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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde
MANDAG den 7 . a u g . 1989 k l . 0 8 . 0 0
på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende
DAGSORDEN:

I 6
r a

jour.nr. 00.01002

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 1990
SAMT OVERSLAGSÅRENE 1991- 1993.
Budgetforslaget 1990 udviser i hoved
tal følgende:
Udgifter Indtægte:
-1.000 k r .277.082
Drift
14.083
Anlæg575
Renter
751
Afdrag på lån
Finansforskydninger
563
7.918
Finansiering

124.2736.088145265
169.561-

I alt
Forbrug af
kassebeholdning

300.972

299.802-

Balance

300.972

1.170300.972-

I budgetforslaget for 1990 er indreg
net en
- skatteprocent på 19,3
- grundskyldspromille på 20, 0
- kirkeskat på 0,8%.
Økonomisk forvaltning d. 31/7-89:
Redegørelse vedrørende ændringer i
forhold til budgetseminarets resultat
vil blive udleveret og gennemgået på
økonomiudvalgets møde.
Jr. nr.
Besvaret
Sagen til:.

6

jour.nr.

00.01K01

Revisionsberetning nr. 56
Kommunernes Revisionsafdeling fremsen
der beretning vedrørende revision af
boligstøtteregnskaberne for 1988.
Den udførte revision har givet anled
ning til bemærkning vedrørende hjem
tagelse af forskudsrefusion på bolig
ydelse .
Økonomisk forvaltning, den 31.7.89
Revisionens henstilling følges.
j

i. i11»•____

,

Besvaret:. ......
Sagen t i l ____ _______________

Revisionsberetning nr. 58
Kommunernes Revisionsafdeling fremsen
der beretning vedrørende revision af
de sociale regnskaber 1988- områder
uden statsrefusion.
Den udførte revision har givet anled
ning til bemærkninger på følgende om
råder:
- Afregning med Frs.borg Amtskommune
- Hjælpemidler og omsorgsarbejde,
hjemtaget refusion på madudbringning
Økonomisk forvaltning, den 31.7.89
Bemærkningerne berigtiges.
Jr. nr.:..........
B e s v a re t:__
S3 gon t i l : ___

7. W
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jour.nr.

00.01K01

Revisionsberetning nr. 57

S )

Kommunernes Revisionsafdeling fremsen
der beretning vedrørende revision af
de sociale regnskaber 1988- områder
med statsrefusion.
Den udførte revision har givet anled
ning til bemærkning vedrørende anmod
ning om restafregning på statsrefusi
on.
Økonomisk forvaltning,

den 31.7.89

Bemærkningerne berigtiges i 1989
efter aftale med revisionen.

Jr. nr.:
Besvar
Besvaret:____
Sagen til:.

mJ
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00.01K01

Revisionsprotokollat nr. 5
Kommunernes Revisionsafdeling fremsen
der beretning vedrørende revision af
Egnsmuseet Færgegårdens regnskab for
året 1988.
Den udførte revision har ikke givet
anledning til bemærkninger.
Jr. n r.;
Besvaret: —

7-

Sagen til

Jr. nr. 81.00
Vedr, miljøtekniker i teknisk forvaltning
Ved skrivelse af den 25. juli 1989 opsi
ger ferskvandsbiolog Erik Riis Jensen
sin stilling i teknisk forvaltning med
fratræden den 1. sept. 1989.
Pgl. har fået ansættelse i Frederikssund
kommune.
J,-. n r .:——
7.

Besvaret:—

S*gen til i—

— ~/”

(p a jr . Z Q '-

4cU<

J r . n r . 81.00
Vedr, fuldmægtig, bistandsafdelingen.
Ved skrivelse af den 2o. juli 1989 opsi
ger fuldmægtig Marianne Toft sin stillinc
med fratræden den 1. november 1989.
Opsigelsen er begrundet med, at pgl.
flytter til F y n .
Jr. nr.: __..
(besvaret:.
9 *yen ti!!.

J r .n r . 81.36.0.
Skatteinspektør Jan Bech ønsker at fra
træde stillingen.
Ved skrivelse fra den 31. juli 1989 med
deler skatteinspektør Jan Bech, at han
ønsker at fratræde sin stilling den 31.
august 1989.
Jan Bech har fået ansættelse i privat
f i rma.
Komm.dir. d. 31/7-89:
Jan Bech er endnu ansat på prøve, og op
sigelsesvarslet må således accepteres.
Opsigelsen fremsendes til efterretning
for økonomiudvalget og byrådet.
r. nr.
Besvaret:.

S*yen til:.

Blad nr.

Dag og år:

Mandag d. 7/8 1989
Jr.nr. 00.01A02
Forslag til ændring af forvaltningsstruk
tur .
Skatteinspektør Jan Bechs fratræden har
givet anledning til at vurdere behovet
for genbesættelse.
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Efter nøje vurdering og forelæggelse i
chefgruppen, det involverede personale
og ligningskommissionen indstiller kommu
naldirektøren følgende løsningsmodel til
gennemførelse:
Skatteinspektørstillingen genbesættes ikke
Skatteforvaltningen henføres under økono
misk forvaltning med økonomichef Jan Kri
stiansen som ansvarlig forvaltningschef
og Grethe Mortensen som souschef.
Med ansvar overfor økonomichefen indstil
les den nye forvaltning inddelt i følgen
de fagområder:
Carl H, Jensen - ansvarlig for
skat og ligning samt folkeregister.
Børge Hansen - ansvarlig for
arbejdsgiverkontrol, incasso,
vurdering.
Kathe Bernth - ansvarlig for
løn og personale.
Grethe Mortensen - ansvarlig for
regnskab og budget.
Ligningskommissionen varetages herefter
af Carl Jensen eller Børge Hansen - af
hængig af sagsindhold.
Nuværende souscheffunktion i skattefor
valtningen nedlægges.
Der søges en ekstra skatterevisor.
Hele sagen skal forelægges samarbejdsud
valget inden endelig vedtagelse.

Jr. nr
B esva^t
$ * q e n t il !.

X

4 ^

jour.nr. 280939/4.3.4..
Vedr, for meget anvist løn til tilsynsass. “
*'
, Solbakkeskolen.
I forbindelse med anden sagsbehandling
blev der konstateret en fejl i indbe
retningen af stamoplysninger til Kommunedataløn vedr. ovenstående ansatte
tilsynsassistent.

Fejlen er rettet til næstfølgende løn
udbetaling.
jr nr .
Besvaret:---

TdUlA
/?/*?

t i l : ____

J r .n r . 14-14.03
Vedr, nyt Falck-abonnement.
/C
På grund af Falcks ændrede servicetilbud
udløber det tidligere redningsabonnement
den 1. april 1990 og afløses af nye, ud
videde abonnementstyper.
Følgende generelle abonnementer søges
herefter godkendt:
Grundabonnement på kr. 12.000,- pr år.
Falck yder service til borgerne, hvis
der opstår vejproblemer.
Modtager og videregiver meldinger om pro
blemer som f .e k s . svigt ved el- og vand
forsyning m.v.
Alle kommunens køretøjer fra havetraktor
til lastbil kan få assistance.
Endvidere yder Falck assistance ved byg
ningsskader (brand, vand, storm og ind
brud m . v . ).
Bådaftale på kr. 7.000,-pr. år.
Dækker assistance med redningsbåd ved
ulykker på vandet.
Ud over de nævnte muligheder findes andre
abonnementstyper. Disse vurderes i soci
alt regi, hvorfra der evt. vil fremkomme
forslag.
Jr. nr.:.______,__-*-n—
----Besvaret:«
*o o n til

Æ Æ J ± - —

I

Dag og år:

Mandag den 7/8 1989
J r .n r . 82.08
FA: DARENAS v/ konsulent Leif Kløve,
Magnoliavej, 3630 Jægerspris, tilbyder i
skr. fra den 24. april 1989 konsulentbi
stand i forbindelse med analyse af kommu
nens rengøringsniveau samt anvendte kemis
tekniske rengøringsmidler.
Der referes til en række kommuner, hvor
Darenas har ydet konsulentbistand.
Økonomiudvalget, d. 8.5.89,
Firmaet indkaldes til drøftelse.
DEN 10.05.89:
ISS Darenas tilskrevet om drøftelse af
det fremsendte tilbud.
Den 6.6.89, Komm.dir.
Orienteringsmøde mellem DARENAS OG ad
ministrationen (k o m m .d i r .,so c .c h . skole
direktør og Jytte Jensen, De tre Ege).
DARENAS tilbyder konsulentbistand ved
analyse af rengøringsstrukturen.
Analysen - som er gratis - vil danne
^rundlag for den egentlige beslutning
om evt. ændring af rengøringsstruktur.
Oplæg for den endelige beslutning vil
indeholde Driftsbudget, metode, nor
mering, investering og arbejdsforde
ling .
På denne baggrund anbefales, at der ud
peges nogle institutionstyper som kan
indgå i et forsøg.
Økonomiudvalget, den 12. juni 1989.
Der opstartes en undersøgelse på
3 skoler, Rådhus, Kragebakken samt
De Tre Ege.
Komm.dir. d. 27/7-89:
I forbindelse med det forestående arbejde
søges om godkendelse til nedsættelse af
et midlertidigt rengøringsudvalg med flg.
sammensætning:
faglige repræsentanter:
Husligt Arbejder Forbund, Birthe Nielse
Kvindeligt
Anne Marie Hein
tillidsrepræsentanter:
Gerda Hiittel
plejehjemmet
Gurli Kristensen
Møllegårdskolen
Alice Jensen
Solbakkeskolen
Annette Hansen
Sogneskolen
LOne Noer
Kragebcikken
Edith Svendsen
Rådhuset

Blad nr.
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- sikkerhedsrepræsentanter:
skolerne
plejehjemmet
Kragebakken
rådhuset

Kurt Svarre
Kirsten Østergaard
Bente Christoffersen
Kirsten Petersen

- politisk repræsentant:
1 medlem skal udpeges?
Jr. nr.: _
Besvaret
jagen ti!

Jr.nr. 26-7-7
Vedr. Andelsboligforen.

"Fyrreparken IV"

Ved skrivelse af 5. juli 1989 meddeler
Boligfonden SDS, at den endelige anskaf
felsessum udgør kr. 18.225.209,-.
Dette er kr. 82.928,- mindre end tidli
gere meddelt.
Det meddeles endvidere,
- at alle boliger var solgt pr. den 17.
april 1989,
- at der er betalt bidrag til byggeskade
fonden,
- at promillegebyrer er indsat på konto
i SDS, Jægerspris afd.,
- at der foreligger beboerfortegnelse,
- at Harald Berthelsen er valgt til for
mand for bestyrelsen.

Jdrjftn

Dag og år:

Blad nr.

Mandag den 7/8 1989

Private veje.

J.nr.61-1-1

Grundejerforeningen FJORDSKOV fremsender skrivel
se af 27.maj 1989, hvori man ansøger om et kommu
nalt tilskud til vedligeholdelse af Nordskovvej.
Ansøgningen er begrundet med ekstra helårstrafik
til ejendommen Nordskovvej 29, som beboes af en
af kommunens daqplejemødre.

<2^
7 V_
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27.7.1989:
Teknisk udvalg videresender sagen til ØK-udvalget
idet man finder sagen teknisk udvalg uvedkommen
de .

Jr. n r.: _

^b

Besvaret:

ri

Sagen t i l ; _.

Hi

i

crTf' *

J .nr.6o-3-lo4

Vængetvej - hastighedsdæmpning

I forbindelse med vejsyn 1989 blev det vedtaget,
at tidligere projekt for hastighedsdæmpende foran
staltninger (kr.57.o75) optages til fornyet be
handling og overvejelse.
Supplerende kan oplyses, at Andelsboligforeningen
Engparken/Vængetvej opfordrer kommunen til at få
bragt Vængetvej i en forsvarlig stand - det være
sig såvel trafik- som overflademæssigt.
27.7.1989:
Teknisk udvalg videresender projektet til ØK-udvalg og.byråd med indstilling om, at anlægssum
(nu anslået til kr.7o.ooo) optages i kommende bud
getbehandling, således at arbejdet kan bringes til
udførelse i 199o.
B e s v a re t: ^

7

. 79 f 9
^ t /

Sagen til

j .n r . 82-2-1-5

7

Ansøgning om tilbagebetaling af natreno
vationsafgift.
7(7

Ejeren af ejendommen
Matr.nr. 7 AF, Over Dråby
beliggende Tværvang 7
ansøger om tilbagebetaling af natrenova
tionsafgift for perioden 1961-1988, da
der siden 1961 har været godkendt
toilet i sommerhuset.
TEKNISK UDVALG, 27.7.89: Afslag med med
delelse om at det ikke ses af kommunens
arkiver at der er et godkendt toilet på
ejendommen, at der skal betales natreno
vation til der er ibrugtagningstilladelsc
til kloak-syd. jr nr •______
__ —
Besvaret:—

^

S#qen t i l !______

'

* *

J .nr . 82-2-1-1

7

Tilbagebetaling af nat-renovationsafgift
for sommerhus beliggende Klokkervej 1 6 .
Ejeren af ovennvænte sommerhus ansøger
om tilbagebetaling af nat-renovations
afgift fra 1979 til 1988, da der ikke
er blevet tømt siden.
Ejeren har været i kontakt med vognmand
en og vognmanden havde udtalt at ejen
dommen så "ubeboet ud", derfor ingen
tømning.
21. marts 1989: Kontaktet Henriksen for
at bekræftet ejerens udsagn. Anmodet om
» en skriftlig erklæring.
Skriftlig erklæring er ikke fremkommet,
idet fru Henriksen ikke kan be-eller af
kræfte om der er tømt. Men siden 1985
har der kun været lidt affald i skralde
poserne. Ejeren har ikke gjort indsigel
se før, og der er tømt siden uge 14.1989.
Ejendomsbeskatningen har dog tidligere
telefonisk modtaget vognmandens bekræf
telse som nævnt i klagen, at der ikke har
været tømt fordi ejendommen syntes ubebo
et .
Der ansøge om tilbagebetaling af ialt
kr. 3.939,35 + forrentning.
Indstilling: til drøftelse.
TEKNISK UDVALG, 27.7.89: Der meddeles af
slag, idet klagen ikke er fremkommet tid
ligere .
Jr. n r.: _

Ø f9

Besvaret
Sagen til

yi=

Blad nr.

Dag og år:

J.nr. 82-2-1
Maqlehøjqård losseplads - Bramsnæs kommu
nes udtrædelse af fællesskabet.
Bramsnæs kommune ønsker at udtræde af sam
arbejdet med virkning pr. 1. januar 1989.
På udtrædelsestidspunktet skal det økono
miske mellemværende mellem Bramsnæs og de
to andre kommuner opgøres og betales af
Bramsnæs som et engangsbeløb.
Princippet i opgørelsen er, at beløbet
skal dække omkostningerne ved en reeta
blering af pladsen nu samt de fremtidige
driftsudgifter til pergolattransport og
-behandling, pumpeudgifter og undersøgel
ser .
Selv om Bramsnæs kommune udtræder af sam
arbejdet friholdes Bramsnæs ikke for til
tag, der skal iværksættes senere på grund
af ny lovgivning eller ny viden om hid
til deponerede affaldstyper. I påkommende
tilfælde indtræder de 3 kommuner med sam
me forpligtelser som hidtil.
Udtrædelsesdokument er udarbejdet som et
tillæg til overenskomsten af 14. juni 198
og skal som sådan tiltrædes af de respek
tive byråd.
TEKNISK UDVALG, 22.6.1989: Idet udtrædel
sesdokument ikke foreligger, udsættes
sagen.
Fra Skibby kommune foreligger den 2o.juli
89 forslag til overenskomst vedr. Brams
næs kommunes udtræden af fællesskabet
vedr. Maglehøjgård losseplads.
Miljøafdelingen har følgende bemærkninger
hertil:
I § 3 stk. 1, 2nden linie bør ordet "evt"
udgå.
Ved gennemgang af bilaget til overenskom
sten bemærkes, at der ikke er nogen do
kumentation for at der kan opnås en ind
tægt på k r . 1.773.000 for tilkørsel af
jord, der er ikke indgået kontrakter el
ler aftaler herom med leverandører.
Da dette beløb er så betydeligt ved udreg
ningen af Bramsnæs kommunes udtrædelses
bidrag, bør der i kontrakten tages et for
behold for at kontrakten kan genforhandles
hvis der ikke kan opnås en min. indtægt
på for eksempel kr. 1.500.000 over 3 år
regnet fra 1.januar 1990. Dette betyder
at Jægerspris og Skibby kommuner risikerer
tilsammen at skulle betale kr. 273.000
for retablering af pladsen, alternativt
tilbagebetales der ikke beløb til Brams
næs kommune, hvis indtægten bliver større
end kr. 1.773.000.

v e n d

Mandag d. 7/8 1989
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Det bemærkes, at der ikke i dag er betalt/betales tilslutningsafgift eller
løbende behandlingsudgifter til Skibby
kommunes renseanlæg af det perkolat, der
bortskaffes. Hvis dette evt. indføres i
fremtiden bør kontrakten tillige genfor
handles, hvis det drejer sig om beløb,
der kapitaliseret og tilbagediskonteret
nærmere sig det udregnede udtrædelsesved
erlag.
Endelig bør bilaget tydeliggøres ved en
tilføjelse om at driftsudgifter er
(pr.år) og i 1989-priser.
Indstilling: Det insttilles, at teknisk
udvalg anbefaler overenskomsten overfor
økonomiudvalget med de ovenfor nævnte
forbehold.
TEKNISK UDVALG, 27.7.89: §3 stk. 1 2nden
linie udgår "evt.".
Der tages forbehold for at der genfor
handles hvis det i bilaget anslåede belø
på kr. 1.773.000,- ikke indgår som over
3 år regnet fra 1. januar 1990.
Mindre redaktionelle ændringer foretages
Kopi af kontrakten sendes til formand og
næstformand med rettelsen tilført.
Anbefales i øvrigt overfor Økonomiudvalg
et.
Jr. nr.:«__ _ . ....... .....
.. ___—
Bftsvarnt: __
Søgen til!_______ /

____

Dag og år:

Mandag d. 7/8 1989
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Driftsbudget vedr, levnedsmiddelkontrol
len .
Levnedsmiddelkontrollen har fremsendt
det godkendte driftsbudget for 1990.
Jægerspris kommunes andel af budgettet
er kr. 17.720 større end forudsat i kom
munens budget.
Indstilling: Det indstilles at Jægerspris
kommunes budget justeres i overensstem
melse hermed.
TEKNISK UDVALG, 27.7.89: Indstilling til
trådt. Oversendes til Økonomiudvalg med
anbefaling.

Sftqen til!

Revision af spildevandsplan

t y
J.nr.63-3

I henhold til anmodning af 28.juni 1989 refererer
til ØK-udvalgets vedtagelse af 12.6.1989 har Kom
munernes Revisionsafdeling på baggrund af det
fremsnedte materiale fra fa.DJ&CO foretaget en vur
dering af det foreslåede dækningsbidrag på 13o?o
for ar bejde udført af fa.I.Kruger A/S.
På baggrund af indhentede oplysninger har revisi
onsafdelingen ingen bemærkninger til det foreslå
ede dækningsbidrag på 13o?o for arbejde udført af
fa.I.Kruger A/S.
27.7.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til efterretning og med samtidig indstilling om,
at arbejdet startes op snarest - selv om beløbet
først figurerer i 199o.
Samlet anslået beløb kr.165.ooo ekscl.moms og
mangfoldiggørelse af planen.

S

/ / j ® /V

jour. nr. od. oo o/

*i

Kvartalsopgørelse - Kloak Syd.
Økonomisk forvaltning har udarbejdet
opgørelse over afholdte forventede ud
gifter vedr. Kloak Syd.
Pr. 23/6 1989 er der givet anlægsbe
villing på kr. 48.102.435 hvilket er
kr. 2.416.230 mere end forventet over
slag.
Den samlede udgift til Kloak Syd for
ventes at blive 74,0 mio. kr. hvilket
betyder en rest finansiering på ca.
26,0 mio. kr.
Kloakfonden udgør pr. 30/6 1989
28,6 mio. kr.
Hertil skal lægges manglende indbeta
linger samt forrentning af kloakfon
dens midler.
De resterende udgifter kan således af
holdes af fondens midler.
Jr. n r.: __
Besvaret:
Sagen ti!:
J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape D.6
Fa. Dines Jørgensen & co. fremsender af
tale seddel for så vidt angår ekstra ar
bejde refererende til BM referat nr. 13
vedr. ekstra arbejde ved Strandgårdsvej
5 i alt kr. 1.960,00
2.3.1989:
Godkendt.
Videresendes til ØK-forvaltning til videre regi
strering .
Jr. nr.: ____ ___
'f. S 9 / 9
Besvaret:
,—
c:sagen til:_______

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape D 4 .
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af
taleseddel for såvidt angår ekstra ar
bejde refererende til BM-referat nr. 23
vedrørende ekstra asfaltretablering på
Krabbevej til ialt kr. 11.200
Entreprenør Ove Johansen.
27.4.1989:
Videresendes til ØK-forvaltning til videre registrering.
Besvaret:__ y .

9

en ti!:__ ___ _________________

/foi

^

zA

2l
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y @
Kloak syd - etape H.8

J.nr.63-3-1

Aftaleseddel nr.2
Entreprenør Arne Larsen
omhandlende
Omlægning af rør i grøft/Dalby Strandvej til
kr.17.36o.27.7.1989:
Teknisk udvalg videresender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling og til videre registrering.

Jr. n r.:

. S9 / 9

Besvaret:
Sooen t i l :

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape D.8.
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af
taleseddel for så vidt angår ekstraarbejde
refererende til BM-referat nr. 33 ved
rørende diverse vejretablering samt af
spærring. (kr.19.175)
Entreprenør Arne Larsen.
1.6.1989:
Videresendes til ØK-forvaltning til videre regi
strering .

"
Besvaret:.

s

o

t

Sagen til

J

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H.8,
Der foreligger aftaleseddel for ovennævnte
entreprise på ialt k r . 27.232,00 i for
bindelse med retablering af drænsystemer
i Dalby-området.
Entreprenør Arne Larsen.
2.3.1989:
Godkendt.
Videresendes til ØK-forvaltning til videre regi
strering .

Jr. nr.;
Besvaret:
Sagen til

J.nr.

Kloak Syd

63 - 3 - 1

etape H .15.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af
taleseddel for så vidt angår ekstra ar
bejde refererende til BM-referat nr. 2
vedrørende bassin støbt i forskalling
på grund af vandproblemer for kr. 7.500,
Entreprenør - Arne Larsen.

27.4.1989:
Videresendes til ØK-forvaltning til videre regi
strering.

Besvar
Sagen

Kloak syd - etape H.15.

25:_
J.nr.63-3-1

Aftaleseddel nr.2
Entreprenør: Arne Larsen
omhandlende
levering og montering af stiger i bassin - ref.til
Byggemødereferat lo.o3 - 6 til
k r .1.2oo.27.2.1989:
Teknisk udvalg videresender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling og til videre registrering.

Jr. n r.:
Besvaret:
Sagon ti!:._
/ t f
Kloak syd - etape H.15.

J.nr.63-3-1

I fortsættelse af afholdt åstedsforretning den
2o.2.1989 blev der under henvisning til skrivelse
af 3o.maj 1989 fra landinspektør Børge Hansen
afholdt en supplerende åstedsforretning den 19.6.
1989 med henblik på en egentlig erhvervelse af
arealet til pumpestation.
Forretningen bevirkede en forhøjelse af tidligere
aftalt erstatning på kr.3.778,4o til kr.4.332,4o.
27.7.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.
j
.

Besvaret:.
Sagen ti!:

...

~W j
S
Kloak syd - etape D.ll

J.nr.63-3-1

Ejeren af matr.nr.29S og 29AD-Dalby (Markvej 5A+
5B) '
fremsender skrivelse indgået 3.juli d.å
hvori der ansøges om fritagelse for kloaktilslut
ningsafgift f.s.v. angår matr.nr.29AD.
De to nævnte matr.nr.'e fremtræder i marken som
een grund.
Delingen er kun foretaget ud fra en kommende de
ling af arv ansøgerens to sønner imellem.
27.7.1989:
Teknisk udvalg fermsender sagen til. ØK-udvalget
med anbefaling.

Jr. n r.: ...

-

Besvaret
Sagen till____

J® 3

j.nr. 80-1-6

Dalby Huse Strands vandværk
Dalby Huse strands vandværk fremsender
nyt takstblad til Jægerspris kommunes
godkendelse .
Miljøafdelingens kommentarer: Takstbladdet kan sammenlignes med Jægerspris kommunnens takster- og her finder man, at
tilslutningsafgift er 3370 lavere end
Jægerspris kommunes og afgift for leveret
vand er 181,- højere end Jægerspris kom- mes.
Indstilling: til drøftelse.
TEKNISK UDVALG, 27.7.89: Godkendt.
Jr. nr. : „_
Besvaret:.
C'* g e n til

(j£^i
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3.nr.27-2-48
Ved forlægning af landevej Vest om Gerlev fremkom
et areal afgrænset af Femhøj Idrætsplads, landevej
og matr.nr«7C af Gerlevi °9 som vsd åstedsforret
ning blev erhvervet af dægerspris kommune«
Ejerne af matr«nr«7C forespørger i skrivelse af 8,2«1980 om mulighederr
for at erhverve omtalte areal.
24.2.1988:
Inden endelig stillingtagen forelægges sagen Kul
turelt udvalg til udtalelse0

Byrådssekretariatet den 29/3-88:
Efter samråd med borgmester og kommunal
direktør forelægges sagen ØK-udv.
Økonomiudvalget den 11/&-88:
Sagen sendes til udtalelse i fritidsnæv
net .
Fritidsnævnet den 28/4-88:
Man anmoder Femhøj IF om en udtalelse.
DEN 02.05.88: Femhøj IF tilskrevet.
DEN 05 05 8 8 : Femhøj IF meddeler, at de
tidligere (26/2-87) har meddelt fritids
nævnet, at foreningen ønsker at overtage
o m h . areal, så der senere kan etableres
2 fodboldbaner.
Bestyrelsen holder møde den 16. ds.,
hvorfra der vil foreligge fornyet udta
lelse .
Fritidsnævnet den 18/5-88:
Arealet bør reserveres til idrætsformål.
Indtil idrætsforeningens behov fremstår
og der foreligger godkendte planer for
arealet til idrætsformål, foreslår fri
tidsnævnet arealet bortforpagtet for 1-3
år.
Kulturelt udvalg d. 15/8-88:
Det indstilles til økonomiudvalget, at
arealet bortforpagtes, foreløbig for 3 år

ØkQnpmiudvalggtden,2 3 *8*88,
K U 's indstilling pr. 15.8.88 godkendt.
Sv.Å. Mortensen optager forhandling om
forpagtningsafgift.
Forpligtigelse til vedligeholdelse af
arealet indgår i forhandlingen.
BYSEKR den 1/9-88: Sagen besvaret.
Komm.dir. d. 5/7-89:
er ikke interessere
i et lejemål, men vil fortsat gerne købe
arealet.

Jr. nr.: ”
flosvarot:
Sagen

t ilt .

r^ i

jour.nr. 05 25 140401 .
kragebakken

Puljetimer på Kragebakken.
I forbindelse med etablering af 25
fritidshjemspladser på institutionen
Kragebakken,
er der normeret 98 pæda
gogtimer samt 47 medhjælpertimer pr.
uge.
Det kan oplyses, at pædagogtimerne er
fordelt på 3 stillinger - 2-30-timers
stillinger og l~38-timers stilling.
Medhjælpertimerne på 47 timer er for
delt med 35 timer til en f a s t •medhjæl
perstilling.
De resterende 12 medar
bejdertimer foreslåes af institutions
leder Torben Olsen, anvendt til opret
telse af en lønpulje. Lønpuljen skal
benyttes til at ansætte fagfolk på ti
melønsbasis,
såsom håndværkere, musi
kere, kunstnere m.v.
Lønpuljen andrager følgende:
12 timer a' kr. 72,kr. 864,Ansættelse af skiftende personale fra
Femhøj:
4 timer a ' 87, -_______________ k r . 346, Restbeløb til oprettelse af lønpulje
ca. 8 timer pr. uge
kr. 518,
Socialinspektøren indstiller at insti
tutionen Kragebakken får godkendt op
rettelse af en sådan lønpulje til fri
tidshjemsafdelingen i stedet for an
sættelse af pædagogisk medhjælp med
disse ca. 8 timer. Køb af fagfolk fra
håndværkerkredse,
kunstnere m.v.
vil
kunne give børnene nye indlæringsmu
ligheder .
Jr.
Besvaret:
°'«oen t i l :

7
o
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jour.nr.

S'2),o Sj

Nyt telefonanlæg.
KTAS
fremsendte pr. 21.6.89 tilbud på
nyt telefonanlæg til rådhuset.
Overslag:
Telefonanlæg m/16
byledninger samt
lokalnummerudstyr
til 120 stk.
1. stk. telefax
(Nefax 400)

475.090
19.400

80 stk. telefoner a
ca. 820
e x . moms
Hertil oprettelsesafg.
for bylinier m.v.

66.000
560.000
30.000
590.000

De løbende driftsudgifter udgør for
uden samtaleafgift, en serviceafgift
som anslås til 7.000 pr. kvt.
På budgetforslag for 1990 er medtaget
kr. 300.000 hvorfor der mangler finan
siel dækning på kr. 290.000,
Årsag til det fremsendte tilbud frem
går
bl.a.
af
KTAS skrivelse pr.
18.5.89, hvori det nævnes at det nuvæ
rende anlæg er af ældre dato (20 år)
og har ikke været i produktion i mange
år.
I det daglige støder administrationen
ofte på fejlmeldinger grundet anlæg
gets begrænsede kapacitet.
Ved etablering af et nyt tidssvarende
anlæg opnås mange rationelle fordele
ved kommunikation med borgerne, andre
myndigheder o.s.v.
Samarbejdsudvalget, d. 13.7.89.
Udvalget anbefaler nyt anlæg med eta
blering snarest ult. 89/ primo 90.
Jr. n r.: __
Besvaret:..
Saqen ti!

U

jour.nr.

11-1-10-4

ØK-forv. d. 10.4.89
En gennemgang af udgifter til klimaan
læg på rådhuset viser følgende resul
tat :
1983+84
1985+86
1987+88

kr.
kr.

243.725
304.165
420.029
967.919

sik.udv., den 24.4.1989
Ved behandling af sagen er skrivelse pr
21.4.89 blevet fremlagt.
Såvel på denne baggrund samt under
henvisning til indeklimarapport pr.
8.5.89 og de store driftsudgifter, er
udvalget af den opfattelse, at der
bør ske ændringer.
Udvalget afventer dog det endelige re
sultat at igangværende justeringer.
Sideløbende indestiller udvalget til
ØKU, at der rettes henvendelse til
bedriftssundhedstjenesten med henblik
på en total indeklimaundersøgelse samt
oplæg til, hvorledes ændring bør ske.
Økonomiudvalget, d. 8.5.89.
Bedriftssundhedstjenesten kontaktes
med henblik på en drøftelse.
Komm.dir. d. 5.6.89.
Der har nu været kontakt med bedrifts
sundhedst jenesten(B S T ), som også har
besigtiget rådhuset.
BST's vurdering er, at der er et ud
brudt behov for at foretage en inde
klima undersøgelse og BST føler at
de kan bidrage hertil.
Fremgangsmåden vil være:
- målinger af temperatur og fugtighed
- interview m/personale.
- gennemgang af ventilationsanlæg.
På baggrund af bl.a. disse u n d e r s ø 
gelser afgives forslag til bedring af
forholdene.
Undersøgelsen kan finansieres på 2
m å der:
1. Efter regning: 100-500 tim. a 250
+moms og kørepenge.
2. Ved medlemsskab der vil koste ca.
60 pers. å kr.300 = kr. 18.000 pr.
år.
Det anbefales at der tegnes medlemsskab
for rådhuset.
Irorts
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Denne form sætter ingen begrænsning
i BST's timeforbrug ved en under
søgelse, ligesom det giver mulighed
for råd og vejledning i fremtiden.
Jr. nr.: __
Besvaret: —.
Sagen til:
/O.

< & £ ? ____
*

/é>.<n.o?-.
j o u r . n r . -04034005.

SAGSOMSL

ungdomsboliger.
Ungdomsboliger.
Landsforeningen Ungbo fremsender for
slag om etablering af ungdomsboliger i
Jægerspris kommune.
Økonomiudvalget, den 12. juni 1989.
Sagen udsættes til næste møde.
Jr. n r.: __
Besvaret:.

*7-/9

//.

/fi

Sagen tik

Følgende organisationer ansøger om tilsk
1. Muskelsvindfonden
1988 = kr. 300,2. Nationalforeningen til bekæmpelse af
Lungesygdomme
1986 = kr. 300,3. Dansk Epilepsiforening
1988 = kr. 300,Jr. nr.
Besvciret:__„_
Sagen til:____

n/7*

Tilskud - Dansk Byplanlab. 1990

J .n r .69-2o

Dansk Byplanlabotorium fremsender skrivelse af
25.maj 1989, hvori man ansøger om tilskud til ak
tiviteterne i 1990.
Der søges om et beløb svarende til 14,7 øre pr.
indbygger i kommunen. Med udgangspunkt i befolk
ningstallet pr.1.1.1989 svarer det til et samlet
tilskudsbeløb på kr.1153,36.
27.7.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
uden anbefaling.

Jr. n r.: _____ _______ .___ „_____ _

Rf*<;y^rol: , ....... ... - __
Sflgen fil

KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Administrativ information:
Nr. 2091
6/7-89

Orientering om aftale- og over
enskomstfornyelserne 1/4-89.

Nr. 2092
6/7-89

Vedr. efterregulering af lovog c k l .programmet for 1989.

Nr. 2093
6/7-89

Vedr. beregning af husstands
indkomst til boligstøtte.

Nr. 2094
6/7-89

1989-takster for de mellemkom
munale betalinger for under
visning efter folkeskoleloven.

Nr. 2098
2o/7-89

Orientering om resultatet af
aftale- og overenskomstforny
elserne pr. 1/4-89.

Nr. 2099
2o/7-89

Ændring af betingelserne til
overgang til månedsløn for
reng.ass. indenfor KL's ren
gøringsassistentoverenskomst .

Nr. 2100
2o/7-8 9

Aflønning af langtidsledige
uden overenskomstdækning i joh
tilbud.

Nr. 2101
2o/7-89

Vedr. kommunernes oplysnings
pligt efter skattekontrollo
vens § 8 P.

Nr. 2102
2o/7-89

Godkendelse af kontoruddannel
sen kommune som lærlingeudd,

Nr. 2103
27/7-89

Orientering om resultatet af
aftale- og overenskomstforny
elserne pr. 1/4-89.

40.
Meddelelser fra:
a) Formanden

b) Øvrige medlemmer
c) Kommunaldirektøren

Poul Madsen,
borgmester.

£ / d 7 ~ ^

