JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
09.03.92

Side

1

Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
mandag, d. 9.3.92

kl. 14.30 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE:

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 84

til

124

incl.

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

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
09.03 >92

Side
2

DAGSORDEN FOR MØDET;
Pkt.nr.
84 REGNSKABASÅR 1991 - ØKONOMI
Pkt.nr. 85 OPGØRELSE OVER ANLÆGSBEVILLINGER/RÅDIGHEDSBELØB 91
Pkt.nr. 86 AFSKRIVNING AF EJENDOMSSKAT
Pkt.nr. 87 OVERFØRSLER 1991 - 1992
Pkt.nr. 88 REVISIONSBERETNING NR. 75
Pkt.nr. 89 ÆLDREBOLIGER - BIRKEHAVEN.
Pkt.nr. 90 SAMMENLÆGNING AF AFDELINGER U/JÆ. BOLIGSELSKAB.
Pkt.nr. 91 KVOTER FOR STØTTET BOLIGBYGGERI 1992-95
Pkt.nr. 92 REGIONPLANTILLÆG
Pkt.nr. 93 LOKALPLAN 25 - KULHUSGÅRDEN
Pkt.nr. 94 LOKALPLANFORSLAG 34 - DALBY
Pkt.nr. 95 TØRSLEV GADEJORD
Pkt.nr. 96 SOMMERHUSOMRÅDE.
Pkt.nr. 97 KLOAK SYD - ASFALTARBEJDE
Pkt.nr. 98 VEJBIDRAG TIL STAMVEJ V/ESROMARKEN M.V.
Pkt.nr. 99 GL. BRANDSTATION, BIRKEALLE
Pkt.nr. 100 FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER
Pkt.nr. 101 DRÆN TIL POSTRENDEN
Pkt.nr. 102 ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK
Pkt.nr. 103 KYNDBY LOSSEPLADS - STATUS, MILJØUNDERSØGELSER
Pkt.nr. 104 AFHÆNDELSE AF CAMPINGPLADS
Pkt.nr. 105 KOMMUNALE EJENDOMME.
Pkt.nr. 106 VEDR. DRIFTSAFTALE MED SKOVBØRNEHAVEN.
Pkt.nr. 107 ETABLERING AF FRITIDSHJEMSPLADSER
Pkt.nr. 108 VEDR. PRIORITERING AF INST.LØSNINGER I 1992
Pkt.nr. 109 VEDR. DAGINSTITUTION PÅ KYNDBYVÆRKET
Pkt.nr. 110 VEDR. FEMHØJ FRITIDSCENTER, INDR. AF BØRNEHAVEPL.
Pkt.nr. 111 INDRETNING AF JOBVÆRKSTED PÅ DEN GL. BRANDSTATION
Pkt.nr. 112 VEDR. OPNORMERING AF SVANHOLM
Pkt.nr. 113 VEDR. FEMHØJ FRITIDSCENTER, KLASS. AF STILLINGER
Pkt.nr. 114 TILLÆGSBEVILLING
Pkt.nr. 115 VENSKABSBYBESØG - 5.KL. SOLBAKKESKOLEN
Pkt.nr. 116 INDKVARTERING I.F.M. BESØG FRA LUNNER
Pkt.nr. 117 BESØG I JÆGERSPRIS AF LANDSBRO IF, VETLANDA
Pkt.nr. 118 ANDRE KULTURELLE AKTIVITETER
Pkt.nr. 119 REGNSKAB 1991 - BIBLIOTEKET
Pkt.nr. 120 KONSULENT FOR SKOLE- OG DAGSINSTITUTIONSOMRÅDET
Pkt.nr. 121 FORDELING AF TILSKUD I HENHOLD TIL FOLKEOPL.LOVEN
Pkt.nr. 122 KOMPETANCEFORDELING.
Pkt.nr. 123 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER
Pkt.nr. 124 MEDDELELSER FRA:

JÆGERSPRIS KOMMUNE

Sagsbehandler : JK

Dato

Side

Sagsid/lbnr. 2950

Fdm. init.

REGNSKABASÅR 1991 - ØKONOMI

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Primo 1991 var Jægerspris Kommunes kassebeholdning således:
Likvid beholdning
-4.858.068
Obligationsbeholdning 3.247.741
Reel likviditet_______-1.610.327

-1.610.3 27

Bevægelse 1991 (foreløbig):
Likvid beholdning
+12.368.466
Obligationsbeholdning101.143
Likvid bevægelse_____ +12.267.323

+12.267.323
+10.656.996

Heraf obligationsbeholdning

- 3.146.998
7.509.998

Kommunens likvide beholdning er forbedret med 12.267.323 kr. i 1991.
De decentraliserede områder har i 1991 opsparet ca. 2,3 mio. kr.
hvilket overføres til regnskabsår 1992. Herefter er det reelle
overskud for 1991 10.0 mio. kr. og likviditet eksl. obligationsbe
holdning 5,2 mio. kr.
Overskuddet for 1991 opgøres således (1.000 kr.):
Drift
Anlæg
Renter
Finansforskydninger
Optagne lån
Tilskud og udligning
Momsudligning
Skat

merudgift
mindreudgift
mindreudgift
mindreudgift
merindtægt
merudgift
merudgift
merindtægt

+
+
+
+

2,3
7,9
3,0
2,2
0,4
0,5
0,3
+ 1,7

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

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

+ 12,1 mio. k r .
Til trods for regnskabsresultatet for 1991 må forvaltningen stadig
opfordre til tilbageholdenhed i regnskabsår 1992. Der er mulighed
for at helt at undgå låneoptagelse i 1992 såfremt de vedtagne rammer
overholdes. I 1991 blev der meddelt tillægsbevillinger på 5,2 mio.
kr. brutto på udgiftssiden, og en lignende tillægsbevilling i 1992
vil absolut ikke være gunstig i forhold til en eventuel låneopta
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gelse.
Fondene har i 1991 udviklet sig således:
Kloakfonden
Vandforsyning
Renovation

overskud
overskud
underskud

1,7 mio. kr.
0,4 mio. kr.
-0,2 mio. kr.

Ialt_______ 1,9 mio. kr.
Fondene har således ultimo 1991 et samlet tilgodehavende på 30,2
mio. kr.
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OPC'IR^LSE OVER ANLÆGSBEVILLINGER/RÅDIGHEDSBELØB 91

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Økonomisk forvaltning har opgjort rådighedsbeløb og anlægsbevillin
ger for regnskabsåret 1991.
Rest korrigeret
årsbudget 1991.
ANLÆGSBEVILLING. 11.3.1991
301045
Møllegårdskolen, blok E

175.692

RÅDIGHEDSBELØB
052047
Benzinudskiller Jægerspris Hovedgård

350.000

538012
Tandplejen

51.775

Indstilling:
økonomisk forvaltning indstiller at anlægsbevillingen og rådigheds
beløbene overføres til 1992.

Besvaret:— --til:_
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Pkt.nr: 86

Journalnr....

: 25.02.08

Sagsbehandler : Jø

B.lbnr. 1154

Sagsid/lbnr.
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AFSKRiTNING AF EJENDOMSSKAT

Økonomi:

1.154,12

Sagsfremstilling:
Afskrivning af eiondomsskat vedr.
Da det ikke har været muligt at inddrive skatter for :
4. rate 1987.... kr.
1. rate 1988.... kr.
Ialt ............

kr.

629,47
524.65
1.154.12

ØK har behandlet sagen d. 11.06.92 nr. 248.
Sagen undersøges nærmere.
økonomi- og skatteforvaltningen d. 2/3-92:
Jvf. vedlagte skrivelse fra advokat Bjarne Skov, vil restancen kun
kunne inddrives ved at begære tvangsauktion og kommunen herved er
hverver ejendommen med henblik på videresalg.
Indstilling:
Forældede krav afskrives.
Endvidere afskrives de ejendomsskatter som måtte forældes indtil
ejendommen afhændes.

ir, n”. : _
n svaret

i;
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OVERFØRSLER 1991 - 1992

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Møllegårdskolen ansøger ved skrivelse af d. 27 nov. 1991 om
overførsel af uforbrugte midler i 1991 fra konto for pædagogisk
udviklingsarbejde til skolebibliotekernes budget for 1992. Beløbet
er 20.000 kr.
Begrundelsen er, at dette muliggør beholdningsregistrering via EDB
af Solbakkeskolens og Møllegårdskolens biblioteker. Ansøgningen
begrundes ligeledes i, at undervisningsministeriet yder tilskud på
50 % i 1992.
Den samlede udgift incl. tilskud fra undervisningsministeriet er ca
120.000 kr. (Jægerspris Kommunes andel - 60.000 kr.).
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 7.1.1992.
Der er tale om financiering fra ikke decentraliseret område, hvorfor
dette kræver godkendelse af tillægsbevilling i økonomiudvalg og
byråd.
Sagen har ikke været behandlet i fagudvalg.
Indstilling:
Ansøgningen anbefales med de fornødne tillægsbevillinger i 1991 og
1992.
ØK har behandlet sagen den 13.01.92 , nr. 4.
Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en negativ tillægsbe
villing på 20.000 kr. i 1991 og en tillægsbevilling på samme beløb
i 1992.
Byrådet har behandlet sagen den 21.01.92 , nr. 4.
Godkendt som indstillet af økonomiudvalget.
Fællesforvaltningen d. 28/2-92.
Statens bibliotekstjeneste har ved skrivelse af 8/1-92 oplyst, at
man ikke kunne imødekomme kommunens ansøgning om tilskud af disposi
tionssummer for folke- og skolebiblioteker.
Skoleledergruppen anmoder om at overførslen på kr. 20.000,- må be
nyttes til det ansøgte formål i 1992, såfremt skolerne bliver i
stand til at afholde de resterende udgifter vedr. beholdningsregi
streringen.
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REVISIONSBERETNING NR. 75

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender delberetning for regnskabs
året 1991:
Revisionen omfatter
- kasseeftersyn
samt et antal sager indenfor
- ydelser efter bistandsloven
- offentlige pensioner
- dagpenge ved sygdom, barsel m.v.
- lønninger.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dato
09.03.92

ØKONOMIUDVALGET

Side
10

Pkt.nr: 89
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ÆLDREBOLIGER - BIRKEHAVEN.

Økonomi ;
Sagsfremstilling;
Advokat Birgit Lemvigh har med skrivelse d. 27/2-92 forespurgt hvor
vidt Jægerspris Kommune ønsker at gøre brug af sin forkøbsret vedr.
ovennævnte boliger i forbindelse med, at Den selvejende institution
LO-faglige pensionister og efterlønsmodtagere overdrager ældreboli
gerne til Dansk Boligselskab.
Jægerspris Byråd har ydet et lån på kr. 946.517,- i forbindelse med
opførelse af boligerne. Lånet er rente og afdragsfrit i 50 år men
forfalder til betaling ved ejerskifte.
I byrådsmødet d. 16/5-89 vedtog byrådet, at Dansk Boligselskab efter
færdiggørelse af byggeriet skulle forestå driften. Der blev således
ikke taget stilling til hvorvidt det omhandlede lån skulle forfalde
eller e j .
Økonomiudvalg og byråd skal derfor tage stilling til følgende:
1. Vil byrådet benytte forkøbsretten.
£&. Hvis nej - vil Byrådet give samtykke til, at lånet ikke for
falder ved ejerskifte. I så fald vil dette ske i
form af en allonge til pantebrevet.
BESLUTNING:

( A c*2>

Ir, nr.
B
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■

....... ■ ,. .

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato

Side
11

09.03.92

Pkt.nr: 90
Journalnr....

j 03.02

Sagsbehandler : CI<

B.lbnr. 4018
Sagsid/lbnr. 3100

Fdm. init.

SAMMENLÆGNING AF AFDELINGER U/JÆ. BOLIGSELSKAB.
Økonomi:

Ingen

Sagsfremstilling:
Jægerspris Boligselskab, datterselskab af Dansk Boligselskab amba,
ansøger den 26. februar 1992 Jægerspris byråds samtykke for sammen
lægning af afdelingerne
Egeparken 29/03
29/04

(36 boliger) og
(bofællesskabet) samt

Esromarken I 29/06 (46 boliger) og
II 29/07 (6 ældreboliger)
til 2 selvstændigt administrerede afdelinger.
Sammenlægninger er naturlige for sådanne enheder,
forenkles og billiggøres.

idet driften kan

De påtænkte sammenlægninger har hjemmel i vedtægt for Jægerspris Bo
ligselskabs § 11, stk. 2 og ckl. om de almennyttige boligselskabers
økonomi, afsnit 1.8, der begge vedlægges sagen i kopi.
BESLUTNING:
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KVOTER FOR STØTTET BOLIGBYGGERI 1992-95

Jr. nr,:
Økonomi:

Besvaret:

Sagsfremstilling:

mi

til:

....

X £ tfbf

Boligministeriet fremsender d. 11.02.92 udmelding vedr. kvoter for
støttet boligbyggeri 1992-95.
I december 1991 fremsatte kommunen følgende ønsker:
1992
1993
1994
1995
0
0
56
0
- almennyttige lejligheder
0
0
98
0
- andelsbolig
12
0
0
0
- ungdomsboliger
Udmeldinger giver tilsagn om følgende kvoter:
- almennyttige lejligheder
- Andelsboliger
- ungdomsboliger

0
0
12

24
0
0

2
0
0

3
2
0

Hvis kommunen ønsker at anvende kvoten for 12 ungdomsboliger, udbeder boligministeriet sig en nærmere redegørelse for kommunens
behov for ungdomsboliger.
Udmeldingen er leveret til teknisk udvalg, der som planudvalg vil
fremsætte forslag til disponering for såvel ungdomsboliger som
kvoten for almennyttige lejligheder.
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 140.
Teknisk udvalg videresender sagen til økonomiudvalget med
bemærkning om:
ad. ungdomsboliger
Såfremt denne kvote ønskes udnyttet, må disse søges indpasset i
kommende boligbebyggelse i enten Gerlev eller Dalby.
ad. almentnyttiot byggeri.
Udfra planmæssige kriterier (d.v.s. allerede vedtagne lokalplaner)
vurderer udvalget, at 2. etape - Esrogård må være det mest
nærliggende.
Subsidiært peger udvalget på en udbygning af Dalby. Det bemærkes
her, at endeligt vedtagen lokalplan endnu ikke foreligger, hvilket
er en forudsætning for meddelelse af tilsagn.
ad. andelsboliger.
Uden interesse på nuværende tidspunkt.

Dato
09c 03:92
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REGIONPLANTILLÆG

vy//j
Økonomi:
Sagsfremstilling:
Planstyrelsen fremsender ved skrivelse af 23 december 1991 udmelding
til de fem regionplanmyndigheder i hovedstadsomjrådet om erhvervs
lokalisering.
Udmeldingen skal ses i lyset af regionplanrevision 1993, og dert er
baggrunden for, at erhvervslokaliseringen er taget op til særskilt
behandling. Der henvises til et i sagen vedlagt notat, samt
rapporten "Kontorbyggeriet 1980 - 90 og den fremtidige planlægning i
hovedstadsområdet".
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 122.
Teknisk udvalg fremsender sagen til orientering for byrådet.
BESLUTNING:

Jr.
Lo'.Vcirri:
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Pkt.nr: 93
Journalnr....
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Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 3970
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LOKALPLAN 25 - KULHUSGÅRDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sv. Meldgaard - Frederikssund fremsender købstilbud af d. 19.02.92
på Kulhusgården, Kulhusvej 200, 3630 Jægerspris. Matr. nr. 4 M
Bakkegårde Dråby.
Køber er indstillet på at overtage grunden på 16.711 kvm. samt de på
grunden værende bygninger bestående af : 1 stk. beboelseshus i 1 1/2
plan samt 1 stk. 3 længet råhus i 1 1/2 plan. Køber er indforstået
med at overtage ovennævnte ejendom som beset.
Købstilbudet er betinget af følgende:
1.

At der i det nuværende beboelseshus må indrettes 2 boliger.

2.

At hele sydfløjen incl. en del af 1. sal må indrettes til
bolig, se bygningstegning ( rummene 17 - 29 ).

3.

At der evt. yderligere må indrettes 1 bolig i nordfløjen.

4.

At det øvrige må benyttes til feks. vandrehjem, lejrskole,
feriehjem, værelsesudlejning, foreningsaktivitet samt til
kurser og stævner.

5.

At der kan opnås en rimelig aftale med DCU vedr. tilslut
ningsafgift samt driftsafgift til rensningsanlæg.

Købstilbudet er gældende til den 1 juni 1992.
Købstilbud kontant ved overtagelsen kr. 1.000.000
Skriver kr. EN MILLION
N.B. Køber er indforstået med at acceptere, at lejemålet i nuværende
beboelse kan fortsætte ca. 1 år frem efter overtagelsen til en
nettohusleje på ca. kr. 2.500,00 mdl.
20,02.92
Teknisk forvaltning har aftalt med Sv. Meldgaard, at der til
udvalgets møde vil foreligge en nærmere redegørelse omkring
købstilbudets pkt. 4.
TU har behandlet sagen den 27,02.92 . nr. 126.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd, idet
man på det foreliggende grundlag (d.v.s. ansøgning af 19.02.92
suppleret mel skrivelse af 22.02.92) ikke kan anbefale
udarbejdelse af lokalplan. Udvalget har med denne beslutning
forudsat, at de økonomiske og sociale konsekvenser vurderes af de
respektive fagudvalg.
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LOKALPLANFORSLAG 34 - DALBY

^

__________________ 3 y /# _________
Økonomi:

jr

Sagsfremstilling:

Besvaret:—

_________
— —

_ c_.
—

■

På vegne Skibby Entreprenør firma fremsender skrivelse af 20.12.91,
hvori man indledningsvis anfører, at man fra Dansk Boligselskab har
erfaret, at man ikke kan opføre ældreboliger på det af
lokalplanforslaget omhandlede før tidligst i 1994.
Således foranlediget fremføres herefter følgende spørgsmål til
Teknisk udvalg:
1. Da jordstykket ikke er øremærket eller handlet til ældreboliger,
hvordan stiller man sig til andre former for bebyggelse?
2. Idag anvendes jordstykket til erhverv, hvor udkørselsforholden
de belastes med tunge entreprenørmaskiner og i gennemsnit 10
privatbiler. Er det ikke en væsentlig større belastning end
udkørsel for f.eks. 6 ældreboliger?
3. Kan udkørsel fra jordstykket ikke etableres gennem eksisterende
villavej?
4. Kan der ikke etableres anden form for trafikregulering end om
bygning af kryds?
5. Kan der bygges på jordstykket.
TU har behandlet sagen den 30.01.92 , nr. 69.
Udvalget afgør her følgende holdning til ovennævnte spørgsmål:
Udvalget tog ikke konkret stilling til de stillede spørgsmål, men
man var ikke uvillig til at tage en drøftelse med arkitekt Steen
Bertelse.
Denne tilsiges til næste møde i teknisk udvalg.
03.02.92
Tilsagt arkitekt Steen Berthelsen til teknisk udvalgs møde den 27
februar 1992 kl. 13.00
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 128.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd med
indstilling om, at der udarbejdes et lokalplanforslag på grundlag
af det ark. Steen Berthelsen udarbejdede dispositionsforslag af
11.10.1990.
Udvalget fandt, at de eksist. udkørselsforhold ikke krævede en
vejregulering af de tilstødende veje, som ellers tidligere
forudsat.
BESLUTNING:
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TØRSLEV GADEJORD

_

______________________ ^ ,y

_______ _ _ _

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I forbindelse med matrikulær sag fremsender landinspektør Jens
Andersen følgende økonomiske overslag.
Landinspektør ikke faktureret men udført

kr. 21.000

Rest

kr. 14.000

Tinglysning af adkomst

kr.

700

Gebyr til K & M styrelsen

kr.

1.575

Diverse

kr.

2.725

Ialt

kr. 40.000

Økonomi- og skatteforvaltningen den 18.02.1992.
Der er i 1992 ikke budgetteret med udgifter i forbindelse med vejes
udskillelse af matriklen på funktion 2.23.
Derfor skal det foreslåes, at udgiften finansieres fra vintervedlige
holdelse, idet der ved opgørelse af regnskab 1991 vedr. decentrali
serede områder er et overskud på denne funktion på kr. 103.300.
Det samlede driftsbeløb for 1992 vil herefter på denne funktion være
kr. 287.700.
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 130.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget med anmodning
om godkendelse af omhandlede budgetomplacering.
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Pkt.nr: 96
Journalnr.... : 01.07
Sagsbehandler : FKL
SOMMERHUSOMRÅDE.

Økonomi;
Sagsfremstilling:

B .Ibnr. 3129
Sagsid/lbnr. 2347

Fdm. init.
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Pkt.nr: 97
Journalnr....

: 06.01.03

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 3915

Sagsid/lbnr. 2993
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KLOAK SYD - ASFALTARBEJDE

j i . in.. --- -------------,
Besvaret: _
____
Srtqen tilt .. ^ V- ........

øKonomi:
S a c rsfre m stillin c r:

Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 6 feb. 1992 at lade oven
nævnte entreprise udbyde i indbudt licitation med deltagelse af.
Vagn Sommer
Arne Larsen
Bent V. Nielsen
I fortsættelse heraf afholdtes den 25 feb. 1992 licitation på
rådhuset.
Fa. Dines Jørgensen og Co. vil til udvalgets møde den 27 feb. 1992
have fremsendt en indstilling omkring de afgivne tilbud.
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 119.
Ved licitationen den 25 feb. 1992 blev a ^ W e t
hovedtilbuct:
Vagn

Sommer

kr.

Arne

Larsen

kr.

Bent

Nielsen

kr.

følgende

De fremmødte og besluttende grundejerforeningsrepræsentanter
erklærede sig ved deres underskrift indforstået med, at entre
prisen overdrages til entreprenør Arne Larsen.
Efterfølgende har fa. DJ & Co indstillet Arne Larsen til entre
prisen.
Teknisk udvalg fremsender herefter sagen til økonomiudvalg og
byråd, idet man anbefaler den af ingenørfirmaet afgivne indstil
ling.
Det kan oplyses, at kommunens andel i det afgivne billigste tilbud
udgør kr. 2.635.000
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Pkt.nr: 98
Journalnr....

: 03.02

Sagsbehandler : LL

B.lbnr. 3307
Sagsid/lbnr. 2516

Fdm. init.

Sagsfremstilling;
Konservative og Venstres byrådsgruppe anmoder i skrivelse af 9. sep
tember 1991 borgmesteren om at optage følgende forslag på dagsorde
nen til byrådsmøde den 17. sept. 1991:
" I forbindelse med Jægerspris kommunes udførelse af Gerlev Strand
vej og stamvej til Jægerspris Boligselskabs bebyggelse pålægges
boligselskabet vejbidrag hertil".
Det forudsættes i den forbindelse, at bidraget fastsættes pr. bolig
enhed efter samme retningslinier, som anført i skema AN-6 for de
private andelsboliger på nabogrunden (Busk Byggeadministration).
Byrådet har behandlet sagen den 18.02.92 , nr. 43.
Ved behandlingen af dette punkt var byrådet blevet gjort bekendt
med borgmesterens mundtlige og skriftlige redegørelse under byrå
dets behandling af pkt. 42.
Redegørelsen blev taget til efterretning.
V,C's skrivelse af 9 september 1991 omkring påligning af vejbidrag
sendes tilbage til økonomiudvalgets behandling heraf.
Byrådssekretariatet d. 3.3.1992.
Sagen vedlægges administrativt notat omkring vejbidrag - Esrogård.
BESLUTNING:
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B.lbnr. 3971

Sagsbehandler : HEJ

Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 3053

GL. BRANDSTATION, BIRKEALLE
o

& yM
Jr. nr.

Økonomi:

Besvaret:.

Sagsfremstilling:

Sagen til: /
w
Beskæftigelsesafdelingen fremsender sag til udtalelse vedrørende
indretning af jobværksted i den gamle brandstation.
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 91.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget uden anbefa
ling under hensyntagen til områdets karakter af villabebyggelse.
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FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER

Økonomi; Kr. 8.588.000 (af ramme på 8.109.000 + 2,500.000)
Bilag:

Revideret investeringsoversigt, spildevand 92/93

Sagsfremstilling: Til anlægsarbejder, som påbegyndes eller som
medfører projekteringsudgifter i indeværende år, må der frigives
anlægsmidler. I 1992 er der ialt afsat et beløb svarende til det
under "økonomi11 nævnte, spildevandsanlæg + færdiggørelse af
Kloak Syd. Budgettet er udarbejdet på basis af de planer, som
forelå medio 1991, og det må konstateres, at der på nuværende
tidspunkt er grundlag for en anden prioritering indenfor
anlægsbudgettets ramme.
Da revideret spildevandsplan først kan foreligge medio 1992, vil
det være hensigtsmæssigt at udføre de i investeringsoversigten
nævnte arbejder i en anden rækkefølge end tidlige planlagt, idet
det ikke vil være praktisk muligt at færdigprojektere og udbyde
nogle af de påtænkte arbejder. Andre arbejder kan tidligst
påbegyndes så sent på året, at en stor del af udgifterne først
vil forfalde i 1993. Investeringsoversigten er derfor, som det
fremgår af bilaget, revideret svarende til ovenstående forhold,
idet der samtidigt er foretaget en miljømæssig og driftsmæssig
revurdering af de enkelte projekter.
Forvaltningens bemærkninger: De væsentligste ændringer er:
Anlægsarbejder i forbindelse med kloakering af området
Egelundsvej/Fiskerhusvej er udskudt til 93. Udgift ved
tilslutning af Jægerspris slot er fordelt på 92 og 93. Arbejder
til forbedring af regnvandsbetingede udledninger fremskyndes,
således, at projektering påbegyndes i 1992. Styrings- og
overvågningssystem for pumpestationer færdiggøres i 1992,
(Kloak Syd -alarmanlæg integreres med et egentligt SRO - anlæg).
Sagen behandledes den 24, januar i miljøudvalget
MU har behandlet sagen den 24.02.92. nr. 31.
Miljøudvalget anbefaler at følgende investeringsplan realiseres for
spildvandsområdet i 1992 (kr. x 103) :
Renseanlæg
Kloak Syd
Slottet, fase 1
Kignæs
SRO-anlæg 1. fase
Nettebudget

2.000
2.800
1.367
614
6.781
600
7.381

Sagen fremsendes til TU.

(Neder Dråby)
(asfaltretablering)
(fase 2 i 1993)
(regnvandsbetingede udløb)
(fase 2 i 1993)
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TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 141.
Teknisk udvalg fik forelagt miljøudvalgets indstilling af 24 feb
1992.
Sagen forelægges herefter økonomiudvalget under forudsætning af
godkendelse herfra vil teknisk udvalg herefter foranledige de
omhandlede projekter bragt til udførelse efter en forudgående
licitation.
Det bedes bemærket, at kloak syd (asfalt) allerede er opstartet
som en selvstændig sag.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 2/3-92.
Ifølge teknisk udvalgs indstilling vil investeringsudgifterne i
1992 ikke overskride den vedtagne nettoramme. Opmærksomheden bør
derfor alene henledes på den reviderede oversigt for 1993.
Budgetvedtagelsen opererer med en nettoudgift i 1993 på
2.256.000 kr. jvf. oversigten bliver bruttoinvesteringerne 6,5
mio. kr.
BESLUTNING:

jr. nr.: _
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DRÆN TIL POSTRENDEN

Økonomi s 144.500.
Bilag:

Notat af 06.02.92 med kortbilag.

Sagsfremstilling:
Der er dårlig funktion af en nogle dræn i grf. Kulhusgårdens
område.
Der er ofte opstuvning i en brønd udfor Kulsviervej 21,
hvorfra vandet går ind over en sommerhusgrund til Postrenden.
Der har i dec.90 været oversvømmelse på en sommerhusgrund på
Kulmilevej.
Til denne brønd tilledes afløbsvandet fra Kulhus Camping, og en
drænledning syd fra. Efter brønden er der dårligt fald på den
sidste strækning, og kommunen har flere gange måtte spule her.
Desuden er der hindringer i selve Postrenden (offentligt vand
løb) , hvorfor kommunen har igangsat spuling af hele ledningen
Der har dels været meget sand i ledningen, men også på nogle
strækninger rødder, hvorfor miljøafdelingen agter at kontakte de
to grundejerforeninger, og måske også enkeltgrundejere for at
erindre om regulativets forbud mod beplantning over ledningen.
Aløbet fra campingpladsen har kommunen hidtil varetaget. For at
sikre dette, er miljøafdelingen ved at få projekteret en ledning
fra brønden direkte til Postrenden. Dette nødvendiggør en
omlægning af en del af Postrenden.
De øvrige dræn opfatter forvaltningen som private vandløb, hvis
vedligeholdelse skal varetages af grundejerne (vandløbslovens
§35). Miljøafdelingen har derfor tilbudt grundejerforeningen, at
en omlægning af drænene kan indarbejdes i projektet, og at beta
lingen for den ekstra udgift afholdes af grundejerforeningen.
Grundejerforeningen mener, at kommunen bør afholde udgifterne,
da problemerne henføres til mangler ved udførelse i hhv. 1963 og
1973.
Forvaltningens bemærkninger:
Kortbilag og nærmere redegørelse for historik mm. er givet i
vedlagte notat.
Indstilling:
- at udvalget bekræfter opfattelsen af, at drænsystemet er pri
vat vandløb, hvorfor vedligeholdelse er kommunen uvedkommende;
dog vil kommunen sørge for afløbsledningen fra Kulhus Camping,
da dette vand er kommet til uden nærmere bestemelse om vedlige
holdelse
- at udvalget beslutter, om kommunen skal vedkende sig ansvar

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
09.03.92

Side
28

for dårligt arbejde og derfor afholde udgiften til projektering
og omlægning for andre ledninger end afløbsledningen fra
campingpladsen.
- at beslutningen meddeles grundejerforeningen Kulhusgården.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 24*02.92 , nr. 22.
1. pind vedtaget.
Udvalget ønsker at dræn under Kulsviervej udføres af kommunen pr.
kulance i forbindelse med det øvrige arbejde.
Sagen fremsendes til ØK-udvalget med anmodning om at arbejdet
udføres som indbudt licitation.
Forvaltningens bemærkninger:
Projektet viste sig at være dyrere end skønnet i miljøafdelin
gen. Der er afsat ekstra kr. 85.700 på kontoen til formålet,
mens projekts I's overslagspris er kr. 215.000.
I overslagsprisen er indregnet kr. 50.000 til brug af suge
spidser pga det våde område. Denne udgift bliver muligvis ikke
nødvendig.
Projekt II anslås at koste yderligere kr. 15.000. Det ekstra
abejde består i tilslutning af en drænledning langs nordsiden af
Kulsviervej. Miljøudvalget foreslår at tilbyde grundejerforeningen/de berørte grundejere tilslutning, men på vilkår af, at mer
prisen betales af dem.
Indtil projektet gennemføres vil der jævnligt være behov for
spuling, og der vil være risiko for opstuvning syd for Kulsvier
vej.
På kontoen er der til dato for Postrenden højtryksspulet for kr.
6.500, og "kritiske punkter" taler meget for en TV-inspektion
(skøn kr. 8.000). Yderligere oprensning i de kritiske punkter
skønnes at blive nødvendig. På kontoen er afsat i alt kr.
100.000 for alle kommunale vandløb (excl. egen arbejdskraft).
Financiering:
Beløbet kan ydes som tillægsbevilling på konto 070 00 035-07.
Alternativt kan beløbet tages fra konto 080 00 100-04, akut
forureningsbekæmpelse; nettobeløbet på denne konto er kr.
87.000. Det resterende beløb kan tages fra konto 080 00 016-09,
kommuneplanlægning. Der er her afsat kr. 200.000 til revision af
kommuneplan.
Indstilling:
- at der anvises financiering for udgiften på kr. 144.500,
således at projektet kan bringes til udførelse i år.
- at arbejdet udbydes i indbudt licitiation.
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Pkt.nr: 102
Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 3881

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2959

Fdm. init.

ERSTATNING FOR FORURENING AF FEMHØJ VANDVÆRK

Økonomi; kr. 729.338,39
Bilag:
sagsfremstilling:
11.11.91 fremsendte kommunen et erstatningskrav til den
daværende ejer af Landerslevvej 66 for udgifter forårsaget af
forurening af Femhøj Vandværk.
Kravet blev besluttet i ØK
07.10.91 pkt. 622.
05.12.91 har ejerens revisionsfirma fået kopi af relevante
fakturaer;
11.12.91 meddelte en advokat, at han repræsenterede
ejeren.
Trods telefoniske erindringer (sidst 30.01.) er der ikke kommet
andre reaktioner fra ejeren. Forvaltningen har derfor 31.01.92 i
et brev meddelt, at økonomiudvalget vil behandle sagen 10.02.92.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:
- at udvalget beslutter den videre procedure i sagen,
- herunder om erstatningskravet skal overgives til en
advokat.
ØK har behandlet sagen den 10.02.92 , nr. 65.
Sagen udsættes til næste møde.
Administrationen anmodes om at lave en fornyet skriftlig rykker
stilet til adv. Albrecht-Beste
Forvaltningens bemærkninger (03.03.92) :
Ændringen i miljøbeskyttelsesloven af formuleringen af den
tidligere §49 har ikke ændret substansen. Nu står bestemmelserne
i §§ 68- 70. Fimaet Bech-Bruun & Trolle bekræfter, at ændringen
ikke har betydning for konklusionen i de to notater, firmaet har
udarbejdet for kommunen.
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab er villig til at
medvirke til betaling af udgifter til direkte oprensning; der
er ikke taget stilling til beløbets størrelse.
Selskabet
ønsker at blive holdt orienteret om kommunens forsøg på at få
udgiften dækket hos den ansvarlige (brev af 24.01.91).
Miljøafdelingen har 21.02.92 sendt erindringsskrivelse om
kommunens krav til adv. B. Albrecht-Beste.
Der er ikke kommet
svar 03.03.92.
Der vil næppe være fordele ved at give længere svarfrist til
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advokaten. Økonomiudvalget har derfor i den nuværende situation
nedenstående reaktionsmuligheder:
- at fremsende kravet til advokat med henblik på retslig
inddrivelse,
- at frafalde erstatningskravet,
- at søge at opnå forlig om spørgsmålet.
Indstilling:
- at der fremsendes invitation til advokat B. Albrecht-Beste
til en drøftelse af erstatningskravet,
- at der fastlægges mødedato,
- at der fastlægges deltagelse.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - STATUS, MILJØUNDERSØGELSER

_____s.y A? _______________
Økonomi: kr. 36.000
Bilaa:
Sagsfremstilling;
Efter aftale med forvaltningen er fra Kemp & Lauritzen A/S
den 18. februar 1992 modtaget redegørelse for en forventet
overskridelse af den økonomiske ramme for opgavens løsning.
Af brevet fremgår, at overskridelsen skyldes:
1. Tilsyn med vandstandsregistrering udført af K&L og ikke
af kommunens personale som forudsat i oplæg.Kr. 35.000
2. Udarbejdelse af statusnotat efter anmodning fra
forvaltningen, ikke indholdt i oplæg.
Kr. 10.000
3. Gennemgang af lokalplanforslag og udarbejdelse af notat
efter anmodning fra forvaltningen, ikke indholdt i oplæg.
Kr.
5.000
Overskridelsen er således på ialt:
Kr. 50,000.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen kan acceptere den specificerede overskridelse,
idet årsagen skyldes forhold, der på forhånd er aftalt mellem
forvaltning og rådgiver.
Honorarrammen skal således udvides fra 450.000 til 500.000,
idet merudgiften er afholdt.
Ønsker udvalget en rapportering på "ikke spartansk niveau"
skal rammen yderligere udvides med kr, 22.000.
Forvaltningen kan anbefale, at rapportering finder sted på
et niveau der står i rimeligt forhold til opgavens og rapportens
betydning.
Honorarrammen bør således udvides med kr. 72.000
Fordelingsnøglen medfører at Jægerspris kommunes andel er på
ca. kr. 36.000.
Forvaltningen er i øvrigt af den opfattelse, at udgifts
fordelingsnøglen skal genforhandles, da lossepladsen i nuvæ
rende udformning, ikke er en lokal men en regional losseplads.
Forvaltningens indstilling baseres på, at udvalg/byråd agter
at færdiggøre de igangværende miljøundersøgelser.
Indstilling:
Udvalget godkender en udvidelse af honorarrammen på kr.
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72.000. AFAV I/S og Skibby kommune faktureres halvdelen
af beløbet.
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling med an
givelse af financiering.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 24.02.92 , nr. 39.
Indstilling tiltrådt.
Vedr. forvaltningens bemærkning om genforhandling finder udvalget
ikke at dette er aktuelt.
ØK. & Skatteforv. bemærkninger taget til efterretning.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 24.2.92.
Udgiften på 36.000,- kr. kan finansieres fra den budgetterede udgift
til Maglehøjgårds losseplads.
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Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 3985
Sagsid/lbnr. 3067
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AFHÆNDELSE AF CAMPINGPLADS
Økonomi:
Sagsfremstilling:
I forbindelse med verserende sag fremsender advokat Kirsten Bak
forslag til en ændring af det tidligere udarbejdede forslag til
deklaration.
TU har behandlet sagen den 27.02.92 , nr. 134.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget, idet man
anbefaler godkendelse af det her omhandlede ændringsforslag til
deklaration.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 3371
Sagsid/lbnr. 2576

Fdm. init.

KOMMUNALE EJENDOMME.

økonomi:
Sagsfremstilling:
Kjeld Kjeldsgaard Jensen, Lyngerupvej 46, fremsender skrivelse af
18. september 1991, hvori der forespørges om muligheden for at leje
eller købe den til hans ejendom tilgrænsende ejendom, som tilhører
Jægerspris kommune.
Arealet som udgør 7.170 m2 er en del af matr.nr. 7AK-Gerlev (Femhøj
stadion).
Arealet agtes tilplantet med ædelgran.
TU har behandlet sagen den 26.09.91 , nr. 834.
Sagen fremsendes til Femhøj Idrætsforening ved formanden til udta
lelse.
(Fremsendt hertil 21.10.1991, hvorefter sagen genfremsættes den
31.10.1991).
TU har behandlet sagen den 31.10.91 . nr. 886.
Sagen udsættes til næste møde, idet man da forventer at have en
udtalelse fra Femhøj Idrætsforening.
TU har behandlet sagen den 21.11.91 , nr. 940.
Teknisk udvalg fik forelagt skrivelse af 11. nov. 1991 fra Femhøj
Idrætsforening, som tilkendegiver ikke at have interesse i en ud
nyttelse af det her omhandlede areal. Således foranlediget frem
sendes sagen til øK-udvalget til videre foranstaltning og stil
lingtagen med hensyn til evt. salg eller udleje af arealet.
ØK har behandlet sagen den 02.12.91 , nr. 679.
Chefen for skat- og økonomi bemyndiges til at optage forhandlinger
med Kjeld Kjelsgaard Jensen om evt. køb/brug af arealet.
Ønsker ansøgeren at erhverve arealet udbydes dette i overensstem
melse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni
1991 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Forvaltningschefen d. 19/12-91:
D.d. er køb/leje drøftet med Kjeld Jensen. KJ ønsker enten en
langtidsleje på 2J - 30 år a 500 kr. pr. år eller køb af jord.
KJ kan acceptere en købspris på 15.000 kr. + en del af
udstykningsomkostninger (skønnet til ca. 8 - 10.000 kr..)
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Det skal oplyses, at der på arealet er placeret en højspændingsmast
hvorfor arealet skal sælges med forbehold for evnt. krav fra
el-selskabet.
Det skal foreslåes, at arealet efter offentligt udbud, sælges til
15.000 kr. excl. udstykningsomkostninger, samt at kommunen evnt.
refunderer en del af udstykningsomkostningerne max. 5.000 kr.
Salgsprisen svarer til 2,09 pr. m2. Det skal oplyses at kommunen
senest solgte landbrugsjord til 3,29 kr. pr. m .
ØK har behandlet sagen den 13.01.92 , nr. 12.
økonomiudvalget godkender at ejendommen udbydes uden fast pris i
overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472
af 20. juni 1991 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste
ejendomme.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 27/2-92
Arealet har været udbudt til salg, jvf. lovbekendtgørelse.
Der er ikke indkommet tilbud. Kjeld Jensen som forespurgte på
arealet er ikke interesseret med mindre arealet kan overtages for
max. kr. 5.000,- incl. udstykningsomkostninger.
Indstilling:
Arealet afhændes ikke med mindre en evnt. køber er interesseret til
en m2 pris på min. 2,09 kr.
BESLUTNING:

jr. nr.: „ „ _
Besvaret:_
Vw'ioen
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Pkt.nr: 106
Journalnr....

s 16.04.09.04

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4024

Sagsid/lbnr. 3106

Fdm. init.

Forældreforeningen for Skovbørnehaven ønsker, at få ændret 4 afsnit
i aftalen, som har følgende formulering:
"Forældrene til optagne børn i puljeordningen - herefter benævnt
FORÆLDREKREDSEN - bærer in solidum (solidarisk) det fulde ansvar for
puljeordningens drift."
til ny formulering:
"Skovbørnehaven drives af forældreforeningen for Jægerspris Skovbør
nehave. Bestyrelsen af forældreforeningen er modtaget af det offent
lige tilskud efter § 70 og står som ansvarlig for det fulde ansvar
(in solidum) for puljeordningens drift."
Fællesforvaltninqen 3/3-92.
Ændringen i formuleringen medfører, at kommunen fra at kunne gøre
den samlede forældrekreds ansvarlig nu begrænses til en bestyrelse.
Denne ændring i formuleringen er i ful^ c.j_åd med bistandsloven,
soc.min. cirkulære nr. 203 af 26/10-90, og finder tilsvarende anven
delse i overensstemmelse med selvejende institutioner.
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P k t .n r : 107
Journalnr.... : 16.06

B.lbnr. 3776

Sagsbehandler : PH

Sagsid/lbnr. 2855

Fdm. init.

ETA'UDRING AP FRITIDSHJEMSPLADSER

------------------&y/a!-------------------------Økonomi:
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har fra Møllegårdskolen modtaget forslag til etablering
af 20 fritidshjemspladser.
Oplægget er bilagt sagen.
SU har behandlet sagen den 7/1-92. Pkt. 136.
Socialudvalget ønsker et overslag over udbygningsomkostningerne jfr.v
oplæg.
ØK har behandlet sagen den 10.02.92. Pkt. 54.
3 af øk.udv. medlemmer anbefaler, at der optages forhandling med Mølle
gårdskolen med henblik på indretning af fritidshjemspladser inden for
de bygningsmæssige rammer med henblik på endelig stillingtagen på møde
1 marts 1992.
2 medlemmer (SEI, JH) anbefaler etablering af 20 fritidshjemspladser på
Møllegårdskolen med udbygning af det eksisterende fritidshjem.
Fællesforvaltningen den 2.3.92.
Borgmester, komm.dir. og fællesforvaltningen har fredag d. 28.2.92
drøftet muligheden for etablering af 20 fritidshjemspladser indenfor de
eksisterende rammer med repræsentanter fra skole og fritidshjemmet samt
skolebestyrelsens formand og forældrerådet.
Eftersom, der i skoleåret 1992/1993 kun skal være 1 børnehaveklasse,
vil det som en nødløsning kunne lade sig gøre, at etablere 20 fritids
hjemspladser. Nødløsningen vil max. kunne fungere i 3 år, men de an s/ te ønsker en udbygning i løbet af 1 år (d.v.s. fra og med skoleåret
1993/94), idet de fysiske rammer vil kræve stor fleksibilitet og samar
bejde fra alle, hvis det skal fungere tilfredsstillende for børnene i
hverdagen.
Til øk.udv. møde vil Møllegårdskolen i samråd med teknisk forvaltnirj
få udarbejdet et overslag på de bygningsforandringer, der måtte være
nødvendigt, ligesom fritidshjemmet fremkommer med overslag på etable
ringsudgifterne .
Socialudvalget vil på sit møde d. 3/3-92 foretage en prioritering af de
institutionsprojekter, som p.t. ikke er besluttet igangsat.
SU har behandlet sagen den 03.03.92 . nr. 154.
Socialudvalget anbefaler, at der etableres 20 fritidshjemspladser.
Byggeomkostningerne beregnes af teknisk forvaltning til økonomi
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udvalgsmødet d. 9/3-92.
Etableringsomkostninger fremkommer ligeledes til økonomiudvalgs
mødet d. 9/3-92.
Socialudvalget anbefaler en løsning indenfor de nuværende byg
ningsmæssige rammer.

mi*
.:_

' in I til:.
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Pkt.nr: 108
Journalnr....

: 16.06

Sagsbehandler : PH

B.ibnr. 3897
Sagsid/lbnr. 2975

Fdm. init.

VEDR. PRIORITERINC AF INST.LØSNINGER I 1992

Økonomi s
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de projekter, der er
godkendt igangsat på institutionsområdet, samt hvor mange budget
midler, der er anvendt af de 3 mio. kr. for 1992.
Der henvises til forvaltningens bilag udsendt med dagsordenen.
Oversigten medtages til brug for socialudvalgets endelige priori
tering af de projekter, som p.t. ikke er besluttet igangsat.
Herudover har forvaltningen udarbejdet en opgørelse over ventelisten
pr. 24.2.92, som udsendes sammen med dagsordenen.
SU har behandlet sagen den 03.03.92 . nr. 152.
Socialudvalget anmoder om, at der optages forhandling med
institutionerne om merindskrivning for en foreløbig periode på 1/2
år. Der gives personalemæssig kompensation.
Birgit Nielsen ønsker, at der skal gives pladsgaranti til forældre
der ønsker det.
Vedr. børnehaveklasserne i kommunens skoler:
Iflg. notat af 4/2 og 6/2 - 92 er der økonomiske konsekvenser af
udvidet mødetid og dermed ens mødetid kl. 8.00 vedr. børnehave
klasserne - foreløbig beregnet til min. kr. 148.400 og max
kr. 289.400.
Socialudvalget kan ikke anbefale, at evt. økonomiske konsekvenser
som anført afholdes af de 3 mio. kr. afsat til daginstitutionsom
rådet
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Pkt.nr: 109
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Sagsbehandler : PH

B.Ibnr. 3900
Sagsid/lbnr. 2978
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VEDr, DAGINSTITUTION PÅ KYNDBYVÆRKET

o

Økonomi:

'

Sagsfremstilling;
Forvaltningen har sammen med borgmester, kommunaldirektør, forvalt
ningschef for økonomi- og skatteforvaltningen, ført drøftelser med
Kyndbyværket angående husleje fastsættelsen for strandhøj 16 til 18.
I det oprindelige oplæg fra Kyndbyværket af 15 oktober 1991 udgjorde
huslejen følgende:
Husleje, incl en garage
Tillægshusleje (ombygningsomkostninger)
Husleje ialt
Varmebidrag

6.000 kr.
8,214 kr.
14.214 kr.

månedlig
månedlig
månedlig

1.347 kr.

månedlig

Tillægshuslejen er beregnet pågrundlag af ombygning
telses omkostninger på kr. 650.000.

og istandsæt

Forvaltningen har udbedt sig et specificeret overslag på de 650.000
kr., samt en fornyet vurdering af byggeomkostningerne, herunder om
der er forhold, som kan trækkes ud af byggeprojektet. Teknisk
forvaltning har gennemgået overslaget og har følgende bemærkninger.
Malerentreprisen på kr. 234.000 er for højt ansat, og vil formentlig
kunne nedsættes med 20 til 25 % det vil sige ca. 50.000 kr. Dette
har Kyndbyværkets arkitekt Leif Rambak bekræftet. Byggeprojektet er
revurderet, og der kan ikke reduceres yderligere udover de 50.000
kr. som allerede nævnt.
Tillægshuslejen vil således kunne nedsættes på grund af lavere
ombygningsomkostninger med ca. 500 til 600 kr. månedlig.
Med hensyn til spørgsmål om udtrædelse af lejemålet før de 10 år,
samt indfrielse af restsummen på byggeomkostningerne, har kommunen
fastholdt, at man ikke kan gå ind for dette begrundet i usikkerhe
den om underlaget for en institution i fremtiden. Kyndbyværket er
enig i, at Jægerspris kommune ikke skal betale for forrentning/afskrivning af ombygningen, såfremt grundlaget for institutionen ikke
er tilstede.
Kyndbyværkets bemærkning, som er nævnt i oplægget af 15 okt. 1991
punkt 3 (hvis særlige grunde taler herfor, skal kommunen indbetale
restværdien af ombygningsudgifterne) skal forstås således, at hvis
kommunen etablere en institution et andet sted ( eksempelvis i
Dalby) og kommunen selv ødelægger grundlaget for institutionen på
Kyndbyværket, er kommunen forpligtiget til at indfrie restgælden.
Der henvises iøvrigt til sagen referat fra mødet den 10 januar 92.
Herudover har Kyndbyværket på Jægerspris kommunes foranledning
fremsendt et specificeret overslag på basishuslejen, vedligeholde
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sesomkostningerne på de 6.000 kr. samt varmebidrag. Jaegerspris har
ved brev af 12 februar 1992 fremsendt bemærkninger til Kyndbyværket på de punkter man ikke er enig i omkring basishuslejen, ved
ligeholdelsesomkostninger og varmebidrag. Kyndbyværket er blevet
bedt om, at fremkomme med kommentar til dette inden socialudvalgs
mødet.
Sagens økonomiske del kan herefter opgøres som følger:
Drift.
Årlig
10 børnehavepladser a 45.400 kr. lig med
454.000 kr.
10 fleksible pladser a 45.400 kr. lig med
454.000 kr.
10 fritidshjemspladser a 34.300 kr. lig med
343.000 kr.
Ialt
1.261.000 kr.
Husleje
Varmebidrag
Udgifter ialt

ca.
ca.

159 - 170.000 kr.
14.000 kr.

(1.)

1.424.000 kr.

(2.)

1.435.000 kr.

Forældrebetaling
10 x 12 x 1.082 kr. lig med årlig indtægt på
10 x 12 x 950 kr. lig med
Indtægter ialt
Nettoudgifter

259.700 kr.
114.000 kr.
373.700 kr.

(1.)

1.050.300 kr.

(2.)

1.061.300 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at de 600-650.000 i
byggeomkostninger kan ikke afholdes inden for de afsatte 3. mio. på
daginstitutionsområdet. Derfor foreslås denne del indarbejdet i
huslejen.
Etableringsudgifter, inventar m.v.
30 x 5.000 kr. pr. barn excl. moms
legeplads- minimum
Etableringsudgifter ialt

150.000 kr.
25.000 kr.
175.000 kr.

Det skal bemærkes, at det er nødvendigt med en lokalplan for insti
tutionens placering på Kyndbyværket, som vil tage 5 til 6 måneder.
Institutionen kan tidligst igangsættes 1 okt. 1992, og når man tager
en byggeperiode på ca. 10 uger i betragtning. De daglige
driftsudgifter vil således tilsvarende for institutionen kunne
nedsættes til 3 måneders drift i 1992, som udgør brutto 356.000 kr.
minus forældre- betalingen på 93.500 kr., ialt nette 262.500 kr.
Skatte og økonomiforvaltningen udarbejder et notat med de
bemærkninger, der er til Kyndbyværkets seneste tilbud af 25/2 -92.
Disse bemærkninger vil foreligge til udv.mødet.
SU har behandlet sagen den 03.03.92 . nr. 153.
Skatte- og økonomiforvaltningen v/ Jan Kristiansen har givet en
mundtlig redegørelse.
Socialudvalget ønsker følgende ændringer i forhandlingen om evt.
huslejekontrakt med Kyndbybærket:
1. Indskud svarende til 3 mdrs husleje (basishusleje).
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2. Jægerspris kommune betaler ingen retableringsomkostninger.
3. Der skal i lejekontrakten ikke være pasus vedr. betaling af
restværdi.
4. En forudsætning for lejemålet er, at Kyndbyværket bliver moms
registreret vedr. lejemålet.
5. Ombygningsudgifterne er max. kr. 600,000
Socialudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der etableres 30
pladser på Kyndbyværket under forudsætning af, at ovennævnte 5
punkter godkendes af Kyndbyværket.
Socialudvalget indstiller, at der frigives driftsudgifter årligt
på kr. 1.421.400 - forældrebetaling kr. 373.700 svarende til net
to kr. 1.047.700. Ved igangsættelse pr. 1/10-92 er driftsudgiften
kr. 356.000 - forældrebetaling 93.500, netto kr. 262.500.
Socialudvalget accepterer et uopsigeligt lejemål på 10 år forudsat
ovennævnte 5 punkter godkendes.
BESLUTNING:

B øsv 'iroti .__ _

tilt
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Sagsbehandler : PH

B.Ibnr• 3899
Sagsid/lbnr. 2977

Fdm. init.

VEDR. FEMHØJ FRITIDSCENTER, INDR. AF BØRNEHAVEPL.

___________________________ $ _ L L _____________________
Økonomi;
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har undersøgt hvilke omkostninger, der er forbundet
med udflytning af Femhøj jobværksted til den gamle brandstation.
Der henvises til særskilt sag nr.
og oplæg fra beskæftigelses
konsulenten. Herudover har forvaltningen bedt teknisk forvaltning
om, at fremkomme med et økonomisk overslag på de byggeomkostninger,
der er forbundet med indretning af 30 børnehavepladser i jobværk
stedets bygninger. Dette overslag vil foreligge til socialudvalgs
mødet .
Med hensyn til udgifter ved etablering af 30 børnehavepladser kan
disse opgøres som følger:
Drift

årligt

30 børnehavepladser af 45.400 kr. lig med 1.362.000 kr.
Forældrebetaling
30 x 12 x 1.082 kr. =

389.520 k r .

Nettoudgiften

972.480 k r .

Ombygning (overslag)
+ 20% i omk.

450.000 k r .
90.000 k r .
540.000 k r .

Trådhegn, omkring legeplads
Fliser mv.
Belysning af adgangsforhold
Indretning af legeplads
Inventar 5.000,- pr, barn,

19.000
12.000
8.000
100.000
150.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

829.999 k r .

Sluttelig bemærkes at indretningen af børnehave kræver lokalplan
jfr. lov om planlægning.
Omkring igangsætningstidspunktet har forvaltningen i samråd med
Allan Danielsen tidligst kunne pege på datoen 1 sep. 1992. Drifts
udgifterne vil således på grund af opstarts tidspunktet blive mindre^
for de 4 måneder opgøres til følgende:
Drift.
30 børnehavepladser af 4/12 af 45.400 kr. =
Forældrebetaling

454.000 kr.
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129.840 k r .
324.160 kr.

Denne sag indgår i socialudvalgets endelige prioritering af
institutionsløsninger, som skal igangsættes i 1992.
BU har behandlet sagen den 03.03.92 , nr. 155.
Der optages forhandling mellem socialdemokratiet og SF ang. mulig
hed for etablering af institutionspladser på Femhøj allerede i
1992.
Venstre og konservative kan anbefale etableringen, såfremt det kan
afholdes indenfor de afsatte 3 mio. kr.
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Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 4015
Sagsid/lbnr. 3097
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INDRETNING AF JOBVÆRKSTED PÅ DEN GL. BRANDSTATION

Økonomi: 32.000
Sagsfremstilling:
I forbindelse med planlægning af daginstitutionsområdet er det en
mulighed at inddrage pavillonen på Femhøj Fritidscenter til
daginstitution. På baggrund af dette og nogle problemer med
biltrafik til og fra Jobværkstedet til den gi. brandstation på
Birkeallé. Denne bygning vil uden væsentlige indvendige ændringer
umiddelbart kunne bruges til værksted.
Jobværkstedet er en arbejdsplads for 7-14 personer. På værkstedet
arbejdes der med mindre produktioner i træ og små maleropgaver,
hvorfor det er nødvendigt at etablere et rum med udluftning til
dette arbejde, som dog fortrinsvis foregår med maling på vandbase.
En stor del af jobværkstedets arbejde udføres ude på kommunens
institutioner. Dvs. der er normalt kun 3-4 personer hjemme på
værkstedet om dagen.
Arbejdstiden er fra kl. 7.00 - 16.00 mandag - torsdag
7.00 - 12.00 fredag
Beskæftigelsesafdelingen har forespurgt teknisk udvalg, hvorledes
man fra teknisk udvalgs side vil se på vil se på en flytning af
jobværkstedet ind på den gamle brandstation.
Hvilke hensyn skal der tages til evt. tidligere udarbejdede
lokalplaner? - og skal der tages de samme hensyn, hvis
indflytningen, som her, kun er midlertidig ? - der tages
udgangspunkt i at kommunen på et senere tidspunkt vil udbygge
parkeringsarealerne omkring biblioteket. Teknisk udvalg afholder
møde d. 27/2-92, og deres benærkningei' hertil vil ligge til
socialudvalgsmødet.
Fra jobværkstedet har forvaltningen modtaget et økonomiskoverslag på
indretning af gi. brandstation, som beløber sig til 32.000 kr. exl.
moms.
SU har behandlet saaen den 03.03.92 , nr. 156.
Socialdemokratiet og SF optager forhandling om muligheden for at
afholde udgiften i 1992.
Venstre og konservative kan anbefale indretningen, såfremt det kan
afholdes indenfor de afsatte 3 mio. kr.
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Sagsid/lbnr. 3083

VEDR. OPNORMERING AF SVANHOLM

_______ ____ oy/if
Økonomi: 81.700,Sagsfremstilling:
Med henvisning til den mellem kommunen og Svanholm indgåede
samarbejdsaftale, ansøger Svanholm om, at dagplejen opnormeres fra
1/1 til 30/6-92.
I det første halvår af 1992 vil der være 32 børn til og med 4.
klasse (excl. dagplejernes egne børn) heraf er 12 skolesøgende.
Ifølge samarbejdsaftalen er der normeret 24 pladser, hvilket
indebærer, at 8 af vores børn ikke kan passes indenfor normeringen.
Og da der er ventelister på kommunens fritidshjem, er der så vidt vi
kan se ingen mulighed for pasning på kommunens institutioner.
Svanholm er bekendt med, at der er afsat 3 mio. kr. til afhjælpning
af ventelister på daginstitutioner/dagpleje i kommunen. Efter
Svanholms synspunkt, ville en opnormering af dagplejen på Svanholm
rent faktisk betyde en nedbringelse af ventelisterne, ud fra den
betragtning, at de 8 børn der ikke er normering til på Svanholm må
være ligestillet kommunens øvrige ventelistebørn.
Fællesforvaltningen 18.02.92
Fra Svanholm er det efter børnelisten over børnene oplyst, at der er
35 børn på Svanholm, som fordeler sig med 21 i alderen 0 - 6 år, 9 i
alderen 7 - 10 år, og 5 over 10 år.
De sidste 5 børn er således på vej til at blive klubbørn, medens 3
af de 7 - 10 årige vil blive passet ud af de 24 pladser og de sidste
6 i denne gruppe er der ikke pasning til i normeringen.
Udgifter til opvarmning af Svanholm
med de 8 pladser udgør:
og
netto

210.000 kr. i udgifter
128.300 kr. i indtægter
81.700 k r .

Dagplejen kan ikke anbefale en opnormering
SU har behandlet sagen den 03.03.92 , nr. 157.
Afslag med den begrundelse, at der ikke kan afsættes kr. 81.700 i
budget 1992. Sagen genoptages i budgetforhandlingerne for 1993.
BESLUTNING:

•

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
09.03.92

Side
49
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Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 3898

Sagsid/lbnr. 2976

Fdm. init.

VEDR. FEMHØJ FRITIDSCENTER, KLA""3. AF STILLINGER

Q

________________________________________ ^

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har afholdt en forhandling med pædagogisk fagforening,
idet femhøj fritidscenter udbygges med 28 fritidshjemspladser. I
forhandlingen blev der dels drøftet indretning af fritidshjemmet, og
del klassificering af ledere, stedfortrædere og afdelingslederstil
ling på fritidshjemmet.
Men hensyn til indretning af fritidshjemmet i nedlagt lejlighed
havde pædagogisk fagforening ingen bemærkninger, når blot kommunen
som lovet inddrog sikkerhedsudvalget i ombygningsplanerne.
Herudover enedes parterne om, at de berørte stillinger klassificeres
efter overenskomsten som følger:
Lederstilling (215 point) K 27
Stedfortræder

(168,3 point) K 18

Afdelingsleder fritidshjem (u 79 point) K 16
For lederstillingen er det fortsat aftalt, at udlånsfunktionen udgøL
40 point ved udregning af lønindplaceringen. Lederstillingen er pt.
klassificeret i K 25 ( skalatrin 30,32,34,36), og med klassificering
i K 27 (skalatrin 33,35,37,39), vil lønstigningen maksimalt på sluttrinet udgøre (238.071 kr.- 227.191 kr.= 10.880 kr. på årsbasis).
For stedfortræderstillingen vil der ikke være tale om nogen lønstig
ning, idet stillingen pt. er lønindplaceret i K 18.
Afdelingslederstillingen lønindplaceres i K 16 (skalatrin 21,22,23,
24,25) og vil på starttrin udgøre 15.163,69 kr. månedlig/181.963 kr.
årlig og på sluttrin 16.066,34 månedlig/192.796 kr. årlig.
For samtlige stillinger er klassificeringen indregnet i det
godkendte budget for udvidelsen af centret.
Fællesforvaltningen d. 17 feb. 1992.
Forvaltningen indstiller, at leder,stedfortræder og afdelingsleder
stilling klassificeres i overensstemmelse med forhandlingsresultatetet med pædagogisk fagforening.
SU har behandlet sagen den 03.03.92 , nr. 158. r. i
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TILLÆGSBEVILLING
0
Økonomi: 69.131,50 kr.
Sagsfremstilling;
Ungdomsskolen ansøger i skrivelse af 28.01.92 om en tillægsbevilling
på 69.131,50 kr.
Redegørelsen for budgetoverskridelsen medsendes som bilag til KU's
medlemmer.
Skoleafdelingen, den 31.01.92.
Inden sagens behanding i KU oversendes den til udtalelse i økonomi
afdelingen.
Skoleafdelingen, den 03.02.92.
økonomichef Jan Kristiansen oplyser, at bemærkninger/udtalelse fra
forvaltningen vil foreligge til KU's møde.
KU har behandlet sagen den 26.02.92 , nr. 304.
Kulturelt Udvalg anbefaler, at Ungdomsskolen selv skal dække over
forbruget i 1991.
Dette overskrider 5% grænsen jvf. decentraliseringsreglerne for
overførsel af underskud fra et budgetår til et andet.
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VENSKABSBYBESØG - 5.KL. SOLBAKKESKOLEN

___________

if y ________

Økonomi: 7.350,00 kr.
Sagsfremstilling:
Klasselærer Karin Melloul, 5.A, Solbakkeskolen fremsender ansøgning
om tilskud til klassens besøg i maj 92 til Vetlanda.
Skoleafdelingen, den 30.01.92.
Telefonisk henvendelse til Solbakkeskolen, hvor de anmodes om at
komme med et forventet budget for turen, og hvilken beløbsstørrelse
ansøgningen skal lyde på.
I budgetåret 1991 var der under fællesudgifter til skolevæsenet af
sat 15.000,-kr. venskabsbybesøg. I 1992 er der ikke afsat midler til
dette under fællesudgifter.
Det skal oplyses, at skolerne er blevet opfordret til at arbejde for
udveksling med Jægerspris Kommunes venskabsbyer.
Skoleafdelingen, den 05.02.92.
Modtaget bilag til ansøgningen.
Samlede udgifter beløber sig til 7.350,00 kr., hvilket skolen søger
om at få dækket fra kontoen til venskabsbysamarbejde.
Skoleinspektør Jørgen Larsen anbefaler på det varmeste, at 5.kl. får
tilskud - og derved mulighed for at gennemføre turen, der gennem de
sidste par år har været arbejdet på ved brevveksling mellem de to
skolers 5. kl.
Oversendes til Økonomisk Forvaltning til udtalelse inden behandling
i Kulturelt Udvalg.
Økonomi- og skatteforvaltningen, den 12.02.92.
Budget ialt 62.000,-kr.
Der er p.t. disponeret over 33.000,-kr.
Der foreligger, forinden nærværende sag, endvidere en ansøgning på
ca. 4.000,-kr.
KU har behandlet sagen den 26.02.92 , nr. 295.
Kulturelt Udvalg anbefaler overfor økonomiudvalget, at der bevil
ges et tilskud på 5.000,-kr. i lighed med tidligere år.
BESLUTNING:
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INDKVARTERING I.F.M. BESØG FRA LUNNER

Fdm. init

(ful

Økonomi: 4.000,-kr.
Sagsfremstilling:
Dalby Skytte-, gymnastik- og idrætsforening ansøger i skrivelse af
09.02.92 om indkvartering i Jægersprislejren samt betaling for op
holdet - i lighed med tidligere år - i forbindelse med besøg fra
venskabsbyen Lunner.
Indkvarteringen vil beløbe sig til ca. 4.000,-kr. - der er tale om 6
overnatninger.
Deltagerne betaler selv bespisning.
Budget ialt 62.000,-kr.
Der er disponeret over ca. 33.500,-kr. (25.000,-kr. til Polen samt
8.500,-kr. til indkvartering for 3 idræts/fodboldforeninger fra
h.h.v. Vetlanda og Lunner.)
Jan Kristiansen, Økonomi- og skatteforv. har ingen yderligere be
mærkninger.
KU har béhandlet sagen den 26.02.92 , nr. 296.
Kulturelt Udvalg anbefaler ansøgning på 4.000,-kr.
Oversendes til økonomiudvalget.
Det meddeles foreningerne, at midlerne for 1992 er opbrugt.
Kulturelt Udvalg vil udarbejde retningslinier for evt. tilskudsmu
ligheder vedr. 1993.
BESLUTNING:
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BESØG I JÆJERSPRIS AF LANDSBRO IF, VETLANDA

4)0
Økonomi:
Sagsfremstilling;
IF Landsbro skriver til Jægerspris Kommune i oktober 1991 og medde
ler, at man i april 1992 vil komme til kommunen med herre og dame
fodboldhold.
Der er i forvaltningen sket en fejl, idet man har overset anmodning
en og ikke taget den med i beregningerne for de planer, som alleredr
er i gang med Vetlanda, m.fl.
Forvaltningen forhandler med Jægerspris IF og Dalby IF om de kan ha
ve flere gæster i april end allerede planlagt.
Der vil til mødet fremkomme yderligere oplysninger til sagen.
KU har behandlet sagen den 26.02.92 , nr. 297.
Kulturelt Udvalg anbefaler, at der bevilges overnatningsudgifter.
Udgiften opgøres inden ansøgningen videresendes til økonomiudvalg
et.
Fællesforvaltningen, den 03.03.92.
1)

2)

Herre senior ca. 25 stk.
3 overnatninger (5/4-8/4-92) på 16 sengs stuer
24 kr. x 25 x 3 =

1.800,- kr.

Damer - piger ca. 28 stk.
3 overnatninger (12/4-15/4-92) på 16 sengs stuer
24 kr. x 25 x 3 =

2.016,- kr

Ialt;

3.816,- kr.

BESLUTNING;
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ANDRE KULTURELLE AKTIVITETER

c()Q
Økonomi;

51.700 kr.

Sagsfremstilling:
Ansøgning om forbrug af overførte midler fra 1991 til 1992 vedr.
kontoen:
Andre kulturelle aktiviteter.
Der er overført kr. 51.700 fra 1991 til 1992. Økonomiudvalget
besluttede, at der konkret skulle tages stilling til formålet ved
beløbets frigivelse.
Kulturelt udvalg ansøger om at kr. 51.700 frigives til kulturakti
viteterne i forbindelse med den kommende kulturplanlægning.
Udgifterne til:
Kulturaktiviteterne i dec. måned,
Jægersprisaftenen d. 15/1-92 og Jægersprisdagen d. 1/2-92 blev kr.
42.828,- herfra skal trækkes mindre indtægter fra slag fra traktør
stederne (disse er ikke afregnet og specificeret).
Udover de anførte kr. 42.828,- har kulturelt udvalg besluttet at
holde en kulturdag d. 21/3-92, hvor de personer der stillede forslag
til fremtidige kulturelle aktiviteter, inviteres sammen med repræ
sentanter fra foreningerne samt byrådet. Denne kulturdag vil koste
ca. kr. 7.000,-.
Økonomi- og skatteforvaltningen d. 28/2-92.
Forvaltningschef Jan Kristiansen har ingen bemærkninger.
BESLUTNING:
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REGNSKAB 1991 - BIBLIOTEKET

økonomi: 44.000,-kr.
Sagsfremstilling:
Økonomi- og skatteforvaltningen, den 13.02.92.
Bibliotekets regnskab for 1991 udviser en mindreudgift excl. tilskud
fra Staten på 73.258,-kr.
Beløbet fremkommer således:
Lønudgifter
Vedligeholdelsesplan
Alm. drift

- merudgift
- mindreudgift
- mindreudgift

- 33.471,-kr.
29.146,-kr.
77.583,- k r .
73.258.-kr.

I forbindelse med at forvaltningen, i samarbejde med ledende biblio
tekar Elsebeth Kristensen, gennemgår regnskabet, konstateres det, at
biblioteket er af den opfattelse, at samtlige regnskabstal og bud
gettal, med undtagelse af løn, er incl. moms.
Elsebeth Kristensen var derfor af den opfattelse, at regnskabet for
1991 var overskredet.
Forvaltningen gør opmærksom på dette, fordi Elsebeth Kristensen ved
budgetlægningen for 1991 og 1992 ansøgte om, og fik bevilget en ud
videlse af bibliotekets ramme med h.h.v. 150.000,-kr. og 94.000,-kr,
eller ialt 244.000,-kr.
Disse bevillinger var af ovenfor nævnte årsag beregnet incl. moms.
Den korrekte udvidelse burde have været på ialt 200.000,-kr. eller
44.000, -kr. mindre end bevilget.
Indstilling:
Der skal tages stilling til om beløbet på 44.000,-kr. skal tilbage
føres kassebeholdningen eller om beløbet forsat skal indgå i biblio
tekets nettoramme.
KU har behandlet sagen den 26.02.92 , nr. 303.
Det anbefales, at det anførte beløb på 44.000,-kr. tilbageføres
kassebeholdningen.
Svend Erik Isakson og Ole Find Jensen anbefaler, at beløbet på
44.000, -kr. skal indgå i bibliotekets nettoramme.
BESLUTNING:
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KON8TTLFNT FOR SKOLE- OG DAGSINSTITUTIONSOMRÅDET

økonomi:
Sagsfremstilling;

Jr. n r.!-—*
Besvaret:.

Ved fastlæggelsen af den indre struktur i fællesforvaltningen for
skole-, kultur-, social- og sundhedsområdet, blev det aftalt at der
udarbejdes en stillingsbeskrivelse for en konsulent for skole- og
daginstitutionsområdet.
Leder og medarbejderrepræsentanter for de to områder er blevet enige
om, at vedlagte stillingsbeskrivelse (bilag 1) vil opfylde de krav,
områderne har til denne stilling.
Økonomi;
På skoleområdet - konto 3 - er der i 1992 afsat en lønsum til
konsulent med kr. 171.000 , i 1993 kr. 181.000.
Årsagen til at der er afsat mindre i 1992 er, at der ydes en time
reduktion til konsulenter for erhvervs- og uddannelsesområdet.
På vedlagte notat (bilag 2) har forvaltningen opgjort de lønsummer
der er nødvendige - afhængig af hvilken uddannelsesmæssige baggrund
konsulenten har.
Ansættelse af konsulent:
Forvaltningschefen anmoder om, at få en maks. ramme på kr. 300.000
årligt, til ansættelse af en konsulent.
Da der som ovenfor anført er afsat kr. 171.000 på konto 3, anmodes
der om en tillægsbevilling på kr. 129,000 til normering af en
konsulentstilling vedr. 1993 og fremover.
Da ansættelsen tidligst kan ske pr. 1. maj 1992 forventes lønudgif
ten at kunne holdes indenfor indeværende års lønramme. Der vil være
brug for udvidelse af lønrammen for budgetåret 1993 og fremover.
Ansættelse af konsulenten skal iflg. ansættelseskompetencereglerne
afgøres af økonomiudvalget. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg.
Forvaltningschefen foreslår, at udvalget sammensættes således:
1 medlem fra økonomiudvalget
Ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen
Afd. leder Peer Huniche
1 repræsentant fra daginst. området
1 repræsentant fra skoleområdet
Forvaltningschef Bente Dall
BESLUTNING:
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FORDELING AF TILSKUD I HENHOLD TIL FOLKEOPL.LOVEN

økonomi;
Sagsfremstilling:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af midler
indenfor lovens områder.
Fritidsafd. den 20.2.92.
Forvaltningen fremsender forslag til fordeling af folkeoplysningsudvalgets midler.
Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 260292 . nr. 107.
Forslag til budgetfordeling anbefales for byrådet. Man ansøger
samtidig om, at der kan blive overførelsesadgang for hovedområde
1+2 samt 5 % puljen.

Jr. nr.’.
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Sagsid/lbnr. 2188

KOMPETANCEFORDELING.

o
t h y / '/f

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen fremsendes forslag til kompetancefordeling.
Folkeoplysningsudvalget skal udtale sig om kompetancefordelingen
inden den vedtages af byrådet.
Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 150591 , nr. 45.
Punktet genoptages næste møde.
Kultur- og Socialforvaltningen den 28.1.92.
Fortvaltningen fremsender nyt forslag til kompetancefordelingen.
Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 260292 . nr. 105.
Kompetancefordelingsplanen kan anbefales for byrådet.
BESLUTNING:
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EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER

____________ ify)V__ ^/fy
Økonomi:
Sagsfremstilling:
1. KOMMUNERNES LANDSFORENING:
Nr. 2030

Regulering af lønninger pr. 1. april 1992.

Nr. 1006

Sammenslutningen af Sociale Udvalgs fremtidige orga
nisation .

2. Personalet ved kommunens materielgård spørger i skr. af 6. fe
bruar, om kommunen har planer om at privatisere arbejdsopga
verne ved materielgården.
Herunder spørgsmål om deltidsansættelse.
Henvendelsen er besvaret administrativt - jfr. vedlagte kopi.
3. Referat fra chefmøde d. 20/2-1992.
BESLUTNING:
/ < /
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Sagsid/lbnr. 1361

MEDDELELSER FRA;

Økonomi:
Sagsfremstilling;
a . Formanden
b. Øvrige medlemmer
c . Kommunaldirektør
BESLUTNING:
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Tillægsdagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
den 09.03.92
, kl. 14.30, udvalgsværelse nr.II

DELTAGERE:

MØDET HÆVET KL.

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 128

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 128 VEDR. FEMHØJ FRITIDSCENTER

til

128

incl.
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, ^

______ :__________ b y // ____
Økonomi;
Sagsfremstilling;
Byrådet har godkendt, at der etableres 28 fritidshjemspladser på
Femhøj. Der er frigivet 300.000 kr. til projektet, heraf 175.000 kr.
til ombygningsomkostninger og 125.000 kr. til etableringsomkost
ninger.
Fra teknisk forvaltning har man indhentet tilbud fra de lokale
håndværkere. Det er økonomiudvalget der har godkendt at projektet
ikke skal udliciteres.
Tilbuddet fra håndværkerne udgør en samlet pris på kr. 456.000 kr.
incl. moms. Tilbuddet medsendes dagsordenen.
Byggeprojektet kan således ikke afholdes indenfor rammen, hvorfor
der søges om en tillægsbevilling på kr. 281.000.
ØK har behandlet sagen den 10.02.92 . nr. 83.
Økonomiudvalget godkender, at der indhentes et underhåndsbud.
3 af økononomiudvalgets medlemmer godkender at socialudvalgsfor
manden og borgmesteren bemyndiges til at vurdere og igangsætte det
billigst mulige projekt.
V kan ikke godkende, at der gives en bemyndigelse.
Faellesforvaltningen d. 5/3-92.
Fra teknisk forvaltning er der indhentet et underhåndsbud, som har
været forelagt borgmesteren og socialudv. formanden på et møde d. 4.
marts d.å. Borgmesteren og socialudv.f. har godkendt det billigst
mulige projekt, som beløber sig til 300.000 kr. i ombygningsomkost
ninger.
Samtidig har forvaltningen forelagt institutionens oplæg til etable
ringsomkostninger. Det skal nævnes, at der i etableringsomk. var be
regnet 5.000 kr. pr. barn, d.v.s. 140.000 kr. for de 28 pladser, og
dette er fejlagtigt fra starten opgjort til de 125.000 kr. Endvidere
var der ikke i det oprindelige byggeprojekt taget stilling til for
svarlig indhegning samt legeplads til fritidshjemsbørn.
Borgmester og socialudv.f. kan godkende de 140.000 i etableringsom
kostninger, samt anbefaler 56.000 kr. til øvrige udgifter, som dæk
ker etablering af legeplads, garderober, indhegning og telefon.
Der skal således ud fra dette frigives 125.000 kr. ekstra til bygge
omkostninger udover det allerede godkendte beløb på 175.000 kr.,
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ialt 300.000 kr.
Til etableringsomkostninger er der frigivet 125.000 kr. , hvortil der
skal frigives yderligere 70.000 kr., ialt 196.000 kr.
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