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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

,
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Det meddeles herved, at der afholdes øko

^ 2/ W .

nomiudvalgsmøde
mandag, den 7. januar 1980

kl. 15.00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II,
med følgende
D A G S O R D E N

:

/
1.

søger om eftergivelse af restskat

søger om afdragsvis betaling af restskatten for

3

3.

tfluoJ-

søger om henstand med betaling af restskat for

.

i L

(

4.

søger om eftergivelse af restskat

Ligningskommissionen ansøger herved om 3 med
deltagelse i kursus på den kommunale
|højskole i Grenaa i marts måned 198o.
»
Frank Ventrup, Bent Nielsen, Poul Nielsen,

)lemmers

Kursusplan vedlægges.

\
6 .• 'J/lAI U
Vedr, gravstedslegater
Der søges cm stillingtagen til, hvorledes kapi
talen vedr. legater tilhørende Peter Jensen og
Charles Larsen skal anvendes.
Administrationen foreslår, at kapitalen kr.
5.47o>87 overføres til driftskonto "Vedlige
holdelse af folkepensionisters grave''.

1_l

•

Vedr, befolkningsprognose
Oa man endnu engang står over for en revision af
ovennævnte, bedes udvalget tage stilling til
det forventede boligprogram for kommunen.
Kommunens rummelighed med hensyn til boliger er
jfr. § 1 5 -rammer og regionplanen ialt
boliger
for perioden 1977 til 1992
! Piommunens resterende rummelighed kan opgøres
således:
iflg. regionsplan ..7 7 - 9 2 ..........

5oo

ialt

heraf opført i 1977» 78 og 79 •««««• calol
Rest perioden 1980 til 1992

399

De af administrationen opgjorte muligheder for
fremtidige boligantalt pr. 1 .1 .8 0 er:
Bakkegården..... 36
Esrogård .........144
Dalby/Krogstrup... 40
Indrustriområde... lo
S.D.S.-boligfond..loo
Lejligheder-Jæg...72
4o2
Administrationens forslag til tidsmæssig placering
vedlægges
.
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Tillægsbevilling

- brandkommissionen 1979

På grund af uforudsete udgifter ved fornyelse
af aksler på brandsprøjter vil kontoen blive
overtrukket, hvorfor der søges om kr. 4.ooo på
konto llo oo 12o o2. Beløbet foreslås inddækket
ved nedsættelse af inventarkonto llo oo 19o o7

Vedr, pedelboligen på Solbakkeskolen,
Jfr. skitseforslag fra arkitekt Torben
Hjort ang. etablering af lokaler for
1)
2)
3)
4)

9. ftt
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sc//cT f t/
/~
j y*
isl- ///

___

h .//. (/•

Børnehave
Skolefritidsordning
Børnehaveklasse
Læge- og tandlægeklinik m.v.

skal der disponeres over den sidste tjene
stebolig på Solbakkeskolen, der pt. bebos
af pedel
Skitseforslaget, der indtil videre er anbe
falet i socialudvalget og kulturelt udv.,
kan ikke gennemføres uden nedlæggelse af
pedelboligen.
Kulturelt udvalg den 19/11-79:
Under henvisning til arkitektens skitse
forslag indstilles det, at pedelboligen
nedlægges.
1) •

2)

Udv.find. Poul Madsen har løseligt berørt
spørgsmålet overfor pedellen. Det er et
gammelt ønske for pedellen at komme væk
fra sin nuværende bolig p.g.s. støj fra
klubområdet, men han forventer, at der ik
ke vil ske nogen nævneværdig forhøjelse
af huslejen.
Pedellen betaler følgende for sin tjene
stebolig:
Husleje pr0 m d .............
Varme
...........
Garage —
—
............
Ialt pr. m d ................
Der er el-måler til boligen.
fortsættes

Ml
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/

o a / P^ud/iO s/Zt
COt ■fiv'&q <

JlQ ,

f

fortsat.
Kulturelt udvalg har "besluttet at foreslå
økonomiudvalget, at man tilbyder boligen
på Egelyvej til pedellen til en husleje,
dervstår i rimeligt forhold til hans nu
værende leje og den nye boligs standard.^
Eet drejer sig om parcelhus på ca. 12o m^
med have og kælder på stille villavej.
Jægerspris kommune betaler kr.
md. til ejendommens ejer, uddeler
ØKONOMIUDVALGET 10.12,79: Man tager en samtale
med pedellen kl. 16-16.30 torsdag 13.12.79. Sabroe
taler 'fyZed pedel herom.

10.
Indenrigsministeriets skr. af 21/12 1979<>
Fremsender rapport vedr. Hovedstadsrådet
"Struktur og opgaverV man forespørger om kommunen
har kommentarer til rapporten«

11.

i /Ø

Indenrigsministeriets cirkulære af 21/12 1979
Vedr.generelt samtykke til erhvervelse af fast

;

'—r

ejendom i 198o«

Å/.
12.

7

Regnskabsrapport vedr« Administrationsbygning m.v
med henblik på ansøgning om tillægsbevilling«

13.
Byggeregnskab vedr. Bakkegårdens børnehave

Til endelig godkendelse fremsendes vedlagt
administrationens samt arkitektens byggeregnskab
pr. 31.12.79

/
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14.
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Byggeregnskab vedr, 1, etape-Solbakkeskolen
Til endelig godkendelse fremsendes vedlagt
administrationens og arkitektens byggeregnskab

T

pr. 31.12.79

15.

/-

Byggeregnskab vedr. 2. etape - Solbakkeskolen
Til endelig godkendelse fremsendes vedlagt
administrationens og arkitektens byggeregnskab
pr. 3 1 .12 .79

Té

16.

=^r

Byggeregnskab vedr, skoletandklinik
Til endelig godkendelse fremsendes vedlagt
administrationens og arkitektens byggeregnskab

pr. 31.12.79

Z7.

17.
Byggeregnskab vedr, administrationsbygningen
Til endelig godkendelse fremsendes vedlagt
administrationens og arkitektens byggeregnskab

pr. 31.12.79

Al
18.
)e gamles hjem i Skibby.
)j’j_gjj-t©ring om de pa embedsmandsplan førte f or—
handlinger vedr, Skibby kommunes overtagelse af .
ien Jægerspris kommune tilhørende andel i ovennævn-

1jern.
ØKONOMIUDVALGET 10.12.79:
til byrådet.
BYRÅDET 18.12.79:

Forslaget godkendes,

Godkendes.

Fremsendt skr. d. 28/12 1979 med meddelelse om
byrådets godkendelse til Skibby byråd.
Sagen skal tages op til 2. behandling i byrådet,
man har meddelt Skibby byrad, at såfremt man der
fra kan godkende forslaget, skal tilsynsrådets
godkendelse indhentes.

Y

.f/ '/ f 11 <■ / t

/f .■>A-Accuy.
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19.

\ S

Lokalplan 15 - Bakkegården«

C-C / c - c æ / O C C C * C t t l
—

I forbindelse med byggemodning af ovennævnte areal
forespørger fa Johs.Jørgensen A/S i skrivelse af
O.
27.12.1979 om kommunen kan acceptere, at området
“ ---E--- — ------- ----tilsluttes den kommunen tilhørende TV-mast vest
for Møllevej.

“ Z ---- -—

2.1.198o:
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at om
rådet tilsluttes den her omhandlede Tl/-mast, og på
samme betingelser, som blev stillet til Jægerspris
Boligselskab - jfr. byrådets skrivelse herom af
2.2.1978.

S

20 .
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T

r
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Matr. nr. 7 AF. Over Draby.
Adv. Popp-Madsen fremsender skrivelse, idet
ejeren af ovennævnte ejendom
mener det må være en fejltagelse fra kommunen,
at ejendommen skal betale 2 bidrag, idet kom
munen selv har lagt vandet ind på naboejendom
men og derved gjort sig skyldig i den nu opstå
ede misére.
TEKNISK UDVALG

2.1.8o: under hensyntagen til de særlige forhold
indstilles til økonomiudvalget, at kommu
nen betaler for etablering af nyt vand
stik på matr. nr. 7 AF, Over Dråby, dog
skal ejeren selv bekoste forbindelsen
mellem det nye vandstik og ejendommens
installationer.

1

21 . | J u •

T

Industrigrund.

i- urermester

Ejnar Eang Eielsen

5630 Jægerspris, ansøger om at komme i betragt
ning til forestående salg af industrigrunde fra
kommunens kommende udstykning v/ Over-Draaby.

22.

8

Dansk Boligselskab af 1943 A/S,
Fremsender i skr. af 12/12 1979 til orientering
skr. af samme dato til beboerne i "Mølleparken/
om forhøjelse af lejen pr. l/2 1980 på 2o.- kr. pr.
pr. år på grund af prisstigninger på olie.

a

/

Z

■■■

Z/

/
7C;L---r
C, 7

Dag og år:

Mandag, 7. januar 1980

23.
Dansk Boligselskab af 1943 A/S,Jægerspris afd«,
Der fremsendes "Ansøgning om godkendelse af den
endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdig
gørelse" afd. "Mølleparken",
Der vedlægges en supplerende redegørelse vedr,, år
sagerne til de 3 måneders forsinkelse m.h.t..bygge
riets færdiggørelse, samt de heraf følgende okonomiske konsekvenser.

Dagpengesag

fortsættes
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skatteforvaltningen, søger om dæk
ning af udgifter vedrørende faget skatteret ved
Roskilde Handelsskole, for så vidt angår
bøger m e d ................... . kr. 563*65
kursusafgift 2 x kr. 150 ...... 11 5oo«oo
1 alt ........................ »_kr. 86^3^6 p
Det bemærkes, at undervisningen foregår i fritiden.

U .A t c^u.fst/føu Célt tb* /-

26.

,

7

oaraarbejdsudvalgsmøde "Rådhuset11 d. 12/l2 1979«
Man vedlægger afskrift af Dagsorden vedr. det af
holdte møde med de beslutninger der blev enighed
om ved mødet,

\
Vedr,

terminalautorisation

Socialom

og

terminalautorisation

arbejdere

til

nyansatte:

sundhedsforvaltningen
til

i forvaltningens

anmoder

følgende

med

bistandsgruppe

28.

Spørgsmål om udbetaling af diæter til hjem
mehjælpere, der deltager i uddannelseskur
ser .
SOCIALUDVALGET
les

diæter

grupper.

den

13.11.1979:

i lighed med
Fremsendes

miudvalget.

til

øvrige

Der

udbeta

personale

afgørelse

7

/^u^<aC^cC^C .

i økono

<3Zr . (2u£h

32.
SOCIALUDVALGET ■=• TILLÆGSBEVILLING 1979:
Budgetkontrol pr. 31.12.1979:
Kontanthj ælp:
forbigående hjælp § 37
conto 5oloooo8-o9.............
benstillinger og pålæg
conto 5olooo37-oo..... ........

+I0 0 . 0 0 0

Betaling fra andre kommuner
conto 5olooo85-o8.............

-2 b . 0 0 0

Tilbagebetaling
konto 5olooo88-5o.............

-75.0 0 c

Betaling til andre kommuner
fcconto 5olooll8-oo............ .

+5o.ooo

(statsrefusion konto 5olool4o-ol
'
j^ettotillægsbevillmg.........

-25 . 0 0 0
+25.000

.""raktisk bistand i hjemmet:
Løn til hjemmehjælpere
konto 5o2ooolo-o5.............

+125 . 0 0 0

Tilskud til hushjælp
konto 5o2ooo2o-ol.............

- 25 . 0 0 0

Tjenestekørsel
konto 5o2ooo4o-o4.............

+ lo . 0 0 0

Telefon
Konto 5o2ooo42-o9.............

+

Statsrefusion konto 5o2ooo7o-o3
Nettotillægsbevilling.........

- 56.5oo
+ 56.5oo

3.000

Støtte til hjælpemidler:
Støtte til hjælpemidler § 58
konto 5o3ooolo-o3.............

- 25 . 0 0 0

Støtte til motorkøretøjer
konto 5o3oool2-o8.............

- 5o.ooo

Hjælp til indretning af bolig
konto 5o3oo<bl4-o2 ..............
Satsrefusion konto 5o3oo27o-o2
Nettobesparelse...............

- 5o.ooo
+ 62.5oo
“ 62.5oo

Skolepasningsordningen Solbakkeskolen:
Løn til personale
konto 518o8olo-o8.............

- 12.ooc

Inventar
konto 518o816o-o5.............

'* + 12.0 0 c

c
fortsættes

.

fortsat.

Sundhedsplejen:
Løn til personale - pensionsfor
sikring
konto 581ooo8o-5o..............
statsrefusion.konto 581ool3o-o3
Nettotillægsbevilling..........

+ 2 oo.ooo
-loo.O O P
+loo.0 0 0

Børnetandklinikken;
*
Fast ejendom
konto 583ool41o3...............

+ 12.000

Instrumenter
•
•
konto 583ool54~ol..............
Nettotillægsbevilling..........

+ 8.000
+ 2 o.ooo

Boligsikring:
Alm. boligsikring
konto 591oooio-o2.........
statsrefusion konto 591ooo55-o4
Nettobesparelse................

- 5o.ooo
+ 2o . 0 0 0
- 3o.ooo

Formand for teknisk udvalg, C. E. Korvéll,
ansøger om bevilling og tilladelse til at
deltage i kursus om kommuneplanlægning på
Den kommunale Højskole i Grenå
1) Den 3o/l-2/2 198o
2) Den 27/4-30 /4 1980
Begge kurser ligger på tider, hvor der er
beskeden mødevirksomhed.
~
Højskolen oplyser, at begge kurser er 0vertegnet og at ansøgere med afslag vil
blive optaget, når kurset gentages7

34.

1/tM U

*

Vedr/ evt. opsigelse af Jægerspris kommu
nes 2 sidste tjenesteboliger til folkesk
lens lærere*
Kulturelt udvalg har i møde den 19, nov.
1 9 7 9 besluttet at indstille til økonomiu
valget, at tjenesteboligerne Egelyvej 2
og 4 i Dalby opsiges.
1)

2)

Jægerspris kommune er vedligeholdelses
pligtig såvel ude som inde og dette tage
i betragt, sammenholdt med prisniveauet
for lejeboliger i almindelighed, finder
kulturelt udvalg, at de 2 ejendomme må o
vergå til status som alm. lejebolig på 1
ge fod med kommunens andre lejemål.
Finansministeriet oplyser, at tjenestebo
liger jfr. regulativ af den 12* april 191
§ 16 kan opsiges med ^ års varsel*
Huslejestigningen for de 2 beboere, hvad
enten de bliver boende eller flytter til
anden og dyrere bolig, vil skulle betale
delvis af kommunen over en 4 årig period
Det er finansministeriet og Danmarks Læ
rerforening, der i givet fald skal for
handle om, hvor stor en andel af husleje
stigningen kommunen skal dække.
ØKONOMIUDVALGET 10.12,79: Udsættes til næste møde
Sabroe og Korterup undersøger sagen og kommer med
forslag til husleje.
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Byggeregnskab vedr. Bakkegårdens børnehave
Vedr. pkt. 13 på økué møde pr.

2.2o9.262,94

2.187«149tQo

Overskridelse
kr.
hvortil der søges tillægsbevilling.

22.113,00

<3

36.

Byggeregnskab vedr. 1, etape - Solbakkeskolen
Vedr, pkt. Vl4 på øKU's møde pr. 7«l»8o
Kommunens bogførte udgift pr.
31.12.1979 ................... kr. 5.775.181,63
Overslag ....................
116.162.880,00
Mindre forbrug
kr.
3 8 7 .698,37

&

37.

Byggeregnskab vedr. &. etape - Solbakkeskolen
Vedr. pkt. l5T i ØKU's dagsorden pr. 7»l«8o
Kommunens bogførte udgift pr.
31.12.1979 .................... kr.
Overslag ....................... "
besparelse
kr.

912.77o.49
917.ooo»oo
4 .2 2 9 .5 1

38.

Byggeregnskab vedr, skoletandklinik
Vedr. pkt. 16 på ØKU's dagsorden pr. 7»l»8o
Kommunens bogførte udgift pr. 3l»12.8o
Overslag........................... .
Overskridelse
hvortil der søges tillægsbevilling

'

--------------- yj.------------

7,1.8 0 .

Kommunens bogførte udg.
pr. 31.12.79 ............... kr.
Overslag' afsat i budget
1979:
Bakkegård ....1.0 0 0 .0 0 0
D a l b y ...... . 1 .0 0 0 •000
Tillægsbev.
bevilget tidl. 187.149_______kr.

3±~~
(Xu A /

6 8 3 .691,62
675.1oo»oo
8.591 1 62

37.
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