JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde

Mandag, den 9« juni 1987, kl. 09.30.
på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, m e d følgende
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Regnskab 1986
Resultatet af regnskabet for 1986 fore
ligger nu og viser i hovedtræk følgende:
A. Driftsvirksomhed
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger .. kr.
01 Forsyningsvirksomheder . "
02 Vejvæsen
............
"
03 Undervisning og kultur . "
05 Social- og sundhedsvæsen
"
06 Administration .........
"
kr.

4.3892475.265
36.688
42.032
17.435
96.784

B. Anlægsvirksomhed
00 Byudvikling, bolig og
miljøforanstaltninger .. kr.
01 Forsyningsvirksomheder . "
02 Vejvæsen ...............
"
03 Undervisning og kultur . "
05 Social- og sundhedsvæsen
"
kr.

13.721
180
27
4.481
2.508
20.917

C. Renter
Qn Renter .................

kr.

4.116-

D. Finansforskydninger
08 Finansforskydninger .... k r .

3.291
forts....

fortssat

E. Afdrag på lån
08 Afdrag

.................

A+B+C+D+E .................
08 Finansiering ...........

kr.

789

k r . 117.665
ir 117.665
kr.
0

Totalregnskabets udgifts-/
indtægtsside balancerer med k r . 185.343
Den likvide beholdning ud
gør ultimo 1986 ...........

kr.

80.299

Kommunens finansielle net
to formue ultimo 1986 ....

kr.

33.894

Prisstigninger 1986 til 1987.
Kommunernes Landsforening meddeler følgende
ændrede prisstigninger, som kan danne grundlag
for pris- og lønfremskrivning:
tidl. medd.
fra 1986
til 1987
.1 .
.2 .
2.3.
2.9.
3.
4.0.
4.3.
4.6.
4.7.
4.9.
3.1.
5.2.
5.9.
6.5.
7.1.
7.2.
7.5.
7.6.
7.7.
7.9.
8.4.
8.5.
8 .6 .
1

2

Lønninger
Fødevarer
Brændsel
Øvrige varekøb
Anskaffelser
Tj.ydelser u/moms
Håndværkerydelser
B e t . til staten
Bet, til komm.
Ø v , Tj.ydelser
Tj .mandspensioner
Overf.til personer
Tilskud og overf.
Tilsvar
Lejeindtægter
Salg af produkter
Indt .fra dagp .f .
Bet. fra staten
Bet. fra komm.
Øvrige indtægter
Refusioner
Generelle tilskud
Skatteind tægter

3,0
3,0

ændret til
fra 1987
til 1988
5,0
4,5

0,0

0,0

3,0
3,0
2,5
3,5

2,8

4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3,0
3,5
5,0

0 ,0

0 ,0

2 ,8
2,8

2,5
3,0
3,5

0,0

0,0

2 ,8

5,0

0,0

0,0

2 ,8

3,5

5,0
5,0
5,0
5,5

0 ,0

0 ,0

0,0

0,0

2,8
2 ,8

Ovenstående indstilles til økonomiudvalgets
godkendelse.
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Budgetbehandling 1988 til 1991
Efter behandling i ØKU pr. 10.3.87 er
budgetterne blevet behandlet i de st
ående udvalg.
Resultatet af budgetforslagene vises
efterfølgende i 1987 prisniveau excl.
mo m s :
BUDGETØKU's
forslag
ramme
2.278.930
1.978.960
Ej endomsudv.
3.267.120
2.177.820
Teknisk udv.
879.430
841.340
Beredskabsk.
40.416.480,
38.232.380
Kulturelt
69.024.520
65.563.910
Social
19.426.620
18.065.010
Øku.
126.799.430 135.293.100
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Finansieringsmæssigt kan budgetforslagne vises således:
135.293.100
Netto drift (87-pris)
Anlægsønsker:
Kulturelt
4 600.000
Teknisk
20.975.570
2.760.000
Ej d .
ØKU
- 1 520.360 26.815.210
162.108.310
170.000.000
prisreg. til 88 5%
Renter
- 1.853.500
Afdrag
1.698.700
Binding vedr.
87
4.000.000
Skat,tilskud 121.582.280- 121.737.080
48.262.920
MANGLENDE FINANSIERING
der fordeles således:
kloak
1 2 .000.000
48.262.920
kommunen
36.262.920
fortsætter
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9.293.100

Hvis ikke denne overskridelse nedbrin
ges, skal beløbet deponeres i natio
nalbanken i 4 år uden rente.
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Udgiftsrammen for 1988 jfr. fælleser
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klæring fra de kommunale parter og re
geringen, opgøres som gennemsnit af
7
regnskab 1986 og 1987.
Under hensyntagen til momsordning,ænd
^
ring af sociale refusioner samt pris '&£+<lZccr
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Opgørelse af
m i l l .k r .
Ult. 86-regn.
Forbrug i 87

den likvide beholdning:
komm . kloak vand IALT
28
44
8
80
-2 0 ,
1
-8
27
8
36
9
53

Afregning til
staten i 87 vedr. ;
- oversk.86
-7
- reg. 85 ca. -5
-4
Beh. ult.87
36
- forb. 88
-36
-13
Beh. u l t .88
-40
23

9
1
10

-12
41
-48
- 7

Den tendens, som er påpeget ved budgetbehandling for 85,86 og 87 er nu
helt tydelig.
Årsagen til situationen har klart
sammenhæng med bl.a.
- stor realvækst
- nye aktiviteter
- omlægning af refusions/tilskudssy
- effektuering af regeringens pålæg
- overenskomstresultat
Hvis vi endnu skal nå en "blød land
ing" bør der straks vises tilbagehold
for 87 og 88, og skatteprovenu skal
hæves fra 1988.
Ligeledes bør ikke igangsatte anlæg
fra d.d. stoppes.
Og ingen tillægsbevillinger bør gives
I ovenstående opgørelse kan peges på
flere usikkerhedsmomenter, men
tendensen er som angivet.
For blot at opnå balance mellem netto
driftsudgifter og finansiering i 1988
skal følgende ske:
Budgetforslag netto
- besp ned til ramme 88
+ prisregulering til 88

135 000.000
- 9 000.000
126 000.000
6 000.000
132 000.000

Finansiering 121.600.000
stigning i skattepct.:
17.5 - 18,5
5.000.000
18.5 - 19,5
5.000.000 132.600.000
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Vedr. Egnsmuseet Færgeqården.
Kommunernes revisionsafdeling
fremsender beretning vedr. regnskabet
for 1986.
Jfr. p k t . 2 har den udførte revision
ikke givet anledning til bemærkninger.

T

j.nr. 001
Omforandring - Skatteforvaltningen.
Ved besættelse af den ledigede assistent-/
overassistentstilling i skatteforvaltnin
gen (formentlig pr. 1. aug. 1987) opstår
et akut pladsproblem.
Forvaltningen foreslår en midlertidig om
bygning primært som vist på bilag 1, sub
sidiært som vist på bilag 2. Forvaltnin
gens nuværende opbygning og indretning frem
går af bilag 3.
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Normeringsforslag for 1988.
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Social- og sundhedsforvaltningen
fremlægger forslag til yderligere
normeringer pr. 1 . januar 1988.
Normeringsforslaget er en konse
kvens af nye aktiviteter, udvidelsen
i sagsantallet m.m. i nuværende ak
tiviteter, ligesom forvaltningen har
foretaget en sammenligning af norme
ringerne i forhold til normeringerne
i andre kommuner i området.
Forslaget indeholder følgende ny
normeringer :
Sikringsafdelingen:
Dagpengegruppen
Familieydelsesgruppen

20 timer ugl
10

Bistandsafdelingen:
Socialrådgiverbistand til
dækning af rådgivning i
heldagsbehandlingstilbuddet, herunder styring af
projektet
10
Socialrådgivertimer til
at udføre mere arbejde
udenfor forvaltningen

30

Sekretærtimer til forbed
ring af bistandsafdelin
gens normering
39
10

r'v c? n n n n

- P rl ^ T •»

Al'

— -

forts,

At

s?##.

~

fortsat

Pensionsafdelingen:
Sagsbehandlertimer til
styring af projektet
Bofællesskabet for psy
kisk handicappede

10

Hj emmeplejeafdelingen:
Kontorassistent/assi
stentstilling

30

Der henvises til de fremsendte bilag
som giver en nærmere beskrivelse af
baggrunden for forslaget.

Socialudvalget 26.05.87.
Forslaget fremsendes til
økonomiudvalget med anbefaling.

U
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jour.nr.05 25 11 01

Forslag til struktur i dagplejen.
Dagplejen har fremsendt forslag til
struktur i dagplejen af 12. maj 1987.
I forslaget peger dagplejen på en
række forhold, som de ønsker udval
gets stilling til.
Social- og sundhedsforvaltningen vil
fremkomme med forvaltningens kommenta
rer på mødet.
Socialudvalget 25.05.87.
Det indstilles til økonomiudvalget, at
dagplejen normeres til 5 fuldtidsan
satte til børnetal mellem 250 og 280
børn. Udover 280 børn udløses en vi
kar. Sekretærtimer udvides fra 24 ti
mer til 30 timer pr. uge.
Udvalget er enige i, at der kun bør
være 4 børn i hvert plejehjem.

jour.nr.0525150203 PH .
Legepladsen på Vester Mose.
I forbindelse med budgetoplægget for
1987 modtog forvaltningen et ønske fra
centret, om indkøb af legepladsinventar
til et beløb af kr. 151.64o. Socialud
valget havde på et møde d. 28.1.86 ved
behandlingen af byggesagen udskydt be
løbet til legepladsen, idet man fandt
det i første omgang væsentlig at byg
ningerne blev klargjort.
Ved behandlingen af det administrative
oplæg for 1987 anbefalede udvalget
over for e j d .udvalget, at Vester Mose
ikke kunne få et beløb på 151.64o kr.
til legepladsen som ønsket, men 75.ooo
kr. samtidig med at Femhøj jobværksted
for 3o.ooo kr. udbedrede græsplænen,
flytning af flagstang, etabi.af stakit
og en række andre opgaver.
Socialforvaltningen må imidlertid kon
statere, at soc.udvalgets anbefalinger
af forskellige årsager ikke har udløst
midler til legepladsen på budget 1987,
hvilket er meget uheldigt.
Pædagogisk konsulent d. 21.5.87:
De aftalte opgaver som jobværkstedet
skulle udføre er afsluttet.Imidlertid
har fritidscentret faktisk ingen lege
plads kun et bart område med en ind
hegnet fodboldbane,et asfaltareal og
en græsplæne.
Ved legepladsgennemgangen i april 85
konstaterede vi en del mangler ved
centrets legestativ som var gammelt og
udført af uimprenerede materialer.
Dette legestativ er nu kasseret p.g.a.
råd.
Det anbefales, at der afsættes midler
til etablering af et legemiljø som
tilgodeser både fritidshjemmets og
klubbens aldersgrupper.
forts.n .side

side 2
Socialforv., den 21.5.87:
Eftersom de 75.ooo kr. ikke er opta
get på budget 1987 anbefales det, at
beløbet afholdes via den besparelse,
der er opnået på frhj . lønbudget,idet
udvidelsen var forudsag pr. 1.1.87 m e 
dens de 2 nye medarbejdere først er
ansat pr. 1.3.87. Denne besparelse an
slås alene til ca. 5o.ooo kr. De
sidste 25.000 kr. foreslås optaget som
en tillægsbevilling,ligesom der fore
slås optaget et beløb i 1988 til den
endelige færdiggørelse af legeplad
sen .

Socialudvalget: 25.05.87.

Godkendt.

Sagen fremsendes med anbefaling til

økonomiudvalget.
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jour.nr. 05251101 PH
Ans. om tillægsbevilling til dagplejen
Som det vil være socialudvalget be
kendt, har forvaltningen løbende ori
enterede om,at antallet af børn i dag
plejen er større end de 23o børn som
forudsat i budget 1987.
Dagplejen ansøger i skr. af 8 . maj 87
om en tillægsbevilling, idet antallet
af børn er ultimo april måned oppe på
286 børn, og har på årets første 4 må
neder gennemsnitlig været 267 børn.
Med baggrund i udviklingen i antallet
af børn søges flg. tillægsbevilling:
Perioden 1.1 - 3o.4.87:
Løn 37 x 2.782 kr x 4

=

411.7oo kr.

Børnebestemte konti
37 x 45,25 kr. x 4

=

6 .7oo "

Perioden 1.5. - 31.12.87:
Løn 56 x 2.782 k r . x 8 =1.246.335 "
forts....

fortsat

Børnebestemte konti
56 x 45,25 kr. x 8

=

20.3oo "

Bleer for hele året
=
33.ooo "
samlet tillægsbevilling
1.718.o35 kr.
Det skal bemærkes, at tillægsbevil
lingen er beregnet udfra 286 børn for
perioden maj og året ud.
Socialforv., den 2o.5.87:
Forvaltningen skal anbefale tillægs
bevillingen, idet man forudsætter -med
baggrund i den viden man har til fød
selsudviklingen og planerne om tilbyg
ning til eksisterende institutioner at antallet af børn i dagplejen ikke
vil kunne nedbringes i indeværende år.

Socialudvalget 25.05.87.
Godkendt. Sagen fremsendes til økonomiudval
get med anbefaling.
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GODKENDELSE AE 1'NVENTAKTORSLAG TIL NY INST.
Socialforvaltningen fremsender inventarfor
slag til den nye daginstitution. Forslaget
er udarbejdet af leder Birgitte West og sted
fortræder Øente Andersen og derefter gennem
drøftet med rep. fra forvaltningen.
Forslaget indeholder den samlede etablering,
dog ikke legepladsen.
Inventaret beløber sig til kr. 414*ooo,oo og
det afsatte beløb kan ikke indeholde legeplads
som i tilbud koster ca. loo.ooo,oo kr.
Ved gennemgang af forslaget erfares det, at
forslaget indeholder samme niveau som ved eta
bleringer i andre daginstitutioner i kommunen.
Det foreslås, at legepladsen eventuelt finan
cieres over byggeregnskabet.
Forslaget er meget seriøst gennemarbejdet og
anbefales til godkendelse i soc.udvalget.
Forslaget og notat fra pæd. konsulent medsen
des dagsordenen som bilag.

Socialudvalget 2ff. 0 5 . 8 7 .
Det indstilles til økonomiudvalget, at der ind
købes inventar som foreslået af institutionen.
Social- og sundhedsforvaltningen undersøger for
skellige muligheder for finansiering af lege
plads .
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søg e r
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P å s e 1 v e K y ndby værk
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vid t vær ke t s ind tæ gt e r udelukkendi
k a n a n v e n d e s til væ r k e t s form å 1 .

jour.nr. 05 62 80 01
Indførelse af aftenhjemmepleje.
Byrådet vedtog den 19.08.87, at der
indføres aftenhjemmepleje pr. 01.07.
87.
En arbejdsgruppe har senere udarbej
det oplæg til forhandling med Dansk
Sygeplejeråd. Denne forhandling fandt
sted 28.04.87.
Dansk Sygeplejeråd kan godkende ord
ningen, som den er skitseret i ar
bejdsgruppens oplæg af marts 1987 og
i mødereferat af 28.04.87.
Ifølge overenskomst pr. 01.04.87 skal
der ikke længere indgås aftale
mellem KL og Dansk Sygeplejeråd. Kom
muner kan igangsætte ordningen, når
den har været forhandlet mellem kom-munen og Dansk Sygeplejeråd og Dansk
Sygeplejeråd skriftligt har meddeltk
KL accept af ordningens ikrafttræden.
Overenskomsten indeholder et protokol
lat om vilkårene for aften-/nathjemmeplejeordninger. Vikårene svarer til
oplægget.
De normerede timer i forslaget til
hjemmesygeplejerske og hjemmehjælpe
re holdes indenfor timetallet i
døgnplejearbejdsgruppens rapport af
juni 1986.
forts,
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Hjemmeplejens nuværende biler anven
des .
Social- og sundhedsforvaltningen an
befaler, at kommunen indgår aftale med
Falcks Redningskorps A/S om at stille
kommunikationsudstyr til rådighed be
stående af et bærbart radioudstyr samt
en døgnbetjent vagtcentral. Udgiften
udgør ved pristal 156 kr. 11.700 excl.
moms pr. år pr. udstyr, eller i alt
for 3 udstyr kr. 35.100 excl moms pr.
år. I 1987 vil udgiften andrage kr.
11.700 excl moms for 4 måneder. Her
til skal anvendes ca. 10.000 kr. til
indkøb af diktafoner, afspilningsap
parat og båndoptagere, som skal an
vendes ved rapportgivning ved aften
hjemmeplejens ophør.
I budgettet for 1987 er der afsat
50.566 kr. til anskaffelser og
154,500 kr. til løn, hvilket skul
le kunne dække omkostningerne i

1987.
Dansk Sygeplejeråd har pe g e t ‘på, at
den nuværende sekretærdækning ikke
er tilstrækkeligt i forbindelse med
indførelse af aftenhjemmepleje, lige
som DSR anbefaler, at der oprettes en
stilling som assisterende ledende
hjemmesygeplejerske evt. som en kombi
nation af assisterende ledende hjemme
sygeplejerske og tilsynsførende sygeplej erske.
Inden der tages stilling til aftalen,
skal social- og sundhedsforvaltningen
anbefale, at udvalget med udgangspunkt
i den aktuelle situationer drøfter
behovet for ordningen, herunder evt.
udsættelse af opstarten.
Arbejdsgruppens oplæg af marts 1987 og
referat af forhandling med Dansk Syge
plejeråd er vedlagt som bilag.
Hjemmeplejelederen deltager i mødet.
Socialudvalgsmøde den 12.5.1987: Det indstil
les til økonomiudvalget, at aftenhjemmeplejen
starter op som aftalt med Dansk Sygeplejeråd.
Hjemmeplejen fremkommer med en rapport om o r d 
ningen, herunder om evt. behov for døgnhjem
mepleje i forbindelse med budgetlægning for
1989.
Spørgsmålet om normering af en assisterende
ledende hjemmesygeplejerske og yderligere
sekretærtimer tages op i forbindelse med 2 .
budgetbehandling.

l
Landevej 5410

3.nr*6o-4-2

I forbindelse med etablering af cykelsti gennem
Landerslev by fremsender NESA projekt for belysningsanlæg«
Oer ønskes kommunens accept for afholdelse af det
hermed forbundne beløb
kr.lo2.3580inclofnoms.

19,5.1987:
Teknisk udvalg/godkendto
Sagen forelægges cK.'g efterfølgende for ØK-udvalg,
Oet undersøges forinden, hvorvidt amtet agter at
overtage driftsudgiften på lige fod med den øvri
ge del af LOV 541.
1.6,1987:
Iflg.samtale med Bent Petersen - amtets tekniske
forvaltning - vil man sandsynligvis overtags an
lægget .
Oer skal dog fra kommunens side fremsendes speci
elt andragende herom.

Anvisning af erhvervsareal.
Da de miljømæssige krav til vognmandsvirksomheder
efterhånden bliver skærpet, er DANSKE VOGNMÆND,
som er hovedorganisation for ca , 6 0 0 0 vognmandsvirlsomheder, interesseret i at få en tilkendegivelse,
on kommunen kan anvise arealer/områder, hvor det
er muligt at etablere en større vognmandsvirksom
hed.
27.5.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til nærmere overvejelse.
Lokalplanen for kommunens erhversområde forudsæt
ter dog, at kommunen kan tilbyde grunde til virk
somheder fra det centrale Bægerspris, som af mil
jømæssige årsager eller på grund af manglende ud
videlsesmuligheder m.v, ønsker at flytte.
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Tirsdag, 9. juni 1987

J .n r . 69-20
Ansøgning om tilskud til Dansk Byplanla
boratorium virksomhed for 1988.

L2

Dansk Byplanlaboratorium har fra kommunen
modtaget et afslag på vores tilskudsan
søgning af 30. april 1986.
Man tilbyder sig dog at henvende sig også
i år for at fortælle lidt mere om Byplan
laboratoriets nyttige og aktuelle aktivi
teter .
Samtidig skal Dansk Byplanlaboratorium
hermed ansøge kommunen om et tilskud for
budgetåret 1988 svarende til 13,7 øre pr.
indbygger. Med udgangspunkt i befolknings
tallet pr. 1.1.1987 svaret det til et sam
let tilskudsbeblø på k r . 1.046,41.
Dette svarer til en 5% stigning i forhold
til det ansøgte ørebeløb for 1987, d.v.s.
svarende til den af kommunernes Landsfor
enings forventede lønstigning i kommuner
ne .
27,5.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man ikke kan anbefale at yde tilskud.
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Vejskilte
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3,nr.6o~lo

Turistforeningen i Oægerspris ansøger i skrivelse
af 1987 kommunen om tilskud til fremskaffelse af
vejledende skilte til nogle af kommunens seværdig
heder, hvoraf bl.a, nævnes Brandbjerg og Rosariet
i Gerlev.
Et beløb på kr.3o,ooo ville være ønskeligt.
27.5.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
uden indstilling.
Teknisk udvalg vil dog fortsat varetage almen
skiltning.
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Kloak Syd - Etape H.6,
I forbindelse med afholdt åstedsforretning den
24.marts 1987 forelægges forhandlingsresultater
ne til udvalgs og byråds godkendelse.
Åstedsforretningen omfatter
Ib.nr,9
matr.nr.2ai-Landersl.
Ib.nr.lo
matr.nr,4b-Landersl•
forts

fo rtsa t.
3.maj 1987:
modtaget godkendelse fra Naturfredningsnævnet
vedr. etablering af pumpestation på matr.nr.4b
og 5c af landerslev.
27.5.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagerne til 3K-udvalg
og byråd med samtidig indstilling om endelig eks
propriationsbeslutning, idet man i øvrigt indsti
ler de opnåede forlig til godkendelse.

Cloak syd - etape H.6.
i forbindelse med åstedsforretning 24.3.1987 hos
jjeren af matr.nr, 5v af Over—Oråby — ebbe Ander
sen - fremsender dennes advokat Birgit Lemvigh skr:
jq Ise af 2o.maj 1987, hvori samme på vegne sin klisnt tiltræder forligstilbuddet*
Det forudsættes dog, at sagen i overensstemmelse
ned normal praksis tillægges honorar kr.5oo,+rnoms.

27.5.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
oyråd, idet man i fortsættelse af den på byrådet
den 21.april d.å. trufne ekspropriationsbeslutning
indstiller det nu opnåede forlig til godkendelse
incl. salær til advokat.

tf.

Ifr^lev^Renseanlæq,

3,nr063-3-l

Fa.Kruger fremsender tilbud på renovering af nat
renovationssystemet på ovennævnte anlæg
kr.24,35o.- aksel.moms
I samme forbindelse foreligger en endnu ikke honc
reret regning fra fa.Lauener på
kr.2.62o.56
27.5.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg, ide
man indstiller ovennævnta tilbud til godkendelse,
samt at nævnte regning honoreres.

tsiaa nr.

□ag og år.
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Journ .nr . 69-20/TEk.

Kommunens evt. arrangement i vedligeholdelse af
"Rosariet" i Gerlev.
På baggrund af henvendelse fra Fonden for træer
og miljø samt møde i Hovedstadsrådet ønskes by
rådets stillingtagen til kommunens arrangement
i fremtidig vedligeholdelse af "Rosariet".
På baggrund af "Notatet om Gerlevparken" pr.
21.1.87 har administrationen udarbejdet forslag
til ansøgning om løbende økonomisk dækning til
driftsudgifterne fra Hovedstadsrådet.
Ansøgningen peger på projektets værdi i såvel
historisk, forskningsmæssig, turistmæssig og
rekreative henseende.
Der argunenteres samtidig for at der ikke er
tale om et projekt som alene har snævre lokalbetonede interesser .
De årlige driftsudgifter .anslåes til kr.
450.000.

Kommunen tilbydes at ovetage hele Rosariet
efter en dt udbygning om ca. 10 år.

Økonomiudvalget den 9.2.1987. Udkast anbefales.
Byrådet den 17. februar 1 987. Forslag til
skrivelse godkendes. Amtet søges samtidig.
Ølconornisl-c f o rv,, den 18,5*87
Pr. 15.5*87 blev der afholdt koordinerende
møde på rådhuset med repræsentanter fra
Hovedstadsrådet samt Fr.borg amt.
På grundlag heraf er der på ny fremsendt an
søgning jfr, vort brev af 18.5.87.
Indholdet af brevet S3ges godkendt af byråd, idet
der lægges op til, at Jægerspris kommune over
tager vedligeholdelsespligten og ansætter
fornøden ekspertise, (en gartner).

27.5.1937:
Teknisk udvalg tager sagen til efterretning, og
videresender denne til ØK-udvalg og byråd med be
mærkning om, at de af sagen afledte driftsudgifte
ikke kan forventes afholdt inden for Teknisk ud
valgs normale budgetrammer.

/
J .n r . 69-20
Ørredudsætninq.
Thomas Sørensen - Borgmestervænget 42 Frederikssund, fremsender skrivelse ind
gået den 1. maj 1987 og hvori man på veg
ne af Isefjordens ørredsammenslutning an
søger om økonomisk støtte til udsætning
af ørreder i Isefjorden.
27.5.1987:

Teknisk udvalg fremsender sagen til øK-udvalge
uden indstilling.
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Modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Hovedstadsrådøt fremsender rapport omkring
forholdene på modtagestationen på forbrændings
anstalten.
Rapporten har givet anledning til bemærkninger
om forskellige mangler og uregelmæssigheder,
som for sidstnævnte skyldes udskiftningen af
mandskabet samt manglende instruktion.
Hovedstadsrådet henstiller, at modtagestatio
nen udvides, således at ulovlig opmaganisering
undgås.
Endvidere anmoder man om en redegørelse til
brug for en evt. forlæggelse for HR's miljø
udvalg.
224lo486^===TE!£IISX_25VALg

.

Sagen udsætées til næste møde, idet man ønsker
nærmere oplysninger om udgifterne ved en udvi
delse af modtagestationen.
lo.11.86: Jørgen Koldby anmodet om at udarbej
de tilbud på en overdækning af arealet foran
den nuværende modtagestation, idet der påtæn
kes at der udføres en konstruktion af T-jem
overdækket med evt. PYC-plader og med trådnet
på siderne. Hen ekst. låge genbruges.
25.11.86: Jørgen Kolby afleverer tilbud på
ovennævnte konstruktion kr. 42.7oo excl. moms.
26 . 11.86

TEKNISK UBVALG

Anbefales. Sagen fremsendes til Hovedstadsrådet.
Her søges om tillægsbevilling i 1987 på kt. nr.
064 00 030-06, ialt kr. 42.7oo ecxl. moms.
Het påbudte giftskab indkøbes i indeværende år.
Økonomiudvalget 8.12.86:
anbefales.
Byrådet 16.12.86:

T .U . indst. pr. 26.11.86

Ø .K .U .'s indst, godkendes.

20.5.1987:
Sargen Kolby meddeler i skrivelse af 19.5,87,
at ovennævnte tilbud af 25,11,1986 er at for
høje med
kr,3,3oo ekscl.moms
27.5.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til 3K-udvalget,
idet man intet har at indvende imod den ner om
handlede forhøjelse af tilbud.

jour.nr.

51-2

Styringsgruppen for kommunale læsepla
ner .
Skoledirektør Bjørn Godt-Hansen og overlærer, fagkonsulent Frank Jørgen
sen anmoder i skrivelse af 14.05.87
om tilladelse til at udtræde af Sty
ringsgruppen for udarbejdelse af kom
munale læseplaner pr. 31.07.87.
Pågældende er i 1977 valgt som repræ
sentanter for hhv. skolelederne og
fælleslærerrådet.
Anmodningen begrundes bl.a. med, at
skoleledernes repræsentant ikke læn
gere er skoeleder med en daglig tæt
kontakt til lærere og at fælleslærer
rådets repræsentant forventes udlånt
til Undervisningsministeriet på fuld
tid i det kommende skoleår og således
heller ikke har kontakt med de lærere,
der skal arbejde efter læseplanerne.
BG-H og FJ foreslår, at der vælges nye
repræsentanter pr. 01.08.87, idet for
målsformuleringerne for nogle af fol
keskolens fag er ændrede ved en ny
ligt udsendt bekendtgørelse fra under
visningsministeren, og fagene skal
derfor gennemgås mhp. at skaffe over
ensstemmelse mellem formål og indhold.
Skolekommissionen d. 20.05.87.
Ansøgningen anbefales.
Kulturelt udvalg d,01.06.87.
Fremsendes med anbefaling.
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jour.nr.

51-2

LÆSEPLAN FOR SEKSUALOPLYSNING/SAMLIVSLÆRE.
SOLBAKKESKOLENs nævn, 11.03.87:
Indstiller
forslaget til godkendelse,
dog ser man gerne, at bilaget med
spørgsmål udelades.
Lærerrådet, 27.03.87:
Anbefaler forslaget med den bemærk
ning,
at AIDS ikke er nævnt.
Dette
problemområde bør naturligvis med i
læseplanen, der iøvrigt virker god.
SOGNESKOLENs lærerråd, den 27.03.87:
Finder indholdet i læseplanen godt og
meget udførligt beksrevet. Undrer sig
dog over, at AIDS ikke er nævnt, samt
at homoseksualitet kun er nævnt i 1 .
og 4. fase.
SKOLENÆVNET, d. 30.03.87:
Fremsendes med anbefaling.
MØLLEGÅRDSKOLENS nævn, d. 26.03.87.
Udtrykker tilfredshed med forslaget og
kan således anbefale det.
Lærerrådet, d. 18.03.87:
Indstiller forslaget til godkendelse.
FÆLLESLÆRERRÅDET, D. 27.03.87:
Finder der er 2 mangler:
1. De seksuelle minoritetsgrupper
- de homoseksuelle - må inddrages
som emne også i 2. og 3. fase.
2. Spørgsmålet om AIDS må belyses i
3. og 4. fase.
STYRINGSGRUPPEN, D. 14.05.87.
Anbefales
efter nogle få ændringer,
hvorved spørgsmålet om AIDS er kommet
med.
Spørgeskemaet i vejledningen anbefales
udeladt.
Skolekommissionen, d. 20.05.87.
Styringsgruppens indstilling anbefales
med følgende tilføjelse:
De seksuelle minoritetsgrupper - de
homoseksuelle
- må inddrages om emne
også i 2. og 3. fase.
Kulturelt Udvalg, d. 01.06.87.
Anbefales med Skolekommissionens og
Styringsgruppens udtalelser.

B lad nr.
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jour.nr. 56-1-2

Virksomhedsplan 1987/88.
Jægerspris Ungdomsskole fremsender
forslag til ungdomsskolevirksomhed
(Virksomhedsplan) for skoleåret
1987/88.

6

Planen omfatter følgende:
Afs.l: Påtegning.
Afs.2: Beskrivelse af
USK-virksomheden.
Herunder:
Placering og lokaler
Antal ansatte p.t.
Lønbudget omregnet til timer
således:
almene fag
2242 timer
prøveforb.fag
240 timer
spec.underv.
126 timer
knallertkørekort
180 timer
fritidsvirksh.
1878 timer
kurser for unge langtidsledige
erhv.introdu.kurser f/folkesk.
spec.k l .elever
hensyntagende spec.underv.
for unge m/genrel. indlærings-,
vanskeligheder.
Afs.3: Oversigt over USK-kurser
54 kurser i almene fag med
timetal m l . 24 og 63 - heraf
18 nye fag.
Prøveforb. fag og spec.underv.
Afs.5: Fritidsvirksomhed.
1 .Klubvirksomhed
ma-ti-on- som frikvartersklub
torsdag hele aftenen
forv.deltagerantal
375
forv.løntimetal
792
2 .Øvrige fritidsarrangementer
4 v/eek-end ture - ca. 80 del
tagere - LTT 240
6 diskoteker ca. 150 delt.
LTT 360
4 teater/bio-ture-ca.60 delt.
LTT 72
7 andre arr.-ca.60 delt.
LTT 414

forts
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Side 2 Journ.nr. 56-1-2
Virksomhedsplan 87/88.
Ungdomsskolenævnet,den 16.03.87.
Fremsendes med anbefaling.
Skoledirektøren,

den 06.04.87.

Der er fremsendt særlige ansøgninger
om godkendelse
af omregning af USK
lønbudget for undervisning og fritids
virksomhed til
antal timer samt om
fortsat godkendelse af tilrettelæggel
se af den særlige hensyntagende spe
cialundervisning for unge med generel
le indlæringsvanskeligheder med anmod
ning om en tiilægsbevilling for den
resterende
del af 1987. Med forbehold
for resultatet
af
behandlingen af
ovennævnte ansøgninger anbefales virk
somhedsplanen indstillet til godken
delse .
Skolekommissionen,

den 15.04.87.

Anbefales med de forbehold der er
skoledirektørens udtalelse.

i

Kulturelt Udvalg, den 04.05.87.
Genoptages på mødet den 18.maj
som
sidste punkt.
Medlemmerne skal have tilsendt kopi af
planen.
Ungdomsskolenævnet
indkaldes til kl.
1530.
KU ønsker mødet den 27.05.87 aflyst.
Kulturelt Udvalg,d. 18.05.87.
Virksomhedsplanen
for 1987/88
excl.
fritidsvirksomheden godkendt med et
max. timeforbrug på 2.600 timer.
Spørgsmålet om fritidsvirksomhed gen
optages i udvalgsmøde den l.juni 1987.
Kulturelt Udvalg, d. 01.06.87.
Afsnit
5: Fritidsvirksomhed. 1: Klub
virksomhed Anbefales med timetal på
1000 timer, hvoraf 200 timer skal an
vendes til arrangementer, der har til
knytning til ungdomsskolens fag.
3 medlemmer kunne tilslutte dette for
slag
2 medlemmer ønsker, at der afsættes
1200 timer.
Ungdomsskolens
forslag om øvrige fri
tidsarrangementer kan ikke anbefales.

3

j o u r .n r .56-1-8-1

Jægerspris Ungdomsskole.
Tillægsbevilling 1987.
I skrivelse af 4.maj 1987
fremsender
Ungdomsskolen
v/ungdomsskoleinspektøren ansøgning om en tillægsbevilling
på kr.
37.283,39 til dækning af Jæ
gerspris Kommunes udgifter for den
hensyntagende
specialundervisning for
elever med generelle indlæringsvanske
ligheder for månederne januar, februar
og marts 1987.
Ungdomsskoleinspektøren gør opmærksom
på,
at undervisningen ligger ud over
ungdomsskolens
almindelige tilbud og,
at der i forbindelse med godkendelsen
af undervisningen ikke
blev taget
stilling til behovet for en tillægsbe
villing .
Skoleforvaltningen, d. 06.05.87.
Anbefales.
Byrådet godkendte i møde den 21.04.87
en tillægsbevilling på kr.
48.000,til undervisningen for perioden sep
tember - december 1987.
Kulturelt Udvalg, d. 01.06.87.
Fremsendes med anbefaling.

I

jour.nr.

52-1-4

Normeringsplan skoleåret 87/88.
På grund af ændringer i forbindelse
med etablering af heldagsbehandlings
tilbud
kan
normeringsplanen
først
fremlægges på selve mødet.
Skolekommissionen, d. 20.05.87.
Fremlægges til orientering for kommis
sionen på junimødet.
Formanden forelægges normeringsplanen
før videre fremsendelse til kulturelt
udvalg.
Skoleforvaltningen d. 22/5 1987
Normeringsberegningen udviser d.d.
følgende for
forts,

fortsat

87/88
91
11
2
3
1
3
2
4
3
1

86/87

lærer/overlærére
timelærere
faste vikarer
børnehavekl.ledere
vakancevikar
skoleinspektører
viceskoleinspektører
skolekonsulenter
skolepsykologer
ungdomsskoleinspektør

88
11
2
3
1
3
2
4
2
1

Stigningen i antallet af lærere sva
rer til arbejdstidsforkortelsen (2 )
samt at Københavns kommune v. behand
lingshjemmet Egelundshuset betaler
yderligere 1 lærerstilling i Jægers
pris kommune.
1 skolepsykologstilling yderligere i
forbindelse med godkendelsen af hel
dagsbehandlingstilbudet .
Normeringsplanen fremlagt for skole
kommissionens formand, der tog den til
efterretning.
Kulturelt udvalg d. 1/6 1987.
Fremsendes med anbefaling.

( ^ 2^ é'du ■
Journ.nr.

56-13-1 1987

Ansøgning om støtte til < fterskoleophold.
Yvonne Hansen ansøger om yderligere støtte til
datteren Heidi Aagård 01; en f.d. 18.07.72 til
ophold på Halstedhus Eft< rskole i skoleåret
1987/88.
40 uger a kr. 600
statsstøtte v. 29p.=40%
Kommunestøtte
Rest hvortil der søges
Andre opholdsudgifter kr.

kr.
kr.
kr.

24.000,00
9.600,00
5.000,00
9.400,00

200,00

Erklæring fra skolepskykologisk rådgivning
samt skole vedlægges.

Kulturelt Udvalg, d. 01.06.87.
Fremsendes til Økonomiudvalget med anbe
faling .
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Kursusansøgning:
i ansøger om deltagelse i kursus
vedr.

" MØDELEDELSE - FOLKSVALGTE" i dagene

25. - 23. november 1907

Kulhuskroen:
Kathe Jørgensen, søger

for ejeren af "Kulhus

kroen" om tilladelse til at forhøje det tidli
gere af givne tilsagn om optagelse på 600 .0 0 0 ,i yderligere lån, således at det forhøjes til
kr. 7 9 8 *o o °>- • Bilagt sagen er lånetilbud fra

BPR.

/

jour.nr.05 25 01 07
Overflytning fra Parkvejens børnehave
til Slotsgårdens børnehave

fo rts.........

forts,

fortsat

Foralag til ncrmeringsnoraier inci. ion fore
slåede rettelse For fritidsi'j..en vedlægg es og
konsekvensberegninger for foreslaget er vedlagt
dagsordenen.
Socialudvalgsmøde den 12.5.1987: Det indstilles
til byrådet, at det senest forslag til normeringsnormer. fremtidig danner grundlag for kommu
nens normeringer i daginstitutioner i Jægerspris
kommune.

lim

J
rhvervsområde i Qv/sr-Oråby.

j
jour.nr.

50-12-6

Møllegårdskolen,
sekretærer
overarbej d e .
I skrivelse af 26.maj 1987 søger sko
leinspektør Stig Munch Andersen om ud
betaling
af løn for overarbejde
for
skolens 2 sekretærer ialt 55,75 timer.
Baggrunden er den, at den ene sekre
tær,
Under sygefraværet påtog Henny Frand
sen sig velvilligt et stort ekstraar
bejde,
ligesom begge sekretærer i en
periode
efter sygefraværet
arbejdede
meget over for at løse de ventende op
gaver.
Det er lykkedes at afspadsere
halvdelen
af timerne. Det er ikke mu
ligt at afspadsere de resterende ti
mer,
idet det p.t. er skolens travle
ste periode
samt skolens kontorelev
ikke kommer tilbage fra syge/barselsfravær før i august.
forts

J

t . _________________________________________________________

/fy y,y 7*^~
~U~/
Ty x -o r

~/J ^
/ tc t

f
f ) l ( L 'tc J 'J C

f

f t

7

(

fortsat

Stig Munch Andersen finder det væsent
ligt,
at kunne honorere en stor og
velvillig arbejdsindsats på denne måde
fremfor ved afspadsering, som nødven
digvis må deles i små dele.
Skoleforvaltningen, d. 27.05.87.
Fremsendes,
idet det kan oplyses,
at
udgiften for de 55 timer vil beløbe
sig til ca. 4.300,-kr.
Kulturelt Udvalg, d. 01.06.87.
Anbefales som en tillægsbevilling til
Økonomiudvalget.

C 5 3

jour.nr.

52-1

Orlov fra tjenestemandsstilling.
Lærer
Sogneskolen søger i
skrivelse af 25.maj 1987 om orlov fra
sin stilling som tjenestemand ved sko
levæsenet for fra 1 .august 1987 at
kunne tiltræde en stilling som lærer
ved Den rytmiske Højskole på Ærø.
Ansøgningen gælder for det kommende
skoleår.
Ansøgningen er anbefalet af skolein
spektør Jørgen Solgaard.
Skoleforvaltningen den 27.05.87
Det anbefales at imødekomme ansøgnin
gen.
Skolekommissionsformanden den 27.05.87
Efter samråd med skolekommissionens
næstformand anbefales det, at bevilge
orlov som ansøgt.
Kulturelt udvalg d. 1/6 1987.
Fremsendes med anbefaling.

i

Ansøgninger t/ledlge stillinger v/skolevæsenet pr. 01.08.87,
TL = timelærer
MD = Månedslønnet vikar
ÅR = Årsvikar
FV = Fast vikar
Blank = ikke ansat p.t. i kommunen.

Skolenævnet v/SOLBAKKESKOLEN,06.05.87.
Indstiller til ansættelse :
Ole Madsen,
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
Ingrid Svensson deltog ikke i mødet.
Skolenævnet v/MØLLEGÅRDSKOLEN,12.0.5.87
Indstiller flg. ansat som tjenestemænd
i prioriteret rækkefølge:
1.

2.
3.

'

forts,

forts,

( 39)

LP 22 05 31

/J

Dagple jeleder

Fuldmægtig ved Løn- og personalekontoret.

t

Fuldmægtig Jørgen Mortensen opsiger sin stil
ling pr, 51/3 1 9 8 7 > idet pgl. har fået stilling
ved Frederikssund kommune pr, 1/9 1987.

©
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j.nr. 77-7
Følgende organisationer søger o m tilskud:

ty .

a) Danske Døves Landsforbund.
(10.8.84 kr. 300,00)
b) Landsforeningen for nyresyge i D a n m a r k
(11.8.86 kr. 300,00)

£
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c) Stavnsbåndskomiteen for Nordsjælland,
(har ikke søgt tidligere)

42.
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1. Sag vedr. ansættelses af Kommunaldirektør

___ ____ l —

i Jægersoris kommune.

Ifølge byrådets vedtagelse var der nedsat et
samtaleudvalg bestående af
Økonomrudvalget
Svend E. Isakson
Conny Poulsen
—

Samt fra personale side:
P. Sa'oroe
Feter Sørensen
Carl H, Jensen
Ved ansøgningsfris tens udløb var der indkommet
7 ansøgere.
Samtaleudvalget vedtod at indkalde følgende:

Efter smatale med de enkelte ansøgere blev følgende

beslutning taget til indstilling til

byråde t :

forts,

t'/bvtl
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Fremsendes si

ilterretning for Gkononiudval

Karl Johansen,
borgmester.
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