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DAGSORDEN FOR MØDET;
Pkt.nr.
39 REGNSKABASÅR 1991 - ØKONOMI
Pkt.nr.
40 1992 - MOMS
P k t .n r . 41 RESTANCER.
Pkt.nr.
42 BETALINGSTERMINER EJENDOMSSKAT
Pkt.nr.
43 KOMMISSORIUM FOR PLAN- OG BUDGETGRUPPEN
Pkt.nr.
44 FORRETNINGSGANG VEDR. ØKONOMISAGER
Pkt.nr.
45 LEJE AF EDB-UDSTYR
Pkt.nr.
46 EGNSMUSEET FÆRGEGÅRDEN
Pkt.nr.
47 OPFØLGNING AF LIGNINGSPLAN 1991/1992
Pkt.nr.
48 UDLÆGNING AF KOMPETENCE PÅ PENSIONSOMRÅDET
Pkt.nr.
49 EFTERGIVELSE OG HENSTAND MED SKATTEBELØB
Pkt.nr.
50 KIGNÆS MOLE - LEJEMÅL.
Pkt.nr.
51 25 ÅRS JUBILÆUM DEN KOMMUNALE HØJSKOLE I GRENÅ.
Pkt.nr.
52 VEDR. SKOVBØRNEHAVEN
Pkt.nr.
53 ÆLDREOMSTILLINGEN
Pkt.nr. 54 ETABLERING AF FRITIDSHJEMSPLADSER
Pkt.nr, 55 KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLAN 47
Pkt.nr. 56 KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLAN 47.
Pkt.nr. 57 KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLAN 47
Pkt.nr.
58 DOKUMENTATIONSKONTROL
Pkt.nr.
59 TILSLUTNINGSBIDRAG KLOAK- EJENDOMME I LANDZONE
Pkt.nr.
60 LOKALPLAN 49
Pkt.nr.
61 LOKALPLAN NR. 49
Pkt.nr.
62 FORSLAG TIL REGIONPLANTILLÆG 4
Pkt.nr.
6 3 .SOMMERDAGRENOVATION PÅ UBEBYGGET GRUND
Pkt.nr.
64 NATR.NR. 1 O*NEDER-DRÅBY - VINKELVEJ 4
Pkt.nr.
65 ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK
Pkt.nr.
66 ANLÆGSARBEJDER 1992
Pkt.nr.
67 VEJBIDRAG TIL STAMVEJ V/eSROMARKEN M.V.
Pkt.nr.
68 FRITAGELSE AF DETAILKLOAKBIDRAG - ESROGAARD
Pkt.nr.
69 INDKVARTERING LEJREN BESØG F/VETLANDA OG LUNNER
Pkt.nr.
70 ANSÆTTELSE SOM OVERLÆRER
Pk t .n r . 71 SUNDHEDSAFDELINGEN
Pkt.nr.
72 AFSKEDIGELSE OG FORFLYTTELSE AF LÆRERE M.FL.
Pkt.nr.
73 ANSØGNING OM ORLOV MED LØN
P k t .n r . 74 ORLOVSANSØGNING
Pkt.nr.
75 KLASSIFICERING AF PROJEKTMEDARBEJDERE
Pkt.nr.
76 OPSIGELSE AF HJEMMEHJÆLPER
Pkt.nr.
77 PERSONALENORMERING I ADMINISTRATIONEN
Pkt.nr.
78 ORGANISATIONENS FASTLÆGGELSE, PROCESFORLØB.
Pkt.nr.
79 ÅRSMØDE I KOMMUNEFORENINGEN I FREDERIKSBORG AMT
Pkt.nr.
80 ORIENTERINGSSAGER
Pkt.nr.
81 MEDDELELSER FRA:
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Pkt.nr: 39
Journalnr..•.

: 00.01010

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3872

Sagsid/lbnr. 2950

Fdm. init.

REGNSKABASÅR 1991 - ØKONOMI

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Primo 1991 var Jægerspris Kommunes kassebeholdning således:
Likvid beholdning
-4.858.068
Obligationsbeholdning 3.247.741
Reel likviditet_______ -1.610.327

-1.610.327

Bevægelse 1991 (foreløbig):
Likvid beholdning
+12.472.942
Obligationsbeholdning158.107
Likvid bevægelse_____ +12.314.835

+12.314.835
+10.704.508

Heraf obligationsbeholdning

- 3.090.034
7.614.474

Forventede bevægelser 1991 i forbindelse med regnskabsafslutningen:
For meget hjemtaget refusion

2.0 mio. kr.

Overførsel decentralisering

1.5 mio. kr.

Øvrige afregninger

2.0 mio. kr.
5.5 mio.kr.

Der forventes således et overskud vedr. regnskab 1991 på ca. 3.5 4.0 mio. kr. Den direkte årsag er bonusudbetaling vedr. pensionsord
ninger 1.4 mio. kr. samt novemberafregning 1.5 mio. kr. Desuden blev
tilbageført 0.8 mio. kr. til kassebeholdningen vedr. tillægsbevil
linger på socialområdet.
En anden og ligeså vigtig ting er, at kommunens likviditet i 1991
har stabiliseret sig. Således har det ikke været nødvendigt at
trække på kommunens pengemarkedskonto siden ultimo februar 1991.
Såfremt forudsætningerne for 1992 holder, vil Jægerspris. kommune
ultimo året have en likvid beholdning på ca. 7.5 mio. kr. excl.
obligationsbeholdning.
Dette fører til overvejelse om, at undlade lånoptagelse på 6.5 mio.
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kr. Ses der bort fra dette vil kommunen likviditetsmæssigt ultimo
1992 og primo 1993 have kortvarige likviditetsmæssige problemer.
Dette vil dog kun være ultimo månederne ved løn- og pensionsudbe
talingerne.

Forvaltningen skal derfor indstille, at økonomiudvalget senest i
april mødet tager endelig stilling til lånoptagelse eller ej, idet
administrationen på dette tidspunkt vil kunne give det første bud på
udviklingen for 1992.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 40
Journalnr.... : 00.01010
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3873

Sagsid/lbnr. 2951

Fdm. init.

1992 - MOMS

Økonomi: 0
Sagsfremstilling:
Med vedtagelse af ændret moms fra 22% til 25% bør budgettet for 1992
nedskrives med differencen mellem de to momsprocenter.
Ikke momsregistreret område:
Kommunerne får af staten refunderet momsudgiften af alle momsbelagte
varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Til gengæld er kommunerne
pligtige at indbetale et momsudligningsbidrag til staten.
Med forhøjelse af momsen vil kommunerne få en større refusion og
samtidig skulle betale et større udligningsbidrag.
Momsændringen må dog ikke betyde højere betaling for forbrugeren.
Dette betyder en nedsættelse af alle budgetterede beløb excl. moms.
Såfremt budgetterne ikke nedsættes betyder dette en merudgift på ca.
1.6 mio. kr. for Jægerspris kommune i 1992.
Momsregistrerede områder.
Dette vedr. for Jægerspris kommune vandforsyning, renovation og
spildevand. Jægerspris kommune skal nedsætte taksterne svarende til
betaling af det såkaldte AMBI-bidrag. I 1991 har Jægerspris kommune
betalt ca. 161.000 kr. Betalingen for forbrugeren skal dog efter
ændringen være uændret.
Indstilling:
Ikke momsregistrerede områder.
Budgettallene nedskrives, via tillægsbevilling, med ca. 1.6 mio.
kr. svarende til momsforhøjelsen. Den samlede tillægsbevilling til
føres konto 8.87 vedr. momsudligningsbidrag.
Momsregistrerede områder.
Budgettallene nedskrives, via tillægsbevilling med ca. 300.000 kr.
svarende til større momsandel af indtægterne. Indtægterne nedskrives
netto med samme andel.
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Pkt.nr: 41
Journalnr.... : 00.01030
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3598

Sagsid/lbnr. 2675

Fdm. init.

RESTANCER.

Økonomi:
sacrsfremst illincr:
Restanceopgørelse pr. 31/12/91 udviser totalt følgende:
-

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

35
158
382
622
394
176
810

restanter
restanter
restanter
restanter
restanter
restanter
restanter

ialt
ialt
ialt
ialt
ialt
ialt
ialt

119.615
1.534.897
7.685.176
4.639.413
2.342.697
1.016.331
26.603.627

kr.
-

43.941.756 kr.
Saldiene udviser restancer ved udgangen af regnskabsår 1991.
Restancer primo ,1992 vil blive opgjort til marts mødet.
Indstillina:
Til efterretning.
BESLUTNING:

JfaccfM

Jr. nr.:

OosvaffcU.
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Pkt.nr: 42
Journalnr

: 25.02

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3777
Sagsid/lbnr. 2856

Fdm. init.

BETALINGSTERMINER EJENDOMSSKAT

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Byrådet vedtog enstemmigt, at ændre betalingsterminerne vedr.
ejendomsskat fra og med 1. rate 1992. Terminerne blev ændret fra
marts og september til januar og juli.
Ændringen var en del af budgetdrøftelserne for 1992, og ville
indbringe kr. 700.000 mere i renteindtægt.
Efterfølgende har Jægerspris Kommune modtaget en del klager over
ændringen.
Borgmesteren ønsker som følge heraf sagen drøftet i Økonomiudvalget.
ØK har behandlet sagen den 13.01.92 , nr. 5.
Sagen udsættes til økonomiudvalgets møde i februar d.å.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 3 feb. 1992
1. rate vedr., ejendomsskat 1992 har betydet en restance på
1.199.582,94 fordelt på 684 restanter.
Til sammenligning var restancen efter 1. rate 1991 795.699,74
fordelt på ca. 500 restanter.
Ved sammenligning skal der tages højde for en stigning i
grundskyldspromille og renovationsafgifter fra 1991 til 1992.
BESLUTNTNtt:

dj .

Jr. nr.:
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Pkt.nr: 43
Journalnr.•.. : 00.01

B.lbnr. 3879

Sagsbehandler : JK

Sagsid/lbnr. 2957

Fdm. init.

KOMMISSORIUM FOR PLAN- OG BUDGETGRUPPEN

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Gruppen har udarbejdet kommissorium vedr. den overordnede økonomi
styrring og fysiske planlægning, kommissioriet behandles i chef
gruppen d. 4 feb. 1992.
Kommissoriet vedlægges dagsordenen.
Indstilling;
Anbefales godkendt.
BESLUTNING:

Dato
10.02.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
9

Pkfc.nr: 44
Journalnr.... : o0.01
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3875
Sagsid/lbnr. 2953

Fdm. init.

FORRETNINGSGANG VEDR. ØKONOMISAGER

Økonomi s
Sagsfremstilling:
Sager til behandling i fagudvalg, som indeholder økonomi, skal,
inden fagudvalgsbehandling, forelægges økonomiafdelingen til
udtalelse.
Hvilke sager.
Som hovedregel gælder dette alle sager indeholdende økonomi.
Undtaget herfra er dog budgetomplaceringer såfremt disse er
indenfor samme bevilling, hvilket skal fremgå af dagsordenen.
Forretningsgang.
Dagsordenspunkter til de enkelte fagudvalg skal afleveres til
skrivning ugen før møde på følgende tider:
- Socialudvalget:

Onsdag kl. 12.00

" Kulturelt udvalg:

Tirsdag kl. 12.00

- Folkeoplysnings-:
udvalg

Onsdag k l . 12.00

- Teknisk udvalg:

Onsdag kl. 12.00

- Miljøudvalget:

Tirsdag kl. 12.00

- Økonomiudvalget:

Mandag kl. 12.00

- Byrådet:

Tirsdag kl. 12.00

Sagsbehandleren skal sørge for, at der øverst i dagsordenen
angives bruttoudgift samt bruttoindtægt. Senest 2 hverdage før
dagsordenen udfærdiges, afleveres sager indeholdende økonomi
til økonomiafdelingen, økonomiafdelingen tilføjer herefter
bemærkninger til sagen, som påføres dagsordenspunktet. Sagen
returneres til fagforvaltningen således, at ovennævnte
tidsfrister for skrivning overholdes.
Såfremt der tilgår en sag nye oplysninger inden politisk
behandling (gælder både behandling i fagudvalg, økonomiudvalg
og byråd), skal dette forelægges økonomiafdelingen således, at
reviderede bemærkninger kan vedlægges sagen.
Skal en sag indeholdende økonomi videresendes fra fagudvalg til
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økonomiudvalg/byråd oversendes denne til økonomiafdelingen som
påser, at fagudvalgets beslutning ikke giver anledning til
yderligere bemærkninger vedr. økonomien.
Efter endt politisk behandling (økonomiudvalg eller byråd)
afleveres sagen til økonomiafdelingen til registrering og
derefter til fagudvalg.
Såvel fagforvaltning som økonomi- og skatteforvaltning skal
påse, at såfremt en sag også bør behandles i andre fagudvalg
(typisk investeringsopgaver) skal Plan- og budgetgruppen have{
sagen forelagt uden at dette må forsinke sagsbehandlingen.
Plan- og budgetgruppen sørger herefter for, at der foretages
den nødvendige koordinering.
Indstilling:
Kommissoriet indstilles til godkendelse.
BESLUTNING
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Pkt.nr: 45
Journalnr.... : 83.01.02

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3786

Sagsid/lbnr. 2864

Fdm. init.

LEJE AF EDB-UDSTYR

Økonomi:
Sagsfremstillings
Jægerspris kommune og RC International indgik d. 20.12.91 lejeaftale
på nyt EDB-udstyr med følgende forbehold:
Jægerspris byråds godkendelse d. 21 januar 1992
Alle datoer i hovedtidsplan kan ændres (implementering) .
Jægerspris kommune tager forbehold overfor nærværende
kontrakt, idet de økonomiske konsekvenser nærmere skal
undersøges.
Grunden til kontraktens underskrivelse i 1991, skal ses på baggrund
af RC's større tilbagekøbspris af eksisterende udstyr. Denne pris
ville falde betragtelig efter 31.12.91.
Den samlede købspris for FASE 1 er 1,3 mio. kr. Jægerspris kommune
skal betale en årlig leje på kr. 327.216 + vedligeholdelse af udstyr
på k r . 163.512.
Besparelsen i forhold til nuværende udgifter til Kommunedata er ca.
350.000 kr.
Denne besparelse bliver større i løbet af 1993 ved implementering af
yderligere programmel.
Når Jægerspris tager forbehold for de økonomiske konsekvenser
skyldes dette, at udgift for prøveperioden 1/6-92 - 31/12-92 skal
være udgiftsneutral, samt at besparelsen i 1993 minimum skal udgøre
ovennævnte 350.000 kr. i.h.t. installation af FASE l.
Kontrakten vil ligge i sagen.
Indstilling:
Kontrakten godkendes med fastholdelse af ovennævnte forbehold.
Resultat af de økonomiske konsekvenser forelægges økonomiudvalget i
februar.
ØK har behandlet sagen den 13.01.92 , nr. 13.
Sagen udsættes til økonomiudvalgets møde i februar 1992 med hen
blik på yderligere belysning.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 3.2.92
Kontraktudkast og økonomi har været drøftet med ICL. En endelig
afklaring foreligger ikke, idet en forskydning af tidsplan skal
gennemdrøftes. Det anses for mest sandsynligt at dette vil skabe den
fornødne økonomiske balance af kommunens EDB-udgifter.
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Pkt.nr: 46
00.01008

Journalnr

Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 3795

Sagsid/lbnr. 2874

Fdm. init

3GNSMUSEET FÆRGEGÅRDEN

Økonomi:

104.255,29

Sagsfremstilling:
Museets egenkapital var ved udgangen af 1990 på -190.996,30 kr.,
og budgettet for 1991 blev derfor - som besluttet på økonomiudvalgsmødet 11.2.91 - revideret, så det udviste et overskud på kr. 100.000
Årsregnskabet for 1991 er nu gjort op og udviser et overskud på
kr. 104.255,29.
Økonomiudvalgets beslutning er således overholdt og museets
egenkapital nedbragt til -86.741,01 som forventes at indgå i 1992.
Indstilling:
Til efterretning.
BESLUTNING:

Jt\ nr.:
Bosvnrot:
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Pkt.nr: 47
Journalnr

: 25.00P15

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3880

Sagsid/lbnr. 2958

Fdm. init.

OPFØLGNING AF LIGNINGSPLAN 1991/1992

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Efter bestemmelserne i §1 stk. 1 i skattestyrelsesloven er der
udfærdiget én nmidtvejsrapport", der viser, hvor langt man er nået
med ligningen pr. 1/12-91. Byrådet er ansvarlig for ligningen og
skal således godkende rapporten.
BESLUTNING:

Dato
10.02.92
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Pkt.nr: 48
Journalnr.... : 16.16.00
Sagsbehandler : EN

B.lbnr. 3803

Sagsid/lbnr. 2881

Fdm. init.

UDLÆGNING AF KOMPETENCE PÅ PENSIONSOMRÅDET

Økonomi s
Sagsfremstilling s
Ved lov nr. 399 af 6 juni 1991,får kommunerne pr. 1. jan. 1992
tillagt kompetencen til at tilkende alm. og forhøjet alm.
førtidspension efter pensionslovens § 14.3
Revaliderings- og pensionsnævnet skal fortsat behandle sager om
tilkendelse af højeste og mellemste førtidspension efter
pensionslovens § 14 stk. 1 + 2 .
Forvaltningen indstiller til udvalget, at vi nedsætter et
revaliderings- og pensionsteam som får kompetence til at tilkende
alm. og forhøjet alm. førtidspension efter pensionslovens § 14.3.
Vi indstiller at reva- og pensionsteamet skal bestå af:
Lægekonsulent Lisbeth Drisdal
Beskæftigelseskonsulent Helle Dydensborg
Afdelingsleder Christian Bossen
Afdelingsleder Ester Nielsen
SU har behandlet sagen den 28.1.92 . nr. 143.
Socialudvalget indstiller, at revaliderings- og pensionsteamet
nedsættes som foreslået.
BESLUTNING:
cS

.Ir. nsr.:
Besvaret:

Sagen iih

U''0
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Pkt.nr: 49
Journalnr.... : 25.01.00
Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3789

Sagsid/lbnr. 2868

Fdm. init.

EFTERGIVELSE OG HENSTAND MED SKATTEBELØB

Økonomi s
Sagsfremstilling ;
Told» og skatteregion, Hillerød træffer beslutning om eftergivelse
og henstand med personlige skatter jvfr. kildeskatteloven § 73C.
Før en sådan beslutning træffes, skal regionen indhente en udtalelse
fra skyldnerens bopælskommune.
Byrådet er ansvarlig for disse udtalelser, men for at lette sags
gangen indstilles det, at kompetancen til at udtale sig i disse
sager uddelegeres til lederen af skatteafdelingen Jytte Habersaat.

Jr. ru*.* —
B >.*?.Vftc ' —
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P k t .n r : 50
Journalnr.... : 08.03.12

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 3236

Sagsid/lbnr. 2452

Fdm. init.

KIGNÆS MOLE - LEJEMÅL.

Økonomi s
Sagsfremstilling:
Kignæs mole anmoder i skrivelse af 15. august 1991 Jægerspris kommu
ne om at oprette et mangeårigt uopsigeligt lejemål eller benyttel
sesret til arealerne m.v. omkring Kignæs Mole.
Årsagen til henvendelsen er, at der ikke (så vidt vides) foreligger
nogen form for aftale mellem Jægerspris kommune og Kignæs Mole om
benyttelse af området, og at man har behov for en aftale om bådelaugets lovformelige tilstedeværelse i forbindelse med optagning af lån
i pengeinstitutter til klubhusbyggeri.
Dertil kommer medlemmernes behov for at føle sig sikker på, at
grundlaget for deres køb af havneplads ikke umiddelbart falder bort.
TU har behandlet sagen den 29.08.91 , nr. 804.
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget med anbefaling og
til videre foranstaltning m.h.t. oprettelse af lejemål.
Øk har behandlet sagen den 09.09.91 . nr. 607.
Administrationen udarbejder udkast til lejeaftale.
Økonomi- oa skatteforvaltningen d. 3.2.92
Udkast til lejekontrakt vil ligge i sagen.
BESLUTNING:

.7 7 Y 7 .... Y

. .

.
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Pkt.nr: 51
Journalnr.... : 00.05.00
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 3620

Sagsid/lbnr. 2701

Fdm. init.

25 ÅRS JUBILÆUM DEN KOMMUNALE HØJSKOLE I GRENÅ.

Økonomi: KR. 2,800,- incl. moms.
Sagsfremstilling:
Holbæk kommune v/borgmester Bent Kristiansen forelægger forslag om
at samtlige amtskommuner og kommuner giver et eksemplar af deres
kommunevåben til ophængning.
Som retningspris er der tilbudt ca. kr. 2.800,- incl. moms. under
forudsætning af alle kommuner tilslutter sig.
ØK har behandlet sagen den 11.11.91 , nr. 663,
Forslaget afvist af økonomiudvalget.
Byrådssekretariatet d. 2 feb. 1992.
Ved skrivelse af d. 22 jan. 1992 fremsender Borgmester Bent
Kristiansen Holbæk kommune en anmodning om endnu engang at overveje
beslutninger^,. samtidig oplyses det at prisen bliver 2.500 ialt.
Under henvisning hertil ønsker borgmesteren sagen drøftet på ny.
BESLUTNING:

Jr.

Besvaret:
Sygen til:
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Pkt.nr: 52
Journalnr.... : 16.04.09.04
Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 3858

Sagsid/lbnr. 2936

Fdm. init.

VEDR. SKOVBØRNEHAVEN

Økonomi:

536.700,-

årligt.

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har afholdt en forhandling med initiativtagerne til
skovbørnehaven, ud fra de rammer som byrådet har afstukket.
Initiativtagerne ansøger i et nyt forhandlingsoplæg af 22 januar
1992 om 23.000 kr. årligt pr. barn samt et startbudget på kr.
76.700. Skovbørnehaven har foreslået en forældrebetaling på kr. 980
om måneden. Det er nævnt i oplægget , at Møllevej efter de
lovmæssige krav skal have en brandtrappe, samt forsvarlig
indhegning.
Udgifterne til skovbørnehaven kan opgøres som følger:
Tilskud 20 x 23.000 kr.
Starttilskud

= 460,000 kr. årlig
= 76,700 kr.

Kommunens udgifter

= 536.700 kr.

Med hensyn til udgifter til søskenderabat og friplads kan den årlige
størrelse heraf ikke præcist opgøres. Men både søskenderabatten og
fripladsen er lovbundne udgifter.
Forvaltningens indstilling vil foreligge til mødet.
Skovbørnehavens oplæg medsendes dagsordenen.
Økonomi- og skatteforvaltningens bemærkninger ligger i sagen.
SU har behandlet sagen den 28.1.92 , nr. 140.
Socialudvalget indstiller, at der frigives et tilskud på kr.
23.000 årligt pr. barn samt starttilskud på kr. 76.700, hertil
kommer et tilskud til brandtrappe.
Der udarbejdes en driftsoverenskomst med skovbørnehaven.
Fællesf orvaltnincren d. 3,2.1992.
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til driftsoverenskomst med
skovbørnehaven, som vil blive forelagt forældrekredsen. Udkastet vil
foreligge til økonomiudvalgs mødet^jned forældrekredsens bemærknin
ger.
På mødet vil der fra teknisk forvaltning være udarbejdet et overslag
på udgifterne til brandtrappe samt indhegning.
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Sagsbehandler : BD

B.lbnr. 3857

Sagsid/Ibnr. 2935

Fdm. init.

ÆLDREOMOTILLINGEN

Økonomi s
Sagsfremstilling:
Styregruppen fremsender forslag til organisationsplan vedr den
integrede ordning (bilag 1).
Der er udarbejdet følgende stillingsbeskrivelser:
(bilag 2)
Stillingsbeskrivelse for ledere af integrerede ordning-37 timer
ugentlig.
(bilag 3)
Stillingsbeskrivelse for uddannelsessygeplejeske-30 timer
ugentlig.
Stillingen ønskes opslået som en tidsbegrænset stilling på f.eks.
3 år, hvorefter man kan evaluere behovet for en uddannelsessyge
plejeske.
(bilag 4)
Stillingsbeskrivelse for områdeledere med souscheffunktion-37
timer ugentlig.
(bilag 5)
Stillingsbeskrivelse for områdeledere- 3-7 timer ugentlig.
Der vedlægges bilag nr. 6 med oplysning om de nuværende leder
stillingers lønindplacering samt den forventede lønmæssige
indplacering af de lederstillinger, der fremgår organisationspla
nen.
Der har været ført en forhandling med dansk sygeplejeråd, der har
udtalt at den integrerede ordning skal indeholde døgnpleje fra
01.09.92. Man kan ikke dispencere, således at den integrerede
ordning kan starte op med aftendækning uden døgnpleje.
Det indstilles:
At der etableres integreret ordning pr. 01.09.92 med døgnpleje.
Døgnplejen etableres indenfor det eksisterende lønbudget.
At vedlagte organisationsplan med stillingsbeskrivelser fremsendes
til økonomiudvalget og byråd med anbefaling.-r- nr*
----SU har behandlet sagen den 28.1,92 , nr. I37ri(^vm-f»(:
Indstilling fremsendes til Økonomiudvalget rietf^årfiléfarl^gv
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 54
Journalnr

16.06

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 3776
Sagsid/lbnr. 2855

Fdm. init

ETABLERING AF FRITIDSHJEMSPLADSER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har fra henholdsvis Møllegårdskolen og Sogneskolen
modtaget et oplæg til etablering af 20 fritidshjemspladser på de 2
skoler.
Oplægene fra de 2 skoler vedlægges dagsordenen.
Efter socialudvalgets beslutning har sagen været forelagt de
respektive skolebestyrelser, som har udtalt følgende:
a) Sogneskolens skolebestyrelse giver sin fulde støtte og opbakning
til en udvidelse af børnehaveklassens undervisningstid og
ændring i mødetiden. Skolebestyrelsen er meget positiv overfor
forslaget i sin helhed og anbefaler socialudvalget / byrådet at
forslaget bliver vedtaget.
b) Møllegårdskolens skolebestyrelse anbefaler, at de to
børnehaveklasser på skolen, fremover møder samtidig kl. 8.00.
Det er i'den forbindelse en selvfølge, at de to klasser arbejder
under samme fysiske og pædagogiske muligheder og tilbud.
Forvaltningen har udarbejdet de foreløbige driftsøkonomiske
konsekvenser for 1992 / 93 vedr. Femhøj Fritidscenter samt en evt.
igangsætning af 40 fritidshjemspladser på skolerne. Bilaget
vedlægges dagsordenen.
Med hensyn til kørsel samtidig (kl. 8.00) for alle børnehave
klassebørn fordrer dette en forhandling med den lokale vognmand (AK
Taxi)
SU har behandlet sagen den 7.1.92 , nr. 136.
Sogneskolen:
Socialudvalget anbefaler notat vedr. forslag til etablering af 20
fritidshjemspladser pr. 1/5-92 senest 1/6-92. Det anbefales, at
der frigives driftsudgifter vedr. 1992 med etablering 1/5-92 kr.
305.000, - (netto) samt ombygnings- og etableringsudgifter på kr.
159.000, -.
Driftsudgifterne er fordelt med kr. 457.000,- i udgifter og kr.
152.000, - i indtægter, netto kr. 305.000,-.
Møllegårdskolen:
Socialudvalget ønsker et overslag over udbygningsomkostninger jfr.
oplæg.
Fællesforvaltninaen. den 08.01.92:
I oplæg vedr. Sogneskolens Fritidshjem er der i pkt. D - 1) anført
nogle personalemæssige konsekvenser. Økonomiudvalget bedes tage
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stilling til, om man vil godkende, at de 10 timer benyttes som an
ført forudsat, at der kan skabes økonomisk dækning for lønudgiften i
budgettet,
Sagen vil efterfølgende blive forelagt Kulturelt Udvalg.

ØK har behandlet sagen den 13.01.92 , nr. 15.
Sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde med henblik på yderli
gere belysning af sagen.
Fællesforvaltninaen, den 16.01.92;
Den 15.01.92 har forvaltningen afholdt møde med skolelederne, som
indstiller følgende:
Kulturelt Udvalg bedes tage stilling til, hvorvidt undervisningstiden skal udvides i børnehavklasserne fra 15 til 20 ugentlige timer
på samtlige skoler.
(30 ugtl. timer)
Skolelederne anbefaler samtidig, at sagen rejses i skolebestyrelser
ne, og at skolerne udarbejder de afledte økonomiske konsekvenser af
udvidet undervisningstid.
Forvaltningen skal indstille, at man politisk tager stilling til ud
videt undervisningstid i børnehaveklasserne, men at forvaltningen
samtidig igangsætter udbygning af fritidshjemspladser på Møllegård
skolen og Sogneskolen. (Undervisningstiden i BH-kl. 15 ugtl. timer).
Det skal herefter vurderes, om det økonomisk kan lade sig gøre med
en udvidet undervisningstid.
Der skal tages stilling til, om begge børnehaveklasser på Sognesko
len skal møde kl. 0800.
Solbakkeskolen og Møllegårdskolen har ikke mulighed for på nuværende
tidspunkt at tilbyde, at begge børnehaveklasser møder kl. 0800.
KU har behandlet sagen den 22.01.92 . nr, 282.
Der udarbejdes økonomiske konsekvenser vedr. udvidet mødetid for
børnehaveklasserne fra 15 til 20 timer ugtl. på samtlige skoler,
samt konsekvenserne af at børnehaveklasserne møder kl. 0800 - også
på samtlige skoler.
Det tilstræbes, at børnehaveklasserne på Sogneskolen får udvidet
mødetid fra 15 til 20 timer ugtl. fra skoleåret 1992/93. Det for
udsættes, at der på Sogneskolen etableres SFO-ordning om morgenen
fra kl. 0730 - 0800, således at der kan etableres kombinations
stilling for børnehaveklasselederen.
Skoleafdelingen den 29.01.92.
Skolebestyrelserne tilskrevet.
Svar fra skolebestyrelserne vil foreligge til ØK-udv. mødet.
Fællesforvaltningen den 3.2.92.
Forvaltningen har udarbejdet et notat af 3.2.92, der beskriver de
økonomiske konsekvenser af udvidet mødetid i børnehaveklassen.
Notatet udsendes sammen med dagsordenen.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : FKL
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KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLAN 47

Økonomi:
bilag: Brev fra Jordbrugsdirektoratet
sagsfremstilling:
Jordbrugsdirektoratet under landbrugsministeriet fremsender forelø
big indsigelse under henvisning til kommuneplanlovens § 26.
Indsigelsen er begrundet med at der på det foreliggende grundlag
synes at være risiko for, at markvandingsmulighederne kan blive
skadet for de omkringliggende 5-600 ha landbrugsarealer.
Kommuneplanlovens § 26 lyder således:
"Hvis en statslig myndighed ud fra de særlige hensyn, som denne
varetager, rettidigt fremsætter indsigelse mod et forslag til lokal
plan, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen endeligt, før der
er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og vedkommende myndig
hed om planens indhold . Opnås sådan enighed ikke, kan spørgsmålet
indbringes for miljøministeren . Har miljøministeren ikke truffet af
gørelse inden 6 måneder efter sagens indbringelse for ministeren,
underretter ministeren amtsrådet og kommunalbestyrelsen om grunden
dertil ."
TU har behandlet sagen den 02.01.92 . nr. 25.
Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at denne sag
oversendes til Miljøudvalgets møde den 27.1.1992 - Jfr. Teknisk
udvalgs indstilling omkring procedure - til en miljømæssig
vurdering.
Indsigelsen er registreret som nr. 283.
Udvalget fik endvidere forelagt Bramsnæs kommunes indsigelse af
den 23.12.1991 (registreret som indsigelse nr. 1.067) med samtidig
anmodning om et møde.
Denne sag indstilles ligeledes videresendt til Miljøudvalget til
videre foranstaltning.
ØK har behandlet sagen den 13.01.92 . nr. 32.
Økonomiudvalget anbefaler Teknisk udvalgs indstilling.
Indstilling:
Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.01.92 , nr. il.
Forvaltningen retter henvendelse til Jordbrugsdirektoratet m.h.p.
at aftale forhandlingsprocedure.
Sagen fremsendes til økonomiudvalget.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLAN 47.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ovennævnte lokalplan har i perioden 8. oktober - 31. dec. været
fremlagt til offentlig gennemsyn og indsigelse hvor der ved udfær
digelse af nærværende dagsorden den 19.12.91 var indkommet ca. 300
indsigelser og der forventes modtaget yderligere mange indsigelser.
Således foranlediget må teknisk udvalg til ØK-udvalgets møde den 13.
januar 1992 fremkomme med en indstilling omkring den politiske pro
cedure for behandlingen af denne ret omfattende sag.
TU har behandlet sagen den 02.01.92 , nr. 24,
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalgets møde den
13.1.1992 med samtidig oplysning om indsigelsernes omfang (1.144
st k .).
Disse udgjorde ved optælling den 4.1.1992 følgende:
Underskriftblad 1 :1.028
Underskriftblad 11 : 428
Underskriftblad 111:
266
Underskriftindsam
linger i øvrigt
: 224
Ialt
:1.946
Indsigelser fra in
stanser - foreninger
enkeltpersoner.

underskrifter
underskrifter
underskrifter
underskrifter
underskrifter

61 stk.

Det indstilles at sagen underkastes en miljømæssig vurdering af
indsigelserne i Miljøudvalgets møde den 27.1.1992 og planmæssig
vurdering af indsigelserne i Teknisk udvalgs møde den 30.1.1992.
Økonomiudvalget afgiver herefter en indstilling til byrådets møde
den 18.2.1992.
Byrådet vedtager herefter den videre procedure i sagen,
ØK har behandlet sagen den 13.01.92 , nr. 31.
Økonomiudvalget anbefaler, teknisk udvalgs indstilling.
Byrådet har behandlet sagen den 21.01.92 , nr. 16.
Godkendt som indstillet af økonomiudvalget.

I forsættelse af den af byrådet her trufne beslutning
viderebehandles sagen i teknisk udvalg med henblik på en afgivelse
af en planmæssig vurdering,
TU har behandlet sagen den 30.01.92 , nr. 61.
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Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd, idet
man anlægger den vurdering, at man p.t. ikke tager beslutning om
udarbejdelse af en lokalplan i kommunalt regi, før de miljømæssige
aspekter er afklaret i fornødent omfang.
Bibi Barslund Sørensen fastholder sin indstilling vedr. placering
af lossepladsen. Lokaliten kan ikke anbefales.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLAN 47

Økonomi:
Bilag: Statistik vedr. insigelser
Sagsfremstilling:
Til brug for en miljømæssig vurdering af indsigelserne i
relation til lokalplan nr. 47 har forvaltningen statistisk
behandlet de indsigelser der er modtaget rettidigt.
Forvaltningens bemærkninger:
Det foreliggende materiale, dvs. indsigelserne, er gennemgået
samtidig med at de aktuelle emner som den enkelte indsigelse
berører, er registreret. Der er skelnet mellem de 54 ind
sigelser fra foreninger og enkeltpersoner (kategori 5) og
indsigelser med udelukkende underskrifter (kategori 1,2,3 og 4).
Resultatet vedr. kategori 5-indsigelserne er en liste over for
skellige emner. Denne liste fremsendes ubearbejdet.
For hvert emne er angivet hvor mange gange dette emne figurer
i disse indsigelser. Herefter er foretaget en kategorisering
af de mange emner i nogle emnegrupper/hovedgrupper.
Antal indsigelser i kategori 1,2,3 og 4 er herefter tilføjet.

Hovedgruppe Emnegruppe

5

Kategori
1 2
3

4

IALT

Forurening

Fjordmiljø
Traf ikbelastning
Grundvandsforurening
Anden forurening

75
64
62
38

909 422
224
909 422
224
909 422 265 224
265

1630
1619
1882
303

Øvrigt

Anlæg
Planlægning/lovgivning
Ejerforhold (privat)
Naboer
Drift

36
36
16
15
13

265
909 422 265 224
909 422
265
909 422

301
1856
1347
280
1344

De igangværende miljøundersøgelser har til formål at belyse
effekten på fjordmiljø og grundvand ved anlæg af en losseplads
ved Kyndby.
Trafikbelastning og anden forurening er idag ikke genstand for
særlige undersøgelser.
Krav i forbindelse med anlæg af losseplads vil blive stillet
i en miljøgodkendele.
Forhold til planlægning/lovgivning vedrører bl.a. regionplan,
miljøbeskyttelseslov og EF-direktiver.
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I henh. til lokalplanforslaget er ejeren privat.
Naboer er specielt landbrug og sommerhuse.
Driftsforhold vil blive præciseret i en driftsinstruks.
Indstilling;
Til drøftelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.01.92 , nr. 10.
I det miljøudvalget finder de miljømæssige indsigelser væsentlige
og de miljømæssige aspekter afgørende for lokalplanbehandlingen,
imødeser udvalget forhandlinger med Jordbrugsdirektoratet vedr.
markvanding samt afventer en stillingtagen fra Frederiksborg Amt
vedr. WM-redegørelse og råstofindvinding.
Udvalget fik på mødet forelagt skrivelse fra Miljøministeriet til
adv. Uffe Baller af 21.01.92 samt skrivelse fra Frederiksborg Amt
af 22.01.92 vedr. Kyndbu Losseplads.
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Pkt.nr: 58
Journalnr.... : 85.11
Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 3806
Sagsid/lbnr. 2884

Fdm. init.

DOKUMENTATIONSKONTROL

Økonomis
Sagsfremstillings
Som følge af personalerokeringer i fællesforvaltningen skal der
udpeges nye personer til at foretage dokumentationskontrollen ved
anvendelse af EDB-systemet.
Følgende personer foreslås bemyndiget til at udføre
dokumentationskontrollen:
Pensionssystemet

Helle Olsen eller Winnie Næblerød

Dagpengesystemet Peer Huniche eller Ester Nielsen
Boligsikringsyst. Peer Huniche eller Ester Nielsen
Børnetilskudfamilieydelses
systemet
Bidragssystemet

Ester Nielsen eller Peer Huniche
Ester Nielsen eller Peer Huniche

Delpensionssyst. Helle Olsen eller Winnie Næblerød
Bistands-udbetalings
systemet
Christian Bossen eller Ester Nielsen
Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der pågår drøftelse med
revisionen angående omfanget af den dokumentationskontrol, der skal
udføres.
Forvaltningschef J. Kristiansen har oplyst, at
dokumentationskontrollen vil blive ændret i forbindelse med en
revision af kasse og regnskabsregulativet.
SU har behandlet sagen den 28,1,92 , nr. 148.
Oversendes til økonomiudvalget med anbefaling.
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TILSLUTNINGSBIDRAG KLOAK- EJENDOMME I LANDZONE

Økonomi:
Bilags NOTAT "Ejendomme i landzone ... af 20.01.92
Sagsfremstilling: I forbindelse med revision af spildevandsplan
behandlede miljøudvalget ved møde den 23.09.91 sag om
betalingsregler for ejendomme i landzone, betalingsvedtægtens §
3.1.2. Miljøudvalget vedtog at fremsende sagen til
økonomiudvalget med anbefaling om, at der fremover opkræves
tilslutningsbidrag for disse ejendomme (erhvervsejendomme i
landzone) på basis af skønnet vandforbrug. ØK behandlede sagen
den 07.10.91 og vedtog at udsætte behandlingen indtil det havde
været muligt at vurdere vandforbruget på de berørte ejendomme.
På basis af måling af vandforbruget på enkelte ejendomme og
oplysninger fra brugerne iøvrigt er en vurdering foretaget.
Resultatet fremgår af det vedlagte notat. Konsekvenserne af
alternative beregningsmodeller er opstillet, ligesom
miljøstyrelsens'vurdering fremgår.
Der er afholdt en række møder med ejer og brugere af denne type
ejendommene, og direktør for godsforvaltningen, Kong Frederik
VII's Stiftelse, Niels Sættern har ønsket at drøfte sagen med
miljøudvalget, og der derfor tilsagt til kl. 14.
Indstilling: Til drøftelse
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.01.92 , nr. 1.
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af, at
tilslutningsbidraget for tilslutning til kloak, for ejendomme i
landzone beregnes efter arealmodellen med en bebyggelsesprocent
på 35, jfr. notat i sagen.
BESLUTNING:

o

Jr. nr.: ^
Besvaret:
Sagen tii
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Sagsbehandler : FKL

B .lbnr• 3830

Sagsid/lbnr. 2908

Fdm. init.

LOKALPLAN 49

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Jægerspris Byråd har den 10. december 1991 endeligt vedtaget
ovennævnte lokalplan, som forudsætter, at hele lokalplanområdet
vejbetjenes til kommunevejen Thyrasvej. Det anføres i lokalplanen,
at en eventuel bibeholdelse af adgang over lokalplanens område for
ejendommen matr. nr. 8 d Neder Dråby kræver amtsrådets tilladelse.
Amtet meddeler i skrivelse af 10 jan. 1992 og i medfør af lov om
offentlige vej § 80 den ønskede godkendelse på vilkår, at der i
forbindelse med overkørslen inde på lokalplanområdet etableres en
vendemulighed for ejeren af matr. nr. 8 d samt at dette sikres ved
tinglysning med såvel ejeren af matr. nr. 8 d som Frederiksborg Amt
som påtaleberettiget. Det forudsættes, at deklaration og
deklarationsrids (udformning af køre- og vendearealer) fremsendes
til amtstrådets godkendelsespåtegning før tinglysning.

TU har behandlet sagen den 30.01.92 , nr. 67.
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet til efterretning.
BESLUTNING:

Jr. nr.:
ft.ww
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LOKALPLAN NR. 49

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Under henvisning til vedtagne lokalplan nr. 49 for boligområdet
Thyrasvej/Hovedgaden, anmoder Busk Byggeadministration om kommunens
stillingtagen til nærværende dispensationsansøgning fra lokalplanen
Der søges hermed om generel dispensation fra lokalplanens
bestemmelser om etablering af fælleshus i eksisterende villa på
matr. n r . 8 a r .
Ligeledes ansøges der om tilladelse til at etablere nødvendig
vejadgang til matr. nr. 8 a over matr. nr. 8 ar - som anført med ca
mål på en i sagen vedlagt skitse.
Nærværende henvendelse skal ses som følge af Bygge og
Boligstyrelsens "Forhåndstilsagn om ydelsesstøtte og reservation på
kvoten for andelsboliger" af 27 december 1991, som forbeholder den
anførte ydelsesstøtte til fælleshus anvendt i forbindelse med
opførelse af et nyt fælleshus - og ikke som ansøgt anvendt til
indretning i eksisterende villa.
Herefter ser man sig nødsaget til at holde matr. nr. 8 ar uden for
den kommende andelsboligbebyggelse - og at sikre vejadgang til matr
nr. 8 a over matr. nr. 8 ar, som ovenfor ansøgt.
TU har behandlet sagen den 30.01.92 > nr. 68.
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med anbefaling af, at
der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser om
etablering af "fælleshus", således at dette fortsat kan anvendes
til almindelig beboelse.
Vejadgang til matr.nr. 8 a må herefter sikres ved udstykning af
vejareal eller tinglyst adkomst over matr.nr. 8 ar.
BESLUTNING:

Besvaret
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FORSLAG TIL REGIONPLANTILLÆG 4

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljøministeren har den 16 december 1991 godkendt Regionplantillæg
4, Svaneparken, uden ændringer i medfør af lands- og
regionplanlovens § 14. Se vedlagte. Forslaget er vedtaget af
Frederiksborg Amt den 10. oktober 1991.
Regionplantillæg 4 træder derfor nu i kraft, hvilket herved
meddeles.
De regionplanmæssige retningslinier i Regionplantillæg 4 forventes
indarbejdet i den kommende Regionplan 1993.
TU har behandlet sagen den 30.01.92 , nr. 63.
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, til orientering.
BESLUTNING:

Jr. nr.'.
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SOMMERDAGRENOVATION PÅ UBEBYGGET GRUND

Økonomi: 3.360,68
Bilags Skrivelse af 18. december 1981 fra Tilsynsrådet i
Frederiksborg Amt til Jægerspris byråd.
Sagsfremstillings
Af brev modtaget den 3. januar 1992 fremgår, at ejeren af
Rosenbakken 21, Kulhuse
matr. nr. 2 LN, Bakkegårde
umiddelbart ved overtagelse af grunden for ca. 10 år siden
gjorde opmærksom på det urimelige i at betale for sommerdag
renovation, når grunden ikke var bebygget.
Den gang blev skraldestativ opsat.
I brevet spørges om årsagen til at Jægerspris kommune ikke
skelner mellem bebyggede og ubebyggede grunde ved opkrævning
af diverse bidrag.
Ejendomsbeskatningen har ved ved brev af 8. januar 1992 svaret
på ovennævnte brev. Af svaret fremgår, at sommerdagrenovation
kan afmeldes for 1992, men ikke for tidligere år, da man har
haft mulighed for tømning.
I brevet oplyses, at Jægerspris kommune ikke opkræver
renovationsafgift for ubebyggede grunde.
Ejeren anmodes om at henvende sig skriftligt i tilfælde af,
at man ikke er tilfreds med afgørelsen.
Den 10. januar 1992 modtages nyt brev. Heraf fremgår bl.a., at
at man i 1980 fik besked fra kommunen om at renovationsafgift
skulle betales, uanset om om man benyttede ordningen eller ej.
Som konsekvens heraf anmodede man om at få opstillet et stativ.
Ejeren påpeger, at man i perioden 1982-1991 (10 år) uberettiget
har betalt for sommerdagrenovation og anmoder om, at det ind
betalte beløb, evt. med fradrag for værdien af udlån af stativ
og sæk, bliver tilbagebetalt.
Forvaltningens bemærkninger:
Af gældende dagrenovationsregulativ fremgår ikke, at ubebyggede
grunde er fritaget for renovationsafgift. I praksis har dog
kommunen altid undladt at opkræve afgift for sådanne grunde, med
mindre ejeren har ønsket at tilslutte sig ordingen. At ordningen
af den ene eller anden årsag ikke er benyttet, giver ikke ret
til fritagelse fra afgift. Jf. bilag.
Forvaltningen kan ikke finde korrespondance der bestyrker
ejerens påstand om, at man allerede for 10 år siden gjorde opmærsom på problemet. Efter forvaltningens opfattelse er dette
dog ikke afgørende. Afgørende er derimod, at ejendommen i på
gældende periode har været ubebygget. Af byggesagen fremgår, at
huset blev nedrevet i ca. 1972 (og at resteren formentlig blev
fjernet i 19781). I henhold til lov af 22/12-08 er den tidligere
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forældelsesfrist på 20 år ændret til 5 år. Forvaltningen
foreslår derfor, at tilbagebetaling finder sted for perioden 8791 med et beløb på kr. 3.360,68.
Indstilling;
Sommerdagrenovationsafgift tilbagebetales for perioden 87-91
med et beløb på kr. 3.360,68.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.01.92 , nr. 18.
Indstilling tiltrådt.
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NATR.NR. 1 O NEDER-DRÅBY - VINKELVEJ 4

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Revisionsfirmaet Stig Nielsen fremsender skrivelse af 15. januar
1992 og hvori stilles følgende spørgsmål:
1. Med hvilken begrundelse har man givet afslag til fire forskellige
ansøgere, om køb af ejendommen til indretning af autoværksted
eller mindre stålindustri. Disse erhverv støjer jo ikke nær så
meget som busgaragen, og slet ikke på så tidlige og sene tids
punkter kl. 4-5 og 24-1 alle ugens 17 dage.
Afslagene har haft den meget negative indflydelse at vor klient ikke
har kunnet afhænde sin ejendom, og ikke i fremtiden vil kunne
afhænde sin ejendom uden betydelig tab omkring kr. 300.000, hvilket
er len 1/3 del af den anslåede salgssum. Tabet opstår ved omkostnin
gerne for nedrivning af garageanlægget + renovering af grunden efter
nedrivningen., samtidig sker der en forringelse af den tilbageblevne
ejendom. På grund af lafhændelses vanskeligheder må der endvidere
påregnes længere periode til afhændelse af ejendommen, hvilket
forøger rentebyrden samt at regeringens varsel om ændring af
skattelovgivningen betyder, at ejendomshandel vil gå i stå. Dette
gør det vanskeligt at ændre ejendom fra erhverv til beboelsesejen
dom.
Det er ellers enhver Kommunes ønske om, at skaffe sig et erhvervs
liv og arbejdspladser i en tid med megen arbejdsløshed, så er det
paradoksalt, at man så giver afslag til folk, som vil oprette
erhverv der kunne give arbejdspladser og skattekroner til Kommunen i
fremtiden.
2. Vi vil gerne have at vide til hvilket formål garageanlægget så
måtte kunne bruges til for eventuel køber.
Vi kan iøvrigt oplyse om, at vi har forespugt adskellige
entreprenører, om disse ville købe ejendommen til opgørelse af
enfamilliehuse på grunden, men alle har sagt at der ikke kunne
bygges nok på grunden, og at der ikke var noget marked for
enfamiliehuse nu og langt frem i tiden i Jægerspris Kommune.
Vi kan tilbyde kommunen at overtage ejendommen ,for kr. 900.000
Jr, nr,: _ .
kontant
TU har behandlet sagen den 30.01.92 . nr. 65.
:
Byrådets afslag af 15 okt. 1991 er truffet meå'^Rfe^ll'snrng^dd.™™
bestemmelserne i BPV7.
Med baggrund i samme BPV vil byrådet bedømme kommende ansøgnin
ger.
Spørgsmålet omkring køb af ejendommen forlægges økonomiudvalget.
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ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK

Økonomi: kr. 729.338,39
Bilags
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 pkt. 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.
BESLUTNING:

Jr. nr.:
B e s v a re t:,—_

Sacjen kil:—
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ANLÆGSARBEJDER 1992

Økonomi;
Sagsfremstilling:
På investeringsoversigt 1992 er følgende medtaget:
1. Lægehuset - renovering af tag (pap).
2. Kignæshallen - nyt tag.
3. Solbakkeskolen - udskiftning af automatik.
4. Møllegårdskolen - udskiftning af gulv og lofter blok E.
5. Parkvejens børnehave - renovering af tag (pap).
6. Fritidshjemmet v/Sogneskolen - renovering af tag (pap).
7. Fritidshjemmet v/Møllegårdskolen - udskiftning af gulv og
lofter.
8. De Tre Ege - udskiftning af automatik,

luftvarme.

9. Beskyttede boliger - Renovering af udhustage.
10. Rådhuset - varmeautomatik.
Forvaltningen ønsker en principiel drøftelse af ovennævnte
anlægsarbejder, som skal gennemføres i 1992.
TU har behandlet sagen den 30.01.92 , nr. 44.
Teknisk udvalg fremsender sagen til Økonomiudvalget med
indstilling om, punkterne 1-2-4-5-6-7-9 udbydes i indbudt
licitation.
Punkterne 3-8-10 indstilles udført på regning.
BESLUTNING:
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VEJBIDRAG Til* STAMVEJ V/ESROMARKEN M.V.

Økonomi:
Sagsfremstilling!
Konservative og Venstres byrådsgruppe anmoder i skrivelse af 9. sep
tember 1991 borgmesteren om at optage følgende forslag på dagsorde
nen til byrådsmøde den 17. sept. 1991:
M I forbindelse med Jægerspris kommunes udførelse af Gerlev Strand
vej og stamvej til Jægerspris Boligselskabs bebyggelse pålægges
boligselskabet vejbidrag hertil".
Det forudsættes i den forbindelse, at bidraget fastsættes pr. bolig
enhed efter samme retningslinier, som anført i skema AN-6 for de
private andelsboliger på nabogrunden (Busk Byggeadministration).
Byrådet.har behandlet sagen den 17.09.91 , nr. 476.
Sagen tilstilles teknisk udvalg med anmodning om behandling m.h.
på senere stillingstagen i Økonomiudv. og byrådet.
TU har behandlet sagen den 26.09.91 , nr. 846.
Udvalget blev gjort bekendt med mødereferat mellem Dansk Boligsel
skab og Jægerspris Kommune af hhv. 17.1.1990 og 3.9.1990.
Inden udvalget tager stilling til påligning af vejbidrag ønsker
udvalget en nærmere uddybning af rækkevidden i referatet af
17.1.1990 omkring udførelsen af Gerlev Strandvej og Stamvej,
hvoraf det fremgår at Jægerspris kommune udfører omhandlede
vejarbejder.
Således foranlediget tilsiges
borgmester Poul Madsen
dir. K. E. Matz - Dansk Boligselskab
ark. Jørn Schjøtt - Fa. Mangor og Nagel
til møde med tekn. udv. 31. okt. d.å. kl. 10.00.
TU har behandlet sagen den 31.10.91 , nr. 891.
Udvalget fik forelagt skrivelse af 28.10.1991 fra Boligselskabet.
Sagen udsættes til næste møde, idet formanden i mellemliggende pe
riode vil optage kontakt med borgmesteren til en nærmere uddybning
af indholdet i nævnte skrivelse.
TU har behandlet sagen den 21.11,91 , nr. 922.
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget til videre foran
staltning, idet man under henvisning til Boligselskabets skrivelse
af 25.10.1991 må konkludere, at hverken teknisk udvalg eller tek
nisk forvaltning har haft indflydelse på den den 17.1.1990 indgå
ede aftale.
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ØK har behandlet sagen den 02,12.91 . nr. 678.
Inden sagen forelægges for byrådet udbedes en administrativ rede
gørelse for de gældende regler om påligning af vejbidrag sammen
holdt med sagens faktiske omstændigheder.
TU har behandlet sagen den 02.01.92 , nr. 30.
Til efterretning, dog således at nævnte redegørelse forelægges
Teknisk udvalg forinden.
Dagsorden er vedlagt en af kommuneingeniøren udarbejdet redegørelse
af 16.1.1992.
TU har behandlet sagen den 30.01.92 , nr. 60.
Redegørelsen videresendes til økonomiudvalget, idet der vedlægges
udtalelse fra 29 jan. 1992 fra Bibi Barslund Sørensen og Asger
Mansted.
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FRITAGELSE AF DETAXLKLOAKBIDRAG - ESROGAARD

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt har i skrivelse af 14 nov. 1991
anmodet om yderligere udtalelser til klagesagen vedr. Jægerspris
Boligselskabs fritagelse for betaling af detailkloakbidrag til
boligbebyggelsen på Esrogård i Gerlev.
Administrativt forslag til besvarelse vil foreligge på mødet.
BESLUTNING:
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INDKVARTERING LEJREN BESØG F/VETLANDA OG LUNNER

Økonomi s 8.340,00 kr.
Sagsfremstillingi
Dalby Skytte-, gymnastik- og idrætsforening meddeler i skrivelse af
31.12.91, at de får besøg fra venskabskommunerne Vetlanda og Lunner
h.h.v. den 2.-5. april, 10.-12. april og 11.-14. april 1992.
I den forbindelse anmoder man om, at kommunen som tidligere år, an
søger Jægersprislejren om indkvartering og betaler for indkvarte
ringen i Lejren.
Deltagerne betaler selv bespisningen.
Udgiften til overnatning fordeler sig som nedenstående:
Vetlanda Fodboldforening - ialt 35 pers.
2.-5. april 1992

2.940,00 k r .

Lunner Idrætsforening - ialt 36 pers.
11.-14. april 1992

3.096,00 kr.

Backseda Spo'rtsklub, Vetlanda - ialt 41 pers.
10.-12. april 1992

2.304,00 k r .

Ialt:

8.340,00 k r .

Budget 1992 - Venskabsbysamarbejde

62.000,00 k r .

Det indstilles, at Kulturelt Udvalg bevilger det ansøgte beløb i
lighed med tidligere år.
Økonomi- og skatteforvaltningen, den 15.01.92;
Forvaltningen skal gøre opmærksom på, økonomiudvalget den 13.01.92,
pkt. 7 har godkendt, at der afholdes udgifter i indeværende år til
et besøg i Kowarach i Polen.
Foreløbig anslået udgift ca. 25.000,-kr.
KU har behandlet sagen den 22.01.92 , nr. 287.
Fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : KB
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ANSÆTTELSE SOM OVERLÆRER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ifølge indstilling af 14. januar 1992 fra skoleinspektør ved
Møllegårdskolen, Bo Pedersen Bro anbefales lærer Kim Berthelsen
oprykket til overlærer med virkning fra 1. januar 1992 i hen
hold til Undervisnings- og Forskningsministeriets cirkulære
om klassificering af tjenestemandsstillinger i folkeskolen.
Fællesforvaltninaen 3.2.1992.
Indstillingen anbefales.
BESLUTNING:
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SUNDHEDSAFDELINGEN

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Hanne Jørgensen opsiger i skrivelse 6 januar 1992 sin stilling som
hjemmeplejeleder i Jægerspris Kommune med virkning pr. 30 april 1992
Orlovsperioden udløber på dette tidspunkt.
SU har behandlet sagen den 28.1.92 . nr. 139.
Til Efterretning.
BESLUTNING:

Dato
10.02.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
49

Pkt.nr: 72
Journalnr.... : 81.36.00P21

Sagsbehandler : BK

B.lbnr. 3753

Sagsid/lbnr. 2833

Fdm. init.

AFSKEDIGELSE OG FORFLYTTELSE AF LÆRERE M.FL.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Danmarks Lærerforening, Kreds 33 B fremsender forslag til AFTALE OM
PRINCIPPER OG PROCEDURE FOR AFSKEDIGELSE OG FORFLYTTELSE AF LÆRERE
M.FL..
Der har været afholdt møde/forhandling med Kreds 33 B onsdag den
18.december 1991.
Hovedsamarbejdsudvalget for institutioner under kulturel
forvaltning, den 15.01.92:
Anbefaler at forslaget vedtages.
KU har behandlet sagen den 22.01.92 . nr. 285.
Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Besvaret:
Sagen til:__

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
10.02.92

s±ae

50

Pkt.nr: 73
Journalnr

81.30.01

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 3804

Sagsid/lbnr. 2882

Fdm. init

ANSØGNING OM ORLOV MED LØN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra* afdelingssygeplejeske Jytte Jensen har forvaltningen modtaget en
ansøgning om orlov med løn i perioden 1 sept. 92 til 1 juli 93 i
forbindelse med deltagelse i videre uddannelse ved Danmarks
Sygepleje Højskole.
Jytte Jensen har været afdelingssygeplejeske i 12 år udaf 15 års
ansættelse på plejehjemmet De tre ege, og har tidligere ansøgt om
orlov med løn, men har på grund af manglende budgetmæssig dækning
fået afslag gang på gang.
Som begrundelse for ansøgningen har Jytte Jensen anført, at det er
vigtigt at man i forbindelse med omstillingen indenfor ældreområdet
bliver udviklet fagligt, for at kunne varetage de nye arbejdsopga
ver. Ansøgningen er anbefalet af forstanderen på plejehjemmet.
Udgiften ved orlovsansøgningen andrager 10 måneders løn, hvoraf der
skal afholdes kr. 72.000
i 1992 (4 måneders løn) og kr.
108.000
i 1993 (6 måneders løn), ialt kr. 180.000 , Hertil kommer udgifter
til bøger, materialer m.v. som anslås til 2.000 til 3.000 kr.
I omstillingsprojektet har byrådet godkendt 300.000, hvor af der for
1992 henstår kr. 141.000 i restpulje. Omstillingsmidlerne har
primært været anvendt til efteruddannelse for hele personalet, og
kan således ikke financiere en orlovsansøgning.
Udover omstillingsmidlerne er der på plejehjemmet De tre ege afsat
kr.
46.900 til kursusmidler.
Det skal bemærkes, at man tidligere ikke har bevilget orlov til
videreuddannelse for sygeplejesker, og i 1990/1991 fik stedfor
træderen i sundhedsafdelingen bevilget orlov uden løn i forbindelse
med videreuddannelse på Danmarks sygepleje Højskole, som hun selv
financierede.
Indstilling:
Da der ikke i budget 1992 er afsat midler til den ansøgte lønudgift,
indstiller forvaltningschefen at der gives afslag på ansøgningen om
orlov med løn.
SU har behandlet sagen den 28.1.92 , nr. 138.
Indstilling godkendt socialudvalget ønsker, at uddannelse af
personalet medtages i drøftelserne vedr. budget 1993.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Ji\ nr.:
Besvaret; _ _ _ _ ______ „
Sagen

tiI

Dato
10.02.92

Side
51

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
10.02.92

Side
52

Pkt.nr: 74
Journalnr

: 81.27

B.lbnr. 3861

Sagsbehandler : KB

Sagsid/lbnr. 2939

Fdm. init.

ORLOVSANSØGNING

Økonomi;
Sagsfremstilling;
I skrivelse af 29. januar 1992 ansøger fuldmægtig Birgit Korterup
om orlov uden løn for tiden 16. marts 1992 til 28. februar 1993.
Orlovsansøgningen er begrundet i et ønske om at følge med hendes
mand til Grønland of derved søge nye udfordringer.
Forvaltningschef Bente Dall indstiller til økonomiudvalget, at an
søgningen bevilges.
BESLUTNING:

UA

j m

Jr. nr.

..™

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
10.02.92

Side
53

Pkt.nr: 75
Journalnr.... : 81.01.04
Sagsbehandler : KB

B.lbnr. 3207

Sagsid/lbnr. 2425

Fdm. init.

KLASSIFICERING AF PROJEKTMEDARBEJDERE

Økonomi:

kr. 18.391 på årsbasis p.t.

Sagsfremstilling:
På baggrund af "Beskrivelse af projektmedarbejdernes arbejdsopgaver" foreslås en omklassificering af projektleder Benny Mønster,
samt projektmedarbejder Tage Stenbæk-Larsen.
Til brug for bedømmelse af sagen har løn- og personalekontoret
rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening.
Kommunernes Landsforening henviser til, at lignende stillinger er
opbygget forskelligt fra kommune til kommune, men som et gennem
gående træk anbefales det at se på strukturen, især hvorledes le
delsesfunktionen er opbygget. Dette hænger sammen med, at såfremt
stillingen fortrinsvis kan betegnes som administrativ, vil en an
vendelse af klassificeringerne i kontoroverenskomsten være brug
bare.
Kommunalbestyrelsen kan fastlægge aflønningen i stillinger, bort
set fra chefstillinger, jfr. KL-info nr. 2109, pkt 1 - 3 , uden
forelæggelse for Kommunernes Lønningsnævn, medmindre aflønningen
fremgår af en generel aftale, overenskomst eller retningslinie.
Efter opgørelse af projektlederfunktionens arbejdsindhold fore
slås med henvisning til ovenstående bemærkninger fra KL en om
normering af projektlederstillingen til en lønramme bestående af
skalatrinene 28, 30, 32 og 35, idet stillingen opgøres til at om
fatte ikke-administrativt arbejde med ca. 1/3 og administrativt
arbejde med ca. 2/3.- Nuværende løn pr. md / pr. år andrager for
Benny Mønster kr. 15.487,19 / 185.846,28. - Forslag begyndelses
trin skalatrin 28 kr. 16.791,26 / 201.495,00.
Efter opgørelse af projektmedarbejderfunktionens arbejdsindhold
foreslås en omnormering af projektmedarbejderen ved Femhøj Job
værksted ifølge overenskomst for håndværkere paragraf 21, stk 6
i lønramme S 18 (23/27), d.v.s. med en arbejdsstyrke på 8 - 14
personer. - Nuværende løn pr. md / pr. år Tage Stenbæk Larsen
kr. 15.605,17 / 187.262,00. - Forslag begyndelsestrin skalatrin
24 kr. 15.833,59 / 190.003,00.
Vedrørende projektmedarbejderen ved Annexet har Landsforeningen
for voksenundervisere ikke tilkendegivet utilfredshed med en aflønning på linie med lærerlønninger i lønramme S 13 (18-22).

.

Merudgiften andrager for projektlederen på årsbasis kr. 15.650.
Merudgiften andrager for projektmedarbejderen på Femhøj Jobværk
sted k r . 2.741.
Vedrørende projektmedarbejderen ved Annexet er lønudgiften neutral.
Det bemærkes, at merudgiften ændres ved almindelig anciennitets

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
10.02.92

Side
54

stigning, dog tidligst om 2 år.
Forvaltningschefen 4 feb. 1992.
Det indstilles af projektleder Benny Mønster aflønnes på skalatrin
26-28-30-32, Begyndelsesløn pr. md på skalatrin 26 kr. 16.303,51 og
årligt kr. 195.642.
Vedr. projektmedarbejderen indstilles det, at pågældende opnormeres
til skalatrin 24. kr. 15.833,59 månedlig / kr. 190.003 årligt.
Merudgiften på ialt kr. 18.400 financieres af kassen.
BESLUTNING:

Dato
10.02.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
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Pkt.nr: 76
Journalnr....

s 81.00

Sagsbehandler : KB

B.lbnr. 3871
Sagsid/lbnr. 2949

Fdm. init.

OPSIGELSE AF HJEMMEHJÆLPER

Økonomis
Sagsfremstilling!
I skrivelse af 30. januar 1992 blev
i opsagt med overenskomstmæssigt varsel på 3 måneder.
Kopi af opsigelsen vedlagt.
Sagen fremsendes til økonomiudvalgets orientering.
BESLUTNING:

Jr. nr.:
Besvaret:.
Sagan til:. Å å a :

•bi'

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
10.02.92

Side
56

Pkt.nr: 77
Journalnr

81.01

Sagsbehandler : JK

B.lbnr. 3276
Sagsid/lbnr. 2492

Fdm. init

PERSONALENORMERING I ADMINISTRATIONEN

Økonomi

0,00 kr

Sagsfremstilling:
Efter økonomiudvalgets møde d. 12/8-1991, pkt. 577, har chefgruppen
efterfølgende drøftet besættelse af Børge Hansens stilling.
Jvf. vedlagte notat indstiller chefgruppen, at situationen
ningsafdelingen tages op senest i januar 1992, samt at den
lønsum efter Børge Hansen anvendes til ansættelse af vikar
sionsafdelingen tidligere end forventet, grundet ændring i
sionsreglerne på pensionsområdet.
ØK har behandlet sagen den 09.09.91 , nr. 589,

i opkræv
frigivne
i pen
refu

Godkendes.
28.01.92 Forvaltningschefen for økonomi oa skat.
Incassoafdelingen har siden juni 1991 udbygget brugen af
debitorsystemet for at lette en del af sagsgangen vedr. aftaler,
rykkere m.v. Dette har samtidig betydet et større afstemnings
arbejde.
I november måned startede man samtidig en større udgående
forretning. Dette drejede sig om bestemte restancetyper.
Efter annoncering i dagspressen blev restanterne opsøgt på bopælen
for aftaler, tilsigelser m.v. Den udgående virksomhed er foregået
uden for normal arbejdstid i tidsrummet 16.00 - 19.00. Pantefogeden
skal efterfølgende anvende det samme timetal på kontoret for
opfølgning/indberetning af sagerne.
Den udgående forretning betyder samtidig afspadsering af timer.
Den udgående virksomhed betyder således, at der fragår en del timer
på kontoret. Samtidig er det ligeledes begrænset hvor mange
restanter en person alene kan sagsbehandle når der foretages
opfølgning og indkaldelse af andre restanter.
Indstilling:
For at gennemføre de "særlige aktioner" 100 % fremover samt sikre
100 % opfølgning af inddrivelsen indstilles, at stillingen opslåes
som pantefoged til besættelse snarest, samt at stillingen normeres
som fuldmægtig, med et skalatrinsforløb på 31-33-35-37, startløn er
210.694 kr. og slutløn 230.672 kr. pr. 1.4.92. Der bør i opslag gø
res opmærksom på flexibel arbejdstid. Udgiften afholdes indenfor den
afsatte sum efter Børge Hansen.
BESLUTNING:

Si&e
57

Jr. nr.

Bosvsroh
Sagon UI l ^,
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Dato
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Pkt.nr: 78
Journalnr.••• : 00.01A21
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 3877

Sagsid/lbnr. 2955

Fdm. init.

ORGANISATIONENS FASTLÆGGELSE, PROCESFORLØB.

Økonomi s
Sagsfremstilling;
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13 jan. 1992 at proceduren
for endelig fastlæggelse af organisationen set i relation til den
politiske struktur fastlægges på et kommende møde mellem økonomiud
valget og chefgruppen.
Dagsorden for mødet med tilhørende bilag medsendes dagsordenen til
orientering.
Sagen forelægges økonomiudvalget med henblik på fastlæggelse af en
mødedato, hvor drøftelserne kan finde sted.
BESLUTNING:

Jr. ni*.:_
Basvorot
Suyon

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Dato
10.02.92
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Pkt.nr: 79
Journalnr.... : 81.44
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 3878
Sagsid/lbnr. 2956

F d m . init.

ÅRSMØDE X KOMMUNEFORENINGEN I FREDERIKSBORG AMT

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt afholder årsmøde/generalfor
samling, fredag den 8 maj 1992 kl. 15.00 på hotel Marienlyst i
Helsingør.
Der er fremsendt en foreløbig dagsorden.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest 24 marts 1992,
byrådssekretariatet.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Dato
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Pkt.nr: 80
Journalnr.... : 00.01

B.Ibnr. 3701

Sagsbehandler : LL

Sagsid/lbnr. 2781

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER

Økonomi:
Sagsfremstillings
1. KOMMUNERNES LANDSFORENING:
Nr. 2012

Opgørelse over antallet af normerede stillinger i
skatteforvaltningen pr. 1. januar 1992.

Nr. 2013

Kommunale ligningskonsulenter.

Nr. 2014

Vedrørende ophævelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag
(AMBI) og ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven

Nr. 2009

Ny fælles pædagoguddannelse - økonomiaftaler mv.

Nr. 1001

Indgangsåret til de grundlæggende social- og sund
hedsuddannelser.

2. KOMMUNEFORENINGEN I FREDERIKSBORG AMT
Kursus om økonomiudvalgets rolle som arbejdsgiver.
3. Referater fra chefmøderne den 9/-91 og 23/1-92
BESLUTNING:

Jr- r'

c iks.

•
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Pkt.nr: 81
Journalnr...• : 0 0 .oi
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 1376
Sagsid/lbnr. 1361

MEDDELELSER FRA:

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

\jM,a£L

Jr, nr. : „ im

Besvaret:
, -■i.

Fdm. init.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Side
1

Dato
10.02.92

Tillægsdagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
mandag den 10.02.92 , kl. 14.30, udvalgsværelse nr.II

DELTAGERE:

MØDET HÆVET K L .:

Å2

G£ O

Jo y /P c/
;ordenei

omfatter punkterne fra nr.

82

til

83

incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i læsestuen fra
i weekenden.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
10.02.92

Side
2

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr.
82 KLASSIFICERING AF LEDER AF INTEGRERET ORDNING
Pkt.nr.
83 VEDR. FEMHØJ FRITIDSCENTER

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Pkt.nr: 82
Journalnr,

: 81.01.04

Sagsbehandler : KB

B.lbnr. 3891

Sagsid/lbnr. 2969

Fdm. init.

KLASSIFICERING AF LEDER AF INTEGRERET ORDNING

Økonomi:
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.
BESLUTNING:

Jr. n r . : *
Besvaret:
Sagen t it :—

fioc
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Pkt.nr: 83
Journalnr

: 16.06.00

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 3892

Sagsid/lbnr. 2970

Fdm. init.

VEDR. FEMHØJ FRITIDSCENTER

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Byrådet har godkendt, at der etableres 28 fritidshjemspladser på
Femhøj. Der er frigivet 300.000 kr. til projektet, heraf 175.000 kr.
til ombygningsomkostninger og 125.000 kr. til etableringsomkost
ninger.
Fra teknisk forvaltning har man indhentet tilbud fra de lokale
håndværkere. Det er økonomiudvalget der har godkendt at projektet
ikke skal udliciteres.
Tilbuddet fra håndværkerne udgør en samlet pris på kr. 456.000 kr.
incl. moms. Tilbuddet medsendes dagsordenen.
Byggeprojektet kan således ikke afholdes indenfor rammen, hvorfor
der søges om en tillægsbevilling på kr. 281.000.
BESLUTNING:

