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Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
mandag, d. 11.12.89 kl. 09.00 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE:

Poul Madsen
formand
Karin Brandt-Møller_

yfrCflg9**^

Johnna Hermansen
Freddi Jørgensen
Svend Aage Mortensen

MØDET HÆVET K L .:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 42

til 71

incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
i weekenden.
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:UD TIL TEKNISK SKOLE I HILLERØD
FORLæNGELSE AF TORBEN JESSENS ANSæTTELSE

Dato
11.12.89

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
3

Pkt.n r :
Journalnr.... : 82.12
Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 83
Sagsid/lbnr. 206

Fdm, init.

ALARMSYSTEMER

Sagsfremstilling:
Teknisk Udvalg fik i sit møde den 5. oktober 1989 gennemgået
et samlet forslag for en opsamling af samtlige relevante
alarmeringssystemer indenfor
-

kloakforsyning
vandforsyning
brandvæsen
offentlige institutioner

Udvalget tog sagen til foreløbig efterretning, idet man af
hensyn til projektets omfang valgte man at udsætte sagen til
endelig beslutning den 2. november 1989.
UTM har behandlet sagen den 021189, nr. 59.
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalget, idet man
anmoder om udvalgets generelle holdning til projektet,
således at Teknisk udvalg herefter kan arbejde videre med
sagen.
Teknisk udvalg vil foranledige at Fa. Dines Jørgensen & Co.
vil gennemgå projektet for økonomiudvalget.
Firmaet Dines Jørgensen er tilsagt til mødet den 11. december
1989 kl. 13.00 til gennemgang af projektet. Der er afsat max.
1/2 time.
Beslutning:
Økonomiudvalget har truffet følgende beslutning:
^godkendt

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
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Pkt.nr: 43
Journalnr

00.01K01

Sagsbehandler : GM

B.lbnr. 287

Sagsid/lbnr. 207

Fdm. init

REVISIONSBERETNING NR. 61

Sagsfremstilling:
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender delberetning for
regnskabsåret 1989 om revision af støtte til miljøforbedrende
investeringer i mindre landbrug m.v.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Beslutning:
Økonomiudvalget har truffet følgende beslutning:

Dato
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
5

Pkt.nr: 44
Journalnr....

: 00.01002

Sagsbehandler : JK

B.Ibnr. 290

Sagsid/lbnr. 209

BUDGETOPFØLGNING

Sagsfremstilling:

Vedr. det sociale område.

/>? 3, tø

Fdm. init.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
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Pkt.nr: 45
Journalnr

: 16.04.04

Sagsbehandler : HEJ

B .lbnr. 1

Sagsid/lbnr. 253

Fdm. init.

FRITIDSHJEM, KRAGEBAKKEN

Sagsfremstilling:
Forelæggelse af endeligt byggeregnskab vedrørende ombygning
af inspektørbolig til fritidshjem.
Vedlagt dagsorden til udvalgets medlemmer.
Beslutning:
Fremsendes økonomisk forvaltning.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Pkt.nr: 46
Journalnr....

: 82.20.04

Sagsbehandler :

B.lbnr. 500

Sagsid/lbnr. 254

Fdm. init.

SOLBAKKESKOLEN

0/" /$Sagsfremstilling:
Forelæggelse af endeligt byggeregnskab vedrørende ombygning
af naturfagslokale og hjemkundskabslokale.
Vedlagt dagsorden til udvalgets medlemmer.
Beslutning:
Fremsendes økonomisk forvaltning.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
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Fkt.nr: 47
Journalnr

05.08.01

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 230

Sagsid/Ibnr. 238

F d m . init.

MATERIELGåRDEN

0_________________
Sagsfremstilling:
I forsættelse af møde den 23. oktober 1989 med deltagelse af
Teknisk udvalg og Arbejdstilsynet fremsender sidstnævnte
skrivelsespåtegning af 3. november 1989, hvori man
tilkendegiver, at man ikke har bemærkninger til det for
mødet udarbejdede referat.
Efterfølgende fremsender Arbejdstilsynet skrivelse af 6.
november 1989, hvori følgende påbydes:
"Der skal opsættes mekaniske udsugning i gangen, der
effektivt kan bortlede udstødsgasserne under ind- og
udkørsel, eller foretages andre foranstaltninger der
hindrer, at de ansatte udsættes for de sundhedsskadelige
udstødsgasser"
UTM har behandlet sagen den 301189 , nr, 119.
Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at man foretager er
udflytning af Materielgården til industriarealet/Over Dråby på de
to tidligere udpegede grunde. Med baggrund heri overlades det til
Teknisk forvaltning at udarbejde forslag til ny materielgård samt
en udflytningsplan set i relation til en økonomisk fordeling over
eksempelvis over en 3-årig periode.
Alt andet lige indstiller udvalget, at der som af Arbejdstilsynet
krævet - etableres ventilationsanlæg i eksisterende materielgård.
Beslutning:

Dato
11.12.89

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
9

Pkt.nr: 48
Journalnr.... : 05.02.02
Sagsbehandler : JMJ

B.lbnr. 250

Sagsid/lbnr. 239

Fdm. init.

TILBAGESKæRING/FæLDNING AF BEPLANTNINGER

Sagsfremstilling:

Økonomi: JA
Ialt 14 ejere af ejendomme beliggende i grf. HORNSVED's
område har fremsendt klager over arbejdets udførelse,
herunder klager over regningernes størrelse. Forvaltningen
har gennemgået klagerne ved inspektion på de pågældende
ejendomme og efterfølgende drøftet hver enkelt klage i møde
den 8. november 1989 med bogholderiet og budgetkontoret:
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.
lb.nr.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Damvej 14
Elmevej 13
Gransangervej 14
Hjortevej 23
Isefjordvej 5
Mosestien 4
Gransangervej 1
Plantagevej 19
Ringenvej en 5
Skolevej 11
Skolevej 12
Strandvej 53
Strandvej 77
Valmuevej 1

rest
kr.
366,00
kr.
rest
732,00
k r . 2.074,00
rest
rest
kr. 1.130,00
rest
kr.
554,00
kr.
812,00
rest
rest
k r . 1.586,00
kr.
183,00
rest
se bemærkning nedenfor
rest
kr.
366,00
kr.
rest
946,00
rest
k r . 3.416,00
k r . 1.265,00
rest
rest
k r . 1.131,00

Det indstillet, at lb.nr. 06 gives nedslag til ialt k r .
400,00 incl. moms til fuld afgørelse, idet arbejdet er af
mindre omfang end kravet angiver.
Det indstilles, at l b .n r . 07 give tilladelse til at indgå i
afdragsordning med bogholderiet, som kontakter ejeren herom.
Det indstilles, at lb.nr. 09 undersøges nærmere af
bogholderiet, idet adressering er ukorrekt.
Det indstilles, at lb.nr. 10 tilskrives annulering af kravet
på kr. 366,00, idet der ikke er foretaget arbejder på den
pgl. ejendom.
Det indstilles, at lb.nr. 12 meddeles nedslag i kravet,
således at regningen for det udførte arbejde foreslås at
blive ialt kr. 1.200,00 incl. moms. Begrundelse for
nedslaget: Ejendommen er en hjørnegrund med sti på to sider
og fællesvej på en tredie side. Nævnte sti, som var størkt
tilgroet tjener i øvrigt som adgang til strandareal vest for

J/EGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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ej endommen.
Det indstilles endvidere at alle øvrige ubenævnte løbenumre
meddeles afslag bilagt redegørelse for projektet, som
vedlægges dagsordenen i forslag.

UTM har behandlet sagen den 301189 , nr, 117,
Teknisk udvalg fremsender sagen til økonomiudvalg,
anbefaler de forvaltningsmæssige indstillinger.
Beslutning:

idet man

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
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Pkt.nr: 49
Journalnr

13.11.00

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 219

Sagsid/lbnr. 232

Fdm. init

INDSKUD I HNG

Sagsfremstilling:
Økonomi: 284.870 kr.
HNG meddeler ved skrivelse af 1. september 1989 at fordeling
af hæftelse og indskud fra 1. januar 1990 bliver beregnet
svarende til fordeling af det potentielle naturgasmarked,
der lå til grund for H N G ’s 1987 budget.
Kommunens indskud udgør (incl. renter):
31.12.1988
01.01.1990

kr. 207.249
kr. 465.119

Yderligere indskud
Hertil rentetilskrivning
for 1989 ca.

kr. 257.870

Ialt

kr.

27.000

kr. 284.870

Økonomisk forvaltning den 26.10.1989:
Der søges om tillægsbevilling til budget 1990 på kr. 285.000
Teknisk forvaltning den 31.10.1989:
Ifølge kommunaldirektør skal sagen forelægges Teknisk udvalg
UTM har behandlet sagen den 301189 , nr, 121.
Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at kommunen
udmelder sig af HNG.
Der for 1990 nævnte ekstrabevilling på kr. 285.000 må anbefales.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Pkt.nr: 50
Journalnr.... : 06.01.09
Sagsbehandler : JMJ

B.lbnr. 231

Sagsid/lbnr. 228

Fdm. init.

KLOAK SYD - HEGN V/SPAREBASSINER

Sagsfremstilling:
F. Blokker har konstateret hærværk gentagne gange på nogle
af pumpestationerne ved sparebassinerne. Ligeledes benyttes
bassinet ved Hyllestedvejen som knallertbane.
Man har derfor indhentet tilbud fra Gunnebo + Løgstrup på
indhegning således:
Bassin v. Hyllestedvejen
A: Med betonstolper
A . l: Med Alustolper

kr.
kr.

42.190,00
38.350,00

kr.
kr.

16.940,00
16.060,00

Hele bassinet foreslås indhegnet.
Bassin v. Over Dråby
B: Med betonstolper
B . l: Med Alustolper

Der udføres kun indhegning omkring pumpestationen.
F. Blokker og J. Melchior Jensen anbefaler ovennævnte til
udførelse.
Udover nævnte har firmaet tilbudt følgende alternativer (med
alustolper):
C. Bassin v. Østergårdsvej

kr.

35.400,00

D. Bassin v. Svanholm

kr.

42.770,00

UTM har behandlet sagen den 301189 , nr. 111.
Fremsendes til Økonomiudvalg med anbefaling, for så vidt angår
hegn/Hyllestedvej (kr. 42.190,00). Øvrige foreslåede hegn udsættes
til stillingtagen - når Kloak Syd er færdiggjort.
Beslutning:
r7" s

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
13

Pkt.nr: 51
Journalnr

09.00

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 274
Sagsid/lbnr. 227

Fdm. init

AMTETS GODKENDELSE AF TILLæG TIL SPILDEVANDSPLAN

Sagsfremstilling:
Frederiksborg amt har ved brev af 17. november 1989 godkendt
tillæg til spildevandsplan, som omhandler et område i den
vestlige del af Jægerspris by, ejet af forsvarets bygningstj eneste.
Amtet har dermed godkendt, at spildevand fra området separer
es i regnvand og egentligt spildevand, og at regnvand over
sandfang og benzinudskiller ledes til Balsmosegrøften uden at
belaste renseanlæg Smedeengen. Den maksimale regnvandsmængde
er beregningsmæssigt 300 1/sek.
Den 22. oktober er indgået projekt fra Dines Jørgensen & Co
A/S på udskiller og sandfang. Det økonomiske overslag for an
lægsarbejdet lyder på kr. 360.000,00 ekcl. moms.
Indstilling: Det indstilles, at projektet godkendes og over
gives til økonomiudvalg med anbefaling.
UTM har behandlet sagen den 301189 , nr. 140.
Sagen forelæggges først ØK-udvalget med forslag om 50/50
løsning.
Udvalget anbefaler at forvaltn. herefter optager forhandling
med militæret.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
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P k t .n r : 5 2
Journalnr.... : 00.01005
Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 125

Sagsid/lbnr. 243

Fdm. init.

FRITIDSNæVNETS RÅDIGHEDSBELØB

Sagsfremstilling:
SEKRETARIATET 30.03.89.
Sekretariatet meddeler at samtlige bevilgede emner er effektueret.
Restindsendte og behandlede ønsker udgør herefter:
10.000 kr
Jægerspris Sejlklub: Brugt redningsbåd
2 optimistjoller
7.000 500.000
Eget
klubhus
DU I
750.000 Kignæs Mole:
Alarmsystem
5.000 Femhøj
J .I .K . badminton
Bænke i Jægerspris hallen
25.000 Læskur
50.000 Tennis
Klubhus
75.000 Kyndby Tennisklub
1.422.000 kr
Ialt
NYE ØNSKER: indkommet i 1989.
Bander til fodbold
3.500 Dalby
Bukke
1.500 Bordten, bander
3.000 - ,■
3.500 Scoringsanlæg
Nye net
1.200 Minifodb.mål
8.000 Møbler til klubhus
13.000 J.I.K. Skytte.
Rifler
20.000 Håndbold
Målnet
1.200 Stole til udsk.
2.000 Klublokale ????????????
Ønsker ialt
1.478.900 kr
56.900 kr
Heraf nye
FORVALTNINGEN DEN 7.'9.89.
Det indstilles, at udvalget klart definere, hvad udvalget forestår
ved anlægsudgifter.
Udvalget anbefales at bevilge så mange som muligt af ønskerne, og
samtidig meddele foreningerne, efter hvilke kriterier fremtidige
bevillinger vil blive givet. Således at usikkerhed om
rådighedsbeløbets anvendelse kan undgås.
FRITIDSNÆVNET DEN 11 .09.89.
Den enkelte forening indkaldes omgående Deres ønsker til anlægsb.
Formanden og administration udarbejder til næste møde et forslag
denne baggrund.
FORVALTNINGEN DEN 26 .10.89.
Forvaltningen anbefaler følgende bevillinger til foreningerne efter
møder med dem.
J.I.K. badminton
Jæ. Sejlklub
Jæ. Skyttef.
Dalby/jæg. Håndbold

5 net
Bænke
Joller
Rifler
Net (møllegårdskolen)

1.675
13.110
16.000
20.000
1.000

-

Dato
11.12.89

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
Dalby Idrætsfore.

Net (håndb+minif.)
Scoringsanlæg
Fodboldbander
Bordt. bander

Ialt

Side
15
1.315
5.000
4.000
3.000
69.830

kr

FN har behandlet sagen den 021189 , nr. 312.
Beslutning:
Godkendes driftkontiene skal opbruges først.

Kulturel Forvaltning, den 03.11.89.
Fritidsnævnet fremsender følgende ønsker til anlægsbevillingen
anbefaling:
"Skolejolle" til sejlklubben
16.000
Rifler til JIK Skytteafdeling
20.000
Fodbold- og bordtennisbander til Dalby
7.000
Foreningernes øvrige ønsker afholdes over driftkontiene.

KU har behandlet sagen den 20.11,89 , nr. 35.
Beslutning: Anbefales godkendt.
Beslutning:

med
kr.
kr.
kr.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
16

Pkt.nr: 53
Journalnr....

: 18.02.00

Sagsbehandler : PH

B.lbnr. 131

Sagsid/lbnr. 245

Fdm. init.

MUSIKANLÆG I KIGNÆSHALLEN

Sagsfremstilling:
J.I.K. gymnastik afdeling ansøger den 28.10.89 om udbedring /
udskiftning af musikanlæg i Kignæshallen, - det nuværende fungere
dårligt. Desuden ansøges om skabe til båndspiller, - således at kun
ansvarlige ledere har nøgler.
FN har behandlet sagen den 021189 , nr. 313.
Beslutning:
Anbefales
Kulturel Forvaltning, den 09.11.89.
Indstiller, at sagen overgives til Ejendomsudvalget, da højttaler
anlægget betragtes som en del af Kignæshallen, Anlægget kan bruges
af andre end klubber under Fritidsnævnets reg i.
Kulturel Forvaltning, den 16,11.89.
Fritidsnævnsmedlem Karin Brandt-Møller mener,

at hun på mødet i Fri

tidsnævnet har tilkendegivet at beløbet skal frigives fra rådigheds
summen.
KU har behandlet sagen den 20.11,89 , nr. 38.
Det godkendes iværksat over Fritidsnævnets rådighedsbeløb i
1989
Beslutning:

Dato
11.12.89

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Pkt.nr: 54
Journalnr....

: 20.05.00

Sagsbehandler : GH

B.lbnr. 174

Sagsid/lbnr. 246

Fdm. init.

PERMANENT ETABLERING AF RHH

Sagsfremstilling:
Radio Hornsherred oplyser i skrivelse af 18.10.89, at man i
øjeblikket forsøger at undersøge mulighederne for at etablere
sig permanent i mere hensigtsmæssige og tidssvarende lokaler.
I den forbindelse spørger man om, hvorvidt Jægerspris Kommune
kan give tilsagn om enten at stille lokaler eller en byggegrund til rå- dighed.
Man har behov for ca. 300 m 2 lokaler, centralt beliggende.
Man vil være interesseret i en byggegrund stillet til rådig
hed på favorable vilkår, idet ,an vil være istand til selv at
indrette en bygning til formålet.
Kulturel Forvaltning den 03.11.89.
fremsendes til behandling, idet der gøres opmærksom på, at
det kan være ulovligt for kommunen at støtte RHH som fore
slået af RHH. Lovligheden må vuderes yderligere, hvis der
kommer til at foreligge et konkret foreslag.
KU har behandlet sagen den 231189 , nr. 40.
Taget til efterretning.
Oversendes til Øku. 4r^ægerspr±s=K©mmwne.
Beslutning:

d$'//

/

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Pkt.nr: 55
Journalnr

17.00.02P15

Sagsbehandler : GH

B.lbnr. 295

Sagsid/lbnr. 248

Fdm. init

SKOLEPLAN

Sagsfremstilling;
I forbindelse med planlægningen af skoleåret 1989/90 beslut
tede skolekommissionen en mindre omlægning af
skoledistriktsgrænserne mellem Møllegårdskolen og Sognesko
len. Ændringen bestod i, at Solbærvænget, Blommehaven, Hindbærvænet og Fyrreparken blev overflyttet til møllegårdskolen.
Det blev samtidig tilkendegivet, at man ville foretage en egentlig ændring af skoledistriktsgrænserne til skoleåret
1990/91. Dette fremgik også af skolekommissionens udtalelse i
forbindelse med den efterfølgende klagesag. Af bilag 1 frem
går det, hvorledes antallet af børn, der forventes at kunne
starte i børnehaveklassen i årene 1990 til 1995 fordeler sig
på skoledistrikter.
Kulturel Forvaltning den 11.09,89. Ud fra fordelingen af børn
mellem skoledistrikterne og ud fra de eksisterende skoledi
strikter anbefales det, at skoledistriktsgrænserne fasthol
des, og at der istedet udarbejdes forslag til "friere skolevalg" mellem Møllegårdskolen og Sogneskolen efter bekg. nr.
362 af 02.06.86 og cirkl, af 04.06.86 (kopier af bestemmel
serne er vedlagt sagen). Sagen vedlægges et NOTAT, der inde
holder forslag til etablering af "friere skolevalg".
Skolekommissionen den 20,09,89. Sendes til udtalelse i de 3
skolers nævn.
Møllegårdskolen den 05.10.89. Skolenævnet anbefaler forslaget
uden øvrige bemærkninger.
Solbakkeskolen den 12.10.89. Skolenævnet har ingen kommenta
rer til forslaget.
Sogneskolen den 24,10,89, Skolenævnet anbefaler forslaget med
rettelser i punkt 4.
Skolekommissionen, den 15.11.89.
Forslaget anbefales godkendt med den af Sogneskolen foreslå
ede rettelse.
KU har behandlet sagen den 20.11.89 , nr. 31.
Anbefales under den forudsætning, at Kulturelt Udvalg forud
for hvert skoleår fastsætter antallet af børnehaveklasser.
Beslutning:

JffiGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Pkt.nr: 56
Journalnr

17.14.01

Sagsbehandler : GH

B.lbnr. 159

Sagsid/lbnr. 244

Fdm. init

FOLKESKOLENS UDVIKLINGSRÅD

Sagsfremstilling:
Ansøgninger til Folkeskolens Udviklingsråd skoleåret 1990/91,
MØLLEGÅRDSKOLEN søger om mulighed for at fortsætte projektet
om "Pensionister - Børn samarbejde".
Økonomisk lyder ansøgningen på 4.400,-kr. i sidste halvdel af
1990 og 8.000,-kr. i første halvdel af 1991.
MØLLEGÅRDSKOLEN Søger om økonomisk støtte til et nyt
udviklingsar- bejde "udvidet klasselærerfunktion i 6.klasse,
gen. udvikl.arb." Økonomisk lyder ansøgningen på 3.208,-kr. i
sidste halvdel af 1990 og 4.492,-kr. i første havldel af
1991.
SOGNESKOLEN ansøger om dispensation til "ikke fagdelt under
visning i 3. og 4. klasse". Der ansøges ikke om økonomisk
støtte.
SOGNESKOLEN ansøger om mulighed for at fortsætte projektet om
"nøglen ligger-stadigvæk under tastaturet". Økonomisk lyder
ansøgningen 21.626,-kr. i sidste halvdel af 1990 og
29.276,-kr. i første halvdel af 1991.
SOGNESKOLEN ansøger om økonomisk støtte til et nyt
udviklingsarbejde " kommunikation over alle grænser" Økonimisk lyder ansøgningen 102.813,- kr. i første halvdel af
1990, 124.751,- k r . i hele 1991 og 66.938.- i sidste halvdel
af 1992.
SOLBAKKESKOLEN ansøger om dispensation til "ikke fagdelt
undervisning". Der ansøges ikke om økonomisk støtte.
KU har behandlet sagen den 20.11,89 , nr, 32,
Anbefales.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
21

Pkt.nr: 57

Journalnr

17.02.02

Sagsbehandler : GH

B.lbnr. 286

Sagsid/lbnr. 240

Fdm. init

LÆSEPLANER

Sagsfremstilling:
Styringsgruppen for udarbejdelse af kommunale læseplaner fo
reslår i skr. af 30.11.89 at Byrådet beslutter, at læsepla
nerne fremover skal indeholde elementer af ligestillingsfrem
mende karakter. Det foreslås, at disse elementer dels skal
fremgå som overordnet betragtning og dels indarbejdes i læse
planernes tekst, hvor det findes naturligt.

Kulturel Forvaltning, den 30.11.89.
Det anbefales, at Byrådet som en overordnet ramme beslutter,
at læseplanerne ved nyskrivning eller rettelse skal indeholde
emner, der er af ligestillingsfremmende karakter.
Dels vedtog Byrådet i nov. 1986 en ligestillingsfremmende
strategi på folkeskoleområdet, og dels er det ved lov nr. 238
af 20.04.88 besluttet, at offentlige myndigheder inden for
deres områder skal arbejde for ligestilling.

Kulturelt Udvalg, den 04.12.89.
Anbefales som indstillet.

Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
22

Pkt.nr: 58
Journalnr.... : 16.01.01
Sagsbehandler : BD

B.lbnr. 264

Sagsid/lbnr. 230

Fdm. init.

FAMILIEPROJEKT

Sagsfremstilling:

Familieprojektet,
Medarbejderne i familieprojektet Annelise Henrioud og Helena Turunen har foretaget en evaluering
af familieprojektets 1. halvårsperiode
Rapport vedlægges.
Annelise Henrioud og Helena Turunen peger
på følgende forhold:

bl.a.

1. ansættelsesforhold
De er begge ansat på 30 timer ugentligt. De peger
på det væsentlige i at blive ansat på fuld tid,
det vil sige på 38 timer ugentligt. De har indtil
videre måtte supplere deres indtægt med vikar
arbejde.
2.

lokaleforhold.

Forvaltningen har ikke været istand til at anvise
andet lokale end et lokale i kælderen på rådhu
set.
Dette
lokale er ikke særlig velegnet til
samtalerne med familier.
En af begrundelserne er, at lokalet skal benyttes
efter rådhusets normale åbningstid, ligesom loka
let ikke er særlig velegnet. Familieprojektet har
brug for et tilholdssted, hvor man kan holde åbent for de forskellige familier.
Forvaltningen
er p.t. i færd med at undersøge muligheden for at
få lokaler på Frederiks den 7. Stiftelse.
Forvaltningens kommentarer:
Projektet udløber pr. 1. april 1990. Det anbefa
les, at projektet allerede på nuværende tidspunkt
udvides med endnu en hjemme-hosperson. Man vil
anbefale,
at Bodil Mørkebjerg Hansen, der er an
sat som hjemme-hos pædagog til nogle bestemte fa
milier, ansættes i familieprojektet.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
23

Pr. 1. januar 1990 anbefales det, at socialrådgi
ver Elisabeth Draxbech ansættes i familieprojektet.

Det er en forudsætning for udvidelse af projektet
med 2 medarbejdere,
at der er bevilling af
støttetimer
til
familier
med
behov
for
familiebehandling.
Udvidelse
af projektet med
de
omtalte
2
medarbejdere er i den resterende prøveperiode til
1. 4. 1990.
Inden
projektperiodens udløb
vil der blive
foretaget en konkret bedømmelse af behovet for
antal medarbej dere.
Det skal præsiceres,
at midler til
afholdes via bistandslovens § 46 b.

aflønning

Man har søgt Frederiksborg Amt om uddannelsesmid
ler i forbindelse med familiebehandlingsprojek
tet.
Man har endvidere anmodet om konsulentbi
stand.
Frederiksborg Amt fremsender aftale vedrørende
familieprojektet,
som de betegner som "Lokaliseringsprojektet med familiebehandling i miljøet".
Social- og sundhedsudvalget i Frederiksborg Amt
har på sit møde den 2. november 1989 bevilget ud
dannelsesmidler med kr. 40.000 til uddannelse af
de to medarbejdere i projektet samt yderligere
uddannelse af 3 hjemmehos-hos pædagoger.
Endvidere har Frederiksborg Amt bevilget
lent bistand med 1 dag pr. måned.

konsu

SOC har behandlet sagen den 281189. som nr. 15,
Det anbefales, at Annelise Henrioud og Helene Turunen ansættes med
38 timer pr. uge.
Det anbefales, at Bodil Mørkebjerg Madsen og Elisabeth Draxbæk
ansættes i familieprojektet indtil 1.4.1990.
Ansættelserne vedrørende Bodil og Elisabeth sker under
forudsætning af, at der kan bevilges hjemme-hos timer jvf.
bistandslovens 46 b.
Beslutning:
//

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
25

Pkt.nr: 59

Journalnr.... : 16.00.00
Sagsbehandler : BD

B .lbnr. 284

Sagsid/lbnr. 249

Fdm. init.

ANSØGNING OM BEVILLING På KR. 2000.

Sagsfremstilling:
Socialpolitisk forening
Landsformand H. Chr. Rasmussen, Socialpolitisk Forening
anmoder Jægerspris Kommune om at bevilge kr. 2000 til
medlemskab af Foreningen.
Medlemskabet er p.t. kr. 2000

årligt.

Socialpolitisk Forenings formål er på tværfagligt og
tværpolitisk grundlag at fremme den socialpolitiske
debat og udbrede kendskabet til sociale og socialpolitiske
spørgsmål.
Socialinspektøren anbefaler medlemskab af Socialpolitisk
Forening.
Beslutning:

JfEGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Sid©
26

Pkt.nr: 60
Journalnr

: 82.03054

Sagsbehandler : SK

B.lbnr. 100

Sagsid/lbnr. 135

Fdm. init.

LEJEKONTRAKT - FASANGåRDEN

Sagsfremstilling:
I forbindelse med budgetbehandling for 1990, har byrådet god
kendt etablering af naturværksted.
På denne baggrund fremsendes udkast til lejekontakt til en
delig godkendelse.
Udkastet anbefales ændret således:
§3 - her åbnes mulighed for interne kurser som fremleje i
mindre omfang.
§5 - her begrænses kommunens ansvar således at det er udlejer
som skal afholde udgifter til evt. nyt centralvarmeanlæg
samt ud- vendig vedligeholdelse.
§12- kommunen fratages pligt til istandsættelse ud over
erstatningsbeløb.
§13- basislejen sættes til kr. 125.000 + skat og forsikring.
ØK har behandlet sagen den 09.10.89 , nr. 16.
Kontraktudkastet med ændringer godkendt.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
27

Pkt.nr: 61
Journalnr....

: 82.02

Sagsbehandler : SK

B.lbnr. 297
Sagsid/lbnr. 251

Fdm. init.

SALG AF BIRKEALLE 16 - MATR.NR. 5GC N-D.

Sagsfremstilling:
Ovenstående ejendom indeholder 2 lejligheder, hvoraf
stueetagen nu er blevet ledig.
Ejendommen er vurderet til kr. 860.000 heraf grundværdi
198.900 og giver følgende årlige lejeindtægter:
stuen
1. sal

k r . 12.588
9.504
k r . 22.092
-

Jfr. byrådsbeslutning vedr. salg af ejendom,
nærværende ejendom skal søges solgt.
Beslutning:

forespørges om

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
28

Fkt.nr: 62
Journalnr

25.02.01

Sagsbehandler : GM

Sagsid/lbnr

200

Fdm. init.

FRITAGELSE FOR BETALING AF GRUNDSKYLD

Sagsfremstilling:
JAS-teatret ansøger i skrivelse af 27.10.89 om fritagelse for beta
ling af grundskyld på hele ejendommen matr.nr. lc Neder-Dråby, Mø-1
levej 4, Jægerspris.
JAS-teatret overtog ejendommen den 15.10.1989.
Lov om beskatning til kommuner af faste ejendomme.
x
Pgf. 8: Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse
for kommunal grundskyld af:
Pgf. 8c: Ejendomme der ejes af almenvelgørende stiftelser eller an
dre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til in
stitutionens formål.
Pgf. 8d: Den bebyggede grund, gårdplads og have til forsamlingshuse
der ikke drives erhvervsmæssigt. Ved forsamlingshus skal forstås el.
bygning, der er bestemt til og hovedsagelig benyttes til afholdelse
af møder af politisk, religiøs og oplysende karakter, og hvortil de
er offentlig adgang.
Beslutning:

J7EGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
29

Pkt.nr: 63
Journalnr

18.09.00049

Sagsbehandler : GH

B.lbnr. 200

Sagsid/lbnr. 241

Fdm. init

ANSØGNING OM TILSKUD FRA FORENINGEN NORDEN - HORNSHERRED

Sagsfremstilling:
Foreningen Norden Hornsherred v/formand Jørgen Bau Hansen,
Vibevej 5, 4050 Skibby fremsender i skrivelse af 15.nov.1989
ansøgning om tilskud til foreningens fortsatte drift.
Foreningens formål er bl.a. at styrke og udbygge det nordiske
samarbejde på alle områder, men foreningens økonomiske
resurser er begrænsede.
Kulturel Forvaltning, den 20,11.89.
Der er på forvaltningens område - konto 03 - ikke afsat
midler til nordisk samarbejde.
Ansøgningen anbefales videresendt til ØKU.
Kulturelt Udvalg, den 04.12,89.
Oversendes til Økonomiudvalget.
Beslutning:

Side
30

Dato
11.12.89

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Pkt.nr: 64
Journalnr

17.00

Sagsbehandler : SK

B.lbnr. 291
Sagsid/lbnr. 219

Fdm. init

TILSKUD TIL TEKNISK SKOLE I HILLERØD

Sagsfremstilling:
Hillerød Tekniske Centralskole, HTC, ansøger den 10. okt.
1989 om et tilskud på kr. 15.938 excl. moms til indkøb af
CNC-maskiner.
Maskinerne er nødvendige for at opfylde et regionalt behov og
medvirke til fornyelse af de faglige grunduddannelser, hvil
ket er Underbygget i en vedlagt redegørelse.
Amtskommunen har bevilget kr. 600.000 og amtets primærkommu
ner er ansøgt om et tilsvarende beløb, der Står i forhold til
kommunernes indbyggertal.
CNC-maskiner = computerstyrede behandlingsmaskiner.
Målsætningen er at opbygge et videncenter, der kan øses af
når de faglige grunduddannelsers indhold og fornyelse fra 1.
januar 1991 skal fastlægges i detaljer af lokale uddannelses
udvalg i følge lov om erhversuddannelser og lov om styring af
erhverslokaler.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
31

Pkt.nr: 65
Journalnr

81.01.10

Sagsbehandler : SK

B.lbnr. 292

Sagsid/lbnr. 224

Fdm. init

EVT. FORLæNGELSE AF TORBEN JESSENS ANSæTTELSE

Sagsfremstilling:
Ved brev pr. 8.11.89 ansøger Torben Jessen om at den nuværen
de ansættelsesperiode videreføres som fast stilling efter den
31.12.89.
Komm.ing. anmoder ved udtalelse pr. 22.11.89 om at sagen fo
relægges ØKu.
Fra tekn.forv. er det ikke muligt at opstille emne, som vil
give en egentlig besparelse som kan argumentere for en ansæt
telse .
Dog peges på forestående problemantik omkring Materialegården
vedr. løsningsmodel til arbejdstilsynet inden 1.3.90 ved af
hjælpning af påtalte forhold samt affødt skitseprojektering..
Der peges også på mulighed for at T.J. indgår i forvaltnings
mæssige opgaver.
ØKu søges på denne baggrund om forlængelse af ansættelsen til
31.12.90.
Komm.dir. d. 4.12,89.
Da den pågældende stilling er tidsbegrænset til 31.12.89 og
der ikke i budgettet er medtaget midler til yderligere ansæt
telse, kan det søgte ikke anbefales, hvorfor det indstilles,
at Torben Jessen fratræder sin stilling som aftalt pr.
31.12.89.

Beslutning:

Dato
11.12.89

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
32

Pkt.nr: 66
Journalnr

81.38.04

Sagsbehandler : SK

B.lbnr. 296

Sagsid/lbnr. 250

Fdm. init

HOVEDSAMARBEJDSUDVALG På KULTURELT OMRåDE

Sagsfremstilling:
På møde pr. 27.1.89 anbefales, at der oprettes Ho.su på
kulturelt område.
Ved brev af 22.9.89 stiller Kult.forv. forslag til følgende
sammensætning:
A-siden
Skoledirektør
1. repr. fra skoleinspektørerne
Skolepsykolog
Folkebiblioteket.
B-siden
3
1
1
1

medarb.
medarb.
medarb.
medarb.

valgt
valgt
valgt
valgt

af
af
af
af

LL
HK
KAD
SID

Koordinationudvalget, d. 8.11.89.
Udvalget anbefaler forslaget over for ØKu.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
33

Pkt.nr: 67
Journalnr.... : 81.00
Sagsbehandler : SK

B.lbnr. 293
Sagsid/lbnr. 225

Fdm. init.

KONSTITUERING AF PERSONALEKLUB

Sagsfremstilling:
Til orientering kan det meddeles, at personaleklubben har
konstitueret sig således pr. 1.11.89:
formand
kasserer
sekretær

Poul Herskind
Peter Nielsen
Irene Frederiksen

Endvidere har man 2 suppleanter til bestyrelsen:
1. suppl.
2. suppl.

Kirsten Hagemann
Lisa Kielsgaard

Beslutning:

55
^

''

S//s2

V

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
34

Pkt.nr: 68
Journalnr.... : 81.00
Sagsbehandler : SK

B.lbnr. 294
Sagsid/lbnr. 229

Fdm. init.

NYVALG AF MEDLEMMER TIL HK-KLUBBEN

Sagsfremstilling:
Til orientering kan det meddeles , at HK-klubben har konsti
tueret sig således pr. 7.11.89:
formand
medlem
medlem

Kirsten J. Pedersen
Per Mortensen
Elvi Thrane

suppl. for formanden
suppleanter
suppleanter

Danny Kehler
Petronella Blokker
Laila Andersen

Som følge heraf er i samarbejdsudvalget fra HK side på per
sonalesiden indtrådet :
næstformand i SU
medlem
medlem

Kirsten Petersen
Danny Kehler
Per Mortensen

Det er via HK i fr.værk/Fr.sund indstillet over for LO i Fre
deriksborg amt, at Carl H . Jensen udtræder af koordinations
udvalget, og Kirsten Pedersen indstillet som ny repræsentant.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
35

Pkt.nr: 69
Journalnr....

: 00.01A06

Sagsbehandler : SK

B .lbnr.

Sagsid/lbnr. 114

Fdm. init.

KOMMUNERNES LANDSFORENING

Sagsfremstilling:
Kommunalpolitisk information:
Nr. 1045
02.11.89

Regeringens henstilling om fremskaffelse af ekstra
lære- og praktikpladser i kommuner og amter

Nr. 1047
30.11.89

Kommunernes praksis med hensyn til udstedelse af
frigørelsesattester.

Administrativ information:
Nr. 2138
02.11.89

EF-regler om offentlige indkøb.

Nr. 2139
02.11.89

Ingen tilbagemelding om kommunepuljen i perioden
01.04.88-31.03.89.

Nr. 2140
02.11.89

Orientering om resultatet af aftale- og over
enskomstfornyelserne pr. 1. april 1989.

Nr. 2142
10.11.89

Miljøministeriets lovreform.

Nr. 2143
16.11.89

Ekspeditionsgebyrer i inkassosager.

Nr. 2144
16.11.89

Procedure for uansøgt afskedigelse efter 120-dages
reglen.

Nr. 2145
16.11.89

Branchevejledning om alenearbejde.

Nr. 2146
16.11.89

Orientering om resultatet af aftale- og over
enskomstfornyelser pr. 1. april 1989.

Nr. 2147
16.11.89

Vederlag for fremstilling og distrubation af lydaviser

Nr. 2148
16.11.89

Opsigelse af plejehjemslæger.

Nr. 2149
23.11.89

Orientering om resultatet af aftale- og over
enskomstfornyelserne pr. 1. april 1989.

Nr. 2150

Falcks nye kommuneabbonnement,

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
36

23.11.89
Nr. 2151
24.11.89

Debatoplæg om Lotz-llI betænkningens forslag på
det sociale område.

Nr. 2152
30.11.89

Indbetaling af bidrag til Amtskommunernes og kom
munernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsen
tanter mfl. (AKUT)

Nr. 2153
30.11.89

Arbejdstilsynets "AT-anvisning om virksomhedernes
sikkerheds- og sundhedsarbejde1'.

Nr. 2154
30.11.89

Orientering om resultatet af aftale- og overens
komstfornyelserne pr. 1. april 1989.

Nr. 2155
30.11.89

Branchevejledning vedrørende arbejdsskader Anmeldelse og sagsbehandling.

Beslutning:

J/EGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
37

Pkt.nr: 70
Journalnr....

: 00.01049

Sagsbehandler : KH

B.lbnr. 100

Sagsid/lbnr. 113

Fdm. init.

FØLGENDE FORENINGER ANSØGER OM TILSKUD

Sagsfremstilling:
1.

Scleroseforeningen
Kunstkalender med billeder og forord af Hendes
Majestæt Dronning Margrethe.
Kr. 90,00 pr. stk.

2.

Landsforeningen for Laryngectomerede.strubeløse.
(11.5.85 - kr. 300,00)

Beslutning:
&■:/ S .

■

.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
11.12.89

Side
38

Pkt.nr: 71
Journalnr.... : 00.00
Sagsbehandler : KH
MEDDELELSER FRA:

Sagsfremstilling:
a.

Formanden

b.

Øvrige medlemmer

c.

Komm.dir.

Beslutning:

B .Ibnr.
Sagsid/lbnr. 115

Fdm. init.

