JÆ GERSPRIS KOMMUNE
Ø K O N O M IU D V A L G E T

D et m eddeles herved, at der afholdes økonom iudvalgs
møde

Mandag, 11. april 1988, kl. 13.00.
på Jæ gerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende
D A G S O R D E N

I 1 .1

jour.nr.

:

13-6-1

Revisionsberetning.
Kommunernes Revisionsafdeling fremsen
der beretning vedr. revisionsbesøg i
perioden 14. januar til 5. februar
1988.
Revisionsberetningen anfører, at en
konto ikke forelå afstemt på efter
synstidspunktet.
Økonomisk forvaltning skal oplyse, at
kontoen er afstemt i februar måned i
forbindelse med opsigelse af samme
(konto i S D S ) . Afstemningsmateriale er
afsendt til revisionen.

Jr.nr. 13-1-1988
Vedr, den administrative budgetramme 1988
På baggrund af økonomiudvalgets beslut
ning pr. lo/8-87 og 7/12-87 ønskes en
drøftelse af, hvorledes budgetrammen for
1988 vedr. konto 06 skal opfattes.

:

/?<?.tf?Z

&

Jfr. budgettet udgør 1988 totalt:
Udgift
INdtægter

kr. 19.505.520
-_______ 255.380

Netto

kr.

19.250.140

Er der ønsker om at reducere denne ramme
med f.eks. løn, pensionsbidrag, forsikrin
ger og -1 ignende? .
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J r .n r . 11-10-1988
Vedr. arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. sept
1988 og 1990.________________ ______________

7

Overenskomstfornyelsen pr. 1. april 1987
medfører, at arbejdstiden skal nedsættes
til 38 timer fra 1. sept. 1988 og til 37
timer fra 1. sept. 1990.
Der er enighed om, at de a f arbejdstids
nedsættelsen nødvendigejor te ændringer i
bestemmelser om arbejdstid stilrette læggel
se forhandles med de enkel te organisationer.
DELTIDSANSATTES ARBEJDSTID KAN ÆNDRES EFTER KONKRET VURDERING OG E FTER GÆLDENDE
REGLER FOR ÆNDRING AF AR3S JDSTID, DOG IKKE TIL MINDRE END 15 TIMER OM UGEN.
Konsekvenser for deltidsansatte:
Der kan indgås aftale mellem den enkelte
ansatte og kommunen om en ev t . ændring af
arbejdstiden.
Der kan IKKE træffes an generel beslut
ning om nedsættelse af artejdstiden for
deltidsansatte i kommunen.
Hvis der IKKE kan indgås en aftale, kan
kommunen beslutte ensidigt at gennemføre
en ændring af arbejdstiden under forud
sætning af, at den er sagligt begrundet
(budgetmæssig, arbejdstilrettelæggeIsesmæssigt eller lignende) og efter en kon
kret vudering indenfor er særskilt områ
de, f.eks. forvaltningsafsnit, borgmester
kontor, plejehjem, skole eller lignende.
I disse tilfælde skal ændringer ske ef
ter de gældende regler i funktionærloven
eller den for vedkommende gældende over
enskomst .
Overenskomstansatte:

(deltid)

Hvis en overenskomstansat ikke ønsker at
fortsætte på de ændrede betingelser, kan
ansættelsesforholdet bringes til ophør.
Af praktiske grunde anbefales det, at derhvor ændring af arbejdstid sker - udfærdiges reviderede ansættelsesbreve eller på
anden måde hurtigst muligt sikres dokumen
tation for den stedfundne ændring.
Der kan ved ændring af arbejdstiden ske
utilsigtede virkninger, f.eks. bortfald
af pensionsopsparing eller lignende.
Tjenestemænd: (deltid)
Der er ikke almindelig adgang til ensidig-,
at varsle en nedsættelse af timetallet
for deltidsansatte.
Det er aftalt, at der UDEN iagttagelse af
gældende procedureregler, efter konkret
forts....
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vurdering kan ændres i arbejdstiden ved
afgivelse af et varsel herom på 3 måneder.
Daginstitutionsområdet:

(deltid)

ske
Der er truffet aftale om, at der kan ned
sættelse af den ugentlige arbejdstid for
deltidsbeskæftigede UDEN iagttagelse af
den særlige hørings/forhandlingsprocedure.
For så vidt angår NORMERINGSFORHOLDENE er
der foreskrevet en særlig forhandlings
procedure.
E v t . forhandling med org.repr.:
Gældende bestemmelser vedr. forhandling
med med tillidsrepr.* lokalafdeling m.v.
ang. arbejdstidsplacering, skal respekte
res m.h.p. den daglige arbejdstids place
ring og længde.
Særlige forhold:
Et spørgsmål om muligheden for at opret
holde fuldtidsbeskæftigedes arbejdstid
med etablering af en særlig opsparingsord
ning, samt arbejdstidsnedsættelsens kon
sekvenser for medarbejdere, der arbejder
i holddrift, er uafklare
Konklusion:
Specielt arbejdstidsnedsættelsen for del
tidsansatte giver anledning til drøftel
se og giver under alle omstændigheder sto
re arbejdsmæssige byrder.
Der bør udarbejdes en procedure for gen
nemførelsen af arbejdstidsnedsættelsen
under iagttagelse af:
a) Arbejdstidsnedsættelsen
b) Gældende aftaler i tilknytning
til nedsættelsen.
c) Gældende overenskomster for viss
deltidsansatte.
d) Arbejdsopgaver
e) Arbejdstidens placering
f)
længde.
g) Spec. for tjenestemænd
h) Evt. indflydelse på normeringer,
Økonomiudvalget d. 8 / 2 - 8 8 :
De stående udvalg anmodes om at fremkomme
med løsningsmodeller for de enkelte insti
tutioner (exel. lærerstaben) på, hvorledes
arbejdet tilrettelægges pr. 1/9 1988 efter
arbejdstidsnedsættelsen for såvel heltidssom deltidsansatte uden kompensation.
Redegørelsen skal indeholde konsekvenser
for løsningsmodeller og fremsendes til økonomiudvalget senest den 4. april 1988.
forts

fortsat....
Byrådssekretariatet d. 3o/3-88:
Efter endt udvalgsbehandling foreligger
der indstilling fra
- socialudvalget
- kulturelt udvalg.
Begge udvalg anbefaler, ar der tages for
handling med organisationer/tillidsrepr.
for at opnå uændret udgiftsniveau.
Sv. E. Isakson foreslår en løsningsmodel
med fuld kompensation.
NB: Indstilling fra teknisk udvalg vil
foreligge til økonomiudvalgets møde
mandag den 1 1 . april.
Teknisk udvalg:
Teknisk udvalg fremsender sagen til øko
nomiudvalget, idet man anbefaler den af
samarbejdsudvalget afgivne indstilling.

¥
J.nr. 63 -3-1

Kloak Syd

Økonomisk forvaltning fremsender kvartalsopgørel
se over meddelte bevillinger fra Teknisk udvalg
vedrørende "Kloak syd".
2 .1 o2 .4 oo kr.

- Etape D5
T.u. 30-03-88
rådighedssum

Anlægsbevilling

- Etape D4
T.u. 3°"°3“88
rådighedssum

Anlægsbevilling

- Etape D3
T.u. 3o-12-87

Tillægsbevilling

I.600 kr.

- Etape H 5
T.u. 30-12-87

Tillægsbevilling

18.2oo kr.

- Etape H9
T.u* 30-12-87

Tillægsbevilling

1 6 .2 oo kr.

- Etape H6
T.u. 3o-12-87

Tillægsbevilling

2 .1 9 1 .1 5 o kr.
1 .74 o.2oo kr.

2.o6l.35o kr.

0
0

CO
•

kr.

Oag og år:

Mand. 11.april 88
e>
Lokalplan 29 - Lyngerup±

3.nr.27-2

Der er i budgetåret 1988 forudsat udførelse af det
under lokalplanen henhørende vejanlæg.
I den forbindelse ønskes berammet et møde med fa.
D3&C0 og Jørgen Olsen for at få præciseret evt.re
kapituleret udkørselsforhold for den Jørgen Olsen
tilhørende erhvervsudstykning.
7.3.1938:
ØK-udvalget anmoder om at få dette projekt optaget
til fornyet overvejelse.

3o.3.1988:
Teknisk udvalg tilbagesender sagen til ØK-udvalget,
idet man indstiller, at'totalprojekt kr.l.54o.ooo.i henhold til økonomisk opstilling fra fa0Dines Jørgensen og co. indstilles medtaget i budget 1989 med
opstart så tidligt som muligt i 1989.

Økonomisk forvaltning , 5 *4.1988
Revision af investeringsoversigt. Ingen bemærk
ninger .

Sti/Kyndbyve jen

J.nr.62-1

Byrådet vedtog i sit møde den 16,9.1985 følgende etaoeopdeling:
1987: Solbakkeskolen - Kyndby
1988: Kyndby - Kyndbyværket
1989: Solbakkeskolen - Hovedlandevej
7.3.1988 :
ØK-udvalget anmoder om at få denne etapeopdeling op
taget til fornyet overvejelse.
3o.3.1988:
Teknisk udvalg tilbagesender sagen til ØK-udvalget
med følgende indstilling:
ad Kyndby - Kyndbyværket
Projektering incl. afledte åstedsforretninger fær
diggøres i 1988 og den egentlige udførelse etable
res i 1989 med færdiggørelse senest 1.7,1989,
ad Solhakkaskolen - Hovedlandevei.
Tages op i forbindelse med budgetlægning 1989,

Økonomisk forvaltning, 5 *4*1988
Revision af investeringsoversigt, Ingen bemærkninger.
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Stier

775/<
3.nr.62-1

Teknisk udvalg har den 8,oktober 1987 ført forhan
ling med Arne 8ahn Hansen - Svanemosevej 6o - om
evt. erhvervelse af et areal på ca.44o m2 til brug
for etablering af stianlæg ved Svanemosegård og fr
til Færgelunden,
Parterne enedes alt under forudsætning af ØK-udval
og byråds godkendelse heraf, at tilbyde kr,5,25/m2
samt at kommunen afholder udgifter til den fysiske
etablering samt landinspektør.
Det samlede erstatningsbeløb forudsættes udbetalt
ved Lfl-approbation af sagen.

Økonomiudvalget d. 9/11-87:
Anbefales.
Byrådet, den 17. november 1987,
Godkendt.
9,12.1987:
Sagen besvaret/afventer accept
3.2,1988:
modtaget accept.
7 03,1988:
SK-udvalget anmoder om at "Øvrige Stier", hvorui
der nærværende projekt er at henføre, bliver ta
get op til fornyet overvejelse.
30.3,1988:
Teknisk udvalg tilbagesender sagen til B!(— udval
gst, idet man fastholder omhandlede projekt gen
nemført i 1988. •

Økonomisk forvaltning, den 5 *4.1988
Revision af investeringsoversigt. Ingen
bemærkninger.

Oag og å r

B lad nr.

Mand. 11. april 88

1954
Form a n den s
initialer:

»y

7 ^

Haqlehøjqård Losseplads

J.nr.82—1—1

I forbindelse med påtænkt anskaffelse af flishugL

/

*

hvori man anmoder om -lægerspris kommunes økonom
medvirken hertil,
Jægerspris kommunes andel er udregnet til kr.99,oo't
af det anslåede samlede beløb på kr.15o.ooo.30.3.1988,:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med principiel anbefaling for anskaffelse samt
den heraf affødte ekstrabevilling.
Sagen forudsættes dog behandlet på det fælles
kommunale lossepladsudvalg, inden egentlig indkøb
finder sted.-

Økonomisk forvaltning, den 5 *4«88
Der er ikke ajivist kompenserende besparelser.
Dette bør kunne findes indenfor teknisk ud
valgs samlede ramme.

matr.nr.7— af Gerlev.

3.nr.27-2-48

Ved forlægning af landevej Vest om Gerlev fremkom
et areal afgrænset af Femhøj Idrætsplads, landevej
og matr.nr.7C af Gerlevi °9 som ved åstedsforret
ning blev erhvervet af Jægerspris kommune.
Ejerne af matr.nr.7C - Oora Breck og Jens Andersenforespørger i skrivelse af 8.2.1988 om mulighederne
for at erhverve omtalte areal.
24.2.1988:
Inden endelig stillingtagen forelægges sagen Kul
turelt udvalg til udtalelse0

Byrådssekretariatet den 29/3-88:
Efter samråd med borgmester og kommunal
direktør forelægges sagen ØK-udv.

s c

&

-

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H. 6 .
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af
taleseddel nr. 1 for ovennævnte entre
prise ved entreprenør Ove Johansen.
Aftalen refererer til BM.ref. nr. 17 p k t .
04 og omfatter rør i grøft.
kr. 4.800,00
3o.12.1987:
Sagen fremsendes til 3K-udvalget med anbefaling.

Kloak syd«

3.nr.63-3-l

Fa.Dj&CO fremsender en fysisk og økonomisk status
rapport for'det pr.15.2.1988 udførte kloakeringsar'
bejde.
Overslag for det her omhandlede arbejde udgjorde
pr .1.1.1984
kr.35.oll.ooo.og hvor der tilsvarende er udbetalt
kr.33.79o.8oo.Inden for samme område er tilsluttet 49 sommerhuse
(46 i Over-Oraaby og 3 i Landerslev)
3o.3.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til såvel ØK-udvalg som byråd til almindelig efterretning.

I

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H.9
Fa. Dines Jørgensen & Co fremsender af
taleseddel nr. 1 for ovennævnte entrepri
se ved entreprenør Arne Larsen.
Aftalen refererer til BM.ref.nr. 14 pkt. 05/2 og 05/3 og omfatter henholdsvis
ekstra asfalt på grund af flytning af
ledning k r . 13.750,00 samt ekstra 0 30
bt-rør i grøft k r . 2.400,00
3o.12.1987:
Sagen fremsendes til ØK—udvalget med anbefaling

J .nr. 63-3-1
Kloak Syd - Etape D 4, licitation.
Efter gennemregning af de ved licitation
en den 24. marts 1988•indkomne tilbud,
blev resultatet således, idet nedenstå
ende priser er incl. 2 2 % moms:
1. Jægerspris Entr. ApS, Jægerspris
kr.
2. Dalvejens Entr.forr. ApS, Fr.sund
kr.
3. Ebsen & Forsberg A/S, Kvistgård
kr,
4. Druedalsvejens Entr.forr. ApS,Jægersp.
kr.
5. De Sammensluttede Maskinstat. DSM,Fr.s
kr
6 . Nielsen & Kaptain A/S,

Fr.værk

kr.
7. Vagn Sommer ApS, Ølsted
kr.
8 . H. E. Reinholm Jensen,

Fr.værk

kr.
9. Helsinge Jord- og kloakent. ApS, Hels.
kr
10. Bent V. Nielsen ApS, Helsinge
kr.
11. Dalsgård & Barslund A/S, Kokkedal
kr.
12. Sv.Aa. Nielsen, Holbæk A/S, Holbæk
kr.
Det er oplyst fra lavestbydendes bankfor
bindelse SDS, Frederikssund Afdeling, at
der ikke er vanskeligheder med at stille
den ønskede garanti på 1 0 % af tilbudssum
men .
Entreprenøren er velkendt af Jægerspris
kommune, og Fa. DJ & Co. anbefaler at en
treprisen overdrages til Jægerspris Entre
prenør ApS, v/Ove Johansen for ialt k r .
1.740.195,80.
3o03ol988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til 3K-udvalget,
idet man indstiller Ove Johansen til omhandlede
entreprise,

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H.5.
Fa. Dines Jørgensen & Co fremsender af
taleseddel nr. 3 for ovennævnte entrepri
se ved entreprenør Arne Larsen.
Aftalen refererer til BM-ref.nr. 27 og 28
(henholdsvis pkt. 05-6 og 05-7) og omfat
ter materialer kr. 1.185,00.
Sløjfning af Trix-tank i Over Dråby k r .
17.000,00
3o.12.1987:
Sagen fremsendes til ØK-udvalget med anbefaling.

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape D. 3 .
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af
taleseddel nr. 1 for ovennævnte entrepri
se ved entreprenør Arne Larsen.
Aftalen refererer til BM.ref.nr. 7 - pkt.
05-8 og omfatter levering af diverse ma
terialer k r . 1.600,00
3o.12.1987:
Sagen fremsendes til ØK— udvalget med anbefaling.

J r.n r.

13-1-6-1937

Komrnunes_ 1.j.kv i.de_beh._gr i 25. 2. 88.
Giro. ................... . . . kr.
Check...... ............... II
Anfordring og tidsindskud. II
kr.

Obl.beholdn.
(kursværdi ult 36)

II
kr.

Heraf vedrører:
Kloakforsyningsandel...... kr.
Vandforsyningens andel.... 1«
Renovationsordningens and 1 il
Kirke skat + afg ifter..... 1!
kr.

0. 9 m i l l .
II
19. 5
II
10, 6
31.0 m i l l .
II
1.6
32. 6 m i l l

40. 3 m i l l .
II
11 .0
II
5. 6
II
1.5
53. 9 m i l l .

Komm.dir. d. 1/3-1988,.
Grundet den økonomiske situation
foreslås, at der sker en revision af an
lægsbudgettet for 1988.
•Økonomiudvalget den 7/3-88:
Esrogård udskydes til 1989. .
Ejendomsudvalget anmodes om udtalelse
vedr.:
Tag Kignæshallen
Tag Gerlev Børnehave
Teknisk udvalg vedr.:
Mejerigårdsvej
Øvrige stier
Sti - Kyndbyvej
Kulturelt udvalg vedr.:
So1bakkeskolen/hjemkundskab
Socialudvalget vedr.:
Institution Sdlbakkeskolen.
Den 14.3»1988 modtaget skrivelse af 11.3.1988
fra økonomiudvalget med anmodning om, at vur
dere en hel eller delvis udskydelse af
Nyt tag på Kignæshallen
kr. 447*ooo
Nyt tag på Gerlev Børnehave - 166,ooo
Ejendomsudvalget den 5o»5»1988
Ejendomsudvalget indstiller, at nye tage ud
skydes .
Sv.E.Isakson ønsker nyt tag gennemført på
Gerlev Børnehave.

Oag og å r
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JR.nr. 17-1 matr.nr 6 BB
Neder DRaaby, Ahornvej 3
/ak

Ansøgning
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bolig.

B lad nr.

1957
Form a n den s
in itia le r

o*

fortsat....

19.

tb
r i tagel se f o r kommunal grundskyld

j . n r . 00859-0

anden fo r Træer og M i l j ø ansøger i s k r i v e l s e af 29
abruar 1988 om f r i t a g e l s e fo r betaling af kommunal
rundskyld vedrørende ejendommen Tørsievvej lo B,
a t r. nr. 4 L og 4 AK Tørslev by, Gerlev.
henhold t i l "Lov om beskatning t i l kommuner af
aste ejendomme" § 8 stk. l , c , kan ejendomme, der
jes af almenvelgørende s t i f t e l s e r e l l e r andre in st
ution er med almennyttigt formål, og som anvendes t
n s t i tutionens formål, f r i t a g e s f o r kommunal grundkyld.
en kommunale grundskyld udgør i 1988 kr. 6.089,60
eregnet med 16 promille af grundværdien r fradrag
or f o r b e d ri n g e r.
n d s t i 11i n g :
i l økonomiudvalgets afgørelse

8 la d nr.

Oag og år:

Mand. 11. april 88

1958
F orm an den s
initialer:

20

Sø C
jour.n r .05628122
o p g .n.sundhedsplej e r .

Vedr. sundhedsplej e
Socialforvaltningen ansøger om en ud
videlse af sundhedsplejerskeordningen V6*
med to timer, idet en ubesat sundheds
plejerskestilling ønskes
besat med
Inga Baden med 20 timer pr. 1.7.1988.
Der henvises iøvrigt til
forvaltnin
gens
oplæg til
soc.udv.møde
den
8.3.1988, som er bilagt sagen.

01,03.88: økonomiskforvaltning:
For 1988 er der ikke tale om merud
gift, idet der i perioden 1.1.1988 til
30.juni 1988 har været 9 timer ledige.
Der er for 1989 ikke anvist kompencerende besparelse for to timer ugentlig
udover normeringen.
08.03.88, socialudvalget:
Tillægsbevilling anbefales.
Oversendes til økonomiudvalget.

jour. n r .: 0525110106
opg.n. tilsynsass
Vedr, tilsynsassistent i dagplejen.
Socialudvalget har som bekendt på sit
møde d. 24.11.87 godkendt, at dagple
jen har en vikar i en 3 mdr.'s perio
de frå 1.1. - 1.4.88.
Begrundelsen for vikaren var det høje
børnetal i dagplejen. Såfremt børne
tallet ikke er nedbragt til 23o børn
pr. 1 .4 . 8 8 tages sagen op til fornyet
drøftelse.
Børnetallet de sidste 3 mdr. har været
flg. :
januar
februar
marts

255 børn
264 børn
264 børn
forts....

J._s 1

fortsat....
02.03.88 socialforvaltningen.
Forvaltningen henviser til det udar
bejdet notat om de økonomiske konse
kvenser ved at genåbne Slotsgårdens
børnehave.
Udvalget bedes sammen med beslutning
omkring Slotsgårdens børnehave sam
tidig tage stilling til fortsat an
sættelse af en tilsynsass. i dagple
jen.
8 .marts 1988 socialudvalget:
Tilsynsass. Jane Spiegelhauer tilbydes
ansættelse i Jægerspris
kommune p.t. dagplejeordningen.

Johnna Hermansen, Sv,E.Isakson, Elin
Vilhelmsen, Karl Kørvel vil have
tilsynsassistent ansat i dagplejen
indtil børnetallet i dagplejen er
nedsat til 230 børn.
J.C.Børresen vil ikke på grund af de
økonomiske konsekvenser.
Poul Madsen og Conni Poulsen anbefaler
ansættelsen uden aftalt fast børnetal
i dagplejen.
Sagen oversendes til økonomiudvalget
med anbefaling af benyttelse af
Kragebakkens anlægsbudget.
Byrådssekretariatet den 17/3-88:
Økonomichefens bemærkninger vedlagt.

— —'

jour.nr. 0532350422
o p g .n.normering af
ling .

stil

Normering af 1 stilling fra husassi
stent til køkkenassistent på pleje
hjemmet De tre Ege.
Forstander Kirsten Østergård ansøger
om tilladelse til at besætte en ledig
husassistentstilling med en køkkenas
sistent .
Begrundelsen for ansøgningen er at
plejehjemmets køkken har fået behov
for særforplejning i form af diæter
dels til beboerne samt til 30 ud af
madudbringningens 54 portioner.
forts...

fortsat...
Husassistenter aflønnes med skalatrin
9-15 pr.md.kr. 1.4.88 henholdsvis kr.
11.907,- og kr. 13.167,- og køkkenas
sistent aflønnes med skalatrin 11-17
henholdsvis kr. 12.273,- og kr.
13.594,-.
25.3.88 Socialinspektøren.
Indstillingen anbefales, idet der er
behov for uddannet personale til sær
forplejningen.
Økonomichefens udtalelse vedlægges
sagen.

*

jour. nr. 060201
opg.n. norm

fi .;

Personalenormering på dagpengekontoret
i socialforvaltningen.
Folketinget har fornyeligt vedtaget et
lovforslag om nedsættelse af arb.g.pe
rioden fra 5 uger til 1 uge, som efter
soc.min. skøn vil medfører en tilgang
af sager på landsplan med ca. 5oo 75o.ooo sager.
De umiddelbare administrative konse
kvenser af lovforslaget vil således
betyde en udvidelse af personaletimer
ne. Der henvises iøvrigt til forvalt
ningens notat om de personalemæssige
konsekvenser.
D e ‘administrative merudgifter vil
blive kompenseret via bloktilskuddet,
ligesom der vil blive givet kompensa
tion for driftsrammen.
04.03.88 socialforvaltningen.
Socialinspektøren indstiller til øko
nomiudvalget , at dagpengekontorets
personalenormering udvides med 25
timer u g l .
Det skal samtidig instilles, at der
afsættes et beløb (lo.- 15.ooo kr. )
til etablering af ny arbejdsplads (
inventar).

j o u r .n r . 0525130401 jfo.
opg.n. planlogning
Slotsgårdens børnehave.
Efter beslutning om, at genetablere
Slotsgårdens børnehave er der udsendt
tilbud om plads til 25 børns forældre.
Udvalget blev på mødet d. 26.1.88 ori
enteret om resultatet af henvendelsen
til forældrene.
C
Forvaltningen har i en planlægnings
gruppe med institutionslederne drøftet
det fremtidige behov for pladser.

23.2.1988 socialudvalget:
Slotsgårdens børnehave åbnes påny pr.
1.5.1988 eller senere.
Sagen medtages på næste møde med
økonomiske konsekvenser.
01.03.88 socialforvaltningen.
Forvaltningen har udarbejdet et oplæg
over de økonomiske konsekvenser, som
bilægges dagsorden.
8 . marts 1988,

socialudvalget:

Tillægsbevilling anbefales. Oversendes
til økonomiudvalget. Børnehaven
etableres pr. 1.8.1988.
Pædagogiskkonsulent orienterer om
mulighed for dispensation for
mælkekøkkener på Bakkegårdens
børnehave og Parkvejens børnehave.
Man anmoder teknisk forvaltning om
udarbejdelse af økonomisk overslag.
Byrådssekretariatet den 17/3-88:
Økonomichefens bemærkninger vedlagt.

7 ^ -

V

jour .nr. 056280
opg.n. lagerlokale

Sø£i\

Merareal
af lagerlokale til hjemme
plejens depot.
Hjemmeplejeleder Hanne Jørgensen an
søger om udvidelse af lagerplads til
hjemmeplejens depot. Det nuværende
kælderrum til sygeplejeartikler,
mindre hjælpemidler m.v. er for småt.
Man kan leje halvdelen af tandlægens
kælderrum. Merlejen + varme pr. år
for hjemmeplejen vil andrage
kr.1.966,-.
Socialinspektøren d. 25.3.88.
Det anbefales, at der gives en bevil
ling til merleje på kr. 1.966,årligt.
For perioden 15.4. - 1.1.89 kr.
1.392,-.
Beregning af areal er udarbejdet af
økonomisk forvaltning.
Økonomichefens udtalelse vedlægges sa
gen.

jour. nr.

52-1-4

(J?

Foreløbig
normering
for skoleåret
1988/89.
Skoleforvaltningen fremsender forelø
big
normeringsplan
for
skoleåret
1988/89.
Af normeringplanen fremgår følgende
antal stillinger sammenlignet med sko
leåret 1987/88:
1988/89
Antal lær/o.lær
" timelæ./fuldtid
"
"
/deltid
Antal ialt

88
11
1
100

1987/88
91
10
1
10 2

Includeret
i ovenstående er 4 årsvi
karer,
der vikarierer under læreres
orlov.
Til orientering er sagen bilagt en
oversigt over hovedtallene i norme
ringen for 1988/89 sammenlignet med
1987/88.
forts....

fortsat. . .

For at afgøre behov for en eventuel
reducering af antallet af lærere kan
det oplyses, at der p.t. er ansat 99
lærere ved skolevæsenet incl. 4 årsvi
karer .
Ca. 1 1/2 stilling læses som overtid.
I

det kommende skoleår skal der

være

1 0 0 ansatte (heraf 1 på deltid).
1 / 2 stilling skønnes at være afsat til

overtid.
Der vil således være behov for 99 an
satte.
,
4 lærere enten har eller forventes at
få godkendt orlov.
I givet fald skal der ansættes årsvikarer herfor.
Der skønnes ikke at være behov for at
foretage afskedigelser til det kommen
de skoleår.
Normeringsplanen gennemgås på mødet.
Skolekommissionen,
Anbefales.

den 16.03.88.

Kulturelt Udvalg, den 28.03.88.
Anbefales.
Orienteringsbilag fremsendes til m e d l .
med referat.

jour.nr.

54-4-4/51-2-7$

Folkeskolens Udviklingsråd.
Folkeskolens Udviklingsråd har i skri- <
velse
af 01.03.88 meddelt, at man har
bevilget
20.000,-kr.
i
1988
og
29.000,-kr.
i 1989 til gennemførelsen
af udviklingsprojektet "Ligestillings
fremmende undervisning i 2 .klasse" på
Sogneskolen i skoleåret 1988/89.
Da man ikke har bevilget det fulde an
søgte beløb til projektet, anmoder man
om svar inden 15. april 1988 om, hvor
vidt man fortsat ønsker at gennemføre
projektet,
idet man går ud fra,
at
projektets målsætning i givet
fald
fastholdes.
De 20.000 h.h.v. 29.000 skal bruges
til betaling af 1 konferencetime/ugtl.
til de 4 deltagende lærere samt til
ekstern konsulentbistand.
forts....

fortsat....

Skoleforvaltningen, den 09.03.88.
Der er søgt om følgende beløb:
I 1988 20.247,-kr.
og
i 1989 om
61.513,-kr.
I beløbet
for 1989 var inkluderet
33.000,-kr. til rapportskrivning.
Fra Udviklingsrådet er det oplyst, at
der vil blive indgået en særskilt af
tale,
såfremt rådet ønsker rapporte
ring.
Fratrækkes beløbet til rapportskriv
ning det oprindeligt ansøgte beløb, er
Sogneskolens ansøgning blevet fuldt imødekommet.
For at få pengene frigjort til forbrug
ansøges om følgende for 1988:
Negativ tillægsbev.(indtægt)
konto 301 01 508-08
20.000
øvrige indtægter
Positiv tillægsbev.(udgift)
konto 301 01 010-09 fast løn + 11.700
lærere t/lærernes konf.timer
konto 301 01 366-01 pæd.udv.
t/ekstern konsulentbistand

+

8.300
0

Resultat

Beløbet for 1989 indarbejdes i budgettet for dette år.
Skolekommissionen,
Anbefales.

den 16.03.88.

Kulturelt Udvalg, den 28.03.88.
Anbefales.
Udviklingsrådet tilskrives.

jour.nr.

51-7

%*■

Revision af investeringsoversigt.
Økonomiudvalget
fremsender
den
11.03.88
skrivelse, hvorefter der øn
skes fagudvalgenes stilling til en ud
skydelse
af anlægsudgifter for 1988.
For K U 's vedkommende drejer det sig om
hjemkundskab/sol hvortil der er afsat
kr.
1.000.000 i 1988.
Tilbagemelding
til øk-forv. senest den 6.4.88.
Skoleforvaltningen den 18.o3.88
Det anbefales at udskyde anlægsudgif
ten til 1989, idet man bør afvente ud
faldet
af
kommuneplanlægningen før
hjemkundskabslokalet ombygges.
Kulturelt Udvalg, den 28.03.88.
Det anbefales, at renovering af hjem
kundskab gennemføres i 1988.
Såfremt renovering gennemføres i 1988,
oversendes sagen til ejendomsudvalget,
og SOL tilskrives med anmodning om at
deltage i udarbejdelsen af et oplæg.

'

jour.nr.

52-1-3

•

Ansøgning om afsked♦
ansat som timelærer den
01.11.87,
ansøger i skrivelse
af
22.03.88 om sin afsked pr. 01.08.88.

Skoleforvaltningen, den 28.03.88.
Anbefales
efter tlf.samtale med
Munch Andersen.
Kulturelt Udvalg, den 28.03.88.
Anbefales.

Stig

-- y

jour. nr. 52-1

Wc?

Opsigelse af stilling.
Lærer ved Sogneskolen,
opsiger i brev af 03.03.88 sin
stilling som tjenestemand ved Jægers
pris Kommunes skolevæsen.
Skoleforvaltningen, den 09.03.88.
Det angives ikke fra hvilken dato,
n ønsker at opsige sin
stilling, men det skønnes,at der menes
med udgangen af juli måned 1988, idet
3 orlov
udløber
denne dato.
Ansøgningen anbefales.
Skolekommissionen,
Anbefales.
Kulturelt Udvalg,
Anbefales.

'
—

den 16.03.88.
den 28.03.88.

jour. nr.

52-1

./

Ansøgning om afsked.
Lærer ]
der har orlov
fra skolevæsener i sKoleåret 1987/88,
ansøger i skrivelse af 04.03.88 om sin
afsked fra skolevæsenet i forbindelse
med udløbet
af
orlovsperioden den
31.07.88,
idet hun har disponeret til
anden side.
Skoleforvaltningen den 11.03.88
er ansat med tjeneste
ved SOG.
Skoleinspektør
Jørgen Solgaard har
den 09.03.88 taget opsigelsen til ef
terretning .
Ansøgningen anbefales.
Skolekommissionen,
Anbefales.
Kulturelt Udvalg,
Anbefales.

den 16.03.88.
den 28.03.88.

cm

jour.nr.

SÅ ø .

52-1

Orlovsansøgning for skoleåret 1988/89.
I skrivelse af 02.03.88 ansøger time
lærer
MØL om orlov i
tiden 01.08.88 - 31.07.89.
/

Skoleinspektør Stig Munch Andersen,
den 05.03.88.
Det anbefales,
at den ansøgte orlov
bevilges.
Der lægges vægt på, at an
søgeren vil kunne hente erfaringer,
der kan komme skolen til gode efter
endt orlov, samt at beskæftigelsessi
tuationen blandt lærerpersonalet her
ved kan bedres i det kommende skoleår.
Skoleforvaltningen,
Anbefales.
Skolekommissionen,
Anbefales.
Kulturelt Udvalg,
Anbefales.

den 08.03.88.
den 16.03.88.

den 28.03.88.

jour.nr.

52-2-5

.

Tjenestefrihed til org.arbejde.
Danmarks
Lærerforening - Kreds 33 B ansøger i skrivelse af 25.02.88 om
tjenestefrihed til organisationsarbej
de i skoleåret 1988/89 mod tilsvarende
nedgang i lønnen for
lærer Jørgen Nielsen, SOL, med 1 time
ugtl.
overlærer Lone de Leon, MØL, med 2 ti
mer ug t l .
sk.kons. Poul Herskind, S0G, med 5 ti
mer ugtl.
lærer Peter Lindrup, SOG, med 8 timer
ugtl.
Ialt
16 timer ugtl.
forts...

Dag og år:

Mand, 11, april 1988

Blad nr.

1 963
Form a n den s
initialer:

fortsat....
Æ

Kredsen foreslår,
at den nuværende
praksis
for lønudbetaling fortsætter,
således
at kredsens kasserer refunde
rer Jægerspris Kommune udgiften for de
timer, der er søgt nedsættelse for, og
at kommunen udbetaler lærerne den van
lige løn.
Pensionsbidraget fra amtet betales li
geledes af kredsen.
Skoleforvaltningen, den 01.03.88.
Ordningen er en fortsættelse fra
foregående år.
Ansøgningen anbefales.
Kulturelt Udvalg,
Anbefales.

---

de

den 28.03.88.

jour.nr.

52-1

.

Indstilling om ansættelse af tjene
stemand .
På baggrund af en i januar måned 1988
foretaget normeringskontrol skal der
ved skolevæsenet ansættes en tjene
stemand .
Den ledige stilling har været opslået
i Statstidende og på skolerne.
Ansøgningsfristen udløb deb 07.03.88
kl. 1200. - Tjenestestedet fastlæg
ges ved ansættelsen.
Da tjenestestedet på forhånd ikke er
fastlagt, har man ikke skulle fore
lægge sagen for skolenævnene til
udtalelse.
Ved ansøgningsfristens udløb var der
indkommet ansøgning fra følgende:
1) Timelærer
SOG,
lønanciennitet fra 01.06.85.
Anbefales til ansættelse af skole
inspektør Jørgen Solgaard.
2) Timelærer
_
MØL,
lønanciennitet fra 01.08.86.
Skoleinspektør Stig Munch Andersen
erklærer hende absolut egnet som
tj enestemand.

forts

y

_

fortsat....
3) Timelærer
MØL,
lønanciennitet fra 01.08.85.
Skoleinspektør Stig Munch Andersen
erklærer, at hun i enhver henseende
opfylder kravene til en tjeneste
mand .
4) Timelærer
, MØL,
lønanciennitet fra 01.08.86.

Skolekommissionen, den 16.03.88.
Skoleforvaltningens udtalelse indstil
les godkendt.
Pædagogisk udvalg laver et udkast til
skøn ved valg mellem lige egnede lære
re ved indstilling til lærerstilling
er .
Skoleforvaltningen, den 2 8 .03.88.
Kopi
af henvendelse fra
til borgmesteren om skolekommissionens
indstilling vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg, den 28.03.88.
Skolekommissionens indstilling anbefa
les fulgt.

Oag og å r

Mand. 11, april 1988
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J r.nr. 56-13-1-1988
antilskud
til
efterskolesøger om kommunalt
ophold for sønnen

< r

Jr.nr.

11-20-1988

p

Vedr, souschefsti 1ling for kommunaldir.
Som følge af chefskifte mangler der stil
lingtagen til udnævnelse/indplacering af
souschef for kommunaldirektøren.
Kommunaldirektøren d. 29/2-88:
Det indstilles med anbefaling, at stillin
gen overflyttes fra økonomichefen til se
kretar itschef en . Dette indebærer en om
klassificering til lønramme K 34 med føl
gende ansvars- og stillingsindhold:
- daglig ledelse af borgmesterkontoret og
rådhusforvaltning (indkøb, information,
omstilling, kantine, rengøring m.v.),
- stedfortræder for kommunaldirektøren,
- medlem og sekretær for chefgruppen,
- opgaver inden for omstillingsopgaver,
- sekretær for kulturelt udvalg
fritidsnævnet
planlægningsudvalget
hegnsynet.
En klar forudsætning for ovennævnte er,
at souscehfstillingen ikke kan forenes
med et medlemskab af kommunalbestyrelsen.
Den foreslåede/ønskede omklassificering
er tiltrådt af chefgruppen, den lokale
HK-klub og HK Frederiksværkafdeling.
Endelig godkendelse træffes af lønnings
nævnet under Kommunernes Landsforening.
Økonomiudvalget den 7/3-88:
Efter drøftelse af sagen, herunder brev
fra Jens Chr. Børresen af 6 . marts 1988,
anbefales oprettelse af stillingen pr. d.
1 .' maj 1988.
Byrådet, d , 15«,marts 1988«
Grundet inhabilitet forlod Korvéll mødet.
Forslag om at overflytte punktet til åber
møde blev nedstemt med 3 for og 9 imod.
Det af Jens Chr. Børresen stillede for
slag blev forkastet ved afstemning
1 for 1 1 imod.
ØKU's indstilling godkendt ved afstem
ning 9 for 3 imod.
Kommunaldirektøren d. 3o/3-88:
På baggrund af klage fra byrådsmedlem J.
Chr. Børresen far d. 15/3-88 anmoder Til
synsrådet d. 22/3-88 Jægerspris byråd om
en udtalelse til sagen.
Forslag til svarskrivelse vedlagt.

^ 4
Orientering fra samarbejdsudvalgsmøde
den 23. marts 1988.___________________
Rådhusets lokalesituation
Gener fra Laserprintere
Regler for overass.problematikken
Uddannelsesplan
Elevpraktik
Arbejdstidsnedsættelse pr. 1/9 1988
Endelig definition på administrative
budgetrammer.

El]

jour. rir.

11-3

Forslag til
administration af
ass .problematikken.

$
over

I forbindelse med KL's uddelegering af
kompetence til kommunerne vedr.
oprykning til overass. har chefgruppen
udarbejdet forslag til et sæt
spilleregler.
Hovedindholdet er:
at oprykning foretages når overens
komstens regler er opfyldt og der
er foretaget en individuel faglig
og personlig vurdering af forvalt
ningschefen.
og
at funktionsbestemte stillinger op
rettes ud fra en vurdering af
stillingens indhold vedr.
ansvar
kompetence
sagsbehandling
herudover stilles personlige krav
bl.a. med h.t. ansættelsesperiode.
Det indstilles at godkendelse overla
des ØKU efter indstilling fra forv.chef og komm.dir.
Samarbejdsudvalget, d. 23. marts 1988.
Anbefales således at "mindst 5 år"
ændres til "normalt 5 år".

jour.nr.

11-3

J/SX' .

Forslag til uddannelsesplan.
I forventning om, at udviklingen i den
kommunale sektor vil stille store krav '
i relation til personalets effektivi
tet, omstillingsevne og service er det
nødvendigt med en struktureret uddan
nelse .
På denne baggrund har chefgruppen ud
arbejdet
forslag der tillige indehol
der et incitament
til
fremtidige
rekrutteringsstillinger.
Godkendelse af planen medfører bl.a.
behov for
- ændring af eksisterende puljeforde
ling til uddannelse.
- registrering af kurser og uddannelse
for hver enkelt medarbejder.
Samarbejdsudvalget/ d . 23. marts 1988.
Udarbejdet forslag anbefalet.
Dog ændres adm. af fagkurser således
at der foretages en samlet vurdering
hvert kvt. i chefgruppen.
Registrering af den enkeltes uddannelse
igangsættes.
Fra 1989 ændres eksisterende pulje
fordeling således, at chefgruppen
adm. den lokale pulje.

EU

jour.nr.270152

&

Vedr. assistent
Fritidshjemmet Møllegårdskolen

C

Oag og

år.

Mand. 11. april 1988
C*})
Vedr.

Jr.nr.

11-20-1988

^

fastansættelse af skatteinspektør.

Skatteinspektør Peter Sørensens prøvetid
udløber den 31. juli 1988, hvorfor der
skal træffes beslutning om varig ansæt
telse.
Kommunal.d i r . d. 3o/3-88:
Det indstilles med anbefaling, at Peter
Sørensen fastansættes.

Jr .nr . 11-20-1988 (b
Vedr, prøvetidsansættelser.
Under henvisning til tjenestemandsloven
og lovbekg. nr. 96 af 2o/3-72 § 9 stk. 2
skal ansættelsesmyndigheden senest efter
6 måneder afgøre, om ansættelsesforholdet
kan fortsætte.
På denne baggrund skal der tages stilling
til følgende ansættelser:
A. Kommunaldirektør Svend Korterup
B. Socialchef Bente Dall
C. Økonomichef Jan Kristiansen
Kommunaldirektøren den 3o/3-88:
Det indstilles med anbefaling, at ansæt
telsesforholdet for socialchef og økono
michef fortsætter.
Indstilling vedr. komm.dir. overlades til
økonomiudvalget.
Stillingtagen til varig ansættelse skal
jfr. § 9 stk. 3 ske senest 3 måneder, før
prøvetidens udløb - d.v.s senest den 31.
juli 1988.
Sidste byrådsmøde er den 21. juni 1988.
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FRA KOMMUNERNES LANDSFORENING:
Kommunalpolitisk information:
Nr. 1012
3/8-88

arbejdstidsnedsættelserne pr
1/9-88 og 1/9-90 indenfor dag
institutionsområdet .

Nr. 1019
29//-88

Boligstyrelsens fordeling af
kvoter for det støttede bygge
ri .

Nr. 1021
29/3-88

Forslag til lov om godskørsel.

Nr. 2039
29/3-88

Kommunal støtte til "holddansk-ferie-kampagne".

Administrativ information:
Nr. 2036
29/3-88

Kommunepuljen - tilbagemelding
om anvendelse af den lokale
kommunepulje i perioden 1/4-87
til 31/3-88.

Nr. 2037
29//-88

Kommunepulje - ændring af be
regningsfaktor pr. 1 . april
1988 samt ændring af stedtil
lægsområde .

Nr. 2038
29/3-88

Kommunepulje - beregning af
puljebelastning ved omklassi
ficering af deltidsansatte.

Kommunalpolitisk information:
Nr. 1020 - Vedr. gældende satser pr. 1.
28/3-88
april 1988 for mødediæter,
fastvederlag og godtgørelse f.
tabt arbejdsfortjeneste m.v.
Møde u/4 timer
o/4
-

k r . 280,560,-

Vederlag som kommunalbestmdl.
kr 1.400,-

Dag og år:

Mand. 11. april 1988
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Danmarks Skolebiblioteksforening.
Foreningen fremsender den 15.02.88 op
fordring til kommunen om at indmelde
sig i foreningen.
Der er p.t. godt 200 medlemmer af for
eningen (kommuner).
Kontingentet oplyses af være særdeles
overkommeligt fra 1.469 for små kommu
ner til 14.808 kr. for de store.
For
b eløbet
tilb y d e s kurser
ligesom
m e d l e m s b l a d e t Børn & B ø g e r o g s å b l i v e r
t i l sendt.

Skoleforvaltningen den 23.03.88
Det kan oplyses,at for Jægerspris kom
mune vil kontingentet blive på 1.880.Kulturelt Udvalg, den 28.03.88.
Kan i k k e

an befales.

c

Ansøgning om kursus.

G?

54-5-4-5 S&'A

LIG 005

//<£

Ligningskommissionen ansøger om dækning af kur
susudgifterne i forbindelse med kursus fo r l i g 
ningskommissionsmedlemmer om "REGNSKABSLIGNING
OG LIGNINGSPLANLÆGNING EFTER SKATTEREFORMEN"
i dagene 8 - 1 0 november 1988.
Der ansøges om dækning af kursusafgiften m.v.
kr. 1.620,- pr. deltager for Frank Ventrup,
N ie ls Bork Sørensen, Lone Schou Larsen, Tilma
Hansen samt skatteinspektøren.

Jr.nr. 66-5-9-2-1988
Kignæs Moles Bådelaug v/revisor Henning
Hiittel fremsender årsregnskab for 1987.

Mk

Jr.nr.

Metoder

til

13-1-1988

ny t æ n k n i n g .

KOrt gennemgang a f n o g l e m e t o d e r t i l a t
s t a r t e en om læ g ni ng a f d e t kommunale s e r
viceudbud.
Der v i l

b live

focu seret

på b l . a . :

D ecen traliserin gsp rin cip
og
B lok b u d getterin g.
Forud en en k l a r l æ g n i n g a f
a r f o r m å l e t a t f å en k o r t
v i v i l og h v o r d a n ?

Gal

jour.nr.

prin cippern e
snak om, hvad

77-7

j£A( .

Ansøgning om tilskud.
Svagførerkomiteen for Nordsjælland sø
ger i lighed med tidligere år tilskud
til
ferietur for handicappede medbor
gere .
I 1987 blev bevilget tilskud til 3
personer
fra Jægerspris Kommune,
som
ialt beløb sig til kr. 12.300.

jour.nr.

77-7

Flg. foreninger og organisationer
ansøger om tilskud.
a) Den Nordiske Lejrskoles Venner
(11.3.85 kr. 300,00)

.
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