JÆGERSPRIS 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 12. december 1988, kl. 13,00.
i udvalgsværelse II på Jægerspris rådhus.
INDHOLDSFORTEGNELSE for dagsordenen:
Pkt.

1 : Kommunens likvide beholdning pr. 01.12.88.

Pkt.

2 : Budgetkontrol pr. 1.10.88 på det sociale og sundhedsmæs
sige område for regnskabsåret 1988.

Pkt.

3: Kommunernes Revisionsafd., beretning vedr. Kasseeftersyn

Pkt.

4: Revisionsberetning.

Pkt.

5: Kasse- og regnskabsregulativ.

Pkt.

6 : Udbetaling af kasseforskud.

Pkt.

7: Rådighedsbeløb til Jægerspris kommunes ældreråd.

Pkt.

8 : Rådighedstillæg i h.t. overenskomst mellem SID og KL
§15, stk. 4.

Pkt.

9: Budgetomplacering-lønudgift psykolog.

Pkt. 10: Ansøgning om tilskud til efterskole.
Pkt. 11: Løsningsforslag til forbedring af situationen i Tekn.forv.
Pkt. 12: Oprettelse af skole- fritids og kulturforvaltning.
Pkt. 13: Lokalesituationen på Solbakkeskolen.
Pkt. 14: Ombygning af naturfagsområde på Solbakkeskolen.
Pkt. 15: Ombygning af hjemkundskabslokale på Solbakkeskolen.
Pkt. 16: Indretning af inspektørbolig.
Pkt. 17: Sogneskolen/Møllegårdskolen., trafiksanering.
Pkt. 18: Igangsætning af diverse arbejder på DE TRE EGE.
Pkt. 19: Materielgården, løsningsmodel til besparelsesforslag.
Pkt. 20: Materielgården, leje/køb.
Pkt. 21: Matr.nr. 7 BG, Neder Dråby.
Pkt. 22: Renseanlæg -Tørslev.
Pkt. 23: Matr.nr. 6 GM af Neder Dråby, Askevej 60 B.
Pkt. 24: Centerareal/BPV 10.

Pkt. 25

Kloak-Syd - udløbsledning i Roskilde Fjord.

Pkt. 26

Kloak-Syd, Etape H15 - Ny Krogstrup.

Pkt. 27

Kloak Syd - etape H.17

Pkt. 28

Brandstation-Kastanievej 8 .

Pkt. 29

Jægerspris Kommunes kvote for støttet boligbyggeri.

Pkt. 30

Ekstraordinær bevilling til Jægerspris Skoleorkester.

Pkt. 31

Heldagsbehandlingstilbuddet Elveren.

Pkt. 32

Møllegårdskolen, Fritidshjem.

Pkt. 33

Budget 1989.

Pkt. 34

Vedr. ændrede daginstitutionstakster.

Pkt. 35

Frigivelse af restbeløb fra fritidsnævnets rådighedssum
for 1988.

Pkt. 36

Regler for tjenestefrihed med løn for tillids- og sikkerheds
repræsentanter samt samarbejdsudv.

Pkt. 37

Ansøgning om tjenestefri uden løn.

Pkt. 38

Kommunernes Landsforening.

Pkt. 39

Orientering om konstituering af personaleklubben.

før
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jour.nr. 0401060002
opg.n. budgetkontrol

QJ

Budgetkontrol pr. I.I0.88 på det soci
ale og sundhedsmæssige område for
regnskabsåret 1988.
Budgetrapporten pr. 3o.9.88 er gennem
gået. Af budgetkontrollen kan udledes
flg. nøgletal, som er udtryk for den
totale omsætning for social og sund
hedsvæsen:
Forbrug Opr.års Till . For
pr.3o.9 budget
bev.
brug
mill.kr .mill.kr. mill .kr. %
Udgift 128,3
Indt.

73,2

163,2

2,7

77

87,6

1,1

82

Socialforvaltningens gennemgang viser
fortsat en stigning i lovbestemte ydelser, herunder udgifter til friplad
ser, anbringelse i familiepleje, andel
i andre plejehjem samt revaliderings
institutioner.
Forvaltningen skal således på denne
baggrund søge socialudvalget om føl
gende omplaceringer/ tillægsbevillin
ger:
Daginstitutionsområdet
Nettomerudgift

+ 100.000
forts

fortsat

Familiepleje
Nettomerudgift

+ 149.400

Ældreinstitutioner
Nettomerudgift

+ 225.000

Revalideringsinst.
Nettomerudgift

+ 100.000

Offentlige pensioner

o

Sundhedsudgifter
Nettomerudgift

+ 235.000

Boligstøtte
Nettomerudgift

+ 410.000

Arbej dsmarkedsforanst.
Nettobesparelser_________ - 155.000
Nettotillægsbevilling
+1.064.400
Der henvises iøvrigt til vedlagte
bilag.

8.11.1988

socialudvalget

Oversendes til økonomiudvalget med
anbefaling om tillægsbevilling på kr
1.064.400,Økonomisk forvaltning d. 1/12-88
Se vedlagte notat.

13. 1

jour.nr. 13-6-1

Revision
Kommunernes Revisionsafdeling frem
sender beretning nr. 53 vedr. kasseeftersyn i perioderne 2.- 4 august
samt 15. august- 16. september 1988.
Revisionsbemærkningerne fremgår af
beretningen.
Økonomisk forvaltning/ d.17.11-88.
ad 3.1: Samtlige konti er afstemt.
ad 3.2: Revision af kommunens kasseog regnskabsregulativ forven
tes godkendt i byrådet i de
cember 1988. Dette strammer
hidtidige gældende regler
vedr. interne kontroller.
Økonomisk forvaltning vil
ligeledes i samarbejde med
De tre Ege sørge for, at reg
lerne i regulativet efterkom
mes .

jour. nr. 13-6-1

/i>

Revisionsberetning
Kommunernes Revisionsafdeling frem
sender beretning vedrørende revision
af regnskab for 1987. Revisionens
bemærkninger fremgår af beretningen.

Mand.
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Rådighedsbeløb til Jægerspris kommunes
Ældreråd.
I forbindelse med efterårets pensio
nistarrangement i "Kignæshallen" den
6.10.1988 blev der afholdt valg til
kommunens ældreråd, som består af 7
medlemmer + 2 suppleanter.
Den 31.10.1988 holdt Ældrerådet
konstituerende møde, hvor Carl Graversen,
Jægerspris, blev valgt som formand.
Den 10.11.1988 har formanden på Ældre
rådets vegne rettet henvendelse til
social- og sundhedsforvaltningen med
henblik på et rådighedsbeløb til
dækning af udgifter til protokoller,
porto samt mødeaktivitet.
Forelægges socialudvalget med ansøg
ning og indstilling om et rådigheds
beløb på kr. 2.500,-.
22.11.1988 socialudvalget:
Anbefales - oversendes til
økonomiudvalget.
Økonomisk forvaltning d.30.11.88.
Under forudsætning af, at ændringer
til kommunens kasse- og regnskabs
regulativ godkendes skal følgende
vedr. kasseforskud iagttages:
- 1 person og kun 1 person hæfter
personligt for det udbetalte
kasseforskud
- Kasseforskud skal være tilgænge
ligt for revision/økonomisk for
valtning vedr. uanmeldte kasse
eftersyn .

4 ^

jour.nr. 4.3.1.2.
RÅDIGHEDSTILLÆG I HENHOLD TIL OVERENS
KOMST MELLEM SID OG KL §15, stk 4.
På byrådets møde d. 15.juni 1982 god
kendes anvisning af tillæg i henhold
til ovennævnte paragraf for 6 mand.
Sagen har ikke så vidt det fremgår af
tilgængeligt materiale været genstand
for drøftelse siden.
Til brug for korrekt anvisning af til
lægget anmodes herved om forlængelse
af aftalen, samt udvidelse af antallet
af personer fra 6 til 13, som det
fremgår af oplæg fra teknisk forvalt
ning .
Det bemærkes, at man i tiden 84/85 til
87/88 har anvist tillæg efter oplys
ning fra teknisk forvaltning.
Kopi af overenskomstbestemmelsen ved
lagt samt oplæg fra teknisk forvalt
ning .
Økonomiudvalget, d. 7.11.88.
Udsætte# til næste møde.
Komm.dir. d. 15.11.88.
Samtlige 13 personer indgår i beredskabet
og har siden 82 fået udbetalt rådigheds
beløb.
Da beredskabsperioden er startet/påbegyndt og der er budgetmæssig dækning
anbefalesyat tillægget igen udbetales
for sæsonen 88/89.
Det ansøgte bør genoptages pr. marts/april 1989.

M a n d . 12.12.88
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jour.nr. 50-15/51-7
Budgetomplacering - Lønudgift psykolog
Psykologordning - Heldagsbehandling.
1988:
Hele lønudgiften ført under Heldagsbe
handling .
I perioden 01.08.88 - 31.12.88 skal
der under fællesstyrelsen for skole
psykologordningen føres 13,5 time jvf.
vedlagte ansøgning om budgetomplace
ring.
304 00 020 - 05

+ 49.100,- kr.

301 01 344 - 03

- 49.100,- kr.

Økonomisk Forvaltning
Ovennævnte budgetomplacering vil blive
korrigeret i 1989-bugettet i
forvbindelse med tilretning af
lønbudgetterne.
Ellers ingen bemærkninger.
Kulturelt udvalg den 5.12.88
Anbefales.

jour.nr. $6-13-1/88
Ansøgning om tilskud til efterskole.

L/cuj uy dl.
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KOMMUNERNES LANDSFORENING v/konsulent
Carsten Egø Nielsen fremsender den 3o.
/< •'S,
nov. 1988 løsningsforslag til forbedring
af situationen i teknisk forvaltning.
Det er bl.a. kons. vurdering, at teknisk
forvaltning i forhold til opgavernes om
fang og kommunens størrelse bemandings
/fsJfrs
mæssigt er meget lille.
Det foreslås, at forvaltningens ledelses
struktur ændres, således at der nynormeres en stilling som souschef, der bliver
formel og reel leder af forvaltningens
interne ledelsesforhold.

^

S// 'j

7*

&

Kommuneingeniøren fungerer som forvalt
ningens ansigt udadtil, men har intet med
de interne ledelsesfunktioner at gøre.

Den nuværende souschef ophører med at væ
re souschef, men fortsaætter som daglig
leder af miljøafdelingen.
Løsningsforslaget skal ses i sammenhæng
med den forestående udarbejdelse af kom
petenceplaner og stillingsbeskrivelser
for de ansatte.

7*
9 /Z <fs- ^
Vs/jf *z^7,

f'

Det bemærkes, at løsningsforslaget er fo
relagt såvel kommuneingeniøren som sous tsz'lsjs/
chefen den 16. nov. 1988.
Kopi af konsulentens løsningsforslag ved
lagt i kopi til øk-udv. mdl.
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SÅ,
Jour.nr.12-1
Oprettelse af skole- fritids og
turforvaltning .

kul

For at skabe fuld overensstemmelse
mellem udvalgs- og fovaltningsstruktur, foreslåes at sekretariatets nu
værende kulturelle opgaver overflyttes
til skoleforvaltningen, pr. 1.1.89 og
tilendebragt 1.8.89.
Den administrative ressourcefordeling
foreslåes løst således:
Skolekonsulent for Erhvers- og uddan
nelsesorientering P. Herskind tilknyt
tes skoleforvaltningen som pædagogisk
administrativ konsulent.
Ansættelses og arbejdsindhold jfr.
vedlagte notat.
Den nødvendige arbejdsplads indstilles
løst således, at den nye skole- og
kulturforvaltning flyttes til ejendom
men Parkvej 4 subsidært Parkvej 6.
En sådan flytning nedbringer pladsbe
hovet på rådhuset.
Den foreslåede løsningsmodel kræver
-opsigelse af lejer i nr. 4 jfr. LL §
83, og jfr. §86.
-midler til indretning af kontorloka
ler
Udover dette vil løsningsmodellen
kunne hvile i sig selv.
Løsningsmodellen
er
anbefalet
af
komm.dir., chefgruppe,
samt øvrige
partere.
Det anbefales at ØKu godkender ind
stilling under forudsætning af skole
kommissionens tilsagn.

wuy
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53-1-1

Lokalesituationen på Solbakkeskolen.
Solbakkeskolen bekræfter i skrivelse
af 24.10.88, at man mødes med KU på
skolen den 31.10.88 kl. 1500 for at
drøfte flytning af børnehaveklasse og
indretning af naturfagsområde.
Skolen fremsender 2 forslag, hvori
der er taget højde for, at alle elever
fra børnehaveklasse t.o.m . 7. klasse
er placeret i det egentlige skoleom
råde .
Børnehaveklassen foreslås placeret i
nr. 15.
Forslaget bilægges .til KU's medlemmer.
Kulturelt Udvalg, den 31.10.88.
Man gennemgik skolens forslag.
Udvalget besluttede, at man vil drøfte
forslagene med skolen ud fra, at der
ikke permanent må nedlægges lokaler.
Flytningen af
børnehaveklassen har
højeste prioritet.
Skolen anmodes om at fremkomme med
forslag til løsning ud fra de fastsat
te rammer.
Forslaget til ombygningen skal være
gennemgået af bygningsinspektøren.
Forslaget skal være fremsendt senest
01. 12. 88.

Børnehaveklassen skal være flyttet se
nest den 01.02.89.
Skoleforvaltningen, den 14.11.88.
Solbakkeskolen v.inspektør Jørgen
Larsen fremsender den 09.11.88
økonomisk oversigt vedrørende
indretning af naturfagsområde,
udarbejdet i samarbejde med
bygningsinspektør Hans-Erik Jensen.
Der foreslås ændring v. klasseværelse
nr. 5 og 6 til et samlet beløb på
441.000 kr. incl. inventar, men excl.
moms og omkostninger.
Fremsendes til ØKF til udtalelse.

forts

fortsat

Økonomiskforvaltning den 1 8 .1 1 .8 8 .
Der er i 1988 rådighedsbeløb på 1,0
mio kr. til hjemkundskabslokaler.
Byrådet vedtog på mødet d.18 oktober
1988 pkt. 20 anlægsbevilling på kr.
520.700 til ombygning af
hj emkundskabslokale.
Der resterer herefter et
rådighedsbeløb på kr. 479.300. Der er
således finansiel dækning for
anlægsbevilling på kr. 441.000 til
indretning af naturfagsområde.
Kukturelt udvalg, den 05.12.88.
Fremsendes til Øku. med anbefaling.
Udvalget prioterer, at den samlede an
lægssum for hjemkundskab og BH-kl og
naturfagsområde ikke må overstige 1
mio.kr.
Udvalget prioterer
turfagslokalet ikke
sådan måde, at det
at der umiddelbart
lokaler.
Solbakkeskolen
ende .

endvidere, at na
må indrettes på en
senere udelukker,
kan genetableres 2

orienteres om ovenstå

Solbakkeskolen j.nr. 17-1-211
Behandling af sag vedrørende ombygning
af naturfagsområde på Solbakkeskolen,
herunder licitationsform m.v.
Ejendomsudvalget den 28.11.1988.
Fremsendes økonomiudvalget med anmodning
om tillægsbevilling på kr. 150.000,til ark/ing.

s/y O l .
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Solbakkeskolen j.nr. 17-1-211.
Behandling af sag vedrørende ombygning aJ
hjemkundskabslokale på Solbakkeskolen,
herunder licitationsform m.v.
Ejendomsudvalget den 28.11.1988,
Fremsendes økonomiudvalget med anmodning
om tillægsbevilling på kr. 150.ooo,til ark/ing.

©

■

■

4

Kragebakken j.nr. 17-1-145.
Behandling af sag vedrørende indretning
af inspektørbolig til 25 fritidshjemplad
ser, herunder licitationsform m.v.
Ejendomsudvalget den 28.11.1988.
Fremsendes økonomiudvalget med anmodning
om tillægsbevilling på kr. 150.000,til ark/ing.

7?^
j.nr. 53.1

0

Sogneskolen/Møllegårdskolen.
Som del af et samlet projekt omkring tra
fiksanering ved Sogneskolen/Møllegårdskolen fremsender Skolebyggeudvalget sagen
til økonomiudvalget.
Teknisk forvaltning har beregnet delpro
jektet til kr. 250.000,-.

/y

6

vis;
DE TRE EGE

j.nr. 17-1-118
4/yv

Behandling af sag vedrørende igangsæt
ning af diverse arbejder på DE TRE EGE
herunder håndvæerkere - udbud m.v.
Ejendomsudvalget, d. 29.6.1988.
Lokale håndværkere anmodes om overslag.
Ejendomsudvalget den 28.11.1988.
Fremsendes økonomiudvalget med anmodning
om tillægsbevilling på kr. 150.000,til ark/ing.

Materielgården

j.nr. 69-20

Under henvisning til byrådets skrivelse
af 7.10. 1988 til Teknisk Forvaltning
har forvaltningen efterfølgende udarbej
det en løsningsmodel til besparelsesfor
slag .
Sagen skal herefter forelægges ØK.udval
get den 12.12.1988.

3o.11.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling af det af Teknisk forvaltning ud
arbejdede forslag.
Man godkendte samtidig ansøgning fra
om at fratræde sin stilling som gartner pr.31.1.
1989. Samme stilling opslås herefter ledig.

Mand. 12 . 12.88
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jour.nr, 69-20

....

Materialegård - Kastanievej 2.
I fortsættelse af byrådets beslutning
pr. 15.11.88 har kommunen modtaget
skrivelse pr. 21.11.88 fra Hans Niel
sens advokat.
Det oplyses at Hans Nielsen - hvis
kommunen lejer ejendommen - agter at
købe
industriareal
v/Hyllestedvej
hvorfra der skal drives vognmandsfor
retning.
Byrådet bedes tage stilling til om
kommunen fortsat har
interesse
i
leje/køb, og om kontrakt kan indgås
inden udgangen af 1988.

T/Fat
nr. 28-31-2
Matr.nr.

7 BG, Neder Dråby

Peter Munk Anker fremsender på vegne Bo-^
ligfonden SDS om refusion af den del af
det afsluttede kloakeringsarbejde, som
er at henføre til de egentlige hovedled
ninger .B e -^ket udgør ialt kr. 93.221,43
3 o . 11.1988:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling, idet der er tale om en kommunal
andel i en fælles entreprise.

t 's'Sltf

—

/i
D .nr. 63-3-1
Renseanlæg- Tørslev
Fa. Kriiger fremsender tilbud på elsty
ring for mobil kammerfilterpresse.
Tilbudet er udarbejdet efter møde med
Freddy Blokker den 3. oktober 1988, hvo
forskellige^ ting blev gennemdrøftet
for at få en styring, der opfylder drif
personalets krav og ønsker.
Tilbudet omfatter:
- Tavle udskiftes
-Eksisterende kabler genanvendes
-Ny regulator for pressepumpe
-Overvågning af eksternt transportbånd
-Samling af udvalgte: fejlsignaler for
eventuel videresendelse - til f.eks.
tavlerum eller kontor
-Nye motorværn
-Ændring af pressefunktion med hensyn
til genstart ved tørløb af stødpudetan
-Installetion og progammering af PLC,
overvåger og styrer presse
-Nødvendig instruktion og driftsvejled
ninger
Fa. Kriiger mener hermed at have nået
en løsning på alle de problemer, der er
og har været.
Prisen er excl. moms kr. 55.200,00.
3o.11.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

Matr.nr. 6 GM af Neder Dråby, Askevej 60 B .
K.T.A.S. Nørregade 21, 1199 København K fremsend
er ansøgning cxn principiel tilladelse til at op
føre en tilbygning på 73 m 2 til ekst. telefoncen
tral.
Ovennævnte tilbygning betinger køb af ca. 98 m 2
af kommunens ejendom, Møllevej 41, matr.nr. 6 M af
Neder Dråby.
EJD UDV.d. 3o.4.86:
med anbefaling.

Fremsendes økonomiudvalget

Økonomiudvalget 12.5.86; Godkendes imod betaling af
kp. 25.000,00 + samtlige omkostninger ved handelen.

Byrådet 2o.5.86:
godkendes.

Økonomiudvalgets indstilling

Den 7>11.1988 modtaget fornyet henvendelse
fra K.T.A.S. vedrørende udvidelse af ekst. te
lefoncentral.

Ejendomsudvalget den 28.11.1988.
Fremsendes økonomiudvalget, idet ejendoms
udvalget kan anbefale salg af 98 m2 jord
fra matr.nr. 6 M, Neder dråby, Møllevej
41.

J. n r . 27-2

SoC

Centerareal/BPV 10.
Børnehuset Regnbuen fremsender ansøgning
af 16. maj 1988 (indgået 6. juli 1988)
hvori man ansøger om at benytte et areal
mellem Brugsen og Børnehuset til nærmere
angivne formål såsom boldspil, cykelcros

m .v .
Man ansøger kun om brugsret - indtil kom
munens egne planer omkring arealet reali
seres.

27.7.1988:
Sagen udsættes til næste møde, idet man vil af
vente udfaldet af mødet den 24.august d.å. mel
lem kommuneingeniør og en evt.køber af arealet.

24.8.1988:
I fortsættelse af mødet vil salgsleder Niels
Thinggård fra fa. Jespersen&søn fremsende en
nærmere dispositionsplan i såvel tid som rum
for en evt.udnyttelse af det her omhandlede ar
al.

Da sagen omkring fremtidig udnyttelse nu befin
der sig i byrådets(Økonomiudvalgets) regi - øn
skes der Teknisk udvalgs stillingtagen til det
af Regnbuen ansøgte.
3o.11.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, idet man anbefaler, at børnehuset får
brugsret over arealet, som det idag forefindes
Denne tilladelse må dog forventes inddraget de
dag kommunens påtænkte dispositioner skal rea
liseres .

'u y u y ui
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J.nr. 63-3-1
i Roskilde

Med skrivelse af 1. juli 1988 fra C. G.
Jensen A/S modtog Fa. Dines Jørgensen &
Co. anmodning om frigivelse af garanti
for ovennævnte entreprise, hvilket blev
besvaret med skrivelse af 2. august 1988.
Derefter modtog man skrivelse af 25.
august 1988 fra entre. C. G. Jensen A/S,
hvorefter der omgående blev fremsendt
kopi af skrivelse af 2. august 1988 og
bad firmaet henvende sig vedrørende fri
givelsen m.v.
Dette blev gjort sidst i oktober 1988,
hvilket er årsagen til, at henvendelsen
først fremkommer nu.
I forbindelse med et evt. garantiefter
syn skal der etableres pejleretninger
for at styre en inspektion af udførel
sesstedet, samt entreres med et dykker
firma om dykkerassistance og båd m.m.
Dette kan beløbe sig til ca. kr. 10.000
til 15.000.
Ifølge almindelig retspraksis og med hen
visning til cirkulære nr. 232 T-TM af
29. december 1987 er erstatningsansvaret
fra entreprenørens side for skjulte fejl
stadig 20 år fra afleveringen, hvilket
vil sige frem til år 2006.
Ligeledes har Fa. Dines Jørgensen & Co.
forhørt sig hos anlægspasseren Freddy
Blokker, som bekræfter, at der ikke i
den nu forløbne periode på 2 1/4 år fra
ibrugtagelsen har været tegn på drifts
forstyrrelser .
På grundlag af o v e n s t å e n d e skal man a n 
befale, at garantien frigives uden
garantieftersyn.

3o.11.1988:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
idet man indstiller garantien frigivet uden garan
tieftersyn.

6
J.nr. 63-3-1
Kloak Syd, Etape H15 - Ny Krogstrup.
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender de
tailprojekt for etablering af pumpesta
tion med tilhørende trykledning for til
slutning af spildevandet fra Ny Krogstru
til det eksisterende anlæg ved Krogstrup
kirke, som videre har tilslutning til
Tørslev Renseanlæg.
Pumpestationen placeres langs landevejen
Skibbyvej på matr.nr. 17 B af Krogstrup
by og sogn ved det nordlige skel, ifølge
aftale med ejeren.
Ved pumpestationen udføres et lukket bas
sin med en max. overbelastning på n = 5
(5 gange årligt) i henhold til spilde
vandsplanen, samt en adgangsvej med vend<
plads ifølge krav fra Amtet.
Trykledningen placeres i rabatten langs
Skibbyvej og i Kirkestien fra landevejen
til det eksisterende ledningsanlæg ved
Krogstrup Kirke.
Den "gamle ledning fra Krogstrup Kirke
til GI. Stationsvej er blevet spulet og
inspiceret med TV. Der er nogle repara
tioner, der skal udføres i forbindelse
med projektet, bl.a. udskiftning af et
par knuste rør, afbrydelse af 4 ulovlige
påhugninger af dræn, samt udskiftning af
rørledning langs Stationsvej på grund af
trærødder i ledningen.
Samtidig har man fremsendt projekt til
Frederiksborg Amt med anmodning og god
kendelse, gravetilladelse og tilladelse
til overkørsel ved pumpestationen.
Man har modtaget tilbud af 5. juli 1988
fra Flygt Pumper A/S vedrørende pumpeog el-installationen i pumpestationen på
ialt kr. 87.285,00 excl. moms.
Der skal således anmodes om kommunens
godkendelse af projektet, samt tilbud
fra Flygt Pumper A/S snarest muligt, så
ledes at licitation kan afholdes og ar
bejdet igangsættes.

3o.11.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man indstiller projektet til godkendelse,
herunder det af fa.Flygt afgivne tilbud på kr.
87.285.- ekscl.moms.
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J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape H.17.
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I forbindelse med tidligere verserende
erstatningssag vedrørende
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jour.nr.

69-20

Brandstation-Kastanievej 8.
I fortsættelse af byrådets beslutning
pr. 15.11.88 er køb af ejendom accep
teret af ejeren og beregtigelse af /
handelen er overgivet adv. Leif Erlandsen.
Samtidig er der indgået aftale med Jæ
gerspris Vinduet om køb af ca. 200 m2
til udkørsel.
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Vedr. Jægerspris kommunes kvote for
støttet boligbyggeri
-almennyttige boliger
-ungdomsboliger
-private andelsboliger
for perioden 1989-92.
Boligministeriet, boligstyrelsen, skal
senest den 15. dec. 1988 have modtaget
oplysningsskemaer for de 3 boligtyper.
Kommuneplanforslaget indeholder forslag
ialt 400 boliger i planperioden 1988-96
og forvaltningsmæssigt (komm.ing., socia
chef og sekr.chef) foreslås kvoten for
1989-92 sat til 270 boliger for det støt
tede boligbyggeri.
De resterende 130 vil være til villaer
og parcelhuse m.v. for hele planperioden
Den geografiske placering for det støt
tede boligbyggeri foreslås at omfatte:
Jægerspris

3o almennyttige boliger
10 ungdomsboliger
30 private andelsboliger

Dalby

34 almennyttige boliger
6 ungdomsboliger
20 private andelsboliger

Gerlev

60 almennyttige boliger
lo ungdomsboliger
70 private andelsboliger.

cm

jour.nr. 54-6-1-8

Heldagsbehandlingstilbudet Elveren.
Heldagsbehandlingstilbudet, der
er
beliggende på Lindehuset, er et samar
bejdsprojekt mellem Frederiksborg Amt
og Jægerspris kommune.
Tilbudet er etableret i en 2-årig for
søgsordning,
der
udløber sommeren
1989.
Socialchef Bente Dall fremsender den
01.12.88 på vegne af social- og sund
hedsforvaltningen og
skoleforvalt
ningen forslag om, at heldagsbehand
lingstilbudet efter forsøgsperiodens
udløb gøres permanent.
Oplægget fra socialchefen er vedlagt
dagsordenen.
Skoleforvaltningen den 01.12.88.
Det anbefales, at behandlingstilbudet
gøres permanent efter udløb af for
søgsperioden .
I forsøgsperioden er Jægerspris kom
munes udgifter på undervisningssiden
udgifter til 1/2 psykolog (løn og om
kostninger), særligt tillæg til læ
rerne 2 x 13.000 kr. + 6 x takst beløb
a' 50.000 kr. Selve undervisningen i
54 skematimer (62,09 lærerløntimer)
betales i forsøgsperioden af Amtskom
munen.
Omsat til kroner er udgifter til psy
kolog ca. 140.000 kr + særligt tillæg
26.000 og takstbeløb 300.000.- og ud
gifter til lærerløn ca. 480.000 kr. på
årsbasis.
Såfremt amtskommunen ikke vil medvirke
til at gøre tilbudet permanent, kan
udgiften som amtskommunen p.t. afhol
der, afholdes af Jægerspris kommune uden at de samlede udgifter på under
visningssiden øges.
Kulturelt udvalg den 5.12,88.
Fremsendes til Byrådet med anbefaling.
Soc.udv. tilstilles kopi.

Mand. 12.12.88
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J.nr. 17-1-213

Møllegårdskolen, Fritidshjem.
Fritidshjemmet v/Møllegårdskolen fremsen
der regning på ituslået rude i dør
(faconskåret)
kr. 3.238,45.
Fritidshjemmet oplyser, at ruden er smad
ret af

og at man ikke er forsikret.
Ejendomsudvalget, d. 30.3.1988:
Der rejses krav om betaling.
Den lo.ll.1988 modtaget skrivelse fra advokat
firmaet Leif Erlandsen, der efter samtale med
lederen af fritidshjemmet Torben B. Jensen kan
oplyses
at den pågældende i effekt efter et raserianfald
på fritidshjemmet forlod dette i hast og her
under sparkede til døren, hvorved ruden smad
rede.
at det var lederens opfattelse, at
, der var
meget brødebetynget ikke var klar over, at re
sultatet af handlingen kunne få denne følge.

Ejendomsudvalget den 28.11.1988.
Fremsendes økonomiudvalget med indstil
ling om at kravet frafalder.

S* C
jour.nr. 04010624
budget 1989
Budget 1989.
På
det
syn
get

det sociale område er der udarbej
følgende løsningsmodeller med hen
til de vedtagne besparelser i bud
1989:

1. Dagplejen:
Lønudgifter/ forældrebetaling
Nednormering til 205 børn besparelse netto
kr. 1.462.300
Konsekvenserne i forbindelse med ned
normering af dagplejeordningen har væ
ret behandlet af socialudvalget på mø
det den 11.10.1988. Socialudvalgetsbeslutning har været oversendt til byrå
det delvis til orientering samt til
beslutning om opsigelse af fritidsdag
plejen. Byrådet har på sit møde den
15.11.1988 godkendt en opsigelse af
fritidsdagplejen.
Der er i dagplejeordningen oprettet
venteliste pr. 6.10.1988. Målet er i
første omgang at nedbringe børnetallet
til de normerede 250 børn. I forbin
delse med udvidelse af institutions
pladser på Kragebakken skal normerin
gen søges nedbragt til 205 børn.
Byrådet har på sit møde den 5.11.1988
frigivet midler til etablering af fri
tidshjem i inspektørboligen på Krage
bakken. Kulturelt udvalg har beslut
tet, at børnehaveklassen skal flytte
fra nuværende lokaler pr. 1.2.1989.
Etablering af
børnehavepladser kan
herefter iværksættes.
En nednormering af dagplejeordningen
til 205 børn kan således ikke iværk
sættes med virkning pr. 1. 1.1989
Pkt. 2. udbygning af
merudgift netto

Kragebakken
kr. 1.500.000

Som anført under pkt. 1. vil igangsæt
ning af ombygning ske hurtigst muligt,
således at fritidshjem kan etableres,
når ombygning er tilendebragt. Med
hensyn til etablering af børnehave
pladser på Kragebakken vil dette som
omtalt ske, når børnehaveklassen er
fraflyttet og istandsættelse er foretaget.
forts....

fortsat
sid© 2

-/

Etablering af nye pladser på Kragebak
ken vil således først kunne ske i lø
bet af foråret 1989.
Pkt. 3. Børnehave:
løn støttepædagoger
- besparelser

kr.150.000

Nedsættelse af timetallet i støttepæ
dagogkorpset skal ske ved fyring af l
20 timers pædagog samt ophør af vikar
timer. Der vil på socialudvalgsmødet
komme et oplæg vedr. støttepædagogti
mer.
Da der er et fremtidigt behov, der er
større end det bevilgede antal timer i
1989 skal der ske en forringelse af
støtten til de enkelte børn.
Pkt. 4. Plej ehj em:
Lønudgifter -De 3 Ege
besparelse

kr. 1.000.000

Forvaltningen har 25. okt. 1988 af
holdt et møde på plejehjernet De tre
Ege med
samtlige personalegrupper.
Formålet med mødet var at give en ge
nerel orientering om beslutning om be
sparelsen på 1. mill., ligesom formå
let var at igangsætte arbejdet omkring
løsningsmodeller til besparelsen. Kon
sulent Palle Rasmussen, Kommunernes
Landsforening, gav en orientering om
sin deltagelse i arbejdet. Palle Ras
mussen forestår dette arbejde. Der er
på plejehjemmet nedsat en arbejdsgrup
pe med repræsentanter fra de forskel
lige arbejdsområder. Rapport fra kon
sulent Palle Rasmussen vil tilgå for
valtningen medio dec. 1988.
22.11.1988 socialudvalget
Til orientering.
Oversendes til økonomiudvalget.
Sv. Erik Isakson er ikke enig i
besparelserne i budget 1989 med hensyn
til omtalte pkt. 4.

Soc
G H

>nr.
takster

os 25 il 01

Vedr, ændrede daginstitutionstakster
En gruppe forældre med børn i 6 års^
alderen gør i et brev til byrådet op
mærksom på, at de finder den nye dag
institutionsbetalingsform urimelig.
Forældregruppen med børn i 6 års alde
ren, hvor barnet går i henholdsvis
børnehaveklasse og fritidshjem får en
takststigning på kr. 334,- (46.5%),
hvilket er langt mere end de varslede
stigninger på 150,kr.
Børn, som får den samme ydelse skal
efter deres mening også betale samme
beløb.
Byrådet opfordres til at ændre takst
systemet, således at urimelighederne
fjernes og børn, som modtager de samme
ydelser, betaler det samme for dem.

4. 11.1988 forvaltningens kommentarer
vil fremkomme til mødet.

8.11.1988 socialudvalget
Der udarbejdes et forslag vedr. de 6
årige i fritidshjem. Forslaget skal
indeholde de økonomiske og pladsmæssi
ge konsekvenser af, at disse 6 årige
betaler takst som 7 årige.

17,11.1988__So cialforvaltningen:
Forvaltningen har udarbejdet et oplæg ti
afhjælpning af de utilsigtede takststigninger for de 6 årige i fritidshjem.
forts....

7^

fortsat

side 2.

05250102

22,11.1988 socialudvalget:
Socialudvalget indstiller til
Økonomiudvalget:
at forældrene til de 51 børn beta
lingsmæssigt fastsættes til taksten
for de 7 årige
at der for de 6 årige som tilbydes
fritidshjemsplads ■efter den 1.1.1989
opkræves den takst, der er fastsat for
deres alder.
at særordningen er en overgangsordning
for de 51 børn. De økonomiske konse
kvenser vil være et mistet forældrebe
talingsprovenu på kr. 76.917,- der ik
ke er medregnet i budget 1989.
Øconomisk f o r v altning d . 3 0 .11.88.
Ingen bemærkninger,
om O-finansiering.

iclet der er tale

Vedr. frigivelse af restbeløb
nævnets rådighedssum for 1988.
Fritidsnævnet den 31/lo-88:
Det indstilles med anbefaling til kultu
relt udvalg og økonomiudvalget, at der
frigives ca. kr. 30.000 af rådighedssum
men for 1988 til brug for indkøb af:
Dalby I F :
1
1
1
1

turnerings bordtennisbord
sær hjørneflag til fodbold
sæt målnet til fodbold
sæt målnet til håndbold.

JIK bordtennis:
2 turnerings bordtennisborde
3 x 5 bander til do
JIK Basket % Volleyball Klub:
1 dobb., aflåseligt stålskab til rekvi
sitter .

Kulturelt udvalg, d. 14,11*88.
F r e m s e n d e s med a n b e f a l i n g til ø k o n o m i 
udvalget .
Økonomisk forvaltning d« 1/12-88:
Ingen bemærkninger, idet den resterende
rådighedssum er disponibel.

Mand. 12.12.88
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jour,nr, 11.1.4.

Vedr. Regler for tjenestefrihed med
løn for tillids- og sikkerhedsrepræ
sentanter samt samarbejdsudvalgsmedlemmer.
Vedlagt forslag til faste regler for
bevilling af tjenestefrihed med løn
for ovennævnte grupper.
Spørgsmålet er aktualiseret på grund
af tvivlstilfælde vedr. en dagplejer
og en sygehjælpers ansøgninger.
Forslagene er udarbejdet på grundlag
af forespørgsel i Kommunernes Lands
forening samt kursusoversigt fra DKA.

CD

jour.nr. 52-1

Ansøgning om tjenestefri uden løn.
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KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Kommunalpolitisk information:
Nr.
1046
03/11-88:

Edb-model til fordeling af kvc
terne for det støttede bolig
byggeri .

Nr.
1047
03/11-88:

Suppl. vilkår i forbindelse nu
accept af 5-års erstatningsan
svar inden for det kommunale
bygge- og anlægsområde.

Nr.
1048
03/11-88:

Regeringen fremsætter den be
budede lov om spildevandsafg.

Nr.
1049
10 / 11 - 8 8 :

Kommunernes anlægsbudgetter 8<

Nr.

Arbejdsgruppe vedr. statens
ligningssystem for erhvervs
drivende (SLS-E)

1050

10/ 11- 88 :
Nr.
1051
17/11-88:

Retningslinier for tilskudsorc
ning for sygepljersker, der uc
danner sig til sundh.piejerskc

Nr.
1051
17/11-88:

Ændret afregning for benyttels
af sociale institutioner mellc
amter og kommuner.

Nr.
1053
22 / 11 - 8 8 :

KL's principielle politik ved]
skolestyrelsesloven

Nr.

Energiministeren vil pålægge
kommunerne at udstede forbud
imod etablering af elopvarmn.
i ny bebyggelse i kollektive
forsyningsområder.

1054

22/11-88:

Nr.
1055
01 / 12 - 8 8 :

Sikkerhedsforanstaltninger fo]
PC-anvendelse.

Nr.
1056
01 / 12 - 8 8 :

Tidsfrist for de kommunale af
faldsplaner .

Nr.

Arkivering af fælleskommunale
edb-registre.

1057

01/12-88:

Administrativ information:
Nr.
2136
03/11-88:

Udsættelse af fristen for ind!
taling til AKUT.

Nr.
2137
03/11-88:

Opsamling og formidling af koi
munernes budgetinitiativer fo:
1989 .

Nr.
2138
lo/H-88:

Vederlag for fremstilling og
distribution af lydaviser.

Nr.

Dyrtidsregulering af tillæg
for tjeneste mellem kl 17-06.

2139

I0/II-88:
Nr.
2140
lo/H-88:

Det indre marked 1992.

Nr.
2141
lo/H-88:

Momsregistrering af kommunale
spildevandsanlæg II.

Mand. 12.12.88
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Nr.
2143
17/11-88:

Udbringning af kommunalt spil
devandsslam på landbrugsjord.

Nr.
2144
17/11-88:

Tilskudsordning for praktik
pladser til plejeelever 1988
og 1989.

Nr.
2145
23/11-88:

Sakttenyt fra KL.

Nr. 2146 Ændringer i socialrådgiverover24/11-88:
enkomsterne/socia 1rådgi veraf
talen pr. 1. april 1988.
Nr. 2147 Nye retningslinier om vederlag
24/11-88:
til ikke-fuldtifsbesk. civilforsvarsledere.
Nr. 2148 De sociale pensioners størrelse
01 / 12 - 8 8 : pr. 1. jan. 1989.
Nr. 2149 Nyt indkomstbegreb på bolig01 / 12 - 8 8 : boligstøtteområdet.
Nr. 2150 Etablering af nye EF-rådgivning
01/ 12 - 8 8 : kontorer.
Nr. 2151
Ændringer i overenskomsten vedr
01 / 12 - 8 8 : tekniske tegnere, tekniske ass.
byggeteknikere, maskinteknikere
og praktikanter.
Nr. 2152 Fornyede retningslinier om ve
01 / 12 - 8 8 : derlag til brandinspektører og
vicebrandinspektører uden anden
kommunal ansættelse.

39.
TIL ORIENTERING:
Konstituering af personaleklubben
Formand.
Kasserer:
Sekretær:
1. suppl.:
2. suppl.:

Børge Hansen
Lone Pamhede
Annemarie Jacobsen
Kirsten Hagemann
Erik Riis Jensen
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