J/EGERSPRIS KOMMUNE
Ø K O N O M I U D V A L G E T
Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde
mandag den 13, marts 1989, kl. 13.00_____
i udvalgsværelse II på Jægerspris rådhus.
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Kommunens likvide beh. pr. 01.02.89.
Kloakfonden, regnskab 1988.
Budget 1989 - lønninger.
Budget 1990 - Pris- og lønskøn.
Decentralisering - 1990
Budget 1990 - Økonomiudvalget
Erhversarealer - Salgspris
Optionsaftale på areal v/ Møllevej.
Vedr. matr.nr. 6 hf af Neder Dråby, Hovedgaden 90
Bedr. parcel matr. nr. 9 bv, Neder Dråby by, Dråby,
beliggende Kignæsbakken 3.
Lejekontrakten - Parkvej 3 A.
Køb/Leje af Kastanievej 2
Grønt område v/Kulhusgården.
Matr.nr. 5 bc af Neder Dråby.
Pumpestation - Kloak Syd.
Kloak - syd.
Materielgården - anskaffelse af lastbiler.
Forhandling vedr. renovationstakster.
Dagplejen - opnormering af dagplejeass. samt sekretærtimer.
Vedr. fritidsdagplejen - Svanholm.
Vedr. inspektørboligen på Kragebakken.
Heldagsbehandlingstilbuddet ELVEREN.
Vedr. tandplejesystemet.
Vedr. den fælleskommunale tandpleje.
Ansøgning om supplerende kulturelle arrangementer.
Ansøgning om tilskud til efterskole.
Vandretursfoldere for Jægerspris skovdistrikt.
Ansøgning til Udviklingsrådet.
Genindtræden efter orlov.
Genindtræden efter orlov.
Omklassificering af tilsynsførende hjemmesygeplejerske.
Information fra Kommunernes Landsforening, Kommunalpolitisk/
administrativt
MEDDELELSER.
KOMMUNAL INFORMATION
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Kommunens likvide beh. pr. 01,03.89,
Giro................. kr. 1,6 mill.
Check................
9,0 "
Anfordring og tidsinds
5,9 "
kr. 16,5 mill.
Obl.beholdning
(kurværdi ult. 88)
kr. 3,9 mill.
kr. 20,4 mill.
Heraf vedrører:
Kloakforsynings andel..kr. 32,1 mill.
Vandforsynings andel..."
11,6 "
Renovationsordnings an "
5,3 "
Kirke skat + afgifter "_____0,9 11
kr, 49,9 mill.

I 2 *1

jour.nr* 81

Kloakfonden, regnskab 1988
Kloakfondens andel af administrations
udgifter er i lighed med vandforsynin
gen og renovationsordningen beregnet
med 2.0%, hvilket udgør kr. 1.207.352.
Kommunens pligt - og ret - til at yde
tilskud for almen interesse er bort
faldet ved "Lov om betalingsregler for
spildevandsanlæg pr. 1.1.1988".
I stedet skal kommunen betale et år
ligt bidrag til rensningsanlæggene af
anlægsudgifter til kloakledningsan
læggene.
Bidraget er beregnet med 4% og udgør
for 1988 kr. 362.148.
Kloakfondens udlæg er forrentet med
9%, hvilket er beregnet udfra rente
foden på kommunens øvrige *indskud i
1988.
Forrentningen udgør kr. 1.622.504.
Den hidtidige praksis har været, at
der ikke blev udregnet administrati
onsbidrag samt at kommunen ydede til
skud til drift af kloakvæsenet(u n 
derskud) .
Det indstilles, at ovennævnte procent
satser godkendes fra og med regnskabs
året 1988, idet dog rentesatsen for
1989 er vedtaget med 8% i lighed med
vandforsyning og renovationsordning.
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Budget 1989 - lønninger.
I forbindelse med vedtagelsen af 1989
budgettet, blev der på konto 06 - Ad
ministrationen - afsat et rådigheds
beløb på 2,0 mio. kr. vedr. regule
ring af lønninger.
Årsagen hertil, var
en konstateret
fejl i LBN-systemets lønbudgetoplæg.
Efter fornyet gennemgang af lønninger
ne er der 588.440 kr. til rest af re
guleringspuljen på 2,0 mio.kr.
Kopi
gen.

af reguleringer vedlægges i

sa

Det indstilles, at restbeløbet tilba
geføres til kassebeholdningen.

jour.nr.

13-1-90

Budget 1990 - Pris- og lønskøn.
Kommunernes Landsforening har frem
sendt foreløbig pris- og lønskøn.
Skønnene
dækker
stigningerne
1988-89 og fremefter.

fra

Kopi af pris- og lønskønnene samt de
indregnede pris- og lønskøn i budget
1989 og 1990-92 vedlægges dagsordenen.
Endvidere vil økonomisk forvaltning på
økonomiudvalgsmødet nærmere redegøre
for nævnte pris- og lønskøn.
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Decentralisering - 1990.
Der ønskes en drøftelse om evt. for
søgsordning med
decentralisering i
regnskabsåret 1990.
Forsøgsordning kan f.eks. opstartes på
een skole og een daginstitution.
Drøftelsen kan udspringe sig i følgen
de :
-

Daglige driftsmidler
Lønninger
Bilagsregistrering
Lønindberetning.

ca .

jour.nr.
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Budget 1990 - Økonomiudvalget.
Jvf. oplæg til blokbudgettering er der
for økonomiudvalget udarbejdet 2 sek
torer:
Folkevalgte
Administration
Økonomiudvalgets medlemmer anmodes om,
evt. at udpege områder indenfor oven
nævnte sektorer hvor man ønsker enten
reduktions-og eller tillægsblokke med
taget i en prioritering.
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jour.nr.

13.06.02

Erhvervsarealer - Salgspris. 7 r
Erhvervsarealerne ved Hyllestedvejen
er hidtil solgt ud fra følgende:
Grundpris

110 kr.pr. kvm.

Rensningsanlæg — i
Detailkloak
bebygget areal x
Regnvandsledning-- *2,5 x 77,59 kr.
Ovennævnte beregninger er ikke hen
sigtsmæssige, idet køber oveni grund
priserne får store udgifter til bygge
modning .
Den ny betalingsvedtægt giver mulighed
for, at der i salgsprisen kan indreg
nes byggemodningsomkostninger, således
at der betales en fast kvm.pris for
arealet. Køber vil således ikke mere
få opkrævning til kloak, vand og rens
ningsanlæg.
Beregningsformel og kvm.pris vil blive
gennemgået på økonomiudvalgets møde.
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Optionsaftale på areal v/ Møllevej.
På baggrund af byrådets beslutning pr.
20.12.88 fremsende© A. Jeppesen & Søn
A/S udkast til optionsaftale (forkøbs
ret) med bl.a. følgende indhold:
Aftaleperiode :

1.3.89-30.10.90

Detailanalyse

Betales af Jeppesen
og søn max kr.
45.000 - dog jfr.
§4.

Købspris

Afhænger af antal
m2 byggeareal.
Ved 2000 in etage
meter kr. l.mill.

Udnyttelse

Nærcenter med bu
tikker i stueplan
og kontorer på 1.
sal-jfr. §5

Tidsplan

Se § 6

Dag og år:

M a n d . 13.3.89
Jr.nr. 28-4-1989
Vedr. matr.nr. 6 hf af Neder Draaby,
Hovedgaden 90, 3630 Jægerspris.
Aage Petersen, Hovedgaden 90, "Aages Mad
anmoder i skr. fra den 15. febr. 1989
Jægerspris kommune om at frafalde den
tinglyste ret til at købe omhandlede
grund tilbage.
Det drejer sig om et areal på 745 rn ,
der er udstykket fra matr.nr. 6 f_s, med
slagterforretning og grønthandler.
Bilag:

Ansøgning
Matrikelkort
Detajlkort over grunden
Tinglyst deklaration.

Vedr. parcel matr. nr. 9 bv, Neder-Dråby by,
Dråby, Beliggende Kiqnæsbakken 3.__________
Ejendomsmægler Gerhard Jensen forespørger på
ejers vegne om, hvor vidt kommunen ønsker at
aflyse skødets tinglyste servitut og i benæg
tende fald på hvilke betingelser grunden kan
videresælges.
Servitutten lyder:
Såfremt køberen eller se
nere ejere ønsker at videresælge parcellen ubebygget, skal kommunen være berettiget til
at overtage parcellen for den i nærværende
skøde aftalte købesum med tillæg af de af kø
beren betalte udstykningsomkostninger.
Parcellen er ubebvaaet oa eies af
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Lejekontrakten - Farkvej 3 A.
Jægerspris kommune har indgået leje
kontrakter med h.h.v, tandlæge og læ
gerne. Begge kontrakter er indgået pr.
1. juli 1980. Jvf. § 6 kan begge par
ter, i god tid før 10 års uopsigelighedens udløb, 1/7-1990, forlange le
jens størrelse taget op til omgående
fohandling.
Pr. 1/8-1988 er lejen pr. kvm. kr.
372,94 (basisbeløb
ved kontraktens
indgåelse kr. 364,00)
Såfremt der opnås enighed om lejens
størrelse kan lejer forlange ny 10 års
uopsigelighedsperiode. I modsat fald
kan begge parter indbringe uoverens
stemmelsen for en voldgiftsret.
Kopi af lejekontrakt vedlægges sagen.
Der bør tages stilling til eventuel
forhandling om huslejens størrelse.

'éy//

I— 71

jour.nr. 69-20
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Køb/Leje af Kastanievej 2.
Efter byrådsbeslutning pr. 20.12.88
har adv. Leif Erlandsen haft forhand
ling vedr. køb af ejendommen.
Ved skrivelse af 28.2.89 meddeler Leif
Erlandsen at ejendommen ikke kan købes
p.t., hvorfor der medsendes udkast til
lejekontrakt med bl.a. følgende ind
hold:
Lej eperiode

: 1.6.89 - 1.6.99

Leje

: kr. 360.000 pr. år
+ driftsudg. jfr. §
6, §7 og §9.

Depositum

: kr. 400.000

Købsret

: Kommunen kan over
tage ejendommen til
kr. 4. mill. om 10
år.

Ekspropriation

: Jfr. §11,5 anføres
et ekspropriations
beløb på kr.
4.mill.

Momsreguleringsforpligtigelse
: kr. 303.178 skal
overtages og jfr.
§13 overlades det
til udlejer evt. at
blive momsregistre
ret .
Der er ikke i det fremsendte materiale
oplæg til køb af erhversareal.

Hvis lejekontrakten ønskes indgået,
indstilles det, at bestemmelse vedr.
momsreguleringsforpligtigelse og §13
genforhandles evt. udgår. Det bør også
præciseres at depositum fradrages i
ekspropriationsbeløbet hvis ekspropri
ation anvendes.
Lejekontrakt bør også
betinges
ejd.handel på Hyllestedvej.

af

0

J.nr. 69-20.
_

Grønt område v/Kulhusgården.

^

Niels Bork Sørensen og Ingrid Hansen
fremsender skrivelse indgået 3. februar
1989, hvori man ansøger om tilladelse ti
i et længere åremål at foretage græsslå
ning og den derpå følgende høbjergning p;
arealet.
3.2.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man indstiller, at der meddeles tilladelse
til 1.januar 1992.

3
J.nr. 28-31-4
Matr.nr.

5 BC af Neder Dråby.

Ejd.mægler Kathe Jørgensen anmoder kom
munen om at bekræfte at ovennævnte ejen
dom som er på 151 m 2, og opført i ting
bogen som vej ejet af kommunen vil blive
tilskødet
som er ejer af
matr.nr. 5 BE af Neder Dråby, under for
udsætning af at
som er ejer
af matr.nr. 5 GB af Neder Dråby, køber
ejendommen matr.nr. 5 BE af Neder Dråby
(Egevej 6).
Ejendommen er handlet med forbehold om
kommunens bekræftelse af ovennævnte.
2.2.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen 'til byrådet med
anbefaling, idet kommunen hverken i nuværende
eller kommende planlægning kan drage nytte af om
handlede vejareal.

Byrådet, d . 21,2.89.
Sagen tilbagesendes til fornyet behand
ling .
2.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man fastholder den den 2.2.1989 afgivne ind
stilling.

Dag og år:

M a n d . 13.3.89

Blad nr.

2093
Formandens
initialer: . *

Pumpestation - Kloak Syd.
En fremtidig problemfri drift er afhængig
af eftersyn og vedligeholdelse.
Fa. Flygt tilbyder således foranlediget,
at firmaet husker og udfører et årligt
eftersyn på ovennævnte pumpestationer og
hvert tredie år automatisk hovedeftersyn
i henhold til instruktionsbog for FLYGT
pumper samt driftsvejledning.
Hvis kommunen ønsker en serviceordning
etableret, der træder i kraft omgående
(og kan opsiges uden varsel), beder man
venligst returnere det ene af hvert sæt
fremsendte bestillingsskemaer i udfyldt
stand. Eftersynet vil efter aftale blive
foretaget inden for et nærmere tidsrum
hvert år. Arbejdet udføres efter regning.
Som det fremgår af det i øvrigt fremsendte
prospekt, lægger firmaet stor vægt på at
vedkommende, der har det daglige opsyn
eller ansvar for pumpestationeren er til
stede, når eftersynet udføres.
Som følge heraf adviseres før eftersynet
finder sted.
2.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

0
Kloak - syd.

J.nr.63-3-1

Foranlediget af et den 26.januar 1989 afholdt møde
med formanden for Fællesrådet - Anders Holm omkring
aktuelle problemer i forbindelse med igangværende
kloakering i sommerhusområderne ønskes der udvalget
stillingtagen til en ændret udbudsform i forbindeis
med licitationsformen inder kloakarbejde under Klorak Syd.
Problemerne har i al væsentlighed være at henføre
til, at byrådet i overvejende grad vælger den bil
ligste ved offentlig licitation, hvilket igen med
fører i enkeltstående tilfælde, at vedkommende en
treprenør ikke magter, at gennemføre entreprisen
på en for såvel grundejernes som kommunens tilfreds
stillende måde.
Sålfedes foranlediget ønskes der gennemdrøftet mulig
hegerne for i fremtiden at vælge indbudt licitation
efter nærmere afstukne retningslinier.

2.2.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
byråd med anbefaling om, at man ved fremtidige lici
tationer henhørende under KLOAK SYD anvender ind
budt licitation.
Udvalget vil senere vende tilbage med detaillerede
retningslinier.

Økonomiudvalget, d . 13.2.89.
Sagen udsættes indtil TU .fremkommer
med detaljerede retningslinier.
23.2.1989:
På baggrund af det ovenstående anførte foreslår
Teknisk forvaltning herefter, at man ved kommende
licitationer anvender følgende entreprenører, som
alle tidligere har haft entrepriser under Kloak
Syd:
Ove Johansen - Jægerspris
Arne Larsen - Jægerspris
Vagn Sommer - Ølsted
Børge Jensen - Frederikssund.

2.3.1989:
Teknisk udvalg tilbagesender sagen til ØK-udvalget, idet man anbefaler den af Teknisk forvalt
ning afgivne indstilling.

S'/-/'
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Dag og ar:

J.nr. 69-20
Materielgården

M a n d . 1 3 .3.89

biau ni ■

2094
Formandens
initialer:

anskaffelse af lastbiler

Der ansøges om frigivelse af ialt kr.
250.000/00 jfr. byrådsbeslutning, til
indkøb af lastbil. Økonomiske beregning
er vedr. anskaffelse og drift vil blive
forelagt udvalget ved mødet.

'r/'/
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2.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.
Sv.Åge Mortensen tog dog forbehold.

J.nr. 82-1
Forhandling vedrørende renovationstakster
torsdag, den 13. oktober 1988, kl. 16.30
mellem
Poul Erik Kjær
Jørgen Hansen
Jørgen Henriksen
og udvalgsformand samt miljøafdelingen.
Mødet udsat til Ondsdag, den 26. oktober
kl. 16.00.
TEKNISK UDVALG? 26.10.1988: Ingen mødt.
7. november 1988: Udgået skrivelse til
renovatørerne.
Der har været afholdt møde med renova
tørerne den 16. februar 1989. Kopi af
indgået aftale vedlægges.
Revisoren har accepteret aftalen vedr.
Jørgen Hansen, men det kan være vanske
ligt for fa. J. Henriksens efterfølger
at forrente en kompaktorenhed for merind
tægten idet antallet af rød/grøn helårs
ejendomme i Kulhuse kun er 251. Da Jørg
en Hansen ikke er interesseret i at køre
rød/grøn i Kulhuse*efter sækkesystemet,
hvorefter firmaet kan køre med eksister
ende køretøjer. Gendan A / S 'har ingen be
mærkninger hertil.
Miljøafdelingen vil søge at få kontrakt
udkastene færdige til udvalgsmødet. De
skal udarbejdes freden den 24. februar
1989 og kan evt. afsendt til udvalget
mandag aften. Evt. bemærkninger fra re
novatørerne .
* skal det foreslås at der indsamles rød/
grøn i Kulhuse
TEKNISK UDVALG, 2.3.1989: Forslag til
kontrakt og betingelser anbefales overfor
Økonomiudvalget og Byråd.

jour.nr.05251101
dagplejen
Dagplejen - opnormering af
ass. samt sekretærtimer.

dagpleje-

Dagplejeleder Hanne Fagersted ansøger
om opnormering af dagplejens personale
med 1 assistent samt sekretærtimer med
8 timer ugentlig.
Begrundelsen for ansøgningen er det
forøgede børnetal i dagplejen til 300
pladser.

28.2.1989 socialudvalget:
Opnormering
les .

af 1 dagplejeass. anbefa

Sekretærtimerne skal forhandles med
dagplejeledelsen. Tillægsbevilling an
befales. Conny Poulsen kan anbefale
ovennævnte, forudsat beløbet kan fin
des indenfor budget 1989.
03.03.1989 socialforvaltningen.
Til brug for sagens videre behandling
i økonomiudvalget og byrådet skal føl
gende optages omkring socialstyrelsens
retningslinier for
fastsættelse af
personalenormering i dagplejen.
02.03.1989 Pædagogisk konsulent,:
Jvnf. Socialstyrelsens cirkulæreskri
velse nr. 3. af 31. marts 1981 stk.
III, 6. - antallet af ansatte ved dag
plej eformidlingen fastsættews af kom
munalbestyrelsen på grundlag af bl.a.
antallet af dagplejere, antallet af
børn pr. dagplejer og antallet af han
dicappede børn.
Der bør endvidere tages hensyn til af
standene mellem dagplejehjemmene.
Som vejledende regel ansættes en hel
tidsansat pr. normeret 50 børn, med
mindre bl.a. forannævnte forhold taler
for et mindre antal børn.
I øvrigt kan der til hjælp til det ad
ministrative arbejde stilles fornødent
kontorpersonale til rådighed.
forts

fortsat....

De økonomiske konsekvenser af perso
naleudvidelsen beløber sig til ca.
200.000 kr. årlig. Det kan videre op
lyses,
at der er budgetmæssig dækning
for de 200.000 kr. idet byrådets til
lægsbevilling på opnormeringen af dag
plejen til 300 samtidig dækkes udgif
ten ved ansættelse af yderligere til
synspersonale.
Der skal således ikke
gives
en tillægsbevilling
på
de
200.000 kr.

[20 ]

jour.nr.05251101 :
Svanholm

Vedr. fritidsdagplej en - Svanholm.
X forbindelse med budget 1989 er der
foretaget en opsigelse af 29 fritids
plejebørn pr. 01.08.89.
Børnene tilbydes fritidshjemspladser.
Børnene
19 børn
5 børn
4 børn
1 barn
len)

fordeler sig således:
fra Svanholm (Kragebakken)
fra Dalby/Kyndby (dø)
fra Jægerspris (Sogneskolen)
fra Jægerspris (Møllegårdsko

På socialudvalgsmødet den 11.10.88 be
sluttede udvalget, at der i forbindel
se med nednormering af dagplejen skul
le etableres egen venteliste på Svan
holm med en normering på 15 børn i al
deren 0-7 år. Efter beregning blev
normeringen fastsat til 16 børn.
Dagplejens normering er nu fastsat til
300 børn.
Forvaltningen foreslår, at normeringen
på Svanholm udvides - indenfor dagple
jens normering - til f.eks. 24 børn.
Normeringen kunne udvides til at om
fatte børn i alderen 0 - 1 0 år, såle
des at Svanholm har mulighed for at
bevare nogle af de nuværende fritids
plejebørn.
Socialudvalgets stilling ønskes til,
om fritidsplejen på Svanholm skal be
vares fuldt ud med 19 børn, delvist
med 8 børn eller opsigelsen skal fast
holdes .
28.2.1989 socialudvalget:
Svanholms normering fastsættes til 24
børn i alderen 0- 10 år.
Herudover er der tilbud om benyttelse
af kommunens fritidshjem.
De børnebestemte ydelser tilbydes
udbetalt Svanholm, såfremt det
regnskabsmæssigt er tilladt.
Sv.E.Isakson ønsker, at
fritidsdagplejen på Svanholm skal
bevares. Dagplejen skal normeres til
320 børn.
Poul Madsen undlader at stemme.
Ordningen optages til fornyet
drøftelse senest om et år.
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inspektorboligen

Vedr, inspektørboligen på Kragebakken.
Forvaltningen har foretaget en perso
nalenormeringsberegning for fritids
hjemmet,
og skal anmode om socialud
valget og byrådets godkendelse på føl
gende normering:
95,75 pædagogtimer
49,00 pædagogmedhj.tim.
144,75 ialt

28.2.1989

socialudvalget:

Kan anbefales.
02.03.1989 socialudvalget:
Der er budgetmæssig dækning for udgif
ter,
idet iværksættelsen af 25 fri
tidshjemspladser er en del af budget
forliget for 1989.

t -
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Heldagsbehandlingstilbuddet ELVEREN
Efter indstilling fra kulturelt udvalg
samt socialudvalget besluttede Jægers
pris byråd den 20.dec.1988 at heldags
behandlingstilbuddet ELVEREN
skulle
søges permanentgjort efter udløbet af
forsøgsperioden den 1. aug. 1989. Det
te under forudsætning af at Frederiks
borg amt ville medvirke som i forsøgs
perioden.
Frederiksborg Amts kommune er tilskre
vet herom.
Man har meddelt, at man ønsker hel
dagsbehandlingstilbuddet fortsat som
en permanent Jægerpsris ordning. Man
har overfor amtet
anført, at man
fandt, at ressourcerne
i heldags
behandlingstilbuddet passede til de
opgaver, som heldagsbehandlingstilbud
det skal løse. Jægerspris byråd fandt
derfor, at ressourcemængden skulle væ
re uændret.
Man kan her oplyse, at der er ansat 3
pædagoger, 3 lærere (54 læreskematimer), psykologbistand samt socialråd
giverbistand .
Frederiksborg amt, social og sundheds
udvalget har meddelt, Jægerspris kom
mune, at man finder, at formålet med
forsøget er opnået, og at det er ønsk
værdigt med en permanentgørelse fra
1.8.1989.
Man skal dog her oplyse, at undervis
nings - og kulturforvaltningen i am
tet, må fortsætte ordningen på sko
leområdet, som et forsøg. Begrundelsen
er, at man ikke fra Jægerspris kommune
har modtaget tilbuddet om udlægning af
§ 19 stk. 2. midlerne.
I forbindelse med permanentgørelse har
Frederiksborg amt fremført, at man på
det sociale område vil indgå i en øko
nomisk deling med kommunen om heldags
behandlingstilbuddet vedr. 6 børn.
fortsættes

side 2
Her er dog specielle forhold på lønsi
den.
Med hensyn til ansættelser anfø
rer amtet, at man vil indgå i en de
ling af lønudgifterne til to socialpæ
dagoger,
men at den sidste stilling,
der er besat af socialrådgiver Anders
Eriksen, skal udgå pr. 1.8.1989 af Jæ
gerspris Stiftelses budget og overta
ges af Jægerspris kommune.
Det er imidlertid en klar forudsætning
for heldagsbehandlingstilbuddets vide
reførelse, at der er ansat tre social
pædagoger. (Socialrådgiver.)
Forvaltningen indstiller derfor,
at
socialrådgiver Anders Eriksen ansættes
af Jægerspris kommune.
Denne lønudgift andrager kr.15.106,pr. måned. Jægerspris kommune betaler
via konto for døgninstitutionsophold
på nuværende tidspunkt halvdelen af
denne lønudgift ved
delingen
med
amtet.
Der ansøges således om den re
sterende udgift på kr. 7.553,- pr. m å 
ned, kr. 90.636,- pr. år.
Lønudgiften
toen
for
børn.

kan finansieres via, kon
døgninstitutionsanbragte

14.02,1989 socialudvalget:
Anbefales
- oversendes til økonomiud
valget med anmodning om tillægsbevil
ling.
Økonomisk forvaltning d.02.03.1989:
Der er, som anvist af socialforvalt
ningen finansiel dækning under 05.28
døgninstitutioner for børn og unge.
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tandsystem
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Vedr, tandplejesystemet.
Forvaltningen ansøger herved om soci
aludvalgets godkendelse på hjemtagelse
af tandplejesystemet, som erstatning
for folkeregistrets focussystem som er
nedlagt.
Tandplejesystemet skal som det tidli
gere focussystem levere oplysninger,
om til/fraflyttere, årgangslister og
adviseringer om nyfødte m.v., idet
disse oplysninger indgår i den daglige
administration. Der henvises iøvrigt
til sagens bilag, herunder et mere ud
dybende oplæg til socialudvalgsmødet
d. 10.01.1989.
22.12.1988 socialforvaltningen.
Det anbefales, at tandplejesystemet
hjemtages, ligesom forvaltningen skal
foreslå, at der indkøbes en skærm og
printer til Sogneskolens tandklinik,
som udgiftsmæssigt afholdes på tand
plejens budget.
10.01.1989 Socialudvalget:
Anbefales oversendes til økonomiudval
get.
02.03.1989 socialforvaltningen:
Der vil til økonomiudvalgsmødet fore
ligge et økonomisk overslag på anskaf
felsen af skærm og printer. Udgiften
til tandplejesystemet modsvares af de
udgifter, der har været afholdt til
focussystemet.
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jour.nr. 05628301
opg.n. tandpleje
Vedr, den fælleskommunale tandpleje.
Forvaltningen har udarbejdet et ende
ligt oplæg på spørgsmålet om udskil
lelse fra den fælleskommunale tand
pleje med Frederikssund kommune.
Oplægget bilægges dagsorden.

14.02.1989 socialudvalget:
Sagen udsættes til næste møde.
28,2.1989 socialudvalget:
Forvaltningens oplæg og indstilling
anbefales. Tillægsbevilling på
udgifter 458.000 anbefales samt en
opnormering på 0,4 klinikass.stilling
i forhold til forvaltningens oplæg
anbefales.
Sv.E.Isakson tager forbehold om den
selvstændige ordning udfra
opretholdelse af nuværende
serviceniveau.
Poul Madsen tager forbehold om den
selvstændige ordning.
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jour.nr.

56-3-7
Mur

Ansøgning om supplerende kulturelle
arrangementer.
Jægerspris Husflidsforening ansøger om
tilskud til afholdelse af afslutning
på vinterens undervisning.
Udgifter i alt kr. 3.150.00
Kommunens udgift
Statens
Foreningen -

1.050.1.050.1.050.-

I.h.t fritidsloven § 71 kan kommunen
erklære sig villig til at yde tilskud
med 1/3 af udgifterne, hvorefter der
ydes statatilskud med 1/3 og forening
en selv afholder den sidste 1/3.
Formanden for____voksenundervisningsnævnet den 3.3.89.
Anbefales til kulturel udvalg, at der
ydes tilskud med 1/3.
Kulturelt Udvalg, den 06.03.89.
Anbefales.
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jour.nr. 56-13-1

Ansøgning om tilskud til efterskole.
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M u r
jour.nr. 04.10.01

Vandretursfoldere for Jægerspris Skov
distrikt .
Kong Frederik VII's Stiftelse, Jægers
pris v/direktør Nils Sættern forespør
ger i skrivelse af 23.02.89 om Jæ
gerspris Kommune vil yde økonomisk
støtte til udgivelse af 3 stk. vandre
tursfoldere om
Færgelunden, Slots
hegnet og Nordskoven. Udgiften pr.
folder anslås i et vedlagt budget til
55.000,-kr. Den samlede udgift udgør
således 165.000,-kr. Folderne om Fær
gelunden og Slotshegnet vil blive ud
arbejdet i 1989 og folderen om Nord
skoven i 1990.
Kulturel Forvaltning, den 27,02.89.
Det kan anbefales at støtte udgivelsen
af vandretursfoldere økonomisk, idet
det anses for en kommunal opgave at
medvirke til at gøre udflugtsmålene i
kommunen mere kendt.
Der kan dog ikke anvises økonomiske
midler hertil på konto 03, idet man
ikke kan pege på et kt.nr., hvortil
udgiften kan henføres.
Kulturelt Udvalg, den 06.03.89.
KU oversender ansøgningen med anbefa
ling til ØK-Udv. til videre foran
staltning. 4 medlemmer for - 1 medlem
imod.
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jour.nr.

17.14.01

Ansøgning til Udviklingsrådet.
Sogneskolen v/lærer Ole Munch fremsen
der den 07.02.89 ansøgning til Folke
skolens Udviklingsråd om
økonomisk
støtte til et nyt udviklingsarbejde
kaldet:
"Nøglen ligger under tastatu
ret" .
Udviklingsprojektet går ud på at inte
grere dele af faget datalære i den ik
ke fagdelte undervisning på 2.kl.trin,
ved at lade dele af læseindlæringen
foregå via tekstbehandlingsprogrammer,
samt ved at lade skolebiblioteket få
en central placering i undervisningen.
Til lærerne ønskes:
- 1 ugtl. konference-/planlægningstime
pr. deltagende lærer (5 lærere) til en
skønnet udgift på 15.800,-kr. i 1989
og 22.150,-kr. i 1990.
- 1 time pr. uge til intern konsulent
til 3.160,-kr. i 1989 og 4.330,-kr. i
1990.
- Software i form af relevante program
mer
m.v.
2.500,-kr. i
1989
og
2.500,-kr. i 1990.
Kulturel Forvaltning, den 09.02.89.
Der er tale om en meget gennmarbejdet
ansøgning, hvoraf det fremgår, at der
ligger en del overvejelser bag.
Ansøgningen
bør
afgjort anbefales
overfor Udviklingsrådet, men der bør
gøres opmærksom på, at Jægerspris Kom
mune ikke har mulighed for at gennem
føre projektet uden Udviklingsrådets
økonomiske støtte.
For at få indregnet timerne til konference/planlægning i det ugentlige ti
metal søges der om dispensation fra
reglerne i tjenestetidscirkulæret af
15. juli 1988 §2.
Skolekommissionen, den 22,02,89.
Anbefales.
Kulturelt Udvalg, den 06.03.89.
KU anbefaler under forudsætning
støtte fra Udviklingsrådet.
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jour.nr. 52-1

Genindtræden efter orlov.
Tienestemands
ansat lærer
____
meddeler i skrivelse af
01.02.89,
at hun agter at genindtræde
i sin stilling ved skolevæsenet fra
01.08.89.

Kulturel Forvaltning, den 08.02.89.
Taget til efterretning.
Det kan oplyses, at man fra forvalt
ningens side vil arbejde på, at lærere
så vidt det er muligt vender tilbage
til deres "gamle" skole, men at det må
forudses, at det ikke vil kunne lykkes
for alle.

Kulturelt Udvalg, den 20.02.89.
Taget til efterretning.

Skolekommissionen, den 22.02.89.
Taget til efterretning.

jour.nr.

52-1

Genindtræden efter orlov.
Tjenestemands
ansat
lærer
r
meddeler i skrivelse
af
07.02.89,
at hun agter at genindtræde
i sin stilling ved skolevæsenet fra
01.08.89.

Kulturel Forvaltning, den 13.02.89.
Taget til efterretning.
Det kan oplyses, at man fra forvalt
ningens side vil arbejde på, at lærere
så vidt det er muligt vender tilbage
til deres "gamle" skole, men at det må
forudses, at det ikke vil .kunne lykkes
for alle.

Kulturelt Udvalg, den 20.02.89.
Taget til efterretning.

Skolekommissionen, den 22.02.89.
Taget til efterretning.

ED

jour.nr. 110347/4.7.2.

I skrivelse af 02.12.88. anmoder DSR
om omklassificering af tilsynsførende
hj emmesygeplej erske
DSR henviser til, at der mangler en
souschef på området. I alle tilfælde
af den ledende hjemmesygeplejerskes
fravær kan en souschef, uden funkti
onshonorar indgå i arbejdet.
Stillingen er for tiden indplaceret
efter skalatrin 16 - 24.

DSR's skrivelser vedlagt.
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KOMMUNERNES LANDSFORENING:
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Kommunalpolitisk information:
Nr. 1009
09/2-89:

Kommunalt tilskud til elevophold på landbrugsskoler.

Nr. 1010
16/2-89:

Nye organisationsformer i kommunestyret.

Nr. 1011
16/2-89:

Boligministeriets fordeling af
kvoterne for det støttede byg
geri.

Nr. 1012
16/2-89:

Indsamling af papir og pap fra
handelsvirksomheder.

Nr. 1014
03/3-89:

Det fremtidige lokale og centrale samarbejde på efterud
dannelsesområdet .

Administrativ information:
Nr. 2016
02/2-89:

Revision af ABR-75.

Nr. 2017
06/2-89:

Dagpengegodtgørelse - 1. ledighedsdag.

Nr. 1018
09/2-89:

Regulering af tjenestemands
pensioner .

Nr. 2019
09/2-89:

Budgettering af generelle til
skud 1990-1993.

Nr. 2020
16/2-89:

Voldgiftssag om spisepauser fo]
fuldtidsbeskæftiget kontorper
sonale.

Nr. 2021
16/2-89:

Underretningspligt i forbin
delse med nedsættelse af skole
sekretærers ugentlige timetal.

Nr. 2022
16/2-89:

Forhøjelse af tjeneste- og leje
boligbidrag pr. 1. juni 1989.

Nr. 2023
23/2-89:

Vedrørende opsparing af frida
ge for dagplejere.

Nr. 2025
23/2-89:

"Aktiv boligpolitik i kommuner
ne - eksempler og ideer".

Nr. 2024
23/2-89:

Vedr. rentekontrolordninger
og forbrugsrenteafgifter.

Nr. 2026
02/3-89:

Kommunal budgetredegørelse
1989 .

Nr. 2027
02/3-89:

Rettelse af fejl i det kommuna
le ejendomsregisters matrikel
oplysninger .

Nr. 2028
02/3-89:

Folder om gylleanvendelse.

Nr. 2029
02/3-89:

Regler om landbrugets miljø
forhold.

Nr. 2030
02/3-89:

Alm. betingelser for teknisk
rådgivning og bistand -ABR-75.
forts....

<
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fortsat....

Nr. 2031
03/3-89:

Vedr. tidsskrifterne SAMSPIL
og "På let dansk".
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MEDDELELSER FRA:
a . formanden
b . Øvrige medlemmer
c . Komm.d i r .
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