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Pkt.nr: 17
Journalnr
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Sagsbehandler : GM

Sagsid/lbnr

160
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REVISIONSBERETNING NR. 60

&
Sagsfremstilling;
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender delberetning for regnskabs
året 1989.
Den udførte revision, der er foretaget i perioden fra 23. august til
25. september 1989, har omfattet
uanmeldt kasseeftersyn
kontrol af forretningsgange og sagsbehandling
ydelser efter bistandsloven
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Beslutning:

Dato
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Pkt.nr: 18
Journalnr
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Sagsbehandler : GM
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Å r s r e g n s k a b 1988

Sagsfremstilling:
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 59, revision
af regnskabet for året 1988.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Beslutning:

Dato
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Pkt.nr: 19
Journalnr.... : 00.01010
Sagsbehandler : GM

Sagsid/lbnr.
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KOMMUNENS LIKVIDE BEHOLDNING PR. 27.10.1989.

Sagsfremstilling:
Økonomi:
Giro ......................................
Check ..................
Anfordring og tidsindskud ................

kr.
kr.
kr.
kr.

0,2 mio.
8,9 mio.
5,5 mio.
14,6 mio.

O b l .beholdning (kursværdi ult.88)

kr.
kr.

3,7 mio.
18,3 mio.

Heraf vedrører:
Kloakforsynings andel ...
Vandforsynings andel ....
Renovationsordnings andel
Kirkeskat + afgifter

Budgetteret:
Forbrug 1989 ..............
Forbrug ultimo oktober 1989
Merforbrug.................
Beslutning:

........

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25,8
11,7
1/8
0,5
39,8

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.

4,0 mio.
14,1 mio.
10,1 mio.
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Pkt.nr: 20
Journalnr.... : 16.03.07
Sagsbehandler :

Sagsid/lbnr.
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UNGDOMSBOLIGER

Sagsfremstilling:
Landsforeningen Ungbo fremsender forslag om etablering af
ungdomsboliger i Jægerspris kommune.
Økonomiudvalget d. 12. juni 1989.
Sagen udsættes til næste møde.
Økonomiudvalget d. 7.8.89,
Udsættes
Henvendelsen besvares.
Sekretatriatet d. 30.10.89.
Ved skrivelse pr. 25.10.89 fremsender arkitekt Jørgen Kjær Han
sen, Skibby, fornyet forslag til indretning af ungdomsboliger
på Dråby Gård.
Projektet indeholder ca. 20 ungdomsboliger fordelt på 18. stk.
1-rum og 2 stk. 2-rum med tilhørende fællesfaciliteter.
En evt. ejendomserhvervelse bør ske ved en selvejende institu
tion. Hvis kommunen ønsker at fremme projektet skal boligsty
relsen søges om kvotetildeling snarest.
Rammebeløb for projekt kr. 6.888.800.
Kommunen yder ca. 9% i rentebidrag af indekslånets rentey4elser.
(ca. 18.000 kr. i 1. driftsår.)
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BESKÆFTIGELSESORDNINGEN FOR UNGE, TILLÆGSBEVILLING
A
Sagsfremstilling:
Beskæftigelsesordningen for unge.
Den 1.9.1989 havde man på beskæftigelsesområdet brugt 1.900.000 kr.
mod forventet ca. 1.750.000 kr.
Med den igangsatte aktivitet på nuværende tidspunkt vil man ved årets
udgang have brugt samtlige beskæftigelsesmidler.
Denne konstatering sammenholdt med en stigende arbejdsløshed og flere
kontanthjælpsmodtagere foranlediger en ansøgning til udvalget om en
tillægsbevilling på ialt 300.000 kr. til beskæftigelsesordningerne.
konto 598 00 560 09
løntilskud
konto 598 00 582 06
ialt

+ 80.000 kr.
+ 220.000 kr.
+ 300.000 kr.

Konsekvensen af denne tillægsbevilling: -man kan ansætte yderligere
6 kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelsesprojekterne,
man kan yde tilskud til 5 unge i løntilskudsordningerne i resten
af kalenderåret.
Mindst 11 personer kan blive igangsat ved en tillægsbevilling på
300.000 kr. i resten af 1989.
Den 27.8.1989 var antallet af unge kontanthjælpsmodtagere som
nedenstående:
ledige fordelt på alder:
u.18 år 18 år 19 år
20 år
9
11
7
13

21 år
5

22 år
7

23 år

24 år
38

Jægerspris kommune vil ikke kunne forvente yderligere refusion ved den
større bevilling til beskæftigelsesområdet.
BESKÆFTIGELSESUDVALGET d.11.10.89.
Videresendes med anbefaling til socialudvalget.
Socialforvaltningen 19.10.89.
Forvaltningen har beregnet konsekvenserne af, at man flytter kon
tanthjælpsmodtagerne over på
beskæftigelsesprojekterne/løntilskudsordninger. En opgørelse over
kontanthjælpsmodtagere, som har deltaget i beskæftigelsesprojekter,
viser, at personerne gennemsnitlig får - seneste måned før overgan
gen - 4.000 kr. mdl., hvoraf den kommunale udgift andrager 2.000
kr.

JJEGERSFRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
6.11.89

Side
8

Det kan således konkluderes, at tillægsbevilling indirekte vil
blive mindre som følge af sparet kontanthjælp til de 11 personer, der
forventes igangsat i projekt/løntilskudsordningerne. Den sparede
kommunale andel på kontanthjælpsudgifterne svarer til 66.000 kr.
Herudover vil de 11 personer give kommunen et ekstra skatteprovenu
(19,5%) på ca. 75.000 kr.
Den samlede tillægsbevilling vil så max. beløbe sig til 159.000 kr.
netto.
SOC har behandlet sagen den 241089 , nr. 3.
BESLUTNING:
Oversendes til økonomiudvalget med anbefaling af
tillægsbevilling på kr. 159.000,-.
Beslutning:
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OMPLACERING AF 7.600 FRA MATERIALE TIL UDDANNELSE

Sagsfremstilling:
Vedr. Dagcentret.
Dagcentret på "De tre Ege" ansøger om omplacering af et beløb på kr.
7.600,- fra materialekontoen til uddannelseskontoen, idet dagcentrets
personale ønsker at deltage i ældredagene den 16./17. november d.å. i
Herning.
Programindholdet er vedlagt sagen.
Der er ikke i budgettet dækning på uddannelseskontoen, så alle kan
deltage i ældrekonferencen, hvorfor omplacering fra materialekontoen
er foreslået.
Som begrundelse for ansøgningen anfører dagcentret, at man mener det
er vigtigt at hele personalegruppen deltager i konferencen, for at få
samme viden, inspiration, og intensivt samvær, for at sflyrke
samarbejdet og udviklingen af Dagcentrets funktioner.
i
Dagcentret vil i dagene den 16./17. november som sædvanligt holde
åbent under følgende vilkår:
Om torsdagen vil funktionerne overdrages til pensionisterne selv. En
eller to ansvarlige for hvert værksted.
Om fredagen vil plejehjemmet stå for fællesarrangementet sammen med
dagcentrets langtidsledige, og begge dage med Kirsten Østergård/ Jytte
Jensen som ansvarshavende.
Prisen for kurset er opgjort til 15.400 kr.
11.10.1989 socialforvaltningen Socialinspektøren kan ikke anbefale en
omplacering til kursuskontoen til brug for den ansøgte deltagelse i
ældredagene i Herning.
Da der skal igangsættes en omstillingsproces på plejehjemmet, vil der
også for dagcentrets personale være behov for videreuddannelse.
Socialinspektøren anbefaler, at der sker en omplacering på kr. 7.600,fra materialekontoen med den bemærkning, at økonomiudvalget ansøges om
overførselsadgang til 1990. Midlerne skal herefter benyttes af
Dagcentret i forbindelse med omstillingsprocessen.
SOC har behandlet sagen den 241089 , nr. 5.
BESLUTNING:
Anbefales der sker en omplacering af kr. 7.600,- fra materialekontoen
til uddannelseskontoen. Anbefales, at overførrelsesadgang for I99tf til

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Sagsbehandler : PH
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RENGØRING På KRAGEBAKKEN

Sagsfremstilling:
I forbindelse med oprettelse af 20 nye børnehavepladser og 25 fri
tidshjemspladser på Kragebakken har forvaltningen bedt Kvindeligt
Arbejderforbund om en opmåling af lokalerne med henblik på fastsæt
telse af normering af rengøringstimer.
Kvindeligt Arbejderforbund har ved brev af 20 sept. meddelt, at der
i Børnehaven skal afsættes 2 timer daglig rengøringstid, samt hoved
rengøring, svarende til 10 timer daglig rengøringstid.
Herudover skal der til Fritidshjemmet afsættes daglig rengøringstid
svarende til 3 1/2 time ligesom der til hovedrengøring skal afsættes
10 gange daglig rengøringstid.
5.10. 1989 Socialforvaltningen:
Der er tradition for, at Kvindeligt Arbejderforbunds opmålinger, som
tager udgangspunkt i nogle rengøringsprogrammer, der er aftalt mel
lem Kommunernes Landsforening og Kvindeligt Arbejderforbund følges.
Det kan derfor anbefales, at normeringen fastsættes som foreslået af
Kvindeligt Arbejder- forbund. Der er budgetmæssigtmæssigt taget høj
de for denne udgift.
Det skal ikke undlades at bemærke, at der p.t. med konsulentbistand
fra fir- maet DARENAS foregår en rengøringsun- dersøgelse, hvor Kra
gebakken bl.a. er involveret.
10.10,1989 socialudvalget
Anbefales overfor økonomiudvalget.
SOC har behandlet sagen den 241089 , nr. 24.
BESLUTNING:
Anbefales overfor økonomiudvalget
Beslutning:
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ANSØGNING OM KURSUSDELTAGELSE

Sagsfremstilling:
Vedr, kursus for ældrerepresentanter.
Ældrerådet ansøger i skrivelse af 4.9.1989 om et tilskud for 2 del
tagere i kursus for ældrerådets repræsentanter, som afholdes af om
sorgsorganisationernes samråd.
I den nye ældrepolitik arbejdes der i mange kommuner på at inddrage
ældre i opgaver og beslutninger, der vedrører de ældre. Der oprettes
ældreråd, ældrekommiteer, kontaktudvalg o.lign., hvis opgaver det er
at varetage og koordinere de ældres interesser og samarbejde med
kommunen om ældrepolitiske ideer. For at ældrerepræsentanter kan ud
føre dette ulønnede arbejde bedst muligt er det væsentlig, at de fra
tid til anden får inspiration dels gennem erfaringsudveksling dels
gennem faglig indlæg.
Omsorgsorganisationerne og samrådet har lavet et kursus for ældrere
præsentanter, hvis formål det er, at dygtiggøre ældrerepræsentanter
ne i, at varetage funktioner i det lokale ældreråd, ældrekomiteer
eller kontaktudvalg. Indholdet af kurset er bilagt dagsordenen.
21.9.1989. socialforvaltningen.
Pensionsgruppen anbefaler, at der gives tilskud til 2 ældrerådsre
præsentanter. Det skal bemærkes, at ældrerådet har intet selvstæn
digt budget, men de 1.500,00 kr. vil kunne anvises via kompenserende
besparelser på sommerudflugten for pensionister. Budgetet for som
merudflugten for pensionister udgør i 1989 ca. 109.000,- kr., hvoraf
hjemmeplejen har fået 24.500,00 kr. til videoudstyr, som er godkendt
af udvalget. Forvaltningen mener, at kurset er relevant, især nu,
hvor vi skal i gang i 1990 med et tværfagligt udviklingsprojekt til
omlægning af kommunens ældreområde. Kurset kan anbefales.
SOC har behandlet sagen den 241089 , nr. 23.
BESLUTNING:
Omplacering anbefales overfor økonomiudvalget.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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ØKONOMISK DECENTRALISERING

3
Sagsfremstilling:
På baggrund af ØKu's beslutning er der nu udarbejdet et forslag til
regelsæt vedr. decentralisering.
Regelsættet indeholder bl.a. bestemmelser vedr.:
-

beløbsramme
udregning af over/underskud
vedligeholdelsesplan ved ejendomsvedligeholdelse
ekstra indtægter
overførselsadgang

Følgende institutioner medtaget i forsøgsordningen:
- Solbakkeskolen
- Gerlev børnehave
- administrationen (rådhuset)
Der ønskes en gennemgang/godkendelse af forslaget samt en endelig
godkendelse af de institutioner som indgår i forsøgsordningen.
Økonomi.

Ingen

Beslutning:

“

Dato
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SAMARBEJDSAFTALE MED SVANHOLM

Sagsfremstilling:
Vedr, fritidsplejen, Svanholm.
I forbindelse med budget 1989 blev vedtaget at fritidsplejen skulle
nedlægges, og at de 19 fritidsplejebørn på Svanholm blev tilbudt en
fritidshjemsplads på Kragebakken.
Efterfølgende har byrådet den 21. marts 1989 på forvaltningens for
anledning godkendt, at dagplejens normering på Svanholm fastsættes
til 24 børn i alderen 0 - 1 0 år, således at Svanholm har mulighed
for at bevare nogen af de nuværende fritidsbørn.
Endvidere blev det godkendt, at de børnebestemte ydelser kunne udbe
tales og frit disponeres af Svanholm, men forvaltningen skulle udar
bejde et oplæg omkring de børnebestemte beløb, som revisionen ville
kunne godkende.
På baggrund heraf har forvaltningen sammen med dagplejelederen udar
bejdet et forslag til en samarbejdsaftale, der med hensyn til antal
let af pladser har den hensigt at skabe tryhed og stabilitet for den
kommunale dagpleje på Svanholm, ligesom forvaltningen i aftalen har
indarbejdet en dispositionsret over de børnebestemte beløb, der kan
sammenlignes med daginstitutionerne i dag.
I de børnebestemte beløb er der samtidig indarbejdet mulighed for
overførselsadgang af uforbrugte beløb fra et budgetår til nyt bud
getår, medens overtræk på kontoen vil kunne modregnes. Der er dog
sat en max. grænse for overførsel af overskud/underskud med 10% af
de budgetterede børnebestemte beløb. Svanholm vil maximalt kunne få
overført/trukket 5 - 6.000 kr. om året.
Samarbejdsaftalen vedlægges dagsordenen.

11.09.89 socialforvaltningen:
Forvaltningen skal således indstille, at der forsøgsvis for et år
fra 1. januar 1990 indgåes en samarbejdsaftale som beskrevet i bila
get til dagsordenen.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT
S
Sagsfremstilling:
Forslag til ny styrelsesvedtægt for Jægerspris kommune med
virkning fra den 1. januar 1990.
Chefgruppen fremsætter forslag til ny styrelsesvedtægt for
Jægerspris kommune.
Forslaget er a'jourført efter gældende lovgivning.
Til lokal politisk beslutning er det foreslået:
at ejendomsudvalget nedlægges og opgaverne overføres til
teknisk forva-l-tning,
v
at der nedsættes et miljøudvalg,
at alle udvalg (incl. ligningskommissionen) består af 5 med
lemmer.
Indenrigsministeriets nye regler for mødediæter og vederlag
vil formentlig foreligge til byrådets 1. behandling tirsdag
den 14. nov. 1989.
Økonomi:
Ingen

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
&
Sagsfremstilling:
Forslag til ny forretningsorden for Jægerspris byråd.
Chefgruppen fremsætter forslag til ny forretningsorden for
Jægerspris byråd.
Forslaget er a'jourført i overensstemmelse med gældende lov
givning og det skal bemærkes at § 8 om habilitet er ny.
Økonomi:
Ingen
Beslutning:

Dato
6.11.89
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FORSLAG TIL DIÆT- OG VEDERLAGSREGLER

Sagsfremstilling:
Forslag til diæt- og vederlagsregler med virkning fra den
1. januar 1990.
Chefgruppen fremsætter forslag til regelsæt for udbetaling
af mødediæter og vederlag m.v.
Forslaget udviser de gældende takster pr. den 1. okt. 1989.
Indenrigsministeriets nye regler for vederlag til udvalgsformænd, byrådsmedlemmer og 1. viceborgmester vil foreligge
i løbet af november måned.
Chefgruppen gør bemærkning om, at det vil være rimeligt at
yde diæter til embedsmænd, der deltager sammen med folke
valgte i årsmøder og kongresser m.v.
Økonomi:
Ingen
Beslutning:

Dato
6.11.89
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STYRELSESVEDTÆGT - FOLKESKOLEN

Sagsfremstilling;

Styrelsesvedtægt - folkeskolen
Fra 1. januar 1990 ændres styrelsesreglerne i folkeskolen.
Et af formålene med ændringerne er, at delegere kompetence fra Byrådet
til den enkelte skolebestyrelse.
Endvidere er en "grundsætning" efter 1. januar, at alt, der ikke er
udelukket i loven, som udgangspunkt er "muligt".
Nogle af de væsentligste ændringer er:
- at skolekommissionen, fælleslærerråd, og lærerråd bortfalder
- at der fremover vælges skolebestyrelser
- at Byrådet skal fastlægge rammer for skolebestyrelsernes
virksomhed
- at skolelederen leder og fordeler arbejdet på skolen
- at kompetence fordelingen er fastlagt
- Byrådet fastlægger rammer
- skolebestyrelser fastlægger principper
- skolelederen træffer konkrete afgørelser
- at der skal udarbejdes en styrelsesvedtægt for folkeskolen i den
enkelte kommune.
- at der i et bilag til styrelsesvedtægten optages de rammer
Byrådet fastlægger.
Udkast til styrelsesvedtægt er udarbejdet af skoledirektøren i sam
arbejde med skoleinspektørene.
Udkastet har været behandling i Kulturelt Udvalg, som derefter har
udsendt forslaget til udtalelse på de 3 skoler og i Danmarks Lærer
forenings lokale kreds (33b).
Kulturel Forvaltning den 11,10,89.
Møllegårdskolen fremsætter ændringsforslag på fgl. områder:
1. §2 stk. 4: ændring af
2. §15
: Diæter til
3. §18 stk.2: Ændring af
4. §23 stk.2: Ændring af

tidspunkt for valget
elever
tidspunkt for valget
tidspunkt for valget

Vedrørende rammer for skolebestyrelsen:

Dato
6.11.89
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5. Ad g
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: Ingen delegation til skoledirektør ved pratik og
skolevej ledning

Vedrørende andre forhold:
6. Ad a - skolebiblioteket: skolebestyrelsen udpeger skolebibl.
7. Ad h - 10/20/30 dg.regi: skal være principper
8. Ad h - pæd. udvikling
: ingen delegation til skoledirektør
Kulturel Forvaltning den 12,10,89.
Solbakkeskolen fremsætter ændringsforslag på fgl. områder i STV.:
1.
2.
3.
4.
5.

§1 stk 2 :
§3 stk 2 :
§15
:
§18 stk 2:
§19
:

ingen stemmeret til elevrepræsentant
skal udgå
også diæter til elever, skoleleder og medarbejdere
Ændring af tidspunket for valget
ret til at få punkter på dagsordenen

Vedrørende rammer for skolebestyrelserne:
6. Ad a - klassedannelse

: fastlægges af skolebestyrelserne

Kulturel Forvaltning den 13.10.89.
indgået udtalelse fra skolebibliotekskonsulent,

Elo Harfot.

Kulturel Forvaltning den 24,10,89.
DLF fremsætter ændringsforslag på fgl. punkter i styrelses vedtg.
1. §2 stk
antallet af stemmer pr. stemmeberettigede
2. §2 stk
sammenkædning af valgbarhed og anciennitet
3. §2 stk
tidspunktet for valget
4. §8 stk
bedre tid ved udsendelse af dagsorden
5. §8 stk
bedre tid ved indlevering af punkter til dagsorden
6. §9
nyt møde og beslutningsdygtighed
7. §11
kvalificeret flertal og formandens stemme
8. §15
diæter til elevrepræsentanterne
9. §18 stk 2 tidspunktet for valget
10. §19
ret til at få punkter optaget på dagsordenen
11. §23 stk 2: tidspunktet for valget
12. Rådgivende organ - ny §24
Vedrørende rammer for skolebestyrelserne:
13. Ad
14. Ad

d - klassedannelse
: fastlæggelse af skolebestyrelserne
f - 10. kl. UV tilb.: fordeling og kompetence

Vedrørende andre forhold:
15. Ad
16. Ad

a - skolebibliotek
: om udarb. af princip, og godk. heraf
h - 10/20/30 dg.regi: skal være principper

Kulturel Forvaltning den 24.10.89.
Sogneskolen fremsætter ændringsforslag på fgl. områder:
1. §2 stk 2 : valgbarhed sammenkædes med anciennitet

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Dato

6.11.89

Side

20

2. §2 stk 4 : tidspunktet for valget
3. §4 stk 2 : formandens valg periode
4. §8 stk 1 : bedre tid ved udsendelsen
af dagsordenen
5. §8 stk 2 : bedre tid ved indlevering
af forslag
6. §9
: nyt møde og beslutningsdygtighed
7. §15
: diæter til alle mødedeltagerne
8. §18 stk 2: tidspunktet for valget
9. §19
: retten til at få punkter på dagsordenen
10. §23 stk 3: tidspunktet for valget
11. Rådgivende organ - ny §24
Vedrørende rammer for skolebestyrelserne
12.
13.
14.
15.

Ad c - spec. undervisn.:
Ad d - klassedannelse
:
Ad f - 10. kl. UV tilb.:
Ad g - ingen delegation
vejledning
Vedrørende andre forhold:

ændring af kompetence
fastlægges af skolebestyrelserne
fordeling og kompetence
til skoledirektør ved pratik og skole

16. Ad a - skolebibliotek
: om udarbejdelse og grundlæg, af prin.
17. Ad h - 10/20/30 dg.regi: skal være principper
18. Ad h - pæd. udvikling
: ingen delegation til skoledirektør
KU har behandlet sagen den 301089 , nr. 8.
Beslutning:
§1,2
- fastholdes.
§ 2,2 3. - fastholdes.
§ 2,2 nyt 4. - kan ikke anbefales.
§ 2,2,sidste punktum - anbefales ændret som foreslået
§ 2,4 - ændres som foreslået
§ 3,2 - 1 medlem fastholder §3,2.- 3 medl. går ind for SD's udt. 1
undlod at stemme.
§ 4 , 2 nyt - kan ikke anbefales.
§ 8 , 1 - fastholdes.
§ 8,2 - fastholdes.
§9
- fastholdes i sin opr. form.
§11
- fastholdes.
§15
- Flertal går ind for at §en tilføjes , at eleverne skal have
udbetalt diæter. Et mindretal fastholder § 15.
§ 18,2 - anbefales.
§ 19 sidste punktum - ændres som foreslået.
§ 23 - ændret som foreslået.
§ 24 - der indføjes ikke nogen ny §24
Vedr.: Rammer for skolebest.:
ad c - Forslaget godkendes af kommunalbest. indføjes,
ad d - 4 medl. anbefaler skoledir. udtalse. 1 medl. anbefaler den
forslåede ændring,
ad f - bestemmelsen fastholdes,
ad g - ændres som foreslået.
Vedr.: Rammer for andre forhold.
ad a - Komp. tillægges byrådet. Sog 3.pumktum "principper for "-udgår,
ad h - 10 - 20 - 30 dage skoledir. udtalelse anbefales,
ad h pæd.udv. - komp. tillægges byrådet.
Beslutning:
s?
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Journalnr....

: 17.03.09

Sagsbehandler : BK

Sagsid/lbnr.
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VIDTGåENDE SPECIALUNDERVISNING
3
Sagsfremstilling:
Undervisning efter folkeskolelovens §19 stk 2.
Ledende skolepsykolog, Bjarne Nielsen, fremsender den 01.10.89 forslag
om, at Jægerspris kommune nu indgår i den eksisterende ordning,
hvorefter amtskommunen udlægger de økonomiske resurser til etablering
af undervisning efter folkeskolelovens §19 stk. 2 til
primærkommunerne.
Baggrunden for forslaget er dels, at der nu er godkendt et frikom
muneregulativ på området, dels at de centrale regler ser ud til at
lade vente på sig og dels, at vores erfaringer med visiteringen af
elever til indeværende skoleår viser, at amtskommunen visiterer
indenfor en "Jægersprisramme" som om vi havde tilmeldt os ordningen.
Yderligere har man tilbageholdt et beløb til tilflyttede elever. Da
der ikke er nye elever "i sigte", vil dette beløb blive i amtskom
munens kasse.
Endvidere er vi i den situtation, at meget få børn bliver undervist
udenfor kommunen, meget færre end for et år siden.
Der er udarbejdet en økonomisk oversigt, der viser, at Jægerspris ved
at tilmelde sig ordningen vil have en rimelig "luft" til nye elever.
Bjarne Nielsen foreslår også, at der ved tilmelding bør aftales en
enkel og sikker stigning af resurserne.
Kulturel Forvaltning den 11.10.89. Det anbefales, at Jægerspris
kommune tilmelder sig ordningen fra 01.08.90.
KU har behandlet sagen den 301089 , nr. 7.
Beslutning: Anbefales
Beslutning:
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Pkt.nr; 32
Journalnr

16.01.00

Sagsbehandler : BD

Sagsid/lbnr
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SAMARBEJDSAFTALE MED FREDERIKSBORG AMT, FAMILIEBEH
6

Sagsfremstilling:
Samarbejdsaftale med Frederiksborg Amtsråd og Jægerspris byråd. Vedr,
familiebehandlingen.
I forbindelse med Frederiksborg Amts rammeplanlægning omkring loka
liseringen om børne- og ungdomsforsorgen har forvaltningen afholdt
møde med repræsentanter for børn- og unge afdelingen i amtet omkring
de forebyggende tiltag, som Jægerspris kommune ønsker amtskommunal
støtte til i budgetåret 1990.
På baggrund af denne drøftelse har Frederiksborg Amt fremsendt sam
arbejdsaftale i forbindelse med Jægerspris kommunes Familiebehand
lingsprojekt, der blev etableret 1.4.1989.
I forhandling med Frederiksborg Amt har forvaltningen anmodet om
konsulentbistand fra amtet til følgende:
- tæt opfølgning på selve processen i familiebehandlingsprocessen.
- styring af processens førløb.
- evaluering af behandlernes indsats.
Denne konsulentbistand har Jægerspris kommune vurderet til ca. en
arbejdsdag pr. måned. Herudover har forvaltningen anmodet om midler
til uddannelse af yderligere 3 til 4 behandlere. Denne udgift har
forvaltningen anslået til ca. 40.000 kr.
Man skønner familienprojektets virkning i relation til undgåelse af
anbringelse af børn uden for hjemmet i 1990 vil svare til mindst 1
barn i døgnpleje på årsbasis. Dette svarer til en mindre udgift for
kommunen, anslået til 70 til 90.000 kr. Dette betyder at med amtets
andel, af udgifterne kan der reserveres et beløb af udgifterne på kr.
140.000 til omstillingen indenfor det samlede amtslige og kommunale
anbringelsesbudget.
Udgiften til konsulentbistand samt tilskud til behandleruddannelsen
finansieres via ovennævnte mindreforbrug vedrørende traditionelt
døgnpleje. Det er således ikke en direkte udgift for kommunen, men
afholdes af amtet.
Det fremgår af samarbejdsaftalen, at såfremt det forventede forbrug på
anbringelses-området på årsbasis vil blive væsentlig større end
forudsat, skal der optages forhandling med Amtet om det forsatte
samarbejde.
Samarbejdet løber indtil udgangen af 1992, med mindre andet aftales.
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Dato
6.11.89

Side
24

Samarbejdet kan dog skriftligt opsiges af hver af parterne med 3 mdr.
varsel.
Forvaltningen indstiller, at der træffes aftale med Frederiksborg
Amtsråd om samarbejde på de i samarbejdsaftalen nærmere fastsatte
vilkår.
Samarbejdsaftalen er indlagt i sagen. §5 og §7's ordlyd ændres, så der
ikke er tale om en pligt til at overholde et max. budget, men en
forventning.
10.10.1989 socialudvalget:
Samarbejdsaftalen anbefales med de anførte ændringer i §5 og 7 overfor
byrådet.
SOC har behandlet sagen den 241089 , nr. 17.
BESLUTNING:
Oversendes til økonomiudvalget til viderebehandling.
Beslutning:
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Journalnr.... : 81.03
Sagsbehandler : BK
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PEDELMEDHJæLPERSTILLING
Sagsfremstilling:
Sogneskolen meddeler den 26,10,89, at Ole Pedersen,
3630 Jægerspris indstilles til den ledige stilling som pedelmed
hjælper ved Sogneskolen.
KU har behandlet sagen den 301089
Beslutning: Anbefales.
Beslutning:

, nr. 10.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dato
6.11.89

Side
26
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Sagsbehandler : BK
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AFSKEDSANSØGNING

js>
Sagsfremstilling:
Skoleinspektør Stig Munch Andersen ansøger i brev af 27.10.89 om
afsked fra sit job. Efter reglerne kan han fratræde den 01.02.90,
men han ønsker selv at blive løst fra jobbet ved udgangen af dec
ember 1989. Hvis ønsket efterkommes, foreslår Stig Munch Andersen,
at man konstituerer viceinspektør Jytte Joensen som skoleinspektør.
Kulturel Forvaltning den 27.10.89.
Forvaltningen indstiller, at Stig Munch Andersens forslag til kons
tituering følges. I givet fald skal der også konstitueres en vicein
spektør.
KU har behandlet sagen den 301089 , nr 5
Beslutning: Ansøgningen anbefales, således at Stig Munch Andersen
fratræder pr 31.12.89.
Det anbefales, at Jytte Joensen Konstitueres som skoleinspektør
pr. 01.01.89.
Det anbefales, at overlærer Bent Malmquist forespørgers om,
hvorvidt han vil modtage konstituering som viceskoleinsp.
Beslutning:

Dato
6.11.89
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Pkt.nr: 35
Journalnr

25.01.03

Sagsbehandler : JK
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F0RBRU6SREGISTRAT0R

3
Sagsfremstilling:
Jvf. ligningslovens §32 D kan byrådet bemyndige et medlem af den
kommunale ligningsmyndighed eller en i kommunen ansat person til at
træffe afgørelser om forskudsregistreringsgrundlag.
Økonomichefen d. 25/10-1989
Tidligere har skatteinspektøren haft denne bemyndigelse.
Efter sammenlægning af skatteforvaltning og økonomisk forvaltning
indstilles Carl H. Jensen som forskudsregistrator.
Beslutning:
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Pkt.nr: 36
Journalnr.... : 00.01002
Sagsbehandler : KB
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VEDR. NEDSKæRINGER I BUDGET 1990.

Sagsfremstilling:
Økonomi:
I forbindelse med reduceringerne i budgettet for 1990 vil forekomme
tilfælde, hvor stillinger nedlægges.
Økonomiudvalget bedes tilkendegive om de involverede personer kan
tilbydes omplacering e.lign. forinden endelig afsked effektures.
Det foreslås, at der forinden stillinger opslås ledige/besættes
undersøges, hvorvidt den ansatte i nedlagte områder kan tilbydes et
andet arbejdsområde eller omplaceres.
Forslaget er foranlediget af aktuel sag om nedlæggelse af stillin
gen som sekretær for skolebibliotekskonsulenten pr. 31. juli 1990.
LP 170149
Beslutning:

Dato
6.11.89
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Journalnr.♦.. : 00.01A06
Sagsbehandler : SK
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KOMMUNERNES LANDSFORENING

Sagsfremstilling:
Kommunalpolitisk information:
Nr. 1043
5.10.89

Perspektivudvalget vedrørende fremtidens socialog sundhedsuddannelser.

Administrativ information:
Nr. 2133
5.10.89

Orientering om resultat af aftale- og overens
komstfornyelserne pr. 1.4.89.

Nr. 2134
5.10.89

Indberetning vedr. budget 1990. II.

Nr. 2135
12.10.89

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

Nr. 2136
19.10.89

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

Nr. 2137
26.10.89

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

Beslutning:
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P k t .n r : 38
Journalnr

00.01049

Sagsbehandler : KH

Sagsid/lbnr
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FØLGENDE FORENINGER ANSØGER OM TILSKUD

Sagsfremstilling:
1.

KF U K ’s sociale arbejde.
Hjælpearbejde blandt prostituerede.
( d. 7.11.88 afslag.)

2.

Red Barnet, Danmark
Forespørger om der ønskes køb af Maxi bingo plader,
kr. 30 pr. plade.

3.

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt, ansøger om tilskud
til udbygning af turismen i amtet, med kr. 1,- pr. ind
bygger ca. kr. 8.025,-

Beslutning:
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Pkt.nr: 39
Journalnr.... : 00.00
Sagsbehandler : KH
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MEDDELELSER FRA:

Sagsfremstilling:
a.

Formanden

b.

Øvrige medlemmer

c.

Komm.dir.

Beslutning:
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Dato
6.11.89

Side
1

Tillægsdagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET
den 6.11.89
, kl. 08.00, udvalgsværelse nr.II

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 40

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 40 KLOAK SYD - ETAPE D.10
Pkt.nr.
41 KLOAK SYD - ETAPE D.9

til

41

incl.
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Dato
6.11.89

Side
2

Pkt.nr: 40
Journalnr.... : 00.00.00
Sagsbehandler : FKL

Sagsid/lbnr.
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KLOAK SYD - ETAPE D.10

Sagsfremstilling:
Ved licitationen 31. oktober 1989 indgik følgende tilbud:
1. Ølsted entrforr. ApS, Byvej 10, 3310

Ølsted

2. Bent V. Nielsen ApS, Thorsmosevej 6, 3200 Helsinge
3. Druedalsvejens entr.forr. ApS, Hyllestedv. 1 Jægers.
4. Ebsen & Forsberg Ørumgård Gurre, 3490

Kvistgård

5. Nielsen & Kaptain A/S, Industrivej 10, Frederiksværk
6. Poul W. Hansen, Kløvermarken 20, 2680 Solrød Strand
7. Kamsax entrprise A/S, Jernholmen 12-22, 2650 Hvidov.
8. L.M.Byg Svedstrupvang 18, 4622

Havdrup

9. Entr. Max Paikjær Jensen ApS, Kirkebak.v. Munk.Bjby.
Dines Jørgensen & Co. vil efterfølgende fremsende indstilling
vedrørende entreprenør.
UTM har behandlet sagen den 021189 , nr. 102.
Teknisk udvalg fremsender sagen til Økonomiudvalg og Byråd, idet
man indstiller Ølsted Entreprenørforretning til entreprisen.

Beslutning:

Dato
6.11.89

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Side
3
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Sagsbehandler : FKL
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KLOAK SYD - ETAPE D.9

Sagsfremstilling:
Ved licitationen 31. oktober 1989 indgik følgende tilbud:
1. Ølsted entrforr. ApS, Byvej 10, 3310

Ølsted

2. Bent V. Nielsen ApS, Thorsmosevej 6, 3200 Helsinge
3. Druedalsvejens entr.forr. ApS, Hyllestedv. 1 Jægers.
4. Finn Skov entr., Industrivej 9, 4050

Skibby

5. Esben & Forsberg, Ørumgård Gurre, 3490 Kvistgård
6. Nielsen & Kaptain A/S, Industrivej 10, Frederiksværk
7. Poul W. Hansen, Kløvermarken 20, 2680 Solrød Strand
8. Kampsax entr.prise A/S Jernholmen 12-22, Hvidovre
9. L.M.Byg, Svedstrupvang 18, 4622

Havdrup

10. entr. Max Paikjær Jensen ApS, Kirkebak.v. Munk.bjby
Dines Jørgensen & Co. vil efterfølgende fremsende indstilling
vedrørende entreprenør.
UTM har behandlet sagen den 021189 , nr. 103.
Man indstiller entreprenør Bent V. Nielsen.

Beslutning:

