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DAGSORDEN FOR MØDET;
Pkt.nr. 205 BUDGETFORSLAG 1993
Pkt.nr. 206 BUDGETOPFØLGNING 1992
Pkt.nr. 207 ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK
Pkt.nr. 208 ANVISNINGSRET TIL DE KOMMUNALE BOLIGER
Pkt.nr. 209 KOMMUNEPLAN 1989 - 2000
Pkt.nr. 210 LOKALPLAN 29 - LYNGERUP
Pkt.nr. 211 LOKALPLAN NR. 29 - LYNGERUP"
Pkt.nr. 212 LÆGEHUSET
Pkt.nr. 213 BESKYTTEDE BOLIGER - PARKVEJ
Pkt.nr. 214 MØLLEGÅRDSKOLEN.
Pkt.nr. 215 KIGNÆSHALLEN.
Pkt.nr. 216 FRITIDSHJEM - MØLLEGÅRDSSKOLEN
Pkt.nr. 217 BRANDSTATION
Pkt.nr. 218 FEMHØJ FRITIDSCENTER
Pkt.nr.
219 OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER
Pkt.nr. 220 ROTTEBEKÆMPELSE - TILBUD
Pkt.nr. 221 MILJØBIL - KONTRAKT
Pkt.nr. 222 BUDGETANALYSE, RENOVATIONSOMRÅDET - RESULTAT
Pkt.nr. 223 STORSKRALD - CONTAINERKØB, TILBUD
Pkt.nr. 224 OMSTILLING PÅ ÆLDREOMRÅDET
Pkt.nr. 225 VEDR. ÆLDREOMSTILLING.
Pkt.nr. 226 ÆLDREBOLIGER - BIRKEHAVEN
Pkt.nr. 227 VEDR. ANSØGNING - NORSK VENSKABSKLASSE
Pkt.nr. 228 VEDR. DIÆTER TIL UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Pkt.nr. 229 PERSONALEPOLITIK
Pkt.nr. 230 STÆVNINGSSAG - ,
Pkt.nr. 231 KONSULENT FOR SKOLE- OG DAGSINSTITUTIONSOMRÅDET
Pkt.nr. 232 DEN INTEGREDE ORDNING PÅ ÆLDREOMRÅDET.
Pkt.nr. 233 PERSONALESAG/DE TRE EGE.
Pkt.nr. 234 FRATRÆDELSE FOR TJENESTEMAND
Pkt.nr. 235 FRATRÆDELSE FOR OVERENSKOMSTANSAT.
Pkt.nr. 236 VEDR. ORGANISATIONSPLAN FOR JÆGERSPRIS KOMMUNE
Pkt.nr. 237 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.
Pkt.nr. 238 MEDDELELSER FRA:
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Pkt.nr: 205
Journalnr.... : 00.01002
Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 4316
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 3403

BUDGETFORSLAG 1993

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Økonomisk afdeling har udarbejdet foreløbigt forslag til
budget for 1993 samt overslagsårene 1994-1996.
Forslaget er kun fremskrevet f.s.v.a. lønudgifter og over
førselsindkomster. Lønningerne er fremskrevet med 3 % i
forhold til 1992.
Følgende områder er p.t. ikke indregnet i budgetforslaget:
-

budgetopfølgning pr. 1.4.1992
endelig udmelding af generelle tilskud
regulering af skatter
ændringer iflg. lønbudgetsystemet.

Budgetforslaget udviser følgende hovedtal:
.............. 1.000 kr.......
1993
1994
1995
1996
Udgifter Indtagter Udgi fter 1ndtagter Udgi fter Indtagter Udg ifter Indtagter
62.649223.746 62.649- 222.652
Or iftsvirksomhed
16.360
7.0701.339Anlagsvi rksomhed
8.678
7.007
1.396Pris- og lønstigning
2.5813.730
2.5813.740
Renter
81.141Finansforskydninger
81.351 80.961 - 81 .352
557
518
Afdrag på lån
21.380492
492 21.380Generelle tilskud
7.224
7.224
Momsudi igning
80 59.51980
164.565Skatter
325.829

l alt

Forøgelse af likvider 2.600

28.429- 339.454
1.328

340.782-

222.456
62.6496172.928
3.74920.396
3.030
2.58181.14181 .352
554
21.380492
7.224
80 161.173-

62.649222.652
6.560
4.66213.628
2.6942.5813.330
81.14181.352
7.054
492
21.3807.224
80 169.303342.372

344.410-

338.512

2.038

333.2905.222-

I ovenstående er indregnet en skatteprocent på 19,6 samt en
grundskyldspromille på 22.
.
Jr. nr.:_

Indstilling:
Til efterretning
y

Besvaret:______ _.......
Sagen t il: — ........
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Pkt.nr: 206

Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 4314
Sagsid/lbnr. 3401

Fdm. init.

BUDGETOPFØLGNING 1992
_______________________________________

^

‘

^

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Budgetopfølgningen pr. 1. april 1992 er gennemført. Resultatet heraf
er følgende:
1. Anlægsbevilling vedr. Tørslev rensningsanlæg er overskredet med
302.677 kr.
2. Overførsel vedr. udviklingsarbejde på konto
03 fra 1991 skal berigtiges, dette udgør ...

-192.445 kr.

3. Socialområdet:
kontanthjælp
forældrebetaling
søskendemoderation
kommunalt tilskud
boligydelse
arbejdstilbudsordnin
genoptræningsstøtte

1.950.000
1.061.125
875.200
- 641.000
140.000
1.800.000
- 900.000

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

Totalt netto
4. Merindtægt på renter af kortfristede til
godehavender, bl.a. ejendomsskatter .....
Sammenlagt giver dette en overskridelse på

Jr. nr.:
B e s v a r e t — ■. ■.. ■■■■
Sagen t i l : . .........u ^ j.

4.285.325 kr.

- 96.000 kr.
4.299.557 kr.

En væsentlig årsag til udviklingen i kontanthjælpsudgifterne er, at
der er konstateret en tilstrømning af kontanthjælpsmodtagere, der
er bosiddende i sommerhusene. Nettoudgiften på 1,3 mio.kr. vedr.
forældrebetaling skyldes en fejl i indberetningen af det vedtagne
takstforslag 4. På plejehjemmet er der d.d. solgt 2 pladser. Hvis
ikke alle pladser sælges, vil der mangle ca. 300.000 kr. i 92.
Lønbudgetopfølgningen vil blive foretaget i forbindelse med lønbud
getoplæg for 1993.
Indstilling: Økonomisk afdeling indstiller at der bevilges tillægs
bevilling på kr. 4.299.557 kr. der finansieres af kassen.
BESLUTNING:

ofsy

^ ....

*
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Pkt.nr: 207

Journalnr

09.08

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3881
Sagsid/lbnr. 2959

Fdm. init

ERSTATNING FOR 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 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.
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 199 2.
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.
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 , nr. 130.
Advokat B. Albrecht-Beste udarbejder oplæg til en forligsmæssig
løsning af sagen. Oplæg skal i følge aftale være kommunen i hænde
senest 8. maj 1992.
Der udarbejdes et referat af nærværende møde.
Forvaltningens bemærkninger af 6. april 1992 taget til efterret
ning .
Byrådssekretariatet d. 6.5.92
Forligsoplæg fra advokat Albercht-Beste vil foreligge på mødet.
ØK har behandlet sagen den 11.05.92 . nr. 196.
Administrationen anmodes om at kontakte advokat Mariann Norrbom
m.h.b. på en fornyet vurdering af kommunens retsstilling i sagen.
Sagen behandles på næste ØK møde i lyset af førnævnte forhandlin
ger.
Forvaltningens bemærkninger; (01.06.92):
Der blev afholdt møde mandag 25.05. med advokat Poul Vilsted fra
adv.firmaet Bech-Bruhn & Trolle. Mødereferat med en kort opsum
mering af sagens stilling er under udarbejdelse i teknisk for
valtning , og efter konferering med advokaten vil det blive eftersendt til udvalgets medlemmer vedlagt en revideret udgiftsop
gørelse
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Indstilling;
- at udvalget beslutter sin reaktion på advokat
Albrecht-Bestes oplæg af 07.05.92.
BESLUTNING:

Besvaret:

Sagen til:
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Pkt.nr: 208

Journalnr.... : 16.07.00.05
Sagsbehandler : LA

B.lbnr. 4174

Sagsid/lbnr. 3261

Fdm. init.

ANVISNINGSRET TIL DE KOMMUNALE BOLIGER

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Bygge og boligforhold hører under teknisk udvalg.
Anvisningsretten til de kommunale boliger har fulgt med.
Imidlertid er denne anvisningsret i praksis/faktisk i social- og
sundhedsforvaltningen (nu Fællesforvaltningen), idet indstillinger
til teknisk udvalg er fulgt uden videre kommentarer.
Anvisningsretten til de kommunale boliger foreslåes herved overflyt
tet fra teknisk udvalg til socialudvalget.
Såfremt teknisk udvalg er enig heri, foreslåes kompetencen til at
anvise til disse boliger uddelegeret til administrationsgruppen.
Sagsgange vedrørende;
Pensionistboliger Askevej/Rønnevej
Beskyttede boliger.
Andre kommunale boliger.
Bofællesskabet "Egeparken".
Anvisningslejlighederne i Møllehegnet/Mølleparken.
Ældreboliger.
ligger i sagen.
Forelægges til socialudvalgets behandling og godkendelse med deraf
følgende høring i teknisk udvalg.
8U har behandlet sagen den 28.04.92 , nr. 184.
Socialudvalget anbefaler overfor teknisk udvalg at kompetencen til
anvisning af ovennævnte boliger tillægges administrationsgrupen i
fællesforvaltningen.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 288.
Sagen fremsendes til ØK.udvalget med anbefaling.
BESLUTNING:

Dato
09.06.92
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Pkt.nr: 209

Journalnr

: 01.02.03

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4303

Sagsid/lbnr. 3390

Fdm. init.

KOMMUNEPLAN 1989 - 2000

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet vedtog i sit møde den 20. juni 1989 den i dag gældende
kommuneplan.
I henhold til § 22 i lov om planlægning skal kommuneplaner revideres
hvert fjerde år.
Således foranlediget ønskes teknisk udvalgs stillingtagen hertil,
med henblik for en videre sagsforelæggelse for økonomiudvalg og
byråd.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 273.
Sagen fremsendes til ØK.udvalget til videre foranstaltning.
BESLUTNING:

Besvaret:

Dato
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Pkt.nr: 210

Journalnr. 0 1 . 0 2 . 0 5
Sagsbehandler : FKL
LOKALPLAN 29 - LYNGERUP

Økonomi
Sagsfremstilling;

B.lbnr. 4062

Sagsid/lbnr. 3145

Fdm. init.
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Pkt.nr: 211
Journalnr.... : 01.02.05
Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 4291

Sagsid/lbnr. 3378

Fdm. init.

LOKALPLAN NR. 29 - LYNGERUP"

økonomi:
Sagsfremstilling:
Jørgen Olsen - Osted - fremsender skrivelse af 19 maj 1992, hvori
der refereres til en den 18 maj 1992 ført samtale med borgmesteren
og John Hansen - Lyngerup.
Iflg. Jørgen Olsens skrivelse skulle der iflg. borgmesteren ikke
være noget til hinder for, at en parcel på Jørgen Olsens areal kunne
udstykkes og bebygges med værksted og beboelse til omgående
ibrugtagning.
Da oplysningen ikke harmonerer med de oplysninger, som Jørgen Olsen
tidligere har modtaget fra Jægerspris kommune, anmoder Jørgen Olsen
om snarest at få afkræftet eller bekræftet den her omhandlede oplys
ning .
Spørgsmålet er yderligere konkretiseret:
Kan der udstykkes eller ej - før en ny vejføring er etableret.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 276.
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK.udvalget idet man henviser
til indstilling som nævnt under pkt. 210 på økonomiudvalgets
dagsorden.
BESLUTNING:
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Jr. n r .:_____ ___
Besvaret:__
Sagen til
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Pkt.nr: 212

Journalnr

s 82.00

Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 4276
Sagsid/lbnr. 3363

Fdm. init.

LÆGEHUSET

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Behandling af udarbejdet redegørelse vedrørende renovering af fladt
tag på del af lægehuset.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 258.
Sagen fremsendes til ØK.udvalget med indstilling om, at arbejdet
udbydes i indbudt licitation med deltagelse af
Nordkystens tagdækning.
Phønix.
BESLUTNING:

Dato
09.06.92
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Pkt.nr: 213

Journalnr.... : 82.00
Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 4277
Sagsid/lbnr. 3364

Fdm. init.

BESKYTTEDE BOLIGER - PARKVEJ

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Behandling af udarbejdet redegørelse vedrørende renovering af udhus
tage .
TU har behandlet sagen den 27.05,92 , nr. 257.
Sagen fremsendes til ØK.udvalget med indstilling om, at arbejdet
udbydes i indbudt licitation med deltagelse af
Bjarne Vestergaard
Ralf Erlandsen
Brian Ventrup.
BESLUTNING:

Besvaret:
Sagen til:___ / f~

Dato
09.06.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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P k t „nr o 214

Journalnr.... : 82.00
Sagsbehandler : HEJ

B.lfonr. 4126
Sagsid/lbnr. 3208

Fdm. init.

MØLLEGÅRDSKOLEN.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Behandling af udarbejdet redegørelse vedrørende udskiftning af gulve
og lofter m.v. herunder arbejdets omfang 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 Installationsforretning
Helbo Hansen
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 , nr. 164.
Se pkt. 163.
Jr. nr.*.—.

den 30 april 1992

Besvaret:

Stillingtagen til:

Sagen til

x£

a. Udarbejdelse af licitationsmateriale.
b. Annoncering.
TU har behandlet sagen den 30.04.92 , nr:. 216.
Mulighederne for projektering i forvaltningens regi undersøges
nærmere.
Resultatet heraf forelægges på næste møde i udvalget.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 269.
Sagen fremsendes til ØK.udvalget med indstilling om, at man under
hensyntagen til forvaltningens situation indstiller indbudt lici
tation. Om fornødent og i modsat tilfælde må arbejdet overgives
til ingeniør/arkitekt.
BESLUTNING:
2 /

2/

Dato
09.06.92
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Pkt.nr: 215
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.
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 , nr. 162.
øu godkender at arbejdet udbydes i offentlig licitation.
den 30 april 1992.
Stillingtagen til:
a.

Udarbejdelse af licitationsmateriale.

b. Annoncering.
TU har behandlet sagen den 30.04.92 , nr. 218.
Se pkt. 216.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 270.
Som 214 på økonomiudvalgets dagsorden.
BESLUTNING:

£&

jZ

/2
jr . vir.*.
Besvaret :>
Sagen ti! L
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Pkt.nr: 216

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).
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 , nr. 163.
Ombygningen af fritidshjemmet på Møllegårdskolen samt udskiftning
af gulve og lofter på skolen i øvrigt udbydes samlet i offentlig
licitation.
Jr. n r.: t

den 30 april 1992.

Besvaret:.

Stillingtagen til:

TF

Sagen til:.

Udarbejdelse af licitat.iQ.nsraateriale.

a.

b. Annoncering.
TU har behandlet sagen den 30.04.92 , nr. 217.
Se pkt. 216.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 271,
Som 214 på økonomiudvalgets dagsorden.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 217
Journalnr

82.00

Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 4275
Sagsid/lbnr. 3362

Fdm. init.

BRANDSTATION
Økonomi
Sagsfremstilling:
Forelæggelse af byggeregnskab vedrørende indretning af ny
brandstation.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 255.
Sagen oversendes til ØK.udvalget med anbefaling
(tillægsbevilling 28.905,33 kr.).
Økonomi- og skatteforvaltningen.
Anlægsarbejdet er færdiggjort i 1990, hvorfor dette er en formel
godkendelse af anlægsregnskabet.
BESLUTNING:

'3ri nr.:«.;
Besvaret;
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Pkt.nr: 218
Journalnr.... : 82.00
Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 4274
Sagsid/lbnr. 3361

Fdm. init.

FEMHØJ FRITIDSCENTER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forelæggelse af afsluttende byggeregnskab vedrørende indretning af
fritidshjem til 28 børn i Femhø Fritidscenter.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 256.
Anbefalet til godkendelse.
Videresendes til ØK.udvalget (tillægsbevilling 11.736 kr.)
BESLUTNING:
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Besvaret:
Sagen til:
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Pkt.nr: 219
Journalnr••.. : 06.03
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 3936
Sagsid/lbnr. 3016

Fdm. init.

OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER

Økonomi:
Sagsfremstilling; Miljøudvalget behandlede den 25. november 1991 sag
om styrings- og overvågningsystem til kloakpumpestationer og eventuelt
vandværker. Udvalget besluttede at fremsende sagen til teknisk udvalg
med anbefaling om, at forvaltningen optog forhandling med potentielle
leverandør(er) med henblik på installation af SRO - anlæg i 1992. Det
besluttedes ligeledes at anbefale et studiebesøg hos Tårnby Kommune,
hvor et anlæg af den nævnte type er installeret.
Teknisk udvalg behandlede sagen den 2. januar 1992, og man erklærede
sig inforstået med fælles besigtigelse i Tårnby den 29 januar.
Besigtigelsen fandt sted som planlagt, og under det efterfølgende møde
med leverandøren, Danfoss systemautomatik blev det aftalt, at firmaet
i samarbejde med firma Dines Jørgensen & Co. skulle udarbejde overslag
henholdsvis angående levering af overvågningssystem og pris for nød
vendige ændringer af eksisterende installationer i pumpestationerne.
Tilbud/overslag skulle foreligge så tidligt, at de aktuelle tal er til
rådighed ved miljøudvalgets møde den 24. februar.
Forvaltningens bemærkninger; Samlet opstilling vil foreligge
ved mødet tillige med miljøudvalget beslutning.
MU har behandlet sagen den 24.02.92 , nr. 30
DJ & Co. anmodes om en redegørelse i anledning af, at udvalget finder
omkostningerne til ombygning af kloakpumpestationerne meget store i
betragtning af, at stationerne er relativt nye, således at man måtte
forudsætte, at stationerne var forberedt til
styrings/regulerings-anlæg.
Miljøudvalget anbefaler etablering af SRO-anlæg.fV/££dr. økonomi
henvises til pkt. 31. Sagen fremsendés til TU.
*
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 144.
Sagen tilbagesendes miljøudvalget, idet teknisk udvalg må afvente
en afklaring af det påtalte forhold omkring fa. DJ & Co.
Teknisk forvaltning.
DJ& Co. er ved skrivelse af 23.03.92 anmodet om redegørelse.
Redegørelse fremgår af indgående skrivelse fra DJ & Co. af 21 april
1992. Det fremgår heraf, at ændringerne af eksisterende installationer
bl.a. er nødvindige fordi det oprindeligt påtænkte kommunikationsmodul
fra KTAS er udgået af produktion, og fordi der nu stilles større krav
til SRO-anlæggets funktion, samt at en standardiseret konfiguration er
tilstræbt.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 27.04.92 , nr. 77.
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Miljøudvalget tager DJ og Co's redegørelse til efterretning og
fremsender sagen til TU med anmodning om, at ØK dispenserer for
krav om offentlig licitation og at anlægget etableres i
overensstemmelse med investeringsplan for 92/93.
TU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 297.
Teknisk udvalg fremsender sagen til Øk-udvalget med indstilling
om, at man følger den af Miljøudvalget afgivne indstilling.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 220
Journalnr

09.13.01

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 4249
Fdm. init

Sagsid/lbnr. 3336

ROTTEBEKÆMPELSE - TILBUD

Økonomi; 55.000 kr
Bilag;
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har anmodet tidligere medarbejder Karl Kristian Hansen
om at fremkomme med tilbud på rottebekæmpelse. Karl Kristian tilby
der at udføre opgaven for kr, 140,00 pr. time + dækning af kørsels
udgifter efter statens regler. I tilbuddet er forudsat, at kommunen
indkøber gift mv.
Rottebekæmpelse udføres i landzone ved 2 årlige kampagner og i byzone/sommerhusområder efter anmodning. Dette er lovpligtigt. Desuden
udføres rottebekæmpelse i den ældre del af kloaksystemet.
Skønnet tidsforbrug ialt; 500 tim pr. år dvs kr. 70.000
Skønnet kørsel:
5.000 km pr år dvs kr 11.000
Ialt

81.000 pr. år

Forvaltningens bemærkninger;
Da arbejdet med rottebekæmpelse er lovpligtigt og da forvaltningen
efter Karl Kristian's afgang ikke råder over personale med den for
nødne autorisation, har forvaltningen anmodet Karl Kristian om at
udføre rottebekæmpelsen uden afbrydelse indtil en afklaring forelig
ger.
For resten af 1992 kan udgiften anslås til kr. 55.000.
indstilling;
Forvaltningen anbefaler, at der tegnes en kontrakt for resten
af 1992 baseret på de i sagsfremstillingen nævnte vilkår.
Sagen fremsendes via økonomisk forvaltning (med anmodning om
finansiel dækning) til økonomiudvalget med anmodning om god
kendelse.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 25.05.92 , nr. 99.
Indstilling tiltrådt.
Teknisk forvaltning den 1. juni 1992;
Der er til personale afsat i 1992 kr. 33.000 på konto 091 00 010 -00
hvoraf der frem til 1. juni er brugt ca. kr. 14.000, rest kr.
19.000.
Nødvendig tillægsbevilling for resten af 1992:
55.000 - 19.000 = kr. 36.000.
Økonomi- og skatteforvaltningen den l. juni 1992:
Det indstilles at sagen tilbagesendes til Miljøudvalget med
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anmodning om financiering.
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Pkt.nr: 221
Journalnr.... ; 07.01.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 4246

Sagsid/lbnr. 3333

Fdm. init.

MILJØBIL = KONTRAKT

Økonomi: 6.000 kr

Jr. n r.: _

Bilag: Kontrakt

Besvaret:^,
Sagen til:_

Sagsfremstilling;
Kontrakt med De Grønne Miljøbiler udløb pr. 3• april 1992. Forvaltningen har mundtligt aftalt med firmaet, at kontrakten vil blive
forlænget, evt. med mindre justeringer.
Forvaltningens bemærkninger:
Ordningen er effektiv og publikumsvenlig og bør fortsætte uændret.
Dog bør tiden ved H.G.Konsum udvides til tidsrummet 14.30 - 15.20
(+20 min) og tiden ved Lillevang sommermarked bør udvides til tids
rummet 18.00 - 18.30 (+10 min). Tiden i Landerslev ændres dermed til
18.40 - 19.00. Ændringerne bør træde i kraft fra og med 1993.
Udover kontraktsummen på ca. 6.000 svarende til 2 indsamlings- turer
kommer udgifter til emballage. Disse udgifter var 1991 ca. 9.000 kr.
Iflg. kontrakten kan kommunen frit vælge, om emballage skal leveres
af De Grønne Miljøbiler eller af anden part. Emballageudgifterne er
således ikke reguleret via kontrakten.
De Grønne Miljøbiler har, efter aftale med forvaltningen, gennemført
1. indsamlingstur i 1992, uden at ny kontrakt foreligger.
Indstilling:
Kontrakten forlænges til 31. december 1993.
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 25.05.92 , nr. 96.
Indstilling tiltrådt.
Det skal vurderes, om kørselsretning nord-syd, kan vendes hvert 2.
år.
Økonomi° og skatteforvaltningen.
Forvaltningen indstiller, at beløbet holdes indenfor rammen.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 222
Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : HE

B.Ibnr. 4245
Sagsid/lbnr. 3332

Fdm. init.

BUDGETANALYSE, RENOVATIONSOMRÅDET - RESULTAT

Økonomi; - 495.000 kr (?)
Bilag: Sammenfatning af analyse
Sagsfremstilling:
økonomiudvalget fremsender resultatet af den gennemførte budget
analyse for renovationsområdet til høring i Miljøudvalget.
Forvaltningens bemærkninger:
Med reference til sammenfatningen skal følgende bemærkes:
* Overbudgetteringen svarer til 3,6 % af årsbudgettet, svarende
til 275.000 kr. Renovationsafgiften er beregnet efter
budgettet. Overbudgettering giver mulighed for at tilføre
midler til renovationsfonden (ultimo 91-saldo: -0,5 mio)
* Kildesortering i sommerhusområder anbefales af Rendan A/S.
I henh. til affaldsplanen skal dog nuværende ordning
bibeholdes. Forvaltningen er af den opfattelse, at kilde
sortering i sommerhuse vil give problemer med kompostkvaliteten. AFAV kan ikke klare flere problemer.
Ved udbygning af det grønne system bør derfor sommerhuse
komme i sidste række.
* Nuværende ordning med udlevering af 60 stk grønne plastikposer
hver 2. måned bør bibeholdes.
* Statistik skal indsendes til Miljøstyrelsen med henblik på ud
betaling af tilskud.
* Containere bør indkøbes.
* Natrenovation i kloakerede områder skulle ophøre pr. 1/4-92.
* Driftsbidraget til rensningsanlæg er skønnet. Revisionen
bryder sig ikke om skønsmæssigt fastlagte bidrag. Forvalt
ningen ønsker bidraget opretholdt, idet natrenovationen
driftsmæssigt belaster rensningsanlægget. Bidraget udgør ca.
kr. 85 pr år pr natrenovationsenhed. Matematisk øvelse:
En spand med 25 kg hømhøm tømmes 40 gange pr. år. Dette giver
pr år 1 ton hømhøm. Behandlingsprisen er derfor rimelig
sammenlignet med anden affaldsbehandling.
* Information er vigtig. Den foreslåede budgetreduktion er stor.
Affaldsplanen har som minimumsbudget et beløb på kr. 90.000.
* Affaldsplanens realisering kræver, at de nødvendige ressourcer
er til stede i forvaltningen.
Indstilling:
Til drøftelse.
Sagen tilbagesendes til økonomiudvalget med miljøudvalgets
bemærkninger.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 25.05.92 , nr. 94,
Miljøudvalget tilbagesender analysen til økonomiudvalget med
følgende bemærkninger:
- Overbudgettering findes fornuftig og er planlagt.
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- Kildesortering i sommerhuse anbefales ikke af hensyn til kompostkvaliteten.
- Ordning for grønne plastikposer bibeholdes.
- Statistik, incl. redegørelse om flaske (glas)-aflevering i
Frederissund, fremsendes til miljøstyrelsen.
- Containere købes.
- Natrenovation ophører efter retningslinier som fastlægges af
teknisk udvalg i forbindelse med tilslutningskrav.
- Administrationsbidrag er efter udvalgets opfattelse for højt
ansat.
- Driftsbidraget til natrenovation bibeholdes. Bidraget kan dog
aftrappes i takt med tilslutning til kloak.
- Informationsbudget skal svare til affaldsplanens minimumsbudget
kr. 90.000 pr. år.
Øvrige 'forhold vil successivt blive vurderet at udvalget.
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Pkt.nr: 223
Journalnr.... : 07.01.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 4259

Sagsid/lbnr. 3346

Fdm. init.

STORSKRALD - CONTAINERKØB, TILBUD

Økonomi; Ca. 70.000 kr.
Bilag:

iirTÉM
ii

Besvaret:
Sagen til:

Sagsfremstilling:
Budgetanalysen for renovationsområdet anbefaler, at der købes 3 stk
containere i 1992 og 3 stk i 1993. Idag lejes containere af firmaet
De Grønne Miljøbiler. Lejeprisen for 3 stk 28 m3 containere er 625
kr pr stk pr måned, dvs 22.500 kr pr. år. Den samlede containerle
je for ialt 7 stk. pr p.t. kr. 41.688 pr. år.
Fra Containerfabrikken A/S i Aalborg er modtaget tilbud på levering
af 28 m3 containere. Prisen er kr. 22.900 pr stk frit levert nær
meste godsbanegård. For 3 stk bliver prisen altså kr. 68.700 (+
transport til pladsen).
3 stk. 30 m3 container kan tilsvarende købes for kr. 77.250.
Fra SAWO's afdeling MICODAN A/S er via De Grønne Miljøbiler modtaget
tilbud på 30 m3 container. Prisen er på kr. 23.550 incl. levering på
pladsen. For 3 stk bliver prisen kr. 70.650.
Forvaltningens bemærkninger:
Med nuværende årsleje vil 3 containere være betalt over ca. 3
år (dvs 1 container på 1 år).
Indstilling:
Udvalget anmoder forvaltningen om at købe 3 stk containere
på 28-30 m3 til den mest fordelagtige pris, dog svarende til
nævnte prisniveau. Anskaffelsen finansieres over konto nr.
062 00 152-02, restbudget pr. 4/5-92 på kr. 90.000.
Sagen fremsendes via økonomisk forvaltning til økonomiudvalget
med miljøudvalgets anbefaling.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 25.05.92 , nr. 95.
Indstilling tiltrådt.
BESLUTNING:
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Pkt.nrs 224
Journalnr.... : 16.07.00.01
Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4315

Sagsid/lbnr. 3402

Fdm. init.

OMSTILLING PÅ ÆLDREOMRÅDET

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen skal hermed søge økonomiudvalget om frigivelse af
midler på anlægskontoen til indkøb af samtale/kaldeanlæg.
Ansøger om frigivelse af kr. 33.000 af omstillingsmidlerne på konto
535.024, hvor der er budget afsat 600.000 kr.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4177

Sagsid/lbnr. 3264

Fdm. init.

VEDR. ÆLDREOMSTILLING.

Økonomi: Tillægsbevilling 30.000
Sagsfremstilling;

B e s v a r e t___

__ __

Sagen t i l : ___ _C ^ / \

Efter aftale deltager Elvi Weinrich på socialudvalgsmødet, hvor der
vil blive givet en orientering om ældreomstillingen.
Elvi Weinrich møder kl 15.30.
SU har behandlet sagen den 28.04.92 , nr. 178.
Socialudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at der bevilges
den integrerede ordning et EDB-anlæg med en udgift på ca. kr.
30.000 i form af en tillægsbevilling.
Administrationen anmodes om at foretage en økonomisk beregning
over etableringsudgifterne. Oversendes til EDB-udvalget.
Den integrerede ordning kaldes;
Omsorgs- og genoptræningscentrer De tre ege.
Økonomi- og skatteforvaltningen:
Socialudvalget indstillede på mødet d. 28.4.92, at der meddeles
tillægsbevilling på kr. 30.000,- til dækning af EDB-behov.
EDB-behovet på De Tre Ege er ikke afdækket. I denne forbindelse
tænkes bl.a. på kapicitet, opkobling til rådhus, kommunedata m.v.
Dette søges hurtigt afdækket således, at hard-ware kan indkøbes og
fungere. Evt. opkobling til rådhuset bør vente til nyt udstyr er
installeret her og pris for opkobling kan ikke med sikkerhed siges
at kunne holdes indenfor en ramme på 30.000,- kr.
Endvidere må forvaltningen gøre opmærksom på, at ansøgning om
tillægsbevillinger i indeværende år skal angive financiel dækning,
hvilket der ikke er givet her.
Fællesforvaltningen den 1. juni 1992:
Forvaltningen indstiller at de 30.000 kr. afholdes af 3,0 mill. kr.
puljen på daginst.området, hvor der vil være 69.500 kr. til rest
p.g.a. forsinkelsen i de planlagte institutionsudvidelser.
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Pkt.nr: 226
Journalnr

B.lbnr. 4158

16.07

Sagsbehandler : JK

Sagsid/Ibnr. 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 tvangsauktion 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:
Kommunegaranti Nykredit
Pantebrev til LO Faglige

1.454.345 (kontant)
946.517
2.400.862
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 . nr. 138.
Sagen udsættes m.h.b. på at få en vejledende udtalelse fra Bolig
styrelsen samt en uddybning omkring baggrunden for ønsket om afhændelse/ejerskifte af ejendommen. Nykredit tilsendes en kopi af
ad- vokat Birgit M. Lemvigh's skrivelse af 2.04.1992.
Byrådet har behandlet sagen den 21.04.92 . nr. 123.
Taget til efterretning.
Økonomi- og skatteforvaltningen.
Sagen har senest været forelagt økonomiudvalget og byrådet i april
hvor man ønskede en vejledende udtalelse fra Bygge- og Boligstyrel
sen.
Med skrivelse dateret d. 25. maj 1992 udtaler styrelsen,
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at der intet er til hinder for overdragelse til Dansk Boligselskab,
efter at ejendommen har været tilbudt kommunen (pgf. 28 i
ældrebo- ligloven)
at kommunen med tilsagn om byggeriet har meddelt tilsagn om at yde
rentefrit lån (pgf. 7, stk. 1)
at lånet afdrages (pgf. 7 stk. 4), når ejendommens økonomi efter
kommunalbestyrelsens skøn tillader det, herunder når ejendommens
økonomi kan forbedres ved omprioritering, eller ændrede forhold
for byggeriet, fx. en stigning i det almindelige lejeniveau,
taler derfor.
at tilbagebetaling skal påbegyndes senest om 50 år og
afdragsvilkårene fastsættes af kommunalbestyrelsen.
Det er herefter styrelsens opfattelse, at et vilkår om indfrielse af
lånet ved ejerskifte på baggrund af den i pantebrevet indeholdte
indfrielsesklausul er i strid med ældreboliglovens pgf. 7 stk. 4,
såfremt kravet om indfrielse ikke sker på baggrund af en vurdering
af, om projektets økonomi tillader en hel eller delvis indfrielse af
lånet.
Styrelsen henviser ligeledes til, at overdragelsen sker i overens
stemmelse med lovens pgf. 25, idet der er tale om et almennyttigt
boligselskab som er en af de i lovens pgf. 5 nævnte bygherrer.
Styrelsen anbefaler, at overdragelsen kan gennemføres, og at en til
bagebetaling af det kommunale lån kun kan ske i overensstemmelse med
ældreboliglovens pgf. 7 stk. 4.
Endelig tilføjes det, at den endelige afgørelse af det rejste
spørgsmål henhører under domstolene.
Indstilling:
Det anbefales at godkende overdragelse af boligerne til Dansk Bolig
selskab.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 227
Journalnr.... : 17.04.04
Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4318

Sagsid/lbnr. 3405

Fdm. init.

VEDR. ANSØGNING - NORSK VENSKABSKLASSE

Økonomi:

JrBesvaret

Sagsfremstilling:

9 r> o

Fællesforvaltningen 1.6.92:

i‘1

F j^ U g S J :.

5.b på Møllegårdskolen har siden 2. klasse haft kontakt med en ven
skabsklasse fra Dalheim skole i Snertingdalen, Norge.
Eleverne har hver sin penneven, og derudover har vi udvekslet under
visningsmaterialer til brug i dansk og orienteringstimerne.
Med baggrund heri er der planlagt besøg af venskabsklassen fra Norge
i uge 33. Dette besøg er planlagt i samarbejde med de norske lærere
og forældre. Vi lægger vægt på, at også de norske forældre deltager.
Besøgsgruppen bliver derfor af en sådan størrelse, at det ikke har
været muligt at skaffe privat indkvartering. Det er derimod lykkedes
os at skaffe plads på den tidligere slotskro på Seminariet.
Ansøgningen anbefales idet kontakten mellem den norske klasse og vo
res 5.b. er af stor betydning i det fortsatte skoleforløb. Forældre
grupperne bag de to klasser er stærkt involverede, og det er dette
initiativ der danner baggrund for ansøgningen, da vi ser det som et
godt eksempel på skole/hjern-samarbejde.
Sagen er ved en fejl ikke behandlet på KU-møde, men medtages efter
aftale med Svend Erik Isakson.
Tidligere har ØK-udvalget godkendt, at der overføres 15.000 kr. på
skolens fælleskonti til brug ved venskabsbysamarbejde. I 1992 er der
ikke sket overførsel, men øk.udv. har bevilget 5.000 kr. til Solbak
keskolen.
På kontoen for venskabsbysamarbejde er der i 1992 et budget på kr.
62.000. og når der tages hensyn til Polenturen / andre betalingstil
sagn, resterer der 12.000 kr. i indeværende år.
Forvaltningen kan anbefale, at der ydes det ansøgte tilskud på kr.
3.000 til Møllegårdskolen's 5b.
BESLUTNING:
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B.lbnr. 4267

Sagsid/lbnr. 3354

Fdm. init.

VEDR. DIÆTER TIL UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:

Jr. nr. i __ ,__
Besvaret
Sagen til L

Ungdomsskolebestyrelsen anmoder på baggrund af Kulturministeriets
skrivelse af 18 dec. 1991 om, at kommunalbestyrelsen træffer afgø
relse om hvilke personer, der er valgt af kommunalbestyrelsen såle
des, at disse repræsentanter kan ydes diæter og således at ungdoms
bestyrelsen ligestilles med andre bestyrelser og udvalg.
I Kulturministeriets skrivelse af 18 dec. 1991 er det nævnt, at der
ikke i loven om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler be
stemmelser om diæter for medlemmer af ungdomsbestyrelser, men der
gælder her de almindelige regler i den kommunale styrelseslov om
ydelse af diæter til medlemmer af kommunale råd og udvalg.
Herefter kan der ydes diæter for varetagelse af kommunale hverv, der
udføres efter valg af kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at der kan
ydes diæter til de medlemmer af ungdomsskolebestyrelsen, der er
valgt af kommunalbestyrelsen, det vil sige repræsentanter for kommu
nalbestyrelsen og organisationer samt eventuelle andre medlemmer,
der måtte være udpeget af kommunalbestyrelsen.
Der kan derimod ikke ydes diæter til repræsentanter for medarbejdere
og elever, da disse vælges af de pågældende grupper.
Dette svare til de regler, der gælder for skolebestyrelserne ved
folkeskolerne. I følge folkeskoleloven § 39 D stk. 3, kan der efter
kommunalbestyrelsens bestemmelser ydes forældrerepræsentanterne di
æter m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse, mens denne
adgang ikke er tilstede for så vidt angår lærer og elevrepræsentan
ter .
Fællesforvaltningen den 19. mai 1992.
Efter forespørgsel i byrådssekretariatet er der oplyst, at ungdoms
skolens bestyrelsesmedlemmer på lige fod med de øvrige skolebesty
relser kan få diæter, dog kan repræsentanter for medarbejder og ele
ver ikke opnå diæter.
Det kan således anbefales overfor kulturel udvalg og kommunalbesty
relsen at der ydes diæter til ungdomsskolebestyrelsens medlemmer på
lige fod med de øvrige skolebestyrelser.
KU har behandlet sagen den 27.05.92 , nr. 334.
Forvaltningens indstilling anbefales for ØK-udvalget.
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Fdm. init.

PERSONALEPOLITIK

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget godkendte den 13.4.92 tids- og aktivitetsplan for
gennemførsel af en personalepolitik.
I henhold til planen forelægges chefgruppens oplæg og forslag til
overordnede målsætninger/ hovedsyndspunkter for en personalepolitik.
Notat af 29 maj 92 vedlægges som bilag til dagsordenen.
Sagen forelægges til økonomiudvalgets godkendelse.
BESLUTNING:

Sagen til:___ Q^_
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STÆVNINGSSAG -

Økonomi:
Sagsfremstilling;

Jr. nr.
Besvaret:
Sagen (i/:

Fdm. init.
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KONSULENT FOR SKOLE” OG DAGSINSTITUTIONSOMRÅDET

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved fastlæggelsen af den indre struktur i fællesforvaltningen for
skole-, kultur-, social- og sundhedsområdet, blev det aftalt at der
udarbejdes en stillingsbeskrivelse for en konsulent for skole- og
daginstitutionsområdet.
Leder og medarbejderrepræsentanter for de to områder er blevet enige
om, at vedlagte stillingsbeskrivelse (bilag 1) vil opfylde de krav,
områderne har til denne stilling.
Økonomi:
På skoleområdet - konto 3 - er der i 1992 afsat en lønsum til
konsulent med kr. 171.000 , i 1993 kr. 181.000.
Årsagen til at der er afsat mindre i 1992 er, at der ydes en time
reduktion til konsulenter for erhvervs- og uddannelsesområdet.
På vedlagte notat (bilag 2) har forvaltningen opgjort de lønsummer
der er nødvendige - afhængig af hvilken uddannelsesmæssige baggrund
konsulenten har.
Ansættelse af konsulent:
Forvaltningschefen anmoder om, at få en maks. ramme på kr. 300.000
årligt, til ansættelse af en konsulent.
Da der som ovenfor anført er afsat kr. 171.000 på konto 3, anmodes
der om en tillægsbevilling på kr. 129,000 til normering af en
konsulentstilling vedr. 1993 og fremover.
Da ansættelsen tidligst kan ske pr. 1. maj 1992 forventes lønudgif
ten at kunne holdes indenfor indeværende års lønramme. Der vil være
brug for udvidelse af lønrammen for budgetåret 1993 og fremover.
Ansættelse af konsulenten skal iflg. ansættelseskompetencereglerne
afgøres af økonomiudvalget. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg.
Forvaltningschefen foreslår, at udvalget sammensættes således:
1 medlem fra økonomiudvalget
Ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen
Afd. leder Peer Huniche
1 repræsentant fra daginst. området
1 repræsentant fra skoleområdet
Forvaltningschef Bente Dall
ØK har behandlet sagen den 09,03,92 , nr. 120.
økonomiudvalget anbefaler, at der ansættes en konsulent inden for
en max ramme på kr. 300.000. Beløbet afsættes fra 1993 og frem
efter .
Økonomiudvalget godkender den foreslåede sammensætning af ansæt
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telsesudvalget.
Fra økonomiudvalget deltager Sv. E. Isakson.
Byrådet har behandlet sagen den 17.03.92 , nr. 81.
Godkendt som indstillet af økonomiudvalget.
Fællesforvaltningen 1.6.92.
30 samt 2 efter ansøgningsfristens udløb har søgt stillingen som
pædagogisk konsulent.
Ansættelsesudvalget har haft indkaldt 5 ansøgere til samtale den
25.5.92. Der indkaldes yderligere 3 ansøgere den 3.6.92.
Ansættelsesudvalgets indstilling vil blive lagt i sagen senest
torsdag den 4.6.92.
BESLUTNING:

J>'. nr.: _
Besvaret:

Dato
09.06.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
42

Pkt.nr: 232
Journalnr....

: 16.00.00

Sagsbehandler : BD

B.lbnr. 4161

Sagsid/lbnr. 3248
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DEN INTEGREDE ORDNING PÅ ÆLDREOMRÅDET.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet godkendte på sit møde den 18/2 d.å. organisationsplanen med
stillingsbeskrivelser for den integrede 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 integrede 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 integrede ordning Elwi Weinreich
2 personalerepræsentanter
forvaltningschef Bente Dall
ØK har behandlet sagen den 13.04.92 , nr. 150.
ØU godkender ansættelsesudvalgets sammensætning. Johnna Hermansen
deltager som repr. for ØU.
19. 5. 1992 Fællesforvaltning: Forvaltningschefen indstiller, at
ansættelsesudvalget tildeles kompetancen til at ansætte de 2
områdeledere samt uddannelsessygeplejersker.
Ansættelseskompetansen er i økonomiudvalget.
Ved uenighed i ansættelsesudvalget træffes afgørelsen af
socialudvalgsformand Johnna Hermansen.
1. iuni 1992 Fællesforvaltning:
Ansættelsesudvalget har enstemmigt besluttet at ansætte.
Områdesyqepleierske med souscheffunktion:
Annette Jørgensen
Fredbo Vænge 5
3630 Jægerspris
Områdesygepleierske:
Margit Hansen (p.t. konst. leder af sundhedsafd.)
Bygtoften 15
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Uddannelsessygepleierske:
Sussi Olsen ( p.t. stedfortræder i sundhedsafd.)
Dalskrænten 113
3600 Frederikssund
Til efterretning for økonomiudvalget.
BESLUTNING:

Jr. nr.
Besvaret:
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Sagsid/lbnr. 2882

PERSONALESAG/DE TRE EGE.

Økonomi:
Sagsfremstilling:

B.lbnr. 3804
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Side
46

Dato
09.06.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Pkt.nr: 234

Journalnr.... : 81.36
Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 4312
Sagsid/lbnr. 3399

Fdm. init.

FRATRÆDELSE FOR TJENE8TEMÆND
Jr. nr.;

Økonomi:

Besvaret:.,_____
Sagen til:___

Sagsfremstilling:

har den 20/5 1992 meddelt,
at han ikke ønsker at gå ind på den på byrådsmøde den 19.05.92 til
budte ordning, herunder konsulentansættelse.
Ifølge instruks for ansættelse ansættes forvaltningschefer af
byrådet. Indstillinger foretages af en ansættelsesgruppe, der sam
mensættes af 2 økonomiudvalgsmedlemmer, 2 fra chefgruppen og 2 fra
personalet.
Under henvisning hertil anmodes økonomiudvalget om at tage stilling
til følgende:
-

at godkende at stillingen genopslåes.
at godkende ansættelsesudvalgets sammensætning.
at udpege 2 medlemmer til ansættelsesudvalget.
at godkende at der konstitueres en person i stillingen som
kommuneingeniør i perioden indtil stillingen bliver besat.

Udgiften financieres af den overskydende lønsum fra kommuneingeniør
samt souschefen i Teknisk forvaltning.
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FRATRÆDELSE FOR OVERENSKOMSTANSAT.

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Civilingeniør Hans Eklund har med udgangen af maj måned d.å. opsagt
sin stilling som leder af miljøafdelingen i teknisk forvaltning.
I følge ansættelsesreglerne skal ansættelse af
"fuldmægtige samt brand- og vicebrandinspektør ansættes af økonomi
udvalget.
Indstillinger foretages af en ansættelsesgruppe.
Gruppen sammensættes under hensyn til kompetancefordelingsplanen, 2
økonomiudvalgsmedl./2 fra chefgruppen og 2 fra personalet"
Under henvisning til ovenstående indstilles
A) At indstillingen opslåes ledig som afdelingsleder af miljøaf
delingen med sekretærfunktioner for miljøudvalget.
B) At ansættelsesudvalget fra administrationens side sammensættes
således:
1 personalerepræsentant fra miljøafdelingen
kommuneingeniøren
1 medlem fra økonomudvalget evt. formanden for miljøudvalget
(afhængig af udvalgets beslutning herom).
C) Kommunaldirektørens indstilling vedrørende stedfortræderfunkrtionen vil fremkomme på mødet.
ØK har behandlet sagen den 11.05.92 . nr. 201.
Ad. a

Godkendt.

Ad. b

Poul Madsen og Peter Hartmann samt kommunaldirektøren
deltager, udover de indstillede, i ansættelsesudvalget.

Ad. c

Udsættes.

Byrådssekretariatet den 27. mai 1992.
Kommuneingeniøren fratræder sin stilling pr. 1. juli 1992. Efter en
drøftelse med medarbejderne i Teknisk forvaltning og øvrige medlem
mer i ansættelsesudvalget findes det mest hensigtsmæssigt, at den
nye kommuneingeniør deltager i besættelse af stillingen i miljøafde
lingen.
På denne baggrund indstilles

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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- at der ansættes en vikar i miljøafdelingen i perioden indtil
stillingen bliver besat.
Udgiften financieres af den overskydende lønsum fra kommunneingeniør
samt souschefen i Teknisk forvaltning.
BESLUTNING:
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VEDR. ORGANISATIONSPLAN FOR JÆGERSPRIS KOMMUNE

økonomi:
Sagsfremstilling;
Bvrådssekratariatet 1.6.92.
I forbindelse med fastlæggelse af samarbejdsudvalgsstrukturen i
Jægerspris kommune er kommunens organisation pr. d.d. tillige blevet
nedfældet på skrift. Herved opnås en eentydig synliggørelse af de
enkelte afdelinger/personers placering i organisationen i dag.
Chefgruppen har på møde den 26. maj 1992 behandlet og godkendt
oplægget til organisationsplan for Jægerspris kommune.
Yderligere uddybning af "niveauerne" forventes senere udarbejdet.
Sagen fremsendes til økonomiudvalget til efterretning.
BESLUTNING;

Jr. nr.
Besvaret:
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EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
1.

KOMMUNERNES LANDSFORENING:

Nr. 2070 Resultat af opgørelse over antallet af normerede stillin
ger i skatteforvaltningen pr. 1. januar 1992
BESLUTNING

o.,
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MEDDELELSER FRA:

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