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Dato
09.11.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
Mandag, den 9. november 1992 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

MØDET HÆVET KL.

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 331

til

342

incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
i weekenden.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
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DAGSORDEN FOR MØDET:
P k t .n r . 331 AFSKRIVNING AF SKATTERESTANCER.
P k t .n r . 332 OVERSIGT OVER RESTANCER 1992.
P k t .n r . 333 LOKALAFTALE MED INSTITUTIONERNE
P k t .n r . 334 RADIO HORNSHERRED.
P k t .n r . 335 DE TRE EGE
P k t .n r . 336 GODKENDELSE AF DAGHØJSKOLE
P k t .n r . 337 ANSÆTTELSESUDVALG, LEDERSTILLING ESROMARKEN
P k t .n r , 338 FRATRÆDELSESORDN. FOR LÆRERE/LEDERE V. SKOLEVÆSEN.
P k t .n r . 339 7.5% BESPARELSE
Pkt.nr.
340 KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT
P k t .n r . 341 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.
Pkt.nr.
342 MEDDELELSER FRA:
Bilag til pkt. 332

Dato
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Pkt.nr: 331
Journalnr....

: 25.01.00

Sagsbehandler : MS

B.lbnr. 4700

Sagsid/lbnr. 3519

Fdm. init.

AFSKRIVNING AF SKATTERESTANCER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Med økonomiudvalgets godkendelse afskrives restancer for 18 for
faldsår med 429.036,79 kr. på grund af forgæves udlæg, og restancer
for 14 forfaldsår med 628.295,20 kr. på grund af udlæg i fast ejen
dom.
Afskrivningerne vedrører 18 personer og udgør i alt 1.057.351,99 kr.
Afledt af bemærkningen i Frederiksborg Amts Avis den 24. okt. 1992
skal det endnu engang pointeres, at der ikke er tale om eftergivelse
af restancerne, men kun en berostilling af rentetilskrivningen. Der
vil stadig ske opkrævning af beløbet. I nogle tilfælde vil sagen dog
være umulig at inddrive. Hvis den pågældende senere får overskydende
skat eller lignende vil der selvfølgelig ske en modregning.
BESLUTNING:

3 ir/

Jr.nn: _
Besvaret:
Sagen til:
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Pkt.nr: 332
B.lbnr. 4514

Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : MS

Sagsid/lbnr. 3497

Fdm. init.

OVERSIGT OVER RESTANCER 1992.

Økonomi:
Saasfremstillincr:
OVERSIGT OVER RESTANCER 1992.

30.6.92

30.9.92

34
123.635

35
119.615

35
130.682

EJD.SKAT -INDEV. ÅR:
Restance i kr.

1.067.773

802.767

461.270

BIDRAG:
Antal restancer
Restancer i kr.

340
8.049.119

366
8.135.017

391
7.970.204

BISTANDSHJÆLP:
Antal restancer
Restancer i kr.

490
4.760.988

512
4.321.058

548
4.442.176

KRAV ANDRE K M . :
Antal restancer
Restancer i kr.

308
2.018.141

363
2.286.627

405
2.207.257

930.579

775.133

Opgørelsesdato:
BOLIGSIKRING:
Antal restancer
Restance i kr.

DAGINST -INDEV. ÅR:
Restancer i kr.
B- OG RESTSKATTER:
Antal restancer
Restancer i kr.

31.3.92

766
27.195.781

31.12.92

768.659

740
693
28.785.173 25.702.560

Ovenstående viser restancetallene for de tre første kvartaler 1992.
Vedrørende ejendomsskat kan det oplyses, at der i september måned er
fremsendt 76 sager til advokat.
Til orientering vedlægges kopi af inddrivelsesprocenterne pr.
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3/9=92 i Fr.borg Amt. Procenterne er incl. tilgange, afgange
(herunder afskrivninger) samt indbetalinger.

Jr. nr.: —
Besvaret:
Sagen til: —f
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Pkt.nr: 333
Journalnr....

: 16.06.00

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 5545

Sagsid/lbnr. 3661

Fdm. init.

LOKALAFTALE MED INSTITUTIONERNE

Økonomi:

110.000 kr.

Sagsfremstilling;
Som bekendt godkendte økonomiudvalget efter indstilling fra
socialudvalget i foråret at der optages forhandlinger med institu
tionerne om en merindskrivning for en foreløbig periode af et halvt
år.
Der gives personalemæssig dækning.
Økonomiudvalget har overfor byrådet anbefalet, at den
personalemæssige kompensation ved merindskrivning finansieres af
puljen afsat til afskaffelse af ventelisten.
I forbindelse med indgåelse af lokalaftalen indgik det i planen, at
de ældste børn på Kragebakkens Fritidshjem blev tilbudt en klubplads
på Femhøj, hvorved der oprettes 10 klubpladser yderligere.
Socialudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt disse 10
klubpladser skal afvikles eller finansieres af restmidlerne fra
3.mill. puljen for 1992 for dermed at videreføre pladserne i 1993.
Indtil videre har der været behov for disse 10 klubpladser i
perioden 1.4. til 31.12. d.å.
Udgiften til de 10 klubpladser på Femhøj Fritidscenter andrager
134.000 kr. brutto (- forældrebetaling 23.500 kr. 1993 takster)
netto 110.000 kr. netto
Økonomi- og skatteforvaltningen:
Der er budgetmæssig dækning for udgifterne til og med 31.12.92. For
1993 er der ingen finansiel dækning for ovennævnte, hvorfor
socialudvalget må finansiere dette indenfor udvalgets egne rammer.
SU har behandlet sagen den 27.10.92 , nr. 245.
Socialudvalget anbefaler, at de 10 klubpladser nedlægges ved
pladsledighed. Udgiften pr. plads netto kr. 11.000,- anbefales
finansieret i 1993 af kontoen vedr. daginstitutionspladser på
Kyndbyværket.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 334
Journalnr.••.

: 20.05

Sagsbehandler : BD

B.lbnr. 5652
Sagsid/lbnr. 3664

Fdm. init.

RADIO HORNSHERRED.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Radio Hornsherred fremsender ansøgning af 18/9-92 om et økonomisk
tilbud på kr. 5,- pr. indbygger. Ansøgningen om tilskuddet er for
året 1993.
Kulturelt udvalg bevilgede for 1992 et beløb på kr. 1,- pr.
indbygger eller kr. 8.500,-.
KU har behandlet sagen den 28.10.92 , nr. 364.
Oversendes til økonomiudvalget med bemærkning om, at ansøgningen
indgår i kommunens annonceringsbudget.
BESLUTNING;
^2/zj

y

CJ>
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Jr. nr.: __
Besvaret:
Sagen til:

C t ^
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Pkt.nr: 335
Journalnr

82.00

Sagsbehandler : HEJ

B.lbnr. 5694
Sagsid/lbnr. 3684

Fdm. init.

DE TRE EGE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Igangsætning af renovering af varmeautomatik på DE TRE EGE.
På investeringsoversigt for 92 er afsat kr. 100.000.
TU har behandlet sagen den 29.10,92 , nr. 405.
Fremsendes økonomiudvalget med anmodning om frigivelse af kr.

100.000
BESLUTNING:

/ c/ 9* 3

Jr. nr.: —
Besvaret:
Sagen til:
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Pkt.nr: 336
Journalnr.... : oo.oo.oo
Sagsbehandler : FÆL

B.lbnr. 5744

Sagsid/lbnr. 3699

Fdm. init.

GODKENDELSE AF DAGHØJSKOLE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
AOF-daghøjskolen Vestregionen fremsender ansøgning til Jægerspris
kommune om godkendelse af daghøjskolens vedtægter, virksomhed og
budget.
Daghøjskolen tager sit udgangspunkt i lokaler i Frederikssund, men
skal dække hele området - Jægerspris, Skibby og Frederikssund
kommuner. Daghøjskolen er et bredt tilbud til både dagpengemodtagere
og bistandsklienter.
I 1993 tilbydes 2 daghøjskoleforløb, - 16 ugers skolegang og 4 ugers
praktik, ialt 2 x 20 ugers forløb.
Prisen pr. skoleuge er kr. 1.570 ved 15 deltagere.
Daghøjskolen vil for 1993 ansøge om statsstøtte. Statsstøtten kan
højst ydes med 45 % af de offentlige tilskud. D.v.s. 45 % af summen
af stats- og kommune- tilskud. Hvis dette skal kunne hjemtages, er
det nødvendigt, at kommunen garanterer at bruge daghøjskolen med et
antal pladser. Garanti skal gives inden den 16/11-1992.
Daghøjskolen foreslår, at Jægerspris kommune køber 4 pladser på
årsplan, det svarer til en årsudgift på ca. 157.600 kr. Hvilket er
en kommunal udgift pr. uge på 985 kr.
Daghøjskolens emnekreds er bred og har til formål at styrke
deltagernes personlige udvikling. Et meget vigtigt element som vil
indgå i undervisningen er EDB - tekstbehandling og regneark.
Vedlagt dagsordenen er daghøjskolens vedtægter og virksomhedsplan og
budget.
- På udvalgsmødet skal der tages stilling til, om daghøjskolen udfra
dens vedtægter, virksomhedsplan og budget, kan virke i Jægerspris
kommune, indstillingen skal forelægges byrådet ved fremsendelse af
sagen.
- Der skal desuden tages stilling til om Jægerspris kommune vil
garantere at købe 4 årspladser på skolen i 1993.
- Der skal tages stilling til om Jægerspris kommune ønsker at
benytte sig af tilbuddet om at have en tilforordnet i bestyrelsen
for daghøjskolen.
Beskæftigelseskonsulenten:
Det anbefales, at Jægerspris Kommune godkender AOF-daghøjskolens
virksomhed og vedtægter, således at daghøjskolen kan virke i
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området.
Jægerspris Kommune ønsker ikke på forhånd at garantere daghøjskolen
at bruge et bestemt antal pladser i 1993.
Kommunen ønsker at bruge daghøjskoletilbuddet, til en pris svarende
til den kurset blev udbudt til i 1992. Kommunen ønsker primært at
bruge tilbuddet til kontanthjælpsmodtagere.
SU har behandlet sagen den 27.10.92 , nr, 251,
Beskæftigelseskonsulentens indstilling godkendes.
BESLUTNING:

Jr. nr.: _
Besvaret:
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Pkt.nr: 337
Journalnr

81.02

Sagsbehandler : FÆL

B.lbnr. 5742
Sagsid/lbnr. 3694

Fdm. init.

ANSÆTTELSESUDVALG, LEDERSTILLING ESROMARKEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Der foreslåes nedsat et ansættelsesudvalg, der forestår ansættelse
af leder for den nye institution på Esromarken.
Ansættelsesudvalget foreslåes sammensat af flg.:
Socialudvalgsformand
Forvaltningschef
Stedfortræder for fællesforvaltningen
1 repræsentant for medarbejderne (tillidsmand)
1 repræsentant fra ledergruppen
Det foreslåes samtidig at formanden får tillagt
ansættelseskompetencen.
SU har behandlet sagen den 27.10.92 , nr. 253.
Forvaltningens indstilling anbefales for økonomiudvalget.
BESLUTNING:

o d /.
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Pkt.nr: 338
Journalnr...• ; 81.36.01
Sagsbehandler : BD

B.lbnr. 5826

Sagsid/lbnr. 3701

Fdm. init.

FRATRÆDELSESORDN. FOR LÆRERE/LEDERE V. SKOLEVÆSEN.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Jægerspris kommune indgik i maj 1991 og december 1991 en aftale med
Danmarks Lærerforening - kreds 33B - om frivillig fratrædelsesord
ning for tjenestemandsansatte folkeskolelærere ra.v. med det formål
at skabe naturlig afgang blandt lærerne.
Forudsætningerne, der indgik, var, at det kunne ske økonomisk neu
tralt for kommunen.
Ordningen gælder tjenestemænd, der er fyldt 60 år, og den udløber
automatisk pr. 31.7.1993.
Der tildeles tjenestemanden op til 4 ekstra pensionsår samt et år
ligt fratrædelsesbeløb. Økonomien ville hænge sammen derved, at en
ung lærer er betydeligt billigere i løn, samt ved, at lærere over 60
år har automatisk aldersreduktion i det ugentlige timetal på ca. 4
undervisningstimer.
Med aftalen om kommunalisering af folkeskolelærerne med virkning fra
1.4.1993 er de økonomiske forudsætninger ændret. Kommunernes Lands
forening og staten har indgået en aftale om fordeling af pensions
byrden på området, der bl.a. indebærer, at udgiften til pensionering
af tjenestemænd påhviler kommunen, indtil de pågældende er fyldt 63%
o
ar.
Helt konkret betyder det for Jægerspris kommune, at kun en af de 3
tjenestemænd, som fratrædelsesordningen var tiltænkt, er 63% år pr.
31.7.1993. De to andre vil henholdsvis være 62 år og 4 mdr. og 60
år og 7 mdr.
Derved tilføjes ordningen en ekstra udgift for kommunen de 3 følgen
de år, således at totaludgiften i alt vil blive omkring:
1993 : 1994 : 1995 : -

119.000 kr.
208.000 kr.
104.000 kr.

Herefter vil der blive overskud i de følgende år (afhængig af, hvor
længe vedkommende ville være blevet)
1996 : +
1997 : +
1998 : +

15.000 kr.
106.000 kr.
60.000 kr.

Det skal tilføjes, at selv om forudsætningerne må siges at være æn
dret noget, så er det finansministeriets klare opfattelse, at Jæ
gerspris kommune - ligesom en række andre kommuner - er bundet af
aftalen frem til 31.7.1993.
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Vedlagte er de konkrete udregninger fra Kreds 33B på de 3 tjenestemænd. De øverste udregninger (pr.28.2.1993) viser de oprindelige økonomiske forudsætninger. Der skal gøres opmærksom på, at den udreg
nede merudgift for kommunen ikke nødvendigvis er det helt præcise
tal, idet det vil afhænge af lønanciennitet hos de lærere, der i gi
vet fald erstatter.
De omtalte tjenestemænd har ikke ansøgt.
Ansøgningsfristen er den 28. februar 199JJ.
BESLUTNING:

Jr. nr.: _
Besvaret:
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Pkt.nr: 339
Journalnr

81.00

Sagsbehandler : BYR

B.lbnr. 5835
Sagsid/lbnr. 3702

Fdm. init

7.5% BESPARELSE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
økonomiudvalget godkendte den 11. februar 1991 administrationens
oplæg til effektuering af en personalereduktion i 1991 og 1992 og
følgende år på 7,5 %.
Ordningen har efter ønske fra personalet været taget op til
revurdering i oktober 1992.
Nye/ændrede ønsker om deltidsansættelse samt ønsker om køb af
ekstraordinær frihed har været behandlet i chefgruppen d. 23.
oktober d.å.
S.U. har på møde den 26. oktober d.å. godkendt ordningen hvorefter
deltidsansættelse er permanent hvorimod køb af ekstraordinær frihed
kun er gældende for en ny to-årig periode til og med 1994.
H.K. har accepteret ordningen. Sagen fremsendes til ØK til
orientering.
BESLUTNING:

Jr. nr.: __
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Pkt.nr: 340
Journalnr

B.lbnr. 5838

00.01

Sagsbehandler : BYR

Fdm. init

Sagsid/lbnr. 3703

KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ifølge tidsplanen for kvalitetsudviklingsprojekt i Jægerspris
kommune forventes udviklingsnotat nr. 1 "om politisk struktur/
indhold" behandles på byrådsmøde i november d.å.
Lars Lundgaards kontor har tlf. oplyst at notatet sendes medio uge
45, hvorefter det vil blive eftersendt.
Sagen forelægges ØK til drøftelse.
BESLUTNING:

Jr. nr.: __
D in
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Pkt.nr: 341
Journalnr....

; 00.01

Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 3701
Sagsid/lbnr. 2781

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
1. Referat fra chefmøder.
Personaleforeningen har haft generalforsamling d. 22.10.92 og
har "konstitueret" sig således:
Ruth Michelsen
Formand:
Anders Sparholt
Kasserer:
Tage Larsen
Sekretær:
Helle Dydensborg
Suppleant:
Bodil Mørkeberg
Suppleant:

Jr. nr.: _
Besvaret:
Sagen til:

Dato
09.11.92

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
17

Pkt.nr: 342
Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : LL
MEDDELELSER FRA:

Økonomi:
Sagsfremstilling:
a.

Formanden

b.

Øvrige medlemmer

c.

Kommunaldirektør

BESLUTNING:

B.lbnr. 1376
Sagsid/lbnr.

1361

Fdm. init.
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LUKKET MØDE I

ØKONOMIUDVALGET
Mandag, den 9. november 1992 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

MØDET HÆVET K L .:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 343

til

346

incl.

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

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
9.11.92

Side
2

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr.
343 RINGFORBINDELSE AF VANDLEDNING LYNGERUP GERLEV
Pkt.nr.
344 KLAGE VEDR. REALISERING AF LOKALPLAN 17 OG 19
Pkt.nr.
345 OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER
Pkt.nr.
346 NY STRUKTUR I BOFÆLLESSKABET
Bilag til pkt. 344
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Pkt.nr: 343
Journalnr.... : 13.02
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 5705
Sagsid/Ibnr. 3681

Fdm. init.

RINGFORBINDELSE AF VANDLEDNING LYNGERUP GERLEV

Økonomi:

1.2 mio. kr.

Sagsfremstilling: økonomiudvalget har tidligere frigivet det i
budgettet beløb til etablering af en ringforbindelse af
vandledningsnet i Lyngerup og i Gerlev by til forbedring af
forsyningssikkerhed og forsyningen til brandslukningsformål.
I forbindelse med rutinemæssige undersøgelse af vandkvaliteten
fra enkeltvandforsyninger i kommunen er det konstateret, at en
række ejendomme på Beckersvej i Gerlev forsynes med vand
af meget dårlig kvalitet. Det har derfor været naturligt at
overveje en linieføring for ringforbindelsen, som giver
mulighed for at vandforsyne de pågældende ejendomme.
Firma Dines Jørgensen & Co. A/S har udarbejdet projekt og
overslag for ledningsarbejdet. Overslaget lyder på ca. 1,2 mio.
kr. og der er i 1992 kun afsat kr. 975.000. Tilslutningsbidrag
fra ejendommen vil bidrage med ca. kr. 100.000, hvorefter der
vil mangle ca. kr. 125.000.
Forvaltningens bemærkninger: Det følger af tidligere beslutning
om at vandforsyne ejendomme i det åbne land, hvor
forbindelsesledninger passerer, at man i dette tilfælde bør
vælge en trace, som giver mulighed for at afhjælpe
vandkvalitetsproblemerne i området ved Beckersvej.
Den alternative ledningsføring giver tillige mulighed for
senere at forbedre forsyningssikkerheden til Tørslev by, og det
må anbefales at anvende en del af de midler der er afsat i 1993
til realisering af vandforsyningsplan til dette formål.
Ledningsarbejderne kan udføres tillige med ledning frem til
Fiskerhusvej, og det vil være naturligt at udbyde de to
arbejder samlet. Det foreslås, at arbejderne udbydes i indbudt
licitation til to lokale entreprenører og to ikke lokale.
Indstilling;Det indstilles, at man vælger alternativ linieføring
for ringledning Lyngerup/Gerlev, som muliggør afhjælpning af
vandkvalitetsproblemer ved Beckersvej. Og det indstilles at
fremsende sagen med anbefaling om indbudt licitation.
TU har behandlet sagen den 29.10.92 , nr. 402.
Fremsendes økonomiudvalget med ovennævnte indstilling idet
følgende indbydes:
Jørgen Kolby & søn
Hornsherreds VVS
Svend Jarlstrøm
Firehøjvej 65
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3250 Gilleleje
Preben Grandløse
Lundebro 3
3660 Stenløse
På anbefaling af Dines Jørgensen & Co.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 3.11.92.
Der er i 1992 afsat 927.200 kr. til vandledningsarbejder samt
341.600 til ringforbindelse Gerlev. Pr. d.d. er der ikke for
forbrugt af disse midler hvorfor den samlede anlægsudgift kan
finansieres herfra.
I 1993 er der på vandforsyning ialt afsat midler på 1.366.000
kr. Merudgiften på ca. 173.000 kr. kunne også finansieres
herfra.
BESLUTNING:
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Besvaret:
Sagen til:
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Pkt.nr: 344
Journalnr....

: 01.02.05

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 5703

Sagsid/lbnr. 3679
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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. Vedr. økonomi
henvises til pkt. 31. Sagen fremsendes 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.
ØK har behandlet sagen den 09.06.92 , nr. 219.
Godkendt.
Teknisk Forvaltning, 4. august 1992:
Kontrakt med Danfoss foreligger til godkendelse tillige med ABR-aftale
med Dines Jørgensen & Co. A/S. Kontraktsum, honorar og udgift til
ændring af pumpestationer holdes inden for den afsatte ramme,
600.000,- kr. i 1992 og 600.000,- kr. i 1993.
kr.
ØK har behandlet sagen den 10.08.92 , nr. 267.
Kontrakt samt ABR-aftale fremsendes til byrådet med anbefaling.
Byrådet har behandlet sacyen den 18.08.92 , nr. 182.
Godkendt.
Teknisk forvaltning den 2. november 1992:
Der er den 2.11.92 afholdt licitation vedrørende ombygningen af pum
pestationerne .
Da det i den senere driftssituation vil være en stor fordel at kende
stationernes opbygning i detaljer er arbejdet udbudt til lokale
installatører.
Resultatet af licitationen:
EL-Dam, Møllevej 7, Jægerspris

kr

Jægerspris Installationsforretning
Hovedgaden 42, Jægerspris

kr

Resultatet er indenfor budgetrammen.
Indstilling:
Det indstilles, at sagen fremsendes med anbefaling om at indgå
kontrakt med den lavest bydende.
BESLUTNING:

Jr. nr.: _
Besvaret:
Sagen til:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
9.11.92

Side
8

Pkt.nr: 346
Journalnr...,

; 16.15.00

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 5558

Sagsid/lbnr. 3662

Fdm. init.

NY STRUKTUR I BOFÆLLESSKABET

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har sammen med Støtte og aktivitetscentret i en
periode arbejdet med, dels en ændret målgruppe beskrivelse for
beboerne i Egeparken, og dels en ændret personalestruktur.
Årsagen til en ændret målbeskrivelse for beboerne i Bofællelsskabet
skal ses i lyset af de erfaringer, der er draget med bofællesskabet,
hvor der i perioder har været tomgang. Bofællesskabet har p.t. besat
alle 6 pladser.
Herudover vil omstrukturering af målgruppen i Bofællesskabet
samtidig medføre, at de 3 30 timers stillinger omkonverteres til 2
fuldtidsstillinger. Dette vil give en bedre udnyttelse af
ressourcerne.
Oplæg fra Støtte og aktivitetscentret om en ændret målbeskrivelse
samt ændret personalestruktur har været drøftet med personalet i
Bofællesskabet, som er enige i dette.
19. 10. 1992 Fællesforvaltningen:
Forvaltningen skal på baggrund heraf indstille, at Støtte og
aktivitetscentrets oplæg af 2. juli 1992 godkendes i sin helhed, og
at personalestrukturen ændres fra og med 1. januar 1993, fra 3
deltidsstillinger af 30 timer til 2 fuldtidsstillinger af 37 timer
ugentlig.
Økonomi- og skatteforvaltningen:
Ændring af timetallet fra 90 t/ ugentligt til 74 t/ugentligt er
indregnet i budget 1993 og fremefter.
SU har behandlet sagen den 27.10.92 , nr. 244.
Forvaltningens indstilling godkendt.
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