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JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde

Mandag, den 10. august 1987,kl. 13.00.
på’Ttegerspris rådhus, udvalgslokale II, m e d følgende
D A G S O R D E N

:

u
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Lokalplan 20 - erhvervsområde«

u_.AA-<iot t u S '
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Danske vognmænd fremsender skrivelse af
25.juni 1987, hvor man i forbindelse med
y
/
evt. køb af areal fra erhvervsområdet fore
spørger, om der er fastsat støjgrænser for 6 c> c y /i\
arealet for tidspunkter, uden for normal
/ / i
f y t s tt
arbejdstid og lørdage/søndage.
------------------------------- /--------------------- ¥■--------Da en vognmandsvirksomhed som den beskrev
ne vil foranstalte en vis støjmængde på
alle tider af døgnet i alle ugens dage,
er det vigtigt, at de støjkrav, der stil
les i henhold til miljøbeskyttelseslovens
kapitel 5, kan overholdes. Derfor anmodes
venligst om at få tilsendt en oversigt ov
er det tilladte støjniveau på forskellige
tidspunkter.
I henhold til lokalplanens § 3, stk. 1 må
der inden for området kun udøves virksom
hed, som ikke eller kun i ubetydelig grad
medfører gener i form af støj, luftforu
rening eller lugt.
1.7.1987:
Teknisk udvalg vedtager, at fremsende sagers til
3K-udvalget med indstilling om, at det rejste
spørgsmål optages til nærmere drøftelse med Danske
Vognmænd i forbindelse med kommende forhandling
om evt. køb af areal,
Evt.fastlæggelse af stjniveau vil herefter blive
udarbejdet i fornødent omfang.

8 . juli 19 8 7 :

Pr, telefon aftalt med Danske vognmænd v/ Poul
Himmelstrup, at de giver møde ved økonomiudvalget
mandag d.lo. august 1987 kl. Id,oo for gensidig
orientering.

Ansøgning on eftergivelse af skat.

w .

i

Crt^Jc /? £ U j

j.nr. 260636
|

'Ansøgning om eftergivelse af skat.
Poul Erik Jensen, Lyngerupvej 33j 3^3° Jægers
pris ansøger om eftergivelse af rest- og 3skatter for indkomstårene 1977 - 193° ialt
<r. 123.496 + endnu ikke forfalden restskat
<r. 12.336 ialt kr. 1 3 6 .084 .
Poul Erik Jensen anfører, at restancen er op
stået på grund af svigtende helbred gennem fle
re år.
Poul Erik Jensen har i 1986 modtaget trangsbe
stemte ydelser og særlig hjælp med ialt kr. J4 .I06
Igxefællen har aln. lønindkomst.
Poul Erik Jensen har ved kendelse af 11/12 1986
Tået afslag på førtidspension.
Der er foretaget udlæg i ægtefællens ejendom (sær
eje) for en del af restancen.
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Boligfonden SDS.
I skr. af 13/7 1967 meddeler Boligstyrelsen, at
vil ''/ære sindet, at give forhåndstilsagn af 19
private andelsboliger på matr. nr. 7 bg NederDråby by, Dråby sogn.
Tilsagnet vil tidligst kunne gives i oktober
kvartal 1987*

0
Boligfonden SDS
1

at man
skr. af 13/7 1987 meddele!* Boligstyrelsen,

vil være sindet, at give forhåndstilsagn af 17
private andelsboliger på matr. nr. 7 bg NedreBråoy by Dråby sogn.
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jour.nr.04 03 20 01
reh.center.
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Etablering af et rehab i l i t e r i n g s c e n 
ter for alkoholikere og deres f a m i l i 
er i Jægerspris kommune.

Dansk Center vedr. alkoholisme og
andre afhængighedssygdomme ønsker
at købe eller leje en passende ejen
dom inden for Jægerspris kommune til
etablering af et rehabilitetscenter.
DCAA har til hensigt sammen med Alfa
Stiftelsen i Sverige at etablere et
rehabiliteringscenter for alkoholike
re og deres familier.
DCAA har brug for en bygning med plads
til 30 patienter på dobbeltværelser,
hertil kommer 10 kontorer til læger,
sygeplejersker, alkoholrådgivere og
administration. Endvidere 2-3 under
visningslokaler, opholdsrum og spise
stue m.v.
22.07.87: Telefonisk kontakt til DCAA
DCAA oplyser, at man ikke udelukker
muligheden for selv at bygge et cen+-or
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J. nr. 5012
Vedrørende registerforskrifter for det fælles
kommunale system vedr. underholdsbidragssyste
mets debitordel.
Finansministeriet har ved bekendtgørelse af
28/9 1982 fastsat registerforskrifter for det
fælleskommunale system vedrørende underholds
bidrag.
Forinden, at forvaltningen kan tage systemet i
brug, skal kommunalbestyrelsen godkende de for
systemet udarbejdede forskrifter.

\ 6.
jour .nr . se nedenfor ;Q|
Ændring af udvalgsposter m.v.
I forbindelse med kommunaldir. P.
Sabroes fratræden skal byrådet vælge
nye personer på følgende områder:

/

1. formand for
nævningegrundlisteudvalg jour i 71-5
2. formand for sikkerhedsudvalg jour. 11-1-6-2
3. Øverste sikkerhedsansvarlig i
relation til EDB anvendelse,
jour. 19-4-13!
4. Afløser til at foretage vielser ved
borgmesterens eller .
viceborgmesterens forfald.
jour. 71-4-1
5. Sekretær for Mølleudvalget,
jour. .

V

uu t f
■---------— ------- f —

.fytxJ L d

/(

tf-

L"J_^

jour.nr.

11-11

Fuldmagt vedr, check og girokonti
Med virkning fra 24.8.87 søges
fuldmagtforholdet jfr. kasse- og
regnskabsregulativets bilag 8.11.1
ændret således, at Sv. Korterup
indtræder i stedet for P. Sabroe og
Jan Nielsen indtræder midlertidig som
økonomichef.
Samtidig søges byrådets stilling til,
om kommunen fortsat kan anvende
checkbeholdning med P. Sabroes
underskrift (ca. 4.000 stk.).

Q3

jour.hr.

11-11

\6 -

Fuldmagt jfr. Sti. § 32
På grund af kommunaldir. P. Sabroes
fratræden samt afvikling af restferie,
ønskes byrådets godkendelse af, at
Svend Korterup fra 24.8.87 bemyndiges
til at underskrive sammen med borgm.
Karl Johansen.

1 12I

jour.nr. 11-20

Konstitueringer
I forbindelse med kommunaldirektør P.
Sabroes fratræden samt afvikling af
restferie, søges med virkning fra
24.8.87 om godkendelse af følgende:
1. Økonomichef Sv. Korterup
konstitueres som kommunaldirektør
indtil 31.10.87, og
2. Souchef Jan Nielsen konstitueres
som økonomichef indtil stillingen
besættes.

J .n r . 6 3 - 3-1 \/?

Tørslev Renseanlæg - reparation i efterklaringstank.
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender
skrivelse af 19. juni 1987"fra I. Kriiger
A/S vedr. reparation af skader på afløbs
renden i e f t e r k l a r i n g s t a n k e n .
Fa. Dines Jørgensen & Co. har følgende
bemærkninger til skrivelserne:

Reparationen anbefales udført som fore
slået af I. Kriiger A/S, og omlægningen a
driften i reparationsperioden søges god
kendt af Hovedstadsrådet.
Man skal endvidere anbefale, at der u d 
føres et permanent omløb fra beluftnings
kanalerne.
Udgiften hertil er overslagsmæssigt k r .
30.000,00 excl. moms. Herved spares u d 
giften på kr. 13.000,00, og der er e t a 
bleret et omløb, som også fremover kan
benyttes ved evt. reparation/oprensninge
m.v. i efter k l a r i n g s t a n k e n .
Grundvandssænkning og tømning af efterklaringstank foreslås udført i et samar
bejde mellem ingeniørfirma og Freddy
Blokker, idet der evt. indlejes en pumpe
til tømning af ef terklaringstank
kr.
2.000,00 excl. moms, samt anvendes den
store pumpe, som Freddy Blokker har til
rådighed til pumpning af grundvand, hvil
ket skønnes at være tilstrækkeligt til d
nævnte pumpeopgaver.
Såfremt man med det samme skulle vælge
løsningen med luftdiffusorer på skrabebr
og under afløbskasse til overslagsmæssig
k r . -75.000,00 excl. moms, skal dette pro
jekteres- nu og etableres samtidig med at
efterklaringstanken er tømt. Denne foran
staltning kan dog evt. også etableres på
et senere tidpunkt, men kræver tømning a
tanken.
Endvidere skal vi anbefale, at der e t a 
bleres midlertidigt nødoverløb. Udgiften
til dette midlertidige nødoverløb er
overslagsmæssigt k r . 10.000,00 excl.
moms .
Når kloakanlægget for udstykningen af
Esrogård projekteres, vil der blive u d 
ført et sparebassin ved renseanlægget,
og man vil foreslå, at der i den forbind
else etableres et sparebassin for spilde
vand for at undgå oversvømmelser på re n 
seanlæggets a r e a l .

forts

Mandag, 10. aug. 1987

fortsat.
29.7.1937:
Teknisk udvalg fremsender sagen til 3K-udvalget
med anbefaling.
Samtidig sages om den til det her beskrevne nødven
dige tillægsbevilling kr.(3o.ooo + 2.ooo + 75.ooo
+ lo.ooo) ialt
kr.117.ooo.ekscl.moms.
Sparebassin godkendes udfart i forbindelse med byg
gemodningsarbejder på Esrogård«

/ jf .

J.nr.

63-3-1

rfx . A ic c o

—

Kloak Syd - etape D . l .
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender a f 
taleseddel nr. 1 for ovennævnte e n t r e 
prise (sommerhusområde - Over Dråby) ved
entreprenør Vagn Sommer.
Aftalen omfatter følgende:
B y g g e m ø d e r e f . nr.
Rep.

4 - pkt.

af vandledninger

Byggemøderef.

nr.

5.6
kr.

7 - pkt.

2.082,30

5.5
kr.

1.960,00

excl. moms________ kr.

4.042,30

Retablering af koteletben
Ialt kr.

1828
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29.7.1937:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

V6
J.nr.

63-3-1

Kloak Syd - etape H . 5 .
I forbindelse med lægning af ledninger i
Gl.Dråbyvej blev der etableret en m i d l e r 
tidig pumpebrønd oå matr.nr. 22 A af Over
Dråby tilhørende
Opmåling af det berørte græsareal er fore
taget og ejeren har godkendt opmåling samt
forslag til erstatning kr. 3.000,00.

Der anmodes om godkendelse af aftalen samt
efterfølgende udbetaling af erstatningsbe
løb .
29.7.1987:
Teknisk udvalg fremsander sagan til OK-udvalgat
mad anbefaling.
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j.nr. 63-3-1

3

6 /c

u u-t / a lt,

7

Kloak Syd - etape H . 1 4 .
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender a f 
tale-seddel nr. 2 for ovennævnte e n t r e 
prise (Kyndbyvej) ved entreprenør Gert
Hansen, aftalen omfatter følgende:
B y q g e m ø d e r e f . n r . 17 - pkt.

5. 8 .

Drænbrønd ved bas£sin : k r . 2 .128 ,00
B y q q e m ø d e r e f . n r . 19 - p k t . 5. 6
Bortkørsel af asfalt k r . 26 .980 ,00
B y q q e m ø d e r e f .•n r . 19 - p k t . 5. 8
Drønledninger ved bassin kr . 4 •320
Ialt kr. exel . moms

33.428, 00

29.7.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

j .nr

27-2

7

Erhvervsområde.
I forbindelse med kloakering af er h v e r v s 
udstykningen skal der udføres k l oa k l e d 
ninger over matr.nr. 10 A af Gerlev.
Der ønskes foretaget fornøden e k s p r o p r i a 
tionsbeslutning i henhold til gældende b e 
stemmelser .
Åstedsforretning er berammet til den 4.12
1986.
Byrådet 1 8 . 1 1 . 1 9 8 6 : Godkendt
27.5.1987:
Fa. Dines Jørgensen & Co fremsender o p g ø r 
else over samlet erstatning ialt
kr.

14.378,10

Erstatningsbeløbet blev ved åstedsforret
ningen 4.12.1986 anslået til
kr.

5.108,00

Forskellen skyldes større arbejdsareal ene
forudset samt et ikke forudset afgrødetab
for maltbyg på k r . 6.486,00
1.6.1987:

Erstatningsbeløb anvist til udbetaling.
29.7.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til GK-udvalget
med anbefaling.

/7 .
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60-16

---------i
Tilbagebetaling af for meget modtaget moms
i forbindelse med salg af maskiner.

Å)

(i å

/ f .

På grund af de eksisterende momsregler kan
kommunen ikke ved salg af maskiner aftale
en p r i s + m o m s .
D.v.s., at et firma som betaler et beløb
til kommunen, ikke kan modregne moms i sit
regnskab.
Ved flere lejligheder har kommunen ved køb
af maskiner hos Horns Herreds Maskinservice (H H M ) aftalt priser e x c l . moms for
såvel den nye maskine, som for den maskineder går i bytte.
Sidstnævnte metoder giver regnskabsmæssigeproblemer mellem HHM og toldvæsenet.
Toldvæsenet har på denne baggrund rettet
henvendelse til HHM og afkrævet kr. 17.60C
for moms betalt til kommunen ved 5 handleri perioden 8.7.1983 til 18.3.1987.

7//
/

HHM mener herefter, at kommunen har fået
for meget for de solgte maskiner og beder
om evt. tilbagebetaling af kr. 17.600,00.
29.7.1987;
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
til videre foranstaltning.
Principielt finder udvalget ingen anledning til
tilbagebetaling.

j

/9 .
/

Ejendommen matr.nr.
Lynqerup.

ID,

1 F og 1 K af

Ovennævnte ejendom blev pr.
overtaget af

15. april

/

1 & Å T c t i 4. c

1987

/té l c / & /

/u <

Ejendommen har pr. 16. august 1983 fået
status som e e n f a m i l i e h u s .
Ovennævnte er nu indflyttet i ejendommen
og andvender denne som e e n f a m i l i e h u s .
Efter det for advokat Jens-Chr. Børresen
oplyste, mener denne, at der for ejen d o m 
men er indbetalt tre k l o a k b i d r a g , ligesom
der er betalt for to v a n d s t i k .
I den anledning skal anmoder samme om, at
de for meget erlagte bidrag t ilbagebetal
es dennes klienter.
29.7.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til 3K-udvalget
til videre foranstaltning.
Principielt finder udvalget ingen anledning eller
hjemmel til en tilbagebetaling.
Cet reducerede lejlighedsantal vil få influerende
virkning på an tilsvarende mindre årlig vandled
ningsafgift, når denne måtte blive indført.

-

/ / /T 7
(/

/

Teknisk forvaltning.
1 henhold til overenskomsten § 2, stk. 1
2 og 4 ansøger Mogens Jensen om ændret
stillingsklaccificering, idet dennes a r 
bejde som formand siden 1. april 1987 er
påvirket af, at der arbejdes med stærkt
mekaniserede arbejdsforhold.
Som anført i protokollat af 2. juni 1987
mellem KL og Dansk Formands Forening o m 
regnes de enkelte maskiner/køretøjer til
" m a ndskabssty r k e " , hvilket for Mogens
Jensens vedkommende opgøres således:
2 mand
1 traktor MF 690
2 mand
1 traktor IMT 578
2 mand
1 traktor IMT 577
2 mand "
1 rendegraver MF BX 50
- 2 mand
1 frontlæsser MF 50 TC
2 mand
1 traktor og klippemaskine
1 mand
1 kubota L 245
1 mand
1 kubota 8200 HST
1 mand
1 RIMAS vejtromle 2 VT
1 mand
1 mercedes ladvogn
4 mand
4 VW pick-up'er
2 kubota (s m å m a s k i n e r )
0 mand
Ialt maskiner omfattet af
20 mand
ordningen
Herfra skal ifølge over5 mand
enskomst fratrækkes
15 mand
Ialt
Tillæg for gennemsnitlig
undergivne mandskabsstyrke_.18. mand
Klassificeringsgrundlag

33 mand

Nævnte grundlag berettiger herefter til
stilling i lønramme K17 med tilhørende
skalatrin.
29.7.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

oiaa nr.
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28-2

/

Kommunekort.
DAFOLO fremsender tilbud på kommunekort.
Kortet er en videreudvikling af det alle
rede bestilte oversigtskort.
Prisen er kr.
stk.

60.800 excl. moms for 1.000

Kortgruppen A/S fremsender tilbud på det
tilsvarende kort kr. 92.000 for 5.000 stk.
TEKNISK UDVALG,

26.11.1986:

Man anbefaler DAFOLO's tilbud i n c l . y d e r 
ligere kr. 5.000 for 5.000 eksemplarer.
Der søges tillægsbevilling til kr.
på kt.nr. 080 00 021 - 09 i 1987.

65.800

ØKONOMIUDVALGET, 8.12.1986:
Anbefales
B Y R Å D E T , 16.12.1986 :
Godkendes.
25.5.1987:
DAFOLO fremsender et tilbud på u d a r b e j d 
else og trykning af turistkort. Den nye
pris er beregnet ud fra en deling af k o m 
munekortet, således at kommunekortet be
står af to trykte kort.
Kortene indeholder på den ene side et delt
kommunekort i 1:20;000 således Jægerspris
by er indeholdt i begge. På side to m o n 
teres opfotograferinger i 1:10.000 af de
graverede byer (samme antal som det e k s i s 
terende kort).
Kortenes nye format vil blive ca. 50 X 73
cm. Disse trykkes i fire farver på hver
side.
Kortene falses til A4 eller mindre format.
Indholdet af oplysninger på kortet vil
blive det samme som angivet på det a f g i v 
ne tilbud af 11. november 1986.
Prisen for dette, samt 2 X 5.000 stk.
trykte kort bliver ialt kr. 81.300,00.
Prisen er excl. moms.

29 *7 #1987;?’
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling*
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j.nr. 69-20

Stads- og havneingeniøren.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til
fortsat levering af bladet til medlemmer
ne .
Års abonnement p.t. kr.

/

~

190,00 + moms
29.7.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling for permanent abonnement for 5 ud
valgsmedlemmer.
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Dansk Boligselskab s.m.b.a.
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På vegne Jægerspris Boligselskab- 29/00 anmoder
Boligselskabet om en forhandling vedr. evt, køb
af et areal til boligformål m.v, i Gerlev ( lokal
plan nr. 14) med henblik på opførelse af almen
nyttige boliger herunder evt. ungdomsboliger og
boliger særligt egnede for ældre og handicappede
samt institutionsbyggeri.

IS
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jour.nr.

69-20

Materialegård/Brandstation
Generelt henvises til t i d l . sagsforløb
jfr. øku.møde pr. 9.3.87
I forlængelse af tidligere
sag sbehansling har der nu været
forhandling med Leo Nielsen samt
Vag n Clausen, Bakkegårde.
Resultat af vore handlinger blev:

Leo Nielsen
Fra sælgers side blev der fremsat en
salgspris på ca. kr. 4.200.000
Ve d køb overtages
lån på ........
kr. 1.800.000
k o n t a n t ........
kr. 2.400.000

forts
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fortsat

Ved evt. handel
ønskes ny grund
v/Hyllestedvej
7.000 m2 i syd
lige del
til rest.....
herudover skal
der fastsættes
bidrag til
kloak-anslået
Endelig kontant

kr,
770.000
kr. 1.630.000

kr.
300.000
kr. 1.330.000

Man afventer dog den nye vurdering.
Kommunen kan ikke påregne momsrefusion
af købet.
En overtagelse uden ændring løser ikke
det aktuelle problem, og slet ikke de
fremsatte ønsker fra personalets side.
Men ved mindre ændringer af vejforhold
bygninger m.v. må det formodes, at en
rimelig-løsning kunne opnås.
Se vedlagte skitse.
Vagn Clausen Bakkegården
Her blev drøfteø evt. køb af bygninger
samt areal nord for Druedalsvejen.
D.v.s. at Clausen skulle beholde og
drive den resterende ejendom mod syd.
Clausen ville tænker endnu engang over
pris og øvrige betingelser, men det
formodes, at prisen bliver meget lig
med vurdering kr.
6.000.000
Økonomiudvalget d. 13.4.87: Man godkender for
handlingerne med Ortmann pris incl. forstærkning
af ny vej kr. 70.000,-.
Man forhandler med Leo Nielsen A/S om en købs
pris på kr. 3.500.000,- til 3.7oo.ooo,-.

Møde på rådhuset den 5.8.87
Mellem borgm. og Leo Nielsen a/s blev
aftalt en kontant afregningssum på kr.
1.1 mill.
Overtagelse omkring 1.4.88.
Ligeledes blev forespurgt om evt. leje
af arealet indtil overtagelsesdato for
en pris på kr. 25.000 ialt.
Handelen kan først endeligt indgås når
bodeling er foretaget senest ved
udgangen af 1987.
Kan ovenstående godkendes?

1-251

jour.nr. Qll-økforv.

Leje af ejendommen Tørslewej 8
I forbindelse med ansættelse af
gartner i kommunen opstod behov for
fremskaffelse af en bolig.
Pr. 4.8.87 blev der på et møde mellen
repr. for fonden for Træer og Miljø Asby og Kyhl - og kommunen blev
følgende lejebetingelser aftalt:
- Kommunen lejer af Fonden med ret
til fremleje.
- leje pr. md. kr. 2.500
- herudover betaler lejer
el og varme
- lejemålet startet fra 1.8.87
Hvis ovennævnte kan godkendes skal
husleje i forbindelse med fremleje
fastsættes.

j o u r .n r .
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Budgetforslag 1988
Økonomiudvalgets område for Adm.
Under henvisning til tidl. fremlagt
forslag for 1988 vises en samlet
overskridelse for administrationsom
rådet på ialt ...kr.
1.361.610
Overskridelsen skyldes
bl.a. følgende helt nye
områder:
fællesannoncering kr.
Ny fælles lønpulje
for hele komm.... "
Ansættelse af
miljøtekniker.... "
Ekstraordinær løn
bedring + kompensation
for arbejdstidsneds.
Rest overskridelse kr.

150.000
235.000
275.000
250.000
451.610

Et forslag til at nedbringe den
samlede overskridelse på
ialt ............ kr.
1.361.610
er:
ændring af adm.bidrag
fra 10 til 20% vedr:
- renovation..... "
443.799- vandforsyning... "
207.050fc r t s ....

fortsa
Beregning^ af andel i
adm. vedr. kloak
grundet ny miljøafg.
Rest at spare..... kr.

275.000435.761

Hvis dette restbeløb skal spares kan
det blive svært at pege på et eller
flere konkrete områder. Derfor
foreslås, at den samlede ramme ialt
efter nedskæring...kr. 17.545.369
forsøgsvis for 1988 afsættes som et
rammebeløb.
Chefgruppen bliver gjort ansvarlig for
overholdelse og skal således i et vist
samarbejde med SU administrerer
rammen.
I denne forbindelse må det fastslås,
at der skal administreres ud fra det
kendte personale og serviceniveau.
D.v.s., at nye aktiviteter grundet nye
opgaver kræver tillægsbevilling.

jour.nr. 11-20
Fordeling af kommunepulje
Som et led i forliget om aftale- og
overenskomstfornyelser pr. 1.4.87 er
det aftalt, at der som forsøgsordning
afsættes en pulje som skal uddeles
blandt samtlige ansatte med enkelte
undtagelser.
Puljen udgør kr. 250.000 pr. 1.10.86
og anvendes med
kr. 125.000 for tiden 1.4.87-31.3.88
kr. 125.000 for tiden 1.4.88-31.3.89
Forbrug af puljen skal ske ved aftale
mellem byråd og organisation.
Forhandlingen kan forlanges påbegyndt
senest 6 uger efter 1.9.87.
På denne baggrund ønskes en drøftelse
med økonomiudvalget om, hvorledes
kommunen skal administrerer puljen,
herunder om der er eventuelle
personalegrupper, som ønskes
foretrukket eller om der f.eks. er
bestemte kreterier som skal
dokumenterer honorering.
løvrigt fremkommer et forslag, som er
behandlet i chefgruppen.

[_2.bJ
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jour.nr. 801-QQ/økf

j

^
Opgørelse over likvid beholdning pr.
5.8.87.

■ojA -

Til orientering meddeles at kommunens
likvide beholdning (incl. kloak)
udgør:
postgiro.................
SDS......................
Danske Bank..............
HERAF TILH. KLOAKFOND

TU

t i

I ovenstående mangler afregning af
kildeskat ca. 4 mill.
Udover budget skal kommunen i efterår
afregne følgende anslåede beløb:
Strafafg. vedr. drift 86
7,0
"
"
anlæg 86
- 0,5
Konjukturreg. 85.......
4,0
Afregning skat 86 .....
- 2,5
Ialt____________________________ 8_£_0*
Økonomiudvalget forespørges om
1. kommunen skal ophæve binding i SDS
invest.
2. Om der skal ske begrænsning i
anlægsbudgetter for 1987, samt
3. evt. i driftsbudgetter for
resterende del af 1987.

v

y O /?
-
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ASF-Dansk Folkehjælp, Frederikssund og
omegns afdeling, ansøger den 25. maj 1987
om kommunalt tilskud til anskaffelse af
en brugt campingvogn.
Vognen skal indrettes som skadestue (før
stehjælp) og ASF præsterer frivillig sama
ritervagt ved cykelløb, fodbold og h å n d 
bold, speedway og andre friluftsstævner
i kommunerne
„
j
•i
^
Frederikssund,

Slangerup,
Jægerspris,
Skibby.
Afdelingen har som formand John Borch,
Bybækterrasserne 101, D, 3520 Farum.

LtltfcjA

j/ _______________
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44,5

Ølstykke,

Ci d < J

T é /f/fu J

TIL REST ................
13,4
INDESTÅENDE I SDS INVEST..
10.3
TILH. KOMMUNEN M.V.___________ 23,7

S

____________

/ ) ( h i c t i / l/ l i^ c rtA c td c

mill.kr.
1,6
45,3
11,0
57,9

...
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DE TRE EGE
Ansøgning om udskiftning af 3 stk.
der i køkkenet.

gry

Økonomisk opstilling:
3 stk.

k r . 68.714,30
o
15.117,15

gryder

22 % moms

k r . 83.831,45
Opstilling,
m. v.

tilslutning

Samlet udgift

k r . l o .O O O ,0 0
kr.

93.831,45

Ejendomsudvalget den 27.5.87.
Fremsendes økonomiudvalget med anmodning
om tillægsbevilling.

C 34] /c/u

jour.nr. 51-7-1

Ansøgning om tillægsbevilling.
Solbakkeskolen ansøger om tillægsbe
villing på kr.28.670.-til indkøb af
vaskemaskine til rengørning af gulvet
i idrætshallen.
Efter festlige
arrangementer eller
større idrætsarrangementer i Solbakke
hallen er det umuligt for pedellerne,
at rengøre gulvet tilfredsstillende
ved håndkraft.
Kulturelt udvalg, d. 01.06.87.
Henvises som budgetønske til 1988.
Det undersøges om, der evt. skulle væ
re en gulvvaskemaskine på Sogneskolen,
der ikke bruges.

DE f ^

jour.nr.

14-21-2

Vedr. erhvervsgrunde
Hyllestedvej/Over-Dråby
Efter økonomiudvalgsmøde pr. 9.3.87
er følgende foretaget vedr. salg af
grunde:
11.3.87: Adv. Leif Erlandsen og SDS
er orienteret.
uge 14

Annonce i Frederikssund avis.

uge 1528

Følgende har fået tilsendt
salgsmateriale:
Jægerspris Carport
Isidor Hansen
Ejnar Bang Nielsen
Kurt Jeppesen
Japanica
John Kolby
Anker Andersen
P.H. Revision
Lise Lotte Eriksen
Danske vognmænd
Jørgen Damm.

Følgende har udvist interesse:
Hornsved Maskinservice
L.N. Luftteknik
Kristian Westergård
Leo Nielsen

ca.
ca.
ca.
ca.

2.000
2.000
2.000
7.000

2
m0
z
m0
z
m0
z
m

\
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jour.nr. 13-6-1

Revisionsberetning.
Kommunernes revisionsafdeling
fremsender beretning vedr. revisions
besøg i perioden fra 17. marts til 3.
april 1987.
Den udførte revision har ikke givet
anledning til bemærkninger.

6 ,

Vedr. inventarændringer i kantinekøkke
net ved Jægersprishallen.

IT
A-U

I eftersommeren 1986 fremsatte JIK badm i n 
tonafdeling forslag til en mere h e nsigts
mæssig indretning af kantinekøkkenet.
Fritidsnævnet har behandlet f o r s l a g e t , .
der senere er blevet suppl med et skitse
forslag, i flere møder og bygningsinspek
tøren har udarbejdet et overslag på kr.
33.000,- incl. moms.
I møde den 25, maj 1987 besluttede fr i 
tidsnævnet at godkende projektet under
forudsætning af, at udgiften kan afholdes
over rådighedsbeløbet.
M ed l e m af fritidsnævnet Asger Mansted ø n 
sker sikkerhed for, at kantinekøkkenet
vil kunne godkendes af Levnedsmiddelkon
trollen.
Fritidsnævnet ansøger således om g o dken
delse for, at der bruges kr. 33.000,- af
rådighedsbeløbet til ombygning af ka n t i 
nekøkkenet ved Jægersprishallen.
Kulturelt udvalg den 29/6-87:
Det indstilles med anbefaling til ø k o n o 
miudvalget, at der frigives kr. 33.000,fra rådighedssummen til ombygning af k ø k 
kenet ved Jægersprishallen.

jour.nr. 51-2
UNDERVISNINGSPLANER 1987/88.
SOLBAKKESKOLEN.
Side 1.1:
Dansk i 3.+ 4.kl. ændr.timetal
Idræt i 4.+ 5.kl. ændr.timetal
Formning i l.kl. ændr.timetal
Musik
i l.kl. ændr.timetal
Side 1.2:
Holdstr. ændr. i fagene hjemkundskab,
håndarbejde og sløjd.
Side 1.6:
Ikke fagdelt underv. er medtaget som
noget nyt vedr. 1.+2.kl.tr. - 2.lærer
ordning. - På 3.kl.tr. i.h.t. till.
Side 1.14: Nye ringtider.
Side III.1: Ferieplan.
Side IV: Ikrafttræden.
forts,

C t'i

fortsat

SOGNESKOLEN.
Side 1.1:
Ford. af støttetimer:
Ikke fagdelt undervisning i l.kl.
22 timer.
2.kl. = 8 timer.
4.kl. = 2 timer..
7. kl. = 4 timer.
8. kl. = 21 timer.
9. kl. = 17 timer.
Side I.4:Valgfag.
Psykolog tilføjet.
Side 1.6: A
Ikke fagdelt undervisning indført på
l.kl.trin.
Side 1.8: Undl. af kursusdeling.
Alle 8. + 9.kl.
Side III.1: Ferieplanen.
Side i.14: Ringetider.
Side IV: Ikrafttræden.
MØLLEGÅRDSKOLEN.
Side I .1:
Musik indgår i P.fag på 6.kl.tr.
Side 1.10.3:
Specialundervisning:
Timetal OBS-kl. ændr.
Timetal Egelundshuset ændr.
Side 1.5:
Samarb. med USK:
Latin tilbydes på 9.kl.tr.
Side 1.6:
Ikke fagdelt undervisning.
Ændr. af lærerskematimetal på 1.+2.
klassetrin.
Side I.7:Valgfag.
Semesterordning på 6.+7.kl.trin.
Side 1.8: Undl. af kursusdeling:
Alle 8.+9.klasser.
Ændr. af dele- eller støttetimer.
Side III.1: Ferieplan.
Side IV: Ikrafttræden.
SKOLEFORVALTNINGEN, D. 14.05,87.
Ændringssider fremsendes med anbefa
ling til godkendelse.
Skolekommissionen, d. 20.05.87.
Udsættes til junimødet.
Forelægges fælleslærerrådet til
talelse forinden.

ud

Kulturelt Udvalg, d. 01.06.87.
Anbefales under forudsætning af FLR's
og SKK's anbefaling i den forelagte
form.
Fælleslærerrådet, d. 12.06.87.
Anbefaler.
Skolekommissionen, d. 17.06.87.
Anbefales.

Vedr. forpagtningskontrakt for kantinen
i Kignæshallen, Smedeengen 4, Jægerspris.

w,“ '4

Mandag, 10. aug. 1987

1836
Formandens
initialer:

j.nr. LIG 2392
Ansøgning om kursus (ligningskommissionen).
Den kommunale Højskole arrangerer i dagene
22/9 - 24/9 1987 kursus for ligningskommis
sionsmedlemmer om "LIGNINGSKOMMISSIONEN I
90'ERNE".
Det er kursets formål:
- at involvere ligningskommissionsmedlemmer
i debatkampagnen K 90.
- at give deltagerne lejlighed til at bearbej
de ligningskommissionernes opgave- og kompetanceforhold.
- at klarlægge udviklingsønsker og -muligheder
på kort sigt: Mulighederne inden for de be
stående rammer, og på langt sigt: Lovændrin
ger.
Ligningskommissionen ansøger om dækning af kur
susafgiften kr. I.800 ,- pr.deltager for kommis
sionsformanden og skatteinspektøren. -f* 2/
c’luCc(j.U H AAAj-ufauu
,

/

Den kommunale højskole i Danmark"
Kursus om "Kommuneplanen i Kommunalpilitikken"
Sted: Højskolen, Grenå,
Tidspunkt: Onsdag d. 3o/9 - lørdag d. 2/lo 1987
Pris: 24oo,- kr, pr. deltager

Den kommunale højskole i Danmark.
1
Indbydelse til "Kommunal,Seminar"

Zo.
t

Om

/3
LP 220531
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2/31.3.87/JM
Assistent

^^

jour.nr. 06 02 01

.

o p r y k .o v e r a s s .
Ansøgning om oprykning til o v e r a s s i 
stent .

Assistent
,hjemmeplejeafdelingen, søger i skrivelse af 21.
maj 1987 om at få sin nuværende assi
stentstilling omplaceret til en over
assistentstilling som en personlig
ordning pr. 1. juni 1987, evt. som
funktionsbestemt overassistentstil
ling.
har begrundet ansøg
ningen i selve ansøgningen som er
vedlagt som bilag.
21.05.87: Hjemmeplejeleder Hanne Jør
gensen.
Undertegnede kan absolut anbefale det
te, idet .
l gennem mange
år har været - og stadig er - en sta
bil medarbejder, som gør en meget stor
indsats for, at 'hjemmeplejeafdelingen
kan fungere.
Det er derfor absolut ønskeligt, om
der her gives en påskønnelse i form af
lønmæssigt omplacering til denne med
arbejder.
22.07.87: Socialinspektøren.
Som supplement til hjemmeplejelederens
nåteanina kan jeg oplyse, at
lar søgt om optagelse på DK
II to gange tidligere uden at blive
prioriteret til deltagelse. Det er
netop deltagelse i DK II som afskærer
hende fra at blive overassistent i
henhold til overenskomstens § 3, stk.
5, pkt. 2.
i er nu be
vilget deltagelse i DK II til efter
året. Det vil give personalemæssige
og administrative lettelser i hjem
meplejen, såfremt det ikke er nød
vendigt for ^ __
i at del
tage i DK II.
Det er min opfattelse, at indeholdet
af J
stilling ikke be
grunder oprettelse af en funktions
bestemt overassistentstilling.
Jeg kan iøvrigt tiltræde hj e m m e p l e j e 
lederens anbefaling.

( « ) ^ -£

LP 11-6-1/87

Normeringaforhandlingerne pr. 1 .4 .8 6 - adia.per3.

!

I referatet fra ovennævnte forhandling af 10.9.86
blev der som pkt. V optaget flg.:

"Såfremt der efter "rundens" afslutning skulle re
stere puljebeløb, er parterne enige om at drøfte
flg. forslag:
Omklassificering af stillingen som leder af ejen
domsskattekontoret fra lønramme K 18 (24/28) til
K 23 (27/34)."
KL har i skr. af 30.7.1987 meddelt, at man efter
forhandling med HK er blevet enige om, at byrådet
vil kunne gennemføre ovennævnte omklassificering
med virkning fra 1.4.1987.

Vedr. Bofællesskab til psykisk handicap______pede.......... .......... ........
Som tidligere besluttet af socialudval
get den 13.12.83. etableres bofællesskab
i henhold til bistandslovens § 68 i det
nye byggeri ved Møllevej. Der bliver
plads til 6 unge/voksne psykisk handi
cappede.
En arbejdsgruppe bestående af 4 medar
bejdere fra socialforvaltningen, en
specialklassekonsulent samt 2 medarbej
dere fra amtet, har fra ultimo 1986 ar
bejdet på, hvorledes et sådant bofælles
skab kan praktiseres, herunder
1. kriterier for optagelse/personkredsen.
2. personaledækning/normering.
3. økonomi, fælles/personlig.
Arbejdsgruppen er nået frem til følgen
de konklusion:
Ad. 1.
Kriterier for optagelse (personkredsen):
1. For at kunne bo i et bofællesskab
må det forudsættes, at den enkelte kan
være alene i nattimerne - med mulighed
for at kunne tilkalde bistand, (tryk
knaptelefon) .
2. I dagtimerne skal samtlige være helt
eller delvis beskæftiget efter evner og
behov, bl.a. beskyttet værksted. Endvi
dere foreslåes en hjemmedag pr.person
ugentlig.
Den daglige transport til og fra arbejde
må kunne klares efter anvisnina.
forts

fortsat

3. Med bistand må man kunne klare:
a) den nødvendige daglige rengøring
af lejligheden
b) den personlige hygiejne
c) almindelig vedligeholdelse/vask
af beklædning
d) kunne gå i pengeinstitut
e) gøre indkøb
f) kunne klare egen tørkost
9) eventuelt kunne lave en let ret
varm mad i fællesskab.
4. Man skal kunne gøre sig forståelig
over for andre.
5. Udvælgelse/procedure: optagelse sker
ved ansøgning/visitering.
åd. 2.
Personaledakning/normering:
3 pædagoger a' 3o timer.

Hjemmehjælp ialt ca. lo timer ugl. for
delt på 5 hverdage ( ma.-fr.).
Personalenormeringen er ikke endelig
fastlagt, da man forventer en endelig
beregning fra amtets side.
Hjemmehjælperen møder ca. kl.7,15.
Pædagogernes arbejdstid er på hverdage
(ma.-fr.) ca.8,3o- 9 . 0 0 - 15 og ca.14 , 0 0
- 21.oo.

Således er der overlapning om morgenen
1/4 time (hjemmehjælp/pædagog) og om
eftermiddagen 1 time( pædagog/pædagog).
I week-enden er der 1 pædagog pr.dag kl.
12.00 - 21.00. Der er ingen personale
efter kl.21.0 0 .
Der afholdes et I h times langt ugl.møde
mellem hjemmehjælpere og pædagoger.
Der er fast tilkaldevikar/rådighedsvagt
ved de ansatte pædagoger. Disse forven
tes ansat 1 måned før indflytning.
I forbindelse'med de ungens selvstændig
gørelse såvel personligt som økonomisk
er det væsentligt, at en medarbejder
i pensions gruppen får mulighed for at
varetage den opgave, som forældrene
tidligere har taget sig af.
Desuden er det væsentligt at samme med
arbejder er med til styring af projek
tet samt koordinering iøvrigt.
forts

fortsat

Der anmodes om lo timers opnormering i
pensions gruppen.
Vikar til ferie og sygdomsperioder bør
ansættes ved etableringen.
Alle 6 personer flytter ind samtidig.
Indkøringsplan forventes udfærdiget og
praktiseret af de ansatte pædagoger.
Ansættelse af pædagoger sker i kommu
nalt regi.
Ad. 3.
Økonomi.
Hver enkelt beboer betaler egen husleje
til boligselskabet, der oprettes leje
kontrakt på sædvanlig vis. Boligydelse
ydes i henhold til reglerne for bolig
støtte. Hver enkelt betaler alle egne
udgifter (faste udgifter, diverse kost
udgifter og andre fornødenheder) samt
fælles udgifter, (herunder bl.a. kost
udgifter) .
Fælleshuset: Det vil blive undersøgt,
hvorvidt den enkelte beboer skal bidra

ge til driften af fælleshuset, herunder
lejeudgift, rengøring, vedligeholdelse
m. v.
Rådighedspulje:
Det vil være hensigtsmæssigt at der er
en rådighedspulje til brug for persona
lets medvirken i diverse forskellige
aktiviteter (f.eks. koncertture, festliggørelse af særlige lejligheder o.l.).
Mødevirksomhed:
Der afholdes orienteringsaften den lo/6
1987 kl,19,3o - 22.oo jvf. vedlagte pro
gram.
Forelægges

s o c i a l u d v a l g e t til

orientering

Socialudvalgsmødet den 26/5 87:
Ta g e t

til

efterretning.

Nærværende sag forelægges ØK med følgende:

forts

fortsat

Ad Personaledækning/ -normering.
Ud fra en vejledende beregning fra amtet skønnes
der at være et realistisk behov for ansættelse af
3 pædagoger i 3o timer ugl. De samme 3 pædagoger
skal fungere som rådighedsvagter. Endvidere skal
de samme 3 pædagoger fungere som vikar/ afløser
for hinanden i.f. eks. ferieperioder/ sygdoms
tilfælde mv.
Bruttolønudgift anslåes til årligt ca. kr. 433.ooo
( 1987-tal) incl. rådighedsvagt/ men excl. vikar
udgift.
Herudover skal der etableres en hjemmehjælps
ordning, som skal fungere 2 timer hver morgen
5 dage ugl. ( ma -fre.)
Udgiften til hjemmehjælp er beregnet til årligt
ca. kr. 4o.6oo.- ( 1987-tal).
Herudover vil nødvendige årlige udgifter andrage
følgende:
Vikar under sygdom
kr. 24.ooo.ti
Vikar under uddannelse
5.5oo.II
Kursus
6 .5oo.ti
Inventar- fælleshuset
Aktiviteter- personale samt
kontorhold, herunder telf. abb.
Årlige driftudgifter ialt

6 .000 .5 .ooo.-

kr. 52o,6oo.-

Dette beløb medtages i budgetoplægget vedr.
1988.

Bofællesskabet forventes at være færdigt til
ibrugtagning pr. 1.11.1987.
Indkøringsplan herunder visitation af de 6 beboere
samt indkøb til etablering af fælleshuset udfærdiges og praktiseres af de ansatte pædagoger.
Ansættelse af de 3 pædagoger må derfor ske senest
i måned før indflytning i / ibrugtagning af
bofællesskabet, d.v.s. pr. 1.lo.1987.
Det indstilles til ØK , at der bevilges 3. 3o tim.:
pædagog stillinger + , rådighedsvagt jft. oven
stående til bofællesskabet pr.
1.lo.1987 samt
etablering af fast hjemmehjælpsordning fra
L.11.1987.

1
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jour.nr.05251101
.h
dagplej en
Dagplejen - fri på barns første syge
dag.

~

/

Ifølge dagplejernes nye overenskomst
kan de nu få fri på barns første syge
dag, såfremt kommunalbestyrelsen god
kender dette.
I denne forbindelse anbefaler dagplejeledelsen, at frihed på barns første
sygedag også bliver gældende for dag
plejere i Jægerspris kommune, dels
fordi andre ansatte har dette gode,
dels fordi netop dagplejere kommer i
en vanskelig situation, hvis de udover
deres arbejde med at passe andres
børn,også skal passe et sygt barn.
Pædagogisk konsulent 180687
Forslaget anbefales, så dagplejere
får samme arbejdsvilkår som øvrige
ansatte i Jægerspris kommune..
Socialudvalgsmøde den 23.6.1987:Anbefales. Fremsendes til økonomiudvalget.

I 521^'
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jour.nr.52-1-3/52-1

Prøvetid - tjenestemand.
Timelærer Aage Petersen, SOG, ansøger
i skrivelse af 18.06.87 om at få sin
tjenestetid som timelærer godkendt
som prøvetid.
Han henviser i den forbindelse til
den skrivelse, der fulgte med ansæt
telsesbrevet som tjenestemand, hvor
der orienteres om denne mulighed.
Skoleforvaltningen den 26.06.87.
Fremsendes med anbefaling.
Kulturelt Udvalg, d.29.06.87.
Anbefales.
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jour.nr. 52-1

Fast vikar
„ opsiger i
skrivelse af 18.06.87 sin stilling
ved skolevæsenet pr. 01.08.87.

Skoleforvaltningen den 23.06.87.
Stillingen genopslås til besættelse
pr. 10.09.87.
Kulturelt Udvalg, d.29.06.87.
Anbefales.

I
jour.nr. 52-1
Fastansættelse af lærer på prøve.
Møllegårdskolen blev
ansat som lærer på prøve den 1.august
1985.
Prøvetiden er 2 år.
Møllegårdskolen, d. 09.06.87.
Anbefaler fastansættelse som tjeneste
mand.
Skoledirektøren, d. 10/06.87.
Fremsendes med anbefaling.
Skolekommissionen, d,17.06.87.
Anbefales.
Kulturelt Udvalg, d.29.06.87.
Anbefales.

1
Journ.nr. 77-7
Følgende organisationer søger om tilskud:
a) Dansk Parkinsonforening
(har ikke søgt tidligere)

b) KFUM's soldatermission i Danmark
(kr. 1.000,00 d. 8.4.83)
c) Fællesudvalget for landbrugsfagligt
ungdomsarbejde på Sjælland.
(kr. 300,00 d. 7.4.86)

Dag og ån

Mandag 10.8.87

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Blad nr.

S>i
jour.nr. 514

Etablering ved legeplads v/ ny institution i Jægerspris

Efter økonomiudvalgsmøde pr. 9.5.87
har der været ført forhandling med
Dansk Boligselskab vedr. indretning af
legeplads m.v.
Efter forhandlinger indstilles, at man
godkender:
etablering af legeplads
kr. 160.000
isolering af krybberum
kr. 32.000
Ialt
kr. 192.000
Beløbet finansieres af Boligselskabet
mod at kommunen yder et ekstra indskud
på kr. 50.000 samt bidrager med en
årlig merydelse på kr. 10.200 i leje.

Redegørelser for lokalisering af lossepladser og
fyldpladser
Hovedstadsrådet fremsender 2 planlægningsdokumenter
•'Redegørelse for lokalisering af lossepladser i
hovedstadsregionen, 198711 og "Forslag til lokali
sering af fyldpladser i hovedstadsregionen, 1987"
Dokumenterne er udsendt til høring med anmodning om
svar senest 1* september 1987* I den forbindelse
udbeder hovedstadsrådet sig underretning om
- igangsatte eller umiddelbart forestående genan
vendelsesinitiativer
- forslag til egnede lokaliteter, der opfylder
de i planlægningen nævnte lokaliseringskriterier
Regionens kystkommuner opfordres specielt til at
gennemgå de i kommunen eksisterende kyststrækninger
med henblik på at finde yderligere egnede lokale
deponeringsmuligheder, i den forbindelse nævnes
at hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg foreslår
at der snarest optages forhandling med bl. a.
Jægerspris kommune om igangsætning af hydrologiske
undersøgelser ved Kyndby,

5.8.1987:
Teknisk udvalg indstiller til SK-udvalg og byråd,
at man træffer principbeslutning om, at lade AFAV
fortsætte med planerne om en losseplads ved Kyndby på betingelse af, at AFAV overtager driftsan
svaret og iværksætter etableringen.
Endvider forudsættes det, at AFAV afholder lægerspris kommunes undersøgelsesudgifter (ca.kr.2oo.ooo

