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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

\

Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde
fredag, den 6. juni 1980,.kl. 9.30

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II

,

med følgende
D A G S O R D E N :

1.

/i

Regnskab for 1979
Resultatet af regnskabet for 1979 foreligger nu
og viser i hovedtræk følgendes
A Driftvirksomhed
00
01
02
03
05

06

Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger ... kr.
Forsyningsvirksomheder .. h
u
Vejvæsen o...,........«..
Undervisning og kultur ,. tt
ti
Social- og sundhedsvæsen.
tt
Administration og planl..
Drift lalb o«.«. ..oo.*, ©o kr.

-

1 .1 0 9 .5 5 3

*

3o2.192
2 .918.970

19 . 857.608
1 5 .6 1 2 .4 1 7
9 .1 1 4 .7 8 7

0

4 6 . o 9 2 o37

B Anlægsvirksomhed
oo
02
03
05
06

Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger .
Vejvæsen ..,o.....?...,..
Undervisning og kultur
Social- og sundhedsvæsen.
Administration og planl..
Anlæg ialb

:r

0

0

3 .o4 4 «oo9

609,615
14 . 688.373

tv
tt

2 .1 1 4 .9 4 0

___1.278.2o4

kr.

21.735.140

G Ren ter
o7

Renter

0-1 9 O

O

O O <7 O O O O J O O O O O.

kr0

*

4 .918.872

kr.

-f- 2.181.553

D Finansforskydninger
08

Finansforskydninger ....

E Afdrag og lånoptagelse
08

Afdrag og lånoptagelse .» kr.

Ialt A+B+C+D+E •
08 Finansiering

kr.
n

*

1 .230.117

59.496.634
il_5s.496.634
0
fortsættes

<

'

) M

.

fortsat.
Totalregnskabets udgifter og
indtægter balancerer med .... kr.

124.121.456

Der søges om godkendelse af regnskabet med be
mærkninger.
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Budgetforslag 1981 samt overslagsar 1982 til 84
Efter endt udvaJgsbehandling fremsendes samlet
forslag til økonomiudvalgets behandling.
Talmateriale og bemærkninger fremgår af bilag,
der udleveres på mødet.,

Vedr, renovationskørslen 198o
Sidste tønning af renovation slutter før
sidste weekend i september, hvilket må
bevirke en del utilfredshed fra sommer
huse j e m e s side.
Der forespørges derfor, om man kan u d 
betale for en yderligere tømning, hvilket
betyder
sommerdagrenovation ca. kr.

13.000

natrenovation

ca. kr.

11.000

ca. kr.

24.000

Teknisk udvalg den 5*6.8o: Ovenstående
anbefales.

4^
Vedr« køb af arealer til erhvervsformål, lokalplan
nr, 1 8 ,
Advokat Leif Erlandsen fremsender udkast til skøder
vedr«:
a, Køb af arealer af
Iflg. skr. af 3o /4"8 o meadelei
intet har at erindre imod udkastet«

b, Køb af arealer af

) ØKONOMIUDVALGET 12.5,80 i
A d ,a , Godkendes,
Ad.b. Godkendes.
BYRÅDET 20.5.80:

fortsættes

a + b godkendes.

, at han

fortsat:o. Vedr. beplantningsbælters
( Lokalplanens ordlyd må følges, idet man der
forudsætter, af beplantningsbælter etableres af
ko inunen, men rnå formentlig vedligeholdes af
on evt. grundejerforening«)
f. vedr. tilkørselsvej udbeder man sig bekræftelse
/• ^ 4

& UI.
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på, at den nu etablerede overkørsel, også efter
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etablering af den planlagte tilkørselsvej til
udstykningen kan bobeholdes.
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Vedr. Kulhuskroen.

A

7
Iflg« aftale fremsender Adv. Leif Erlandsen for
slag til en ny ( moderniseret ) kontrakt vedr.
lejemålet af grunden hvorpå Kulhuskroen er op
ført.
Økonomiudvalget anmodes om en udtalelse, om hvor
vidt udkastet kan godkendes0
Kommunaldirektøren mener at specielt § 4 vedr.
campingplads bør slettes.
ØKONOMIUDVALGET 11.12.78: Kontraktudkast anbefa
les - dog skal § 4 udgå,
BYRÅDET 19.12.78s, Ø.udv. indst, godkendes.
ØKONOMIUDVALGET, den 9« april 1979:
Skr. af 3o/3 1979 fra Adv. Leif Erlandsen vedr.
bj«S
indsigelse fra Elva Carlsen vedr. § 6 stk 2 i for
pagtningskontrakten

xy 7 —

ØKONOMIUDVALGET 9.4.79: Man foreslår at (§ 62 ) eller § 7 ..ændres, således at afgiften kan forhand
les påny pr. 1.1.1983.
BYRÅDET 17.4.79: Ø.udv. indst, godkendes.
økonomiudvalgets møde den 6. juni 198o

•

Adv. Leif Erlandsen fremsender skr. vedr. den igan^
værende revision af kontrakten. Da kreditforeningel
ikke vil gå ind på at ændre sine krav i den nye koi
trakt foreslår Erlandsen, at man bibeholder den
gamle kontrakt med de enkelte redaktionelle ændrin-.
ger,
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Æ.

Dansk Byplanlaboratorium.
Ansøgning om tilskud til Byplanlaboratoriets
virksomhed i 198o, og hvori man ansøger om 8,2
øre pr. indbygger.

i,

31.5.1979:
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at der
ikke ydes tilskud.
ØKONOMIUDVALGET 8.6.79:

T.U. indst, godkendes.

i2.>5.198o:
Ansøgning om tilskud til Byplanlaboratoriets
virksomhed i 1981, og hvori man ansøger om 8,8 øre
pro indbygger.

3.,6.198o s
Teknisk udvalg fremsender sagen til øK-udvalget,
idet man ikke kan anbefale det ansøgte.
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Tf.

Vedr.: køb af grukedel.
Byrådsmedlem Eigil Frederiksen forespørger om
mulighed for køb af ældre grukedel, der er pla
ceret i kælder, hvor der nu indrettes skolepas
ningsordning.

12.
Dansk Camping Union fremsender driftsregnskab 1979 vedr. Kulhuse Camping.
Regnskabet udviser et overskud på kr.
72.464,92, der jfr. lejekontrakten skal
fordeles mellem ejer og lejer med kr.
36.232,46 til hver.
Regnskabet er revideret og godkendt af
D C U ’s revisor. M. Bagger-Hansen.
NB: Der vedlægges en kopi af regnskabet til
udvalgsmedlemmerne.
Kulturelt udvalg den 2/6-80:
Fremsendes til økonomiudvalget med anbefa
ling for, at kommunens andel i overskuddet
investeres i campingpladsen i samråd med
Dansk Camping Union.
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K.o.

I

Hastighedsbegrænsende foranstaltninger på "ringve.ienM mellem Møllegårdskolen og Sogneskolen.
fø . c,

På grund af vejen særlige karakter må der anven
des en kombination mellem opholds- og legeområde
samt stillevej.
Det forslås, der anvendes blomsterkasser som ha
stighedsbegrænsende foranstaltning og følgende
betragtninger må antages:
1, skolebussen er dimensionerende for blomsterkassernes udformning, størrelse og indbyrdes
afstand,
2, eleverne, primært de mindste, er bestemmende
for kasserne totale højde,
kasserne må ikke være så lave, at de bliver
til gene for snerydningen,
ad. 1: min. vejbredde skal være 2,8 m og afstan
den mellem kasserne må ikke være under 15
m og ikke over 25 m for stadig at besidde
en hastighedsbegrænsende virkning. Afstan
den kan f.eks. fastslås ved en prøvekør
sel med bussen.
ad. 2: kassernes højde skal være\0,5 m,
hvortil kommer en beplantning, der ikke
må overstige yderligere o,5 1 .
ad, 5* kassernes højde på o,5 m er utilstrække
lig, når der ryddes sne, samt efter kraf
tige snefald. Det foreslås derfor, at de
yderste hjørnestolper gøres l,o m høje
og males hvide eller påsættes reflekser,
evi. begge dele.
Der foreslås blomsterkasser 1,5 m x 1,5 m x o,5 m
Tiied l,o m høje hjørnestolper mod kørebanen. _D e r '
isættes de nævnte hj ø m e s t o l p e r reflekser.

•verslag: 26 stk brøndringe
kr. 11.238,“
+ moms ..... .
2.275,7C
hvid farve og bepl
antning ca. ......
7.500,ialt

kr, 21.ol3,7C

under forudsætning af, at materielgårdens
manskab kanudføre opsætningen m.v.
Politimyndighedens godkendelse skal indhen
tes .
.'Kulturelt udvalg den 28/4-80:
'Politiet ansøges om godkendelse og når den
(foreligger fremsendes sagen til økonomiud
v a l g e t med ansøgning om, at udgiften afhol■des over skolens anlægsbudget.
|Tilsendt politiet den 7. maj 1980.
fortsættes....
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fortsat.

Vedr. stillevej ved Møllegårdskolen.
Politiet den 13. maj 1980:
Politiet kan tiltræde det skitserede forsla
under forudsætning a f , at der ved indkørse
len til "ringvejen" opsættes oplysningstav
le E 53 ~ stillevej - og ved udkørsel oplys
ningstavle E 54 - stillevej ophører.
Derudover må det være en forudsætning, at
de opstillede forhindringer er vel belvste.
Kulturelt udvalg den 19. maj 1980:
Fremsendes med anbefaling til økonomiud
valget .
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Møllegårdskolen Blok A_>
Arkitekt Zander Olsen, Holbæk anmoder om drøftelse af tidsplan for Blok A.
Efter udbygningsplanen skal blok A kunne tages
i anvendelse efter sommerferien 19820
Skolebyggeudvalget den 17.1*198o
Ark« Zander Olsen fremlagde arbejdstidsplan for
blok A (l6<,1 *1980) der blev godkendt«
Skolebyggeudvalget den 21«2«198o
Arkitekt Zander Olsen, Holbæk gennemgår planløsning for .Blok A 0
Skolebyggeudvalget den 2102 0198o
Sagen tages op i Kulturelt udvalg m.,h«t« lokaleprogram«
Den 1 7 « 4 q 1 9 B o Ark. Zander Olsen, Holbæk fore
lægger nyt skitseoplæg til blok A, hvor antallet
af normalklasser reduceres til 6 og hvor talehørelæreren forbliver i sit nuværende område*
Skolebyggeudvalget den 17*401980
Ark. Zander Olsen forelagde ændret projekt til
blok A, Ændret forslag til Blok A med 7 normal
klasser fremsendes til skolebyggeudvalget den

22.5ol98o.
Skolebyggeudvalget den 22*5ol98o
Fremsendes med anbefaling til Kulturelt udvalg,
dog fjernes overbygning.
Endvidere anbefales ombygning af blok E (sommedferien 1982)
Ændrede tegninger, tidsplan samt økonomisk op
stilling fremsendes fra arkitekten*

Sekretariatet den 29. maj 1980:
Arkitektens forslag til dispositionsplan
og overslag, modtaget.
Kulturelt udvalg den 2/6-80:
Fremsendes med anbefaling til økonomiudv.

\

15.

Indkøb af sneslynqe til snerydninqssæson 198o/81
Det indstilles, at der til den kommende sneryd
ningssæson indkøbes 1 stk. sneslynge til sneryd
ning - fortrinsvis i byerne, så sneen kan læsses
samtidigt med rydning
pris incl, moms for sneslynge
påmonteret een af kommynens
traktorer kr. 46,455.
Der henstår på konto for maskiner til vinter
vedligeholdelse
kr. 1.527,7ø
Hest foreslås overført fra konto for glatførebekæmpelse - restbudget kr. 167.141,31.

14*5,19802
TEKNISK UDVALG/godkendt.
Sagen fremsendes dog til Øk-udvalget med henblik
på en godkendelse af kontooverførelsen.

16.

:'lolbakkeskolen meddeler i skrivelse fra de
21. aåril 1980, at lærer på prøve

,ian fastansættes pe. den 1. august 1980.
i, blev ansat på prøve den 1. aug. 1978
g har fuldt indfriet de forventninger,
koten stillede til ham.
Skoleinspektør Jørgen Larsen og skolenævne
anbefaler fastansættelse.
Skolekommissionen den 21/5-80;

Det indstilles med anbefaling, at lærer på
prøve
fastansættes pr, den 1. au*
1980.
Kulturelt udvalg den 2/6-80:
Fremsendes med anbefaling til økonomiudv.

Udtalelse i forbindelse med fast ansættelse som
lærer ved Jægerspris kommunale skolevæsen for
lærer I
undervisning bærer præg af, at
hun har let ved at inspirere og komme i kontakt
med eleverne, og den finder sted i en god atmos
fære ,
Fast ansættelse kan anbefales.
SKOLENÆVNET 13/5 80
Fremsendes med anbefaling.

Skolekommissionen den 21/5-80:
Det indstilles med anbefaling, at lærer p
prøve
fastansættes pr. den
1 , aug, j.y«o.
Kulturelt udvalg den 2/6-80:
Fremsendes med anbefaling til ØK-udv.

«( 2 a
20.

Udtalelse i forbindelse med fast ansættelse soa
lærer ved Jægerspris kommunale skolevæsen for
lærer
er en rolig og vel
afbalanceret lærer, hvis undervisning præ-ges af,
at eleverne inddrages i beslutninger og fastlæg
gelse af arbejdsprocesser.
Fast ansættelse kan anbefales.
SKOLENÆVNET 13/5 80

Fremsendes med anbefaling.

Skolekommissionen den 21/5-80:
Det indstilles med anbefaling, at lærer
på prøve
fastansættes pr- den 1. aug. 1980,
Kulturelt udvalg den 2/6-80:
Fremsendes med anbefaling til ØK-udv.

23.
A i

Forstander Erling Lorentzen, "Lindehuset",
Slotsgården, Jægerspris, foreslår i skr.
fra den 25. marts d.å., at klassen 2. S
overflyttes fra Skuldelev skole til Mølle
gårdskolen.

Forslaget begrundes med, at lærer
der pt. underviser i Skuldelev skoformentlig får ansættelse på Møllegård
j skolen fra aug. 1980.

j le,

2.

S har 2 elever, der begge er bosiddende
Eleverne ville få
en betydelig kortere skolevej og det vil
fortsat være muligt at opretholde den næ»:e kontakt, der er skabt mellem de 2 ele
ver og lærerne.

j i Jægerspris kommune.

Sekretariatet den 25/4-80:

Efter aftale mellem Leon Laursen, Poul Mad
Isen og Bjarne Nielsen er Skibby skolekomm.
jdUd. tilskrevet ang. foraridrehenvendelsen
g det er tilkendegivet, at Jægerspris kom
r sindet at efterkomme ønsket.
ekretariatet den 12. maj 1980.
Skibby kommune meddeler i skrivelse fra dei
■28. april d.å., at man intet har at indven*
ide mod overflytning af eleven
til Møllegårdskolen fra skoleåret 198(
81,

iMøllegårdskolen underrettet ved kopier.
Skolekommissionen den 21/5-80: Anbefales.
Skibby kommune spørges om
og det stillede spørgsmål om flytning af
klassen 2. S fra Skuldelev skole til Møllegårdskolen fra skoleåret 1980/81.
Sekretariatet den 27/5-80:
.Skolekommissionen i Skibby har ved en fejl
tagelse kun behandlet spørgsmålet om ele
ven
og ikke henvendelse om
overflytning af hele klassen (2 elever).
Der vil hurtigt foreligge et svar (positivl
Kulturelt udvalg den 2/6-80:
Det indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget, at omh. specialklasse overflyttes
til Møllegårdskolen fra skoleåret 80/81.
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Styringsgruppen fremsender forslag til læ
seplan for specialklasser.
Lærerråd, skolenævn og fælleslærerrådet
anbefaler forslaget.
Styringsgruppen anbefaler forslaget, idet
der gøres opmærksom på, at forslaget af
Møllegårdskolens lærerråd og skolenævn er
ønsket optaget til revision i løbet ‘af det
andet skoleår, læseplanen fungerer.
Skolekommissionen den 21/5-80: Anbefales.
Kulturelt udvalg den 2/6-80: Anbefales.

25.

(Mbygiiin^splariforslgtK for det sociale- og
visse sundheds‘mæssige omrSder for perioden
Med henblik på at samordne sektorplanlægnin
gen med den økonomiske planlægning har so
cialministeriet besluttet, at revisionen al
de sociale udbygningsplaner i fremtiden
først skal indsendes til socialstyrelsen
hvert år pro 1« oktober, således at kommu
nens sociale udbygningsplan kan forelægges
kommunalbestyrelsen til godkendelse samti
dig med kommunalbestyrelsens budgetbehand
lingo
Under hensyn til at den sociale udbygnings
plan skal søges indarbejdet i kommunepla
nens § 6 redegørelse anmodes om byrådets
foreløbige stillingtagen til udbygningspiar
forslaget«
.Bilag vedr« hovedlinierne i planen vedlæg
ges.
Ben samlede udbygningsplanredegørelse fore
lægges byrådet i august 198o samtidig med
1. behandlingen af budgettet.

Besættelse af opslået ledig stilling som
sagsbehandler i socialforvaltningens bi
standsgruppe pr* 1.6.198o med beskæftigel
se 32/ 4o timer ugl.
Ansøgningsfristen er udløbet pr. 28.5.198o
Der er indkommet følgende ansøgninger:
a.
b.

c.
do
e*

f.
g*
h.

SOCIALINSPEKTØREN indstiller
nr., 1
nr. 2

27.

Assistent
socialforvalt
ningen, meddeler i skrivelse af 3o.5.198o3
at han ønsker at opsige sin stilling til
fratrædelse pr. 31.8.198o.
Samtidig tilbagekaldes ansøgning om optag
else på DK II 198o/81.
er tjenestemandsansat.
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Vedr« hjemmehiælpsklubben:
Hjemmehjælperklubben ved Inga Nielsen an
søger i skrivelse af 12.5.198o om tilskud
til klubbens årlige skovtur, der finder
sted den 2„6ol98o.
Ifølge en fremsendt deltagerliste forven
tes 18 hjemmehjælpere at deltage0
SOCIALUDVALGET den 27.5.198o: Anbefales
tildelt 3o kr« pr. deltagende hjemmehjæl
per.

29.

Udstedelse af "frigørelsesattest"
Under henvisning til Kommunernes Landsforenings
cirkulæreskrivelse af 14.12.Yd nr« I08 L, kan
konrunen udstede en frigørelsesattest til skole
rengøringspersonale .
Attesten bevirker, at personalet over for fag
foreningen dokumenterer, at de er til rådighed
for arbejdsmarkedet og skal tiltræde anvist
arbejde i et omfang til maksimalt 3o ugentlige
timer.
Attesten har for kommunen følgende retsvisninger:
a rengøringsass. er forpligtiget til at overtage
anvist arvejde.
b kommunen er forpligtiget til at tåle, at ren
gøringsass. er berettiget og forpligtiget til at
fratræde sin beskæftigelse ved kommunen uden
varsel - ved anvist arbejde,
c.ansættelsesforholdet til kommunen består,
således at rengøringsass. er berettiget og
forpligtiget til at genoptage arbejde ved
kommunen, ønsker kommunen, efter anvist arbejde
i ikke-kommunalt regie, at opsige ansættelses
forholdet, skod. opsigelsen jfr. rengørings
assistentoverenskomstens § 11 respekteres.

V
30 .

tf Ou .

Vedr, jobtilbud til langtidsledig:
Blandt de langtidsledige, der skal have
jobtilbud i juli kvartal 198o, er der en
langtidsledig jurist.
Man anmoder om økonomiudvalgets stilling
til om man skal søge at oprette et jobtil
bud til pågældende indenfor rådhusets ram
mer.
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31.

1, Uddybende regler for Jægerspris kommune i hen
hold til registerforskrifternes kapitel 3*
2, Instruks vedrørende godkendelse af terminalope
ratører i Jægerspris kommune«
3, Instruks for omgang med og udskiftning af auto
risationskoder vedrørende brugen af terminaler*

32. dfioi-

kfverne på Rådhuset«
grund af manglende plads bl* a. i social- og
vndhedsvæsenets arkiv har man forsøgt at anskaffe
.sstra reoler ( reoler der kører på standartskin!•<*??) disse reoler kan ikke anskkffes mere, idet de
er gået ud af produktion,
.an foreslår derfor, at flytte 2 dobbelt reoler fra
oknisk forvaltning arkiv til socialvæsenets arkiv,
I

og i stedet anskaffe reolsæt uden skinner til tek
nisk forvaltning, hvorved kan spares ca, 7*ooo,-

dgiften til anskaffelse af løst enkeltstående reier vil andrage ca. 9*ooo.- kr. ( 3 reclsæt).

33. (J.'tfcL.OAÅ'V^
-'lygtning - 81
Dansk flygtningehjælp fremsender skr« vedr. evt.
dannelse af en lokalkomite, og beder om at man
udpeger en person til at forestå dette arbejde.

