *7 ^
c

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
35

Dato
13.04.92

Pkt.nr: 158
Journalnr.... : 03.02.00
Sagsbehandler : CK

B.lbnr. 3919

Sagsid/lbnr. 2997

Fdm. init.

KVOTER FOR STØTTET BOLIGBYGGERI 1992-95

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Boligministeriet fremsender d. 11.02.92 udmelding vedr. kvoter for
støttet boligbyggeri 1992-95.
I december 1991 fremsatte kommunen følgende ønsker:
1992 1993
1994
1995
- almennyttige lejligheder
56
0
0
0
- andelsbolig
98
0
0
0
- ungdomsboliger
0
0
0
12
Udmeldinger giver tilsagn om følgende kvoter:
- almennyttige lejligheder
- Andelsboliger
- ungdomsboliger

0
0
12

24
0
0

2
0
0

3
2
0

Hvis kommunen ønsker at anvende kvoten for 12 ungdomsboliger, ud
beder boligministeriet sig en nærmere redegørelse for kommunens
behov for ungdomsboliger.
Udmeldingen er leveret til teknisk udvalg, der som planudvalg vil
fremsætte forslag til disponering for såvel ungdomsboliger som
kvoten for almennyttige lejligheder.

TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 140.
Teknisk udvalg videresender sagen til økonomiudvalget med
bemærkning om:
ad. ungdomsboliger
Såfremt denne kvote ønskes udnyttet, må disse søges indpasset i
kommende boligbebyggelse i enten Gerlev eller Dalby.
ad. almentnvttigt byggeri.
Udfra planmæssige kriterier (d.v.s. allerede vedtagne lokalplaner)
vurderer udvalget, at 2. etape - Esrogård må være det mest
nærliggende.
Subsidiært peger udvalget på en udbygning af Dalby. Det bemærkes
her, at endeligt vedtagen lokalplan endnu ikke foreligger, hvilket
er en forudsætning for meddelelse af tilsagn.
a d . andelsboliger.
Uden interesse på nuværende tidspunkt.

ØK har behandlet sagen den 09.03.92 , nr. 91,
Sagen vedr. ungdomsboliger genoptages på økonomiudvalgets møde i
april d.å.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
36

Teknisk forvaltning d. 12 marts 1992.
^~selokab og ark. Steen Berthelsen anmoder om en udtale!"'
om mulighederne for at gøre brug af de her omhandlede kvoter i 1992
og 1993.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 168.
Der henv.i^^s her til teknisk udvalgs dagsorden for 02.04.92 pkt.
167 og 169.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
37

Dato
13.04.92

Pkt.nr: 159
Journalnr....

: 03.00.01

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4099

Sagsid/lbnr. 3182

Fdm. init.

KVOTER FOR STØTTET BOLIGBYGGERI I JÆGERSPRIS KOMM.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Under henvisning til skrivelse af 11.3.1992 fra Jægerspris kommune,
er det Dansk Boligselskabs vurdering, at der er behov for såvel ung
domsboliger som almennyttige boliger i Jægerspris kommune. Denne
vurdering bygger på, at Jægerspris Boligselskab for tiden har en
venteliste med 160 boligsøgende.
Med henblik på en drøftelse af boligernes placering, skal Dansk Bo
ligselskab herved venligst anmode om et orienterende møde med Jæ
gerspris kommune. Efterfølgende vil spørgsmålet om udnyttelsen af de
omhandlede kvoter for såvel ungdomsboliger som almennyttige boliger
blive behandlet i bestyrelsen for Jægerspris Boligselskab.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 167.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg til videre
foranstaltning og med samtidig opfordring om at optage for
handling med såvel Dansk Boligselskab som ark. Steen Berthelsen.
BESLUTNING;

h

4

q) Q

/liauy

T

u

øo

Jr, mM
Besvoret:
(i l l

^

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
38

Pkt.nr: 160
Journalur

: 01.02.05

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4051

Sagsid/lbnr. 3134

Fdm. init.

KLOAKBIDRAG M.V. - ESROGÅRD

Økonomi:
Sagsfremstilling:

Asger Mansted og J.C. Børresen fremsender kopi af skrivelse af 5
marts 1992 til Frederiksborg Amts tilsynsråd i forbindelse med ver
serende sag.
Det kan iøvrigt oplyses, at Tilsynsrådet ved skrivelse af 16 marts
1992 har anmodet om en udtalelse over det af klagerne i skrivelse af
5 marts 1992 anførte.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 170.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget til videre
foranstaltning, idet udvalget finder, at byrådsflertallet må
kommentere nærværende sag.
Byrådssekretariatet d. 6. april 1992.
Udkast til besvarelse ligger i sagen.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.C 4 .92

Side
39

Pkt.nr: 161
Journalnr..., : 05.01.il
Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 3531

Sagsid/lbnr. 2655

Fdm. init.

OVERSIGTSFORHOLD TOFTEGÅRDSVEJ/KYNDBYVEJ.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På baggrund af flere henvendelser fra beboerne i Kyndby om ov
ersigtsforhold i T-kryds Toftegårdsvej / Kyndbyvej, har det været
nødvendigt at vurdere forholdene. Det må konstateres, at vejregler
nes bestemmelser om oversigt ikke er opfyldt.
Krydset er reguleret i forbindelse med anlæg af Kyndby-stien og de
fornødne oversigtsarealer burde nok i den forbindelse være sikret,
selvom forholdene ikke er ringere end tidligere.
Forholdet kan bringes i orden ved at erstatte ca. 5 m hæk med tråd
hegn. Ejeren af grunden er indforstået hermed. Det er imidlertid
nødvendigt at pålægge ejendommen servitut, og de samlede udgifter
skønnes at andrage:
Hegn
(ca. 5 m)
Diverse
Erstatning (ca. 60 m2 a 30 kr)
Administration m.v.

4.400 k r .
1.500
5.000
7.000
17.900 kr.

Teknisk udvalg har behandlet sagen d. 3l.okt. 1991, pkt. nr. 899.
Udvalget har intet at indvende mod den foreslåede foranstaltning
såfremt udgiften kan placeres i budget 1992.

Projektet har efterfølgende været forelagt politiet og her godkendt.
FA. DJ & CO anbefaler at indkalde de to ejere af hjørneejendommene
til åstedsforretning vedr. oversigtsdeklarationer og fjernelse af
beplantning.
Forretningerne søges gennemført uden forudgående ekspropriationspro
cedure, men søges opnået ved forlig, der tinglyses på ejendommen.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 172.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget, idet man
anbefaler projektet gennemført £oifl(.af fa. DJ & Co foreslået.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
40

Pkt.nr: 162
Journalnr.... : 82.00
Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 4125
Sagsid/lbnr. 3207

Fdm. init.

KIGNÆSHALLEN.

økonomi;
Sagsfremstilling;
Behandling af udarbejdet redegørelse vedrørende tagarbejde på Kig
næshallen herunder arbejdets omfang og overslagspris.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 147.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget med indstil
ling om, at arbejdet udbydes i indbudt licitation med deltagere af
følgende entreprenører;
Tømrer incl. blikkenslagerarb. og tagpap.
Ralf Erlandsen
Brian Ventrup
Chr. Vestergård
Schmidt & Koch
Jægerspris Vinduet.
Jan Ohlsson gav dog indtryk for at arbejdet burde udbydes i
offentlig licitation som en samlet entreprise.
BESLUTNING;
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
41

Pkt.nr: 163
Journalnr

: 82.00

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4129
Sagsid/lbnr. 3211

Fdm. init.

FRITIDSHJEM - MØLLEGÅRDSSKOLEN

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Stillingtagen til licitationsform vedrørende ombygning af fritids
hjemmet på Møllegårdskolen.
Overslagspris kr. 83.000. På investeringsoversigten for 1992 er
afsat kr. 145.000 til loft- og gulvrenovering i ekst. fritidshjem.
Bygningsinspektoratet foreslår at arbejdet igangsættes samlet.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 204.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget, idet man
indstiller, at det her omhandlede arbejde udbydes i indbudt
licitation med deltagelse af entreprenører som nævnt under pkt.
146 (blok E. Møllegårdskolen). Nu pkt. 164 på økonomiudvalgets
dagsorden.
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
42

Pkt.nr: 164
Journalnr

82.00

Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 4126
Sagsid/lbnr. 3208

Fdm. init

MØLLEGÅRDSKOLEN.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Behandling af udarbejdet redegørelse vedrørende udskiftning af gulve
og lofter m.v. herunder arbejdets omfar.g og overslagspris.
TU har behandlet sagen den 02,04.92 , nr. 146.
Teknisk udvalg fremsender sagen til Økonomiudvalget med indstil
ling om, at arbejdet udbydes i indbudt licitation med deltagelse
af følgende entreprenører.
Tømrer incl. gulve:
Ralf Erlandsen
Bjarne Vestergård
Brian Ventrup
Malere:
Gert Jensen
Rud Hermansen
Helge Jacobsen
Elektrikere:
Jørgen Dam
Jægerspris Instaliationsforretning
Helbo Hansen
BESLUTNING:

)r. nr.!_
Besvaret
Sagen

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
12.04.32

Side
43

Pkt.nr: 165
Journalnr

01.02.02

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4097

Sagsid/lbnr. 3180

Fdm. init

OFFENTLIGG. AF FORSLAG TIL REGIONPLANTILLÆG II TIL REGIONPLAN
1989.
Økonomi:
Sagsfremstilling;
Frederiksborg Amtsråd har den 12. marts 1992 besluttet at offentlig
gøre forslag til Regionplantillæg II til den gældende Regionplan
1989 "Erhversområde ved Hillerød” . Regionplantillægget indeholder et
forslag til overflytning af et erhversareal, som i Regionplan 1989
er udlagt syd for Overdrevsvejen, Hillerød kommune. Arealet flyttes
til en placering vest fore Roskildevej ved Forsøgsmejeriet. Desuden
flyttes et mindre erhversareal til en placering syd for Trollesmin
de. Tilsammen udlægges 55ha til erhversformål. Regionplantillægget
indeholder derudover skitse til eventuelle fremtidige arealudlæg.
Forslaget behandles jf. lands- og regionplanlovens § 13, stk. 1. Of
fentlighedsperioden er efter tilladelse fra Planstyrelsen fastlagt
til at vare 8 uger fra den 23. marts 1992 til den 18. maj 1992.
Forslaget er fremsendt til samtlige byrådsmedlemmer den 23.3.1992.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 158.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd, idet
man fra teknisk udvalgs side ikke har kommentarer til forslaget.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.52

Side
44

Pkt.nr: 166
Journalnr

01.01.02

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4064

Sagsid/lbnr. 3147

Fdm. init

REGIONPLAN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forslag til Regionplantillæg 6, Kystbeskyttelse langs Nordkysten,
har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 3. juni
1991 til 23. september 1991.
Som følge af de indkomne indsigelser og bemærkninger vedtog Amtsrå
det den 12. december 1991 regionplantillægget med visse ændringer.
Amtsrådet besluttede at ændre titlen og udtage afsnit vedrørende
prioritering, økonomi og administration af redegørelsesdelen. Det
besluttedes i retningslinierne at udtage afsnit om administration og
reducere område E, så Tinkerup-strækningen bliver kategori 2.
Miljøministeren har den 12. februar 1992 godkendt det vedtagne Re
gionplantillæg 6, Nordkysten, der hermed er trådt i kraft.
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 156.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd, idet
man fra teknisk udvalgs side har taget sagen til efterretning.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
45

Pkt.nr:
Journalnr....

: 01.02.05

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr.

167

4093

Sagsid/lbnr. 3176

Fdm. init.

BYPLANVEDTÆGT NR. 7.

Økonomi;

sagsfremstilling!
ATA TRADING & CONSULTING fremsender skrivelse af 18. marts 1992
vedr. køb af ejendommen
VINKELVEJ 4.
I forbindelse med ansøgningen fremføres følgende oplysninger:
Situation:

Man har underskrevet slutseddel på køb af ejendommen,
med forbehold for Jægerspris kommunes godkendelse af
nærværende anmodning. Man ønsker at overtage ejendommen
pr. l. maj 1992.

ATA dk Aps: Ifølge både selskabsregistret og vor registrering hos
Told- og skattestyrelsen, er firmaet en virksomhed der
driver handel, primært eksporthandel med tredieverdenslande.
Man indkøber varer, samler sammen til større partier,
emballerer, for derefter at videresælge varerne til fir
maets kundekreds.
Vareleverancer/afhentning vil altid ske i dagtimerne, og
i et omfang der vil dreje sig om besøg af 2 til 3 last
biler pr. uge. ATA dk Aps som i øjeblikket er hjemmehø
rende på adressen Vinkelvej 4, 3630 Jægerspris.
Formål:

Formålet med køb af ejendommen, er primært lager og kon
torfaciliteter, dog er det hensigten, at den del af den
på ejendommen beliggende villa man ikke slev har brug
for til kontor, vil blive istandsat og udlejet til pri
vat beboelse.
Ønsket er at bringe ejendommen frem til en stand der ik
ke vil adskille sig fra den øvrige bebyggelse på Vinkel
vej .
Da alle kunder er udenlandske, vil facadeskiltning af
nogen art, ikke være aktuelt.

Såfremt udvalg/byråd ikke kan imødekomme ansøgningen, anmoder man
om, at der i kommunens svar, anføres de punkter, som ikke kan god
kendes.

TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 161.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd, idet
man anbefaler det ansøgte på vilkår at dette kan ske under eksist.
bygningsmæssige rammer og under iagttagelse af evt. miljømæssige
konsekvenser og imødegåelse heraf.
Ovennævnte indstilling er sket på grundlag af en forudgående ført
fremstilling fra ansøger Søren Aller.

Dato
13.04.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
46
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13:04.92

Side
47

Pkt.nr: 168
Journalnr

: 00.01

Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4165
Sagsid/lbnr. 3252

Fdm. init.

EKSTERNE RÅDGIVERE.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
SF har fremsat forslag om at man af hensyn til budgetoverholdelsen
anser, at det er af afgørende vigtighed, at der ikke indgås aftaler
med eksterne rådgivere, uden at der foreligger en kontakt (Min. ARB
89) med rådgivere.
Inden for nogle af de store anlægsområder kan det være svært at overskue, om ekstraregninger hidrører fra ekstra krav eller om det i
realiteten måtte formodes at være indeholdt i de oprindeligt stille
de krav.
Jeg anmoder derfor økonomiudvalget om at beslutte, at der for alle
eksterne rådgivningsopgaver skal foreligge en kontrakt.
BESLUTNING:

Jr', nr.t

Dato
13.04.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
48

Pkt.nr: 169
Journalnr....

: 01.01.02

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4065

Sagsid/lbnr. 3148

Fdm. init.

REGIONPLAN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Frederiksborg Amt fremsender debatoplæg om erhverv og turisme i
amtet.
Debatoplægget markerer starten på arbejdet med "Regionplan 93". Det
henvender sig til kommuner, erhvervsliv, foreninger og organisatio
ner samt til alle andre, der er interesseret i amtets og hovedstads
regionens fremtid. Oplægget er imidlertid på ingen måde en færdig
plan. Det er en invitation til en åben debat og sigter mod at infor
mere om, hvilke nye temaer man fra amtets side især vil lægge vægt
på ved udarbejdelsen af regionplanen.
Erhversudvikling og turisme er valgt som temaer i lyset af de store
investeringer i broforbindelse mv. i København og de udviklingsmu
ligheder, dette giver også i Frederiksborg Amt. Men temaerne er til
lige valgt ud fra ønsket om at bruge den kommende regionplanlægning
som støtte for en økonomisk udvikling i hele amtet.
Dette oplæg er fremlagt til offentlig debat frem til den 1. maj
1992. Det næste skridt i regionplanarbejdet bliver, at amtsrådet
forud loi . udarbejdelsen af regionplanen i slutningen af 1992 vil ud
sende et forslag til ny regionplan til offentlig høring i de første
måneder af 1993. Oplægget har ikke været behandlet i Amtsrådet.
Debatoplægget er tidligere blevet udleveret til samtlige byrådsmed
lemmer .
TU har behandlet sagen den 02.04.92 , nr. 157.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd,
udvalget tilslutter sig den af Jægerspris kommunes afgivne
udtalelse ved borgmestermødet den 23.03.1992.
BESLUTNING:

idet
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Pkt.nr: 170
Journalnr.... s 01.01.02
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 4110

Sagsid/lbnr. 3192

Fdm. init.

REGIONPLAN, DEBATOPLÆG, ERHVERV OG TURISME.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling:
Frederiksborg Amt har fremsendt "Debatoplæg, erhverv og turisme" som
en markering af starten på arbejdet med "Regionplan 93". Oplægget er
fremlagt til offentlig debat frem til den 1. maj 1992. Forslag mv. ,
der ikke behøver at begrænse sig til de temaer, der er taget op i
hæftet, skal indsendes til amtet inden nævnte dato.
Forvaltningens bemærkninger:
Til udvalgets oplysning skal nævnes, at rapporten over miljøunder
søgelserne i forbindelse med en evt. losseplads ved Kyndby, forven
tes at foreligge medio april 1992, dvs med ca. 14 dages forsinkelse.
Indstilling:
Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 30.03.92 , nr. 67.
Jægerspris kommune har rekreative interesser i området udlagt til
losseplads. Kyndby losseplads bør udgå af regionplanen.
Skallegravning bør ophøre. Hornsherred er udlagt til rekreativt
område. I henhold til debatoplægget, side 6, har fjordene stor
rekreativ værdi specielt i forbindelse med anlæg af fjordstierne
side 13.
Sagen fremsendes til byrådet.
BESLUTNING:
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Pkt.nr:
Journalnr.... : 13.00
Sagsbehandler : CGP
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B.lbnr. 4104
Sagsid/lbnr. 3187

Fdm. init.

REDEGØRELSE OM VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING 1990-94.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Frederiksborg Amt fremsender den 19. marts forslag til "Redegørelse
om vandindvindingsplanlægning i Frederiksborg Amt 1990-1994. Kommu
nen anmodes om at fremlægge forslaget på rådhuset i den offentlige
høringsfase, 8 uger frem til den 14. maj 1992.
Forvaltningens bemærkninger:
I henhold til vandforsyningslovens §
17 skal amtsrådet mindst en gang i hver valgperiode offentliggøre en
redegørelse for planlægningen på vandindvindingsområdet. I redegø
relsen lægges vægt på beskyttelse af grundvandet, idet der i øvrigt
ikke er større ændringer i forhold til den gældende regionale vand
indvindingsplan .
Indstilling; Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 30.03.92 , nr. 60.
Amtet tilskrives flg. kommentarer til vandforsyningsplænlægningen 1990 - 1994.
- Undersøgelser for Kyndby losseplads kan rekvireres i kommunen.
- Vandforsyningsplanlægningen bør indgå i den øvrige planlægning
(jfr. lov om planlægning). Jfr. også side 4 og side 8 i
redegørelse, hvoraf bl.a. fremgår, at lossepladsen kan
forurene grundvandet.
- Beboere har vanskeligt ved at forstå at privat plænevanding
er forbudt, mens vanding af golfbaner er tilladt. En drastisk
nedskæring i eller forbud mod vanding af golfbaner bør
overvejes (s. 13).
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 172
Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 4109
Sagsid/lbnr. 3191

Fdm. init.

INVESTERINGSOVERSIGT - MILJØUDVALGET.

Økonomi: Se venligst bilag.
Bilag: Investeringsoversigt, miljøudvalget, rev. 24/3-92.
Sagsfremstilling;
På udvalgsmødet den 24. februar 1992 blev investeringsoversigten be
handlet. Udvalgets ønsker er indarbejdet i nuværende oversigt og økonomiudvalgets ønsker om revision af indtægtssiden fsv angår spil
devandsanlæg er også indarbejdet.
Forvaltningens bemærkninger:
Iværksættelse af energibesparende foranstaltninger vil medføre et
kapitalbehov. Mulighederne for oprettelse af en energifond bør vur
deres. Fondens midler øremærkes til fordelagtige energibesparende
tiltag og de opnåede resultater i form af årlige energibesparelse
tilbageføres fonden.
Indstilling:
Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 30.03.92 , nr. 63.
M.h.t. forvaltningens forslag om energibesparende foranstaltninger
foreslår udvalget, at der afsættes kr. 500.000 for 1993 til dette
formål, til udlån til decentraliserede områder med en tilbagebeta
lingstid svarende til det antal år som investeringen tjener sig
selv hjem.
Investeringsoversigten fremsendes til videre budgetmæssig
behandling med forvaltningens fremskrivning for 1996.
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Pkt.nr: 173
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 3990
Sagsid/Ibnr. 3072

Fdm.

init.

FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER

Økonomi; Kr. 8.588,000 (af ramme på 8.109.000 + 2.500.000)
Bilag:

Revideret investeringsoversigt, spildevand 92/93

Sagsfremstilling: Til anlægsarbejder, som påbegyndes eller som
medfører projekteringsudgifter i indeværende år, må der frigives
anlægsmidler. I 1992 er der ialt afsat et beløb svarende til det
under "økonomi" nævnte, spildevandsanlæg + færdiggørelse af
Kloak Syd. Budgettet er udarbejdet på basis af de planer, som
forelå medio 1991, og det må konstateres, at der på nuværende
tidspunkt er grundlag for en anden prioritering indenfor
anlægsbudgettets ramme.
Da revideret spildevandsplan først kan foreligge medio 1992, vil
det være hensigtsmæssigt at udføre de i investeringsoversigten
nævnte arbejder i en anden rækkefølge end tidlige planlagt, idet
det ikke vil være praktisk muligt at færdigprojektere og udbyde
nogle af de påtænkte arbejder. Andre arbejder kan tidligst
påbegyndes så sent på året, at en stor del af udgifterne først
vil forfalde i 1993. Investeringsoversigten er derfor, som det
fremgår af bilaget, revideret svarende til ovenstående forhold,
idet der samtidigt er foretaget en miljømæssig og driftsmæssig
revurdering af de enkelte projekter.

Forvaltningens bemærkninger: De væsentligste ændringer er:
Anlægsarbejder i forbindelse med kloakering af området
Egelundsvej/Fiskerhusvej er udskudt til 93. Udgift ved
tilslutning af Jægerspris slot er fordelt på 92 og 93. Arbejder
til forbedring af regnvandsbetingede udledninger fremskyndes,
således, at projektering påbegyndes i 1992. Styrings- og
overvågningssystem for pumpestationer færdiggøres i 1992,
(Kloak Syd -alarmanlæg integreres med et egentligt SRO - anlæg).
Sagen behandledes den 24. januar i miljøudvalget

MU har behandlet sagen den 24.02.92, nr. 31.
Miljøudvalget anbefaler at følgende investeringsplan realiseres foi
spildvandsområdet i 1992 (kr. x 103) :
Renseanlæg
Kloak Syd
Slottet, fase 1
Kignæs
SRO-anlæg 1. fase
Nettebudget

2.000
2.800
1.367
614
6.781
600
7.381

Sagen fremsendes til TU.

(Neder Dråby)
(asfaltretablering)
(fase 2 i 1993)
(regnvandsbetingede udløb)
(fase 2 i 1993)
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TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 141,
Teknisk udvalg fik forelagt miljøudvalgets indstilling af 24 feb
1992.
Sagen forelægges herefter økonomiudvalget under forudsætning af
godkendelse herfra vil teknisk udvalg herefter foranledige de
omhandlede projekter bragt til udførelse efter en forudgående
licitation.
Det bedes bemærket, at kloak syd (asfalt) allerede er opstartet
som en selvstændig sag.

Økonomi- og skatteforvaltningen d. 2/3-92.
Ifølge teknisk udvalgs indstilling vil investeringsudgifterne i
1992 ikke overskride den vedtagne nettoramme. Opmærksomheden bør
derfor alene henledes på den reviderede oversigt for 1993.
Budgetvedtagelsen opererer med en nettoudgift i 1993 på
2.256.000 kr. jvf. oversigten bliver bruttoinvesteringerne 6,5
mio. kr.

ØK har behandlet sagen den 09,03,92 , nr. 100.
Sagen tilbagesendes til MU m h.p. på en revision af investerings
oversigten f s.v. angår indtægtssiden for 1993, jfr. dog pkt. 97.

Teknisk forvaltning d. 28/3,
Der kan i 1993 forventes tilslutningsbidrag, relateret til anlægsar
bejder, svarende til bidraget fra Jægerspris Slot og Hovedgården.
Bidraget er overslagsmæssigt opgjort til 1.953 mio. kr.. Investe
ringsplan 92/95 revideret i.h.t. ovenstående.

Økonomi- og skatteforvaltningen d. 24/3-92.
Den jvf. vedlagte bilag, reviderede investeringsoversigt for perio
den 1992-1995 udviser følgende nettoudgifter sammenholdt med budget
vedtagelsen:
1992

1993
1994
-1.000 kr.-

1995

Rev. inv.overs.

7.231

4.806

5.258

-4.634

Budget 1992

7.381

2.256

4.850

-2.136

Diff.

- 150

+ 2.550

+

408

-2.498=>+310

Den reviderede oversigt giver helt klart problemer i 1993 hvis der
afsættes yderligere 2,5 mio. kr. såfremt igangsætningstidspunktet
for projekter er tilpas hurtig efter budgetvedtagelsen kan indtægten
evnt. fremskyndes.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 30.03.92 , nr. 62.
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anmodning om frigivelse af
anlægsmidler for 1992. For 1993 foreligger flere muligheder, bl.'a
fremskyndelse henholdvis udskydelse af projekter eller finansiering
via tilbageførsel af midler til fonden.

Økonomi- og skatteforvaltningen d. 6.4.92:
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Forvaltningen kan indstille at anlægsbevilling på 7.381 mio. kr.
frigives under forudsætning af, at der opnåes finansiel balance for
93.
BESLUTNING:

)r. nr.
Besvaret: —
Sagen
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Pkt.nr: 174
Journalnr.... ; 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3951

Sagsid/lbnr. 3031

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - STATUS, MILJØUNDERSØGELSER

Økonomi: kr. 36.000
Bilag:
Sagsfremstilling;
Efter aftale med forvaltningen er fra Kemp & Lauritzen A/S
den 18. februar 1992 modtaget redegørelse for en forventet
overskridelse af den økonomiske ramme for opgavens løsning.
Af brevet fremgår, at overskridelsen skyldes:
1. Tilsyn med vandstandsregistrering udført af K&L og ikke
af kommunens personale som forudsat i oplæg. Kr. 35.000
2. Udarbejdelse af statusnotat efter anmodning fra
forvaltningen, ikke indeholdt i oplæg.
Kr. 10.000
3. Gennemgang af lokalplanforslag og udarbejdelse af notat
efter anmodning fra forvaltningen, ikke indholdt i oplæg.
Overskridelsen er således på ialt:

Kr. 5.000
Kr. 50.000.

Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen kan acceptere den specificerede overskridelse,
idet årsagen skyldes forhold, der på forhånd er aftalt mellem
forvaltning og rådgiver.
Honorarrammen skal således udvides fra 450.000 til 500.000,
idet merudgiften er afholdt.
Ønsker udvalget en rapportering på 11ikke spartansk niveau"
skal rammen yderligere udvides med kr. 22.000.
Forvaltningen kan anbefale, at rapportering finder sted på
et niveau der står i rimeligt forhold til opgavens og rapportens
betydning.
Honorarrammen bør således udvides med kr. 72.000
Fordelingsnøglen medfører at Jægerspris kommunes andel er på
ca. kr. 36.000.
Forvaltningen er i øvrigt af den opfattelse, at udgifts
fordelingsnøglen skal genforhandles, da lossepladsen i nuvæ
rende udformning, ikke er en lokal men en regional losseplads.
Forvaltningens indstilling baseres på, at udvalg/byråd agter
at færdiggøre de igangværende miljøundersøgelser.

Indstilling;
Udvalget godkender en udvidelse af honorarrammen på kr.

Dato
13.04.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
56

72.000. AFAV I/S og Skibby kommune faktureres halvdelen
af beløbet.
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling med an
givelse af financiering.

Miljøudvalget har behandlet sagen den 24.02.92 , nr. 39.
IndstillJng tiltrådt.
Vedr. forvaltningens bemærkning om genforhandling finder udvalget
ikke at dette er aktuelt.
ØK. & Skatteforv. bemærkninger taget til efterretning.

Økonomi- og skatteforvaltningen d. 24.2.92.
Udgiften på 36.000,- kr. kan finansieres fra den budgetterede udgift
til Maglehøjgårds losseplads.

ØK har behandlet sagen den 09.03.92 . nr. 103,
Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling på
kr. 36.000, der finansieres fra den budgetterede udgift til Magle
højgårds losseplads.
Økonomiudvalget anmoder om en redegørelse for, hvem der har god
kendt merforbruget af midler i nærværende sag, uden den fornødne
bevillingsmæssige dækning. Redegørelsen forelægges økonomiudvalget
på mødet i april d.å.

Byrådet har behandlet sagen den 17*03.92 , nr. 71.
Godkendt som indstillet af økonomiudvalget.

Forvaltningens bemærkninger.
Som svar på økonomiudvalgets spørgsmål om, hvem der har godkendt
merforbruget af midler af midler i nærværende sag skal oplyses
(hvilket allerede fremgår af sagsfremstillingen), at merforbruget
skyldes forhold der på forhånd er aftalt mellem forvaltning og
rådgiver.~
Merforbruget på kr. 50.000 skal ses i relation til oprindelig kontrakt
med Kemp % Lauritzen A/S på kr. 450.000. I relation til budgettet er
merforbruget på kr. 35.000, idet der i budgettet er indregnet en
reserve på kr. 15.000, dvs et budget på ialt kr. 465.000 med følgende
fordeling:

Jægerspris
Skibby
AFAV

1991
75.000
70.000
120.000
265.000

1992
150.000
50.000

Ialt
225.000

200.000

465.000

1 20 .0 0 0
1 2 0 .0 0 0

Budgetover
skridelse
17.000
9.000
9.000
35.000

Budgetoverskridelsen i relation til nævnte redegørelse fra Kemper &
Lauritzen A/S er altså for Jægerspris kommunes vedkommende på ca. kr.
17.000.
i
Herudover var budgettet for 1991 overskredet med kr. 9.000 for Jægers
pris kommunes vedkommende. Merudgifter m.v. fremgår af vedlagte brev
til AFAV I/S af 15.1.92.
Forvaltningen er af den opfattelse, at de nævnte forvaltningsmæssige
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dispositioner har været nødvendige og fornuftige.
Endelig er forvaltningen af den opfattelse, at spørgsmål om ansvars
placering og lignende bør føres direkte mellem relevante personer og
ikke via dagsorden.
BESLUTNING:

Jr. nr.:
Besvaret

Dato
13-04.92
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Pkt.nr: 175
Journalnr.... : 07.01.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 4111

Sagsid/lbnr. 3193

Fdm. init.

STORSKRALDSORDNING.

Økonomi: ca.- 100.000 kr (forventet besparelse)
ca.

Bilag:

7.500 kr (uddeling af tidsplan)

Oplæg til ny tidsplan

Sagsfremstilling:
Miljøudvalget har ønsket at fortsætte storskraldsordningen som
hidtil. Budgetanalyserne for renovationsområdet har vist, at de
i forbindelse med budget 92 foreslåede reduktioner bør gennem
føres. Fast afhentning hele året bør reduceres fra 12 turer,
dvs. 1 gang pr. måned, til 10 turer. Fast månedlig afhentning i
perioden 1/4 - 31/10, dvs. 7 turer, bør reduceres til 5 turer.
Fast afhentning
hele året
Reduktion:
Antal steder:
Enhedspris:

Besparelse:

Fast afhentning
1/4-31/10
2 gange
2.786
7,43 kr

41*400 kr

2 gange
4.542
7,43

67.500 kr

Ialt: kr. 108.900

NB! Forudsat uforandrede enhedspriser.
I budget 92 er til kørsel afsat ialt:
Med uforandret indsamlingsfrekvens
bliver kørselsudgifterne:

kr. 530.000

Med nævnte besparelse bliver udgifterne:

kr. 504.440.

kr. 613.000

Ny tidsplan for storskraldsordningen (og Miljøbilen) er under
udarbejdelse.
Forvaltningen forestår selv arbejdet denne gang. Uddeling af
tidsplanen er aftalt med kommunens renovatører (Jørgen Hansen,
Poul Erik Kjær og Jens Andersen), der alle er tilbudt 1 kr
pr. uddelt plan, dvs ialt kr. ca. 7.500. I budget 92 er til .
information afsat kr. 100.000.

Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen har aftalt med John Larsen/De Grønne Miljøbiler,
at enhedspriserne forbliver uforandret indtil 1/7-92. Kontrakten
skal herefter revideres.
Forvaltningen skal foreslå, at besparelserne realiseres ved at
storskrald ikke indsamles i månederne april og oktober.
Forvaltningen kan anbefale følgende tids/aktivitetsplan:
25.
30.
31.
13.
21.

marts
marts
marts
april
april

Annonce sendes til Frederikssund Avis *)
Miljøudvalget
Annonce om ny tidsplan i Frederikssund Avis
Økonomiudvalget
Byrådet

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
22.“24. april
27.-30. april
04. maj
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Trykning af tidsplan
Uddeling af tidsplan
1. indsamlingstur
*) aftalt med udvalgsformanden

Økonomi- og skatteforvaltningen:
Sagen har været forelagt styringsgruppen vedr. budgetanalyser.
Man blev her enig om, at forelæg^*-. sagen for miljøudvalget, idet
den nævnte besparelse herved kan opnås i 1992.
Indstilling:
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af, at
storskraldsordningen i perioden 1/4-92 - 31/3-93 reduceres
med ialt 2 månedlige indsamlinger, der foruden april måned
også omfatter oktober måned. Endvidere anbefaler miljøudval
get, at tidsplan udarbejdes og udsendes som beskrevet.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 30.03.92 , nr. 64.
Indstilling tiltrådt med den bemærkning, at oktober rettes til
september.
For 1993 ønsker udvalget, at
månederne - Februar
Juli
november
bliver afhentningsfri.
BESLUTNING:

Jr. n r.:
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Pkt.nr: 376
Journalnr.... : 81.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 4120
Sagsid/lbnr. 3202

Fdm. init.

PEtSONALE TIL MILJØOPGAVER.

Økonomi: ca. kr. 20.000
Bilags
Sagsfremstilling; Specielle arbejdsopgaver på miljøområdet,
rottebekæmpelse og kemikaliemodtagelse, er i en periode
varetaget af en medarbejder på deltid. Den pågældende, der er
organiseret i SID, var tidligere ansat ved materielgården og
fyldte den 20. juni 1991 67 år.
Overgangen til miljøområdet og deltid var led i bestræbelserne
på at nå de opstillede mål for personalereduktion på
materielgården. Ordningen var tiltrådt af SID-Frederikssund og
det øvrige personale på materielgården.
Aftalen blev imidlertid kendt overenskomststridig af
SID-hovedafdelingen og KL, og det måtte samtidigt konstateres,
at det ikke var muligt at beskæftige personer over 67 år under
SID-overenskomsten. Det var derfor nødvendigt at indgå forlig,
hvorefter den ansatte atter fra 1. marts 1992 igen er på fuld
tid og samtidigt fremsende opsigelse med det normale varsel.
Den pågældende opsagde efterfølgende sin stilling med virkning
fra 1. juni 1992 og med afholdelse af ferie i maj måned.
Med hensyn til økonomi er virkningen, at der i perioden fra
1. marts til 1. juni er beskæftiget 0.5 mand mere på
materielgården end normeret.

Forvaltningens bemærkninger: Med henblik på løsning af
opgaverne kemikaliemodtagelse og rottebekæmpelse efter 1. juni
kan der peges på følgende alternativer:
a)

Uddannelse af andre medarbejdere ved materielgården,
samt ansættelse af ny medarbejder (i sommerperioden)
svarende til 0.5 mandår pr. år.

b)

Udlicitation af de nævnte miljøopgaver.

Tilbud på pasning af modtagepladsen i Gerlev er indhentet fra De
grønne Miljøbiler og ligger i sagen. Årsomkostningerne kan opgøres
til ca. kr. 100.000,-.

Indstilling; Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 30.03,92 , nr. 61.
1.

Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anmodning om en
tillægsbevilling.

2.

Rottebekæmpelse: Karl Kristian Hansen og firmaet Mortalin
anmodes om et tilbud.
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3.

De grønne miljøbiler anmodes om at fremkomme med et tilbud på
afhentning af olie- og kemikalieaffald fra virksomheder og
pasning af modtagepladsen, evt. me^ nedsættelse af åbnings
tiden.

4.

Forvaltningen fremkommer med et løsningsforslag til hvordan
materielgården helt eller delvist kan løse opgaverne med olieog kemikalieaffaldet og rottebekæmpelse.

Tilbud mv. sendes til økonomiudvalget til videre foranstaltning.
Forvaltningens bemærkninger.
Vedr. MU-beslutning pkt. 2,3 og 4.
Tilbud m.v. søges fremskaffet og fremsendt til økonomiudvalget før
mødet. Evt. vil dele af materialet først foreligge på selve mødet.
Karl Kristian Hansen har valgt at fratræde sit job pr. 30. april
1992. Herefter råder kommunen ikke over personale med de nødvendige
kvalifikationer til at foretage rottebekæmpelse og håndtering ad
olie- og kemikalieaffald.
Økonomi- og skatteforvaltningen:
Merudgifter kan financieres fra overskydende midler vedr. renova
tion.
BESLUTNING:

Jr. n r.:
Besvaret:.
Sagen til:

Dato
13 .fM .92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
62

Pkt.nr:
Journalnr

81.00

Sagsbehandler : LL
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B.lbnr. 4141
Sagsid/lbnr. 3225

Fdm. init

PERSONALEUDVIKLINGSPOLITIK/PROCEDURE.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Chefgruppen har udarbejdet et forslag til tids- og aktivitetsplan
for gennemførsel af en personaleudviklingspolitik i Jægerspris kom
mune. Notat af 02.04.92 med bilag vedlægges som bilag til dagsorde
nen.
Tids- og aktivitetsplanen (benævnt som bilag 1) forelægges økonomi
udvalget til drøftelse og godkendelse.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
63

Pkt.nr: 170
Journalnr.... : 81.36
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4160
Sagsid/lbnr. 3247

Fdm. init.

FRATRÆDELSE FOR TJ.MD. OG OVERENSKOMSTANSATTE.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kommuneingeniøren har anmodet om, at der bliver optaget forhandling
med Ingeniørsammenslutningen om en fratrædelsesordning.
Notat vedr. mulighederne herfor samt de økonomiske konsekvenser her
af vil ligge i sagen inden økonomiudvalgets behandling.
Økonomiudvalgets beslutning af 10.06.91 vedr. fratrædelsesordninger
ligger i sagen.
Sagen forelægges økonomiudvalget med indstilling. at administratio
nen bemyndiges til at optage forhandling med Ingeniørsammenslutnin
gen om en fratrædelsesordning.
BESLUTNING:

(po J.

ccu
Y

hJb
s

U

c

Ja

j

'S

^
/ f 00'

J cy y 02 .

^/f

s?

'

Dato
13.04.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
64

Pkt.nr: 179
Journalnr.... : 00.01

B.lbnr. 3701

Sagsbehandler : LL

Sagsid/lbnr. 2781

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER

Økonomi:
Sagsfremstilling;
1. KOMMUNERNES LANDSFORENING;
Nr. 2050 Vedrørende de pr. 1. april 1992 gældende satser for møde
diæter, vedrlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, erstat
ning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for fra
vær fra hjemstedet i forbindelse med varetagelse af kommu
nal erhver.
2. Personale på De tre Ege sendt skrivelse af 17.3.92 vedr. ansæt
telse af ledere i den integrede ordning i Jægerspris Kommune.
3. Indenrigsministeriet d. 16.3.1992 vedr. lære- og praktikpladser.
4. Referater fra chefmøder d. 19.3.92 og 7.4.92.
5. Valgt til medarbejderrådet/Valgt til forhandlingudvalget.

Besvar eV‘ •
Saqen

•

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
13.04.92

Side
65

Pkt.nr: 180
Journalnr.... : 00.01

B.lbnr. 1376

Sagsbehandler : LL

Sagsid/lbnr. 1361

MEDDELELSER FRA:

Økonomi:
Sagsfremstilling:

a. Formanden
b. Øvrige medlemmer
c. Kommunaldirektør
BESLUTNING:

Fdm. init.

