JiEGERSPRIS KOMMUNE
Ø K O N O M I U D V A L G E T
Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde
mandag den 10. april 1989, kl. 13.00.____
i udvalgsværelse II på Jægerspris rådhus.
INDHOLDSFORTEGNELSE for dagsordenen.
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Kommunens likvide beh. pr. 01.04.89.
.Kvartalsopgørelse - restancer
Overførsel af rådighedsbeløb.
Anlægsregnskab
Kasse- og regnskabsregulativ - opbevaring af beboernes lik
vide midler ("De Tre Ege")
Blokbudgettering for 1990
Boligselskabet Lejerbo
Erhversarealer - Salgspris
Lokalplan 18
Kyndbyvej-cykelsti-etape 2.
Kloak Syd - etape H.16 og D.15.
Kloak Syd - etape H.15.
Kloak Syd - etape H.16.
Kloak syd
Kommunevej 'Egeparken".
Fællesrådet
Ansøgning til udviklingsrådet.
Vedr. den fælleskommunale tandpleje
Vedr. personalenormeringen på Kragebakken i forbindelse
med udvidelsen på 20 børnehavepladser.
Vejviser for Jægerspris Kommune
Oprettelse af kulturforvaltning
Opsigelse af lokalaftale
Telefongodtgørelse-dagplejelederen.
Rådighedstillæg i henhold til overenskomst mellem SID
og KL §15, stk. 4
Vedr, udbetaling af tillæg som kompensation for rådighed
uden for sædvanlig arbejdstid.
Delvis tjenestefrihed til organisationsarbejde i skoleåret
1989/90.
Vedr. incassoafdelingens bemanding.
Vedr. fastansættelse af forstander Kirsten Rye Østergård,
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Vedr. ansættelse som overlærer.
Opsigelse af tjenestemandsstilling.
Opsigelse af timelærerstilling.
Afskedigelse af timelærer.
Flg. forening søger om tilskud.
Kommunernes landsforening.
Meddelelser fra
Kommunal information
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jour.nr.13-1-6-1989.
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Kommunes likvide beh. pr . 01.'

Giro................ kr . 0,8 mill.
Check............... "
15,5 IV
Anford. og tidsindksk"
5,7 II
kr . 22,0 mill.
Obl.behold.
(kursværdi ult. 88)

"
3,9 it
k r . 25,9 mill.

Heraf vedrører:
Kloakforsyningsandel.kr. 31,9 mill.
Vandforsyningsandel.."
12,2 II
Renovationsord.andel."
5,0 II
Kirkeskat + afgifter."
0,3 II
kr. 49,4 mill.

m

jour.nr. 38-1989

Kvartalsopgørelse - restancer.*
I
Økonomisk forvaltning har udarbejdet
kvartalsopgørelse pr. 31/12-1988.
Opgørelsen viser, at den samlede re
stance i hele 1988 er steget med
4.484.709 kr. til ialt 36.404.558,04
kr. pr. 31/12-1988.
Antal personer er steget med 248 til
ialt 1.693. En person kan hver have
flere restancer. Endvidere vedlægges
oversigt over udlæg i restancen for
bidrag, A- og B-skat samt selskabs
skat.
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jour.nr. 13-6-1

Overførsel af rådighedsbeløb.
I forbindelse med regnskabsafslutnin
gen er der, jvf. vedlagte opgørelse
over ikke forbrugte rådighedsbeløb på
anlægsarbejder, tale om dels over
førsler til 1989 samt tilbageførsel
til kassebeholdningen.
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gour.nr. 13-6-1

Anlægsregnskaber
Økonomisk forvaltning fremsender føl
gende anlægsregnskaber til godkendelse
i økonomiudvalg og byråd:
Sogneskolen - etape II
Anlægsregnskabet der er udarbejdet af
Kommunernes Revisionsafdeling, byggeog anlægsrevisionen udviser en sam
let anlægsudgift på kr. 14.368.372,43.
Bevillingerne udgør kr. 16.932.000.
Under hensyntagen til merværdiafgift
i 1987 og 1988 udgør mindreudgiften
ialt kr. 2.541.116,93.

Sogneskolen - etape III
Samlet anlægsudgift kr. 11.073.551.58.
Bevillingerne udgør kr. 10.720.969.
Under hensyntagen til merværdiafgift
i 1987 og 1988 udgør merudgiften ialt
kr. 600.127,89.

--

jour, nr. 13-6

Kasse- og regnskabsregulativ - Opbeva
ring af beboernes likvide midler ("De
tre Ege11).
Økonomisk forvaltning har i samarbejde
med forstanderen på "De tre Ege" udar
bejdet retningslinier for opbevaring/administration af kontante midler samt
bankbøger.
Retningslinierne indgår i kommunens
kasse- og regnskabsregulativ som bilag
8.5.
Retningslinierne ønskes godkendt i økonomiudvalg samt byråd.
Fremover kan
økonomiudvalget alene
vedtage ændringer af disse retnings
linier.

ca

jb u r .nr

13-1

Blokbudgettering for 1990.
Med hensyn til høringsproceduren
skes ØKu's stillingtagen hertil.

øn

Det anbefales at ekstern høring først
foretages efter byrådsseminar.

S£/<
jour.nr.26-10
Boligselskabet Lejerbo.
Ved skr. pr. 8.3.89 meddeler selskabet
sin interesse i at medvirke ved gen
nemførelse af alle former for almen
nyttig boligbebyggelse i
kommunen,
herunder udbygninger i Gerlev.
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jour.nr.

13.06.02

Erhvervsarealer - Salgspris.
Erhvervsarealerne ved Hyllestedvejen
er hidtil solgt ud fra følgende:
Grundpris

110 kr.pr, kvm.

Rensningsanlæg -- 1
Detailkloak
bebygget areal x
Regnvandsledning-- *2,5 x 77,59 kr.
Ovennævnte beregninger er ikke hen
sigtsmæssige, idet køber oveni grund
priserne får store udgifter til bygge
modning.
Den ny betalingsvedtægt giver mulighed
for, at der i salgsprisen kan indreg
nes byggemodningsomkostninger, således
at der betales en fast kvm.pris for
arealet. Køber vil således ikke mere
få opkrævning til kloak, vand og rens
ningsanlæg.
Beregningsformel og kvm.pris vil blive
gennemgået på økonomiudvalgets møde.
Økonomiudvalget, d. 13.3.89.
Der udarbejdes alternative oplæg til
grundpris og tilslutningsbidrag til
næste møde.
Økonomisk forvaltning, d. 4.4.1989.
Nye forslag til salgspris vedr. er
hvervsarealer Hyllestedvej forelæg
ges økonomiudvalget på mødet.

J.nr. 27-2

SÆk
Lokalplan 18.
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Tømrermester Thykjær Larsen som er rep
ræsentant for en gruppe håndværkere/erhvervsdrivende i Jægerspris forespørger
/
i skrivelse indgået den 14. marts 1989,
om kommunens principielle stilling til
opførelse af et håndværkerhus på et areal
på erhvervsområdet ved Hy1lestedvej.
Det er tanken at erhverve et areal på
ca. 5.000 m 2, og at opføre en bygning
(evt. 2) med et areal på ca. 1.400 m 2 .
Bygningen vil blive opdelt i 5-6 erhvervs
ejerlejligheder, uden boliger.
Projektet er helt afhængig af grundpris
en, samt bidragene til kloak og vandværk,
idet det på forhånd kan oplyses at pro
jektet ikke kan gennemføres hvis de
grund- og tilslutningspriser der er an
ført i salgsopstillingen af marts 1987,
ikke reduceres væsentligt.
I den forbindelse anmodes følgende op
lyst :
a)

grundprisen for 5.000 m 2

b)

kloakbidrag for 6 erhvervsejerlej
ligheder, indrettet i en eller 2 byg
ninger .

c)

vandtilslutningsbidrag for 6 er
hvervsejerlejligheder, indrettet i
en eller 2 bygninger.

30.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling samt med anmodning om besvarelse af
punkterne a-b-c.
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Kyndbyvej - cykelsti - etape 2.

63,1

I forlængelse af mødet med Teknisk udvalg den 2.
marts 1989 samt repræsentanter fra Kyndbyværket har
firmaet DJ&CO forlænget stianlægget helt frem til
T
" /
^
Strandhøj, som aftalt.
Ændringsforslaget har været fremsendt til Kyndby
værket til udtalelse og godkendelse, og den 2 2 .3 .
1989 har direktør Sv.Andersen telefonisk givet ud ---- ~ * T z i r ---- —
tryk for godkendelse af det nu projekterede anlæg.
Fa.DJ&CO vil den 3o.3.1989 fremsende en økonomisk
vurdering af anlægsudgifterne, som de fremtræder ef
ter ændringen.
3o.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med indstilling om at der meddeles en yderligere
bevilling på
kr.60.000 incl.moms.
Der henvises til oprindelig bevilling på
kr.3.3o5.ooo incl.moms
dog ekscl. uforudsete udgifter på kr.398.000 kr jfr.ØK-udvalgets møde den 13.2.1989.

J .n r . 63-3-1
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Kloak Syd - etape H.16 og D.15.
I forbindelse med ovennævnte etaper blev
der den 20. marts 1989 afholdt licitation
hvor følgende afgav tilbud:
Ølsted entreprenørforretning ApS, Byvej
10, 3310 Ølsted

0

Jørgen Jørgensen, Brederødvej 50
3300 Frederiksværk
kr
Bent V. Nielsen Aps, Thorsmosevei 6,
3200 Helsinge
kr.

0

Druedalsvejens entr.forr. Aps, Hyllestedvejen 1, 3630. Jægersp.
kr.
0
Nielsen & Kaptain, Industrivej 19
3300 Frederiksværk
kr. "

0

Finn Skov, Industrivej 9, 4050 Skibby
kr.
De afgivne tilbud er incl. moms.
Egentlig indstilling om valg af entre
prenør vil foreligge på seleve mødet.
30.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
byråd, idet man indstiller fa. Nielsen og Kaptain.
I øvrigt indstiller man udførelse af kloakering
på ejendommene
Tørslevvej 36 og 41
medens
Tørslevvej 39A og Tørslevvej 39B
udgår ~af projektet.
~
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J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H.15.

3

I forbindelse med afholdt åstedsforret
ning den 20. marts 1989 forelægges for
handlingsresultat til udvalgs og byråds
godkendelse for så vidt angår ejendommen
matr.nr.

17 B - 18 A af Krogstrup

tilhørende

3o ,3.1989:'
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
byråd med anbefaling og med samtidig indstilling
om endelig ekspropriationsbeslutning.

J.nr. 63-3-1

/>
Kloak Syd - etape H.16.
I forbindelse med afholdt åstedsforret
ning den 20. marts 1989 forelægges for
handlingsresultat til udvalgs og byråds
godkendelse for så vidt angår ejendom
men
matr.nr. 6 E - 10 A af Tørslev
tilhørende

3o.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg og
byråd og med samtidig indstilling om endelig eks
propriationsbeslutning .
x) med anbefaling

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd.

7**

Ejeren af ejendommen
Stjernevang 8
- fremsender
skrivelse af 27. februar 1989, hvori der
søges et ikke nærmere specifiseret er
statningskrav under henvisning til et
væltet træ, som ejeren mener kloakeringen
i området er skyld i.
30.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med indstilling om, at der ydes en erstatning
på kr.l5oo.-

©

J.nr. 28-29-17

Kommunevej "Bgeparken".
I henhold til referat af 16. februar 198
fra Fa. Dines Jørgensen & Co. samt brev
fra landinspektør Børge Hansen af 22.
februar 1989, skal firmaet hermed fore
slå, at kommunen tilbagekøber de omtalte
30 m 2 af Brugsen.

Det skal for en god ordens skyld bemærk
es, at forholdet har været kendt længe
samt at tidligere borgmester Karl Johan
sen fremkom med ovenstående løsningsrøode
Sluttelig skal man gøre opmærksom på, at
såvel landinspektør Børge Hansen som
firmaets udgifter i forbindelse med op
klaring af sagen, sker uden beregning.
Jægerspris Brugs har efterfølgende med
notat af 2. marts 1989 oplyst at kravet
herfra udgør kr. 5.000.
30.3.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling m.h.t. udbetaling af
kr.5 .00 0 .til Jaegerspris Brugs.

J.nr. 77-4-7/12
Fællesrådet.
Til orientering for udvalget kan meddeles
at det traditionelle møde med fællesråd
et for sommerhusgrundejerforeningerne i
Jægerspris kommune afholdes
3. maj 1989, kl. 18.00
på rådhuset i Jægerspris.
Af hensyn til den forplejningsmæssige del
af arrangementet bedes medlemmerne af
udvalget tilkendegive deltagelse.
30.3.1989:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man kan oplyse, at Teknisk udvalg vil være
repræsenteret ved
Freddi Jørgensen
Jan Ohlsson
Kommuneingeniør.
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jour.nr* 17.14.01

Ansøgning til Udviklingsrådet.
Møllegårdskolen v/lærer Lene Ingemann
fremsender den 08.03.89 ansøgning til
Folkeskolens Udviklingsråd om økono
misk støtte til "Udvidet klasselærer
funktion i 5. klasse - Generelt udvik
lingsarbejde" .
Udviklingsprojektet går ud på at fore
ne klasselærerens og forældrenes viden
om, hvordan det enkelte barn begår sig
såvel i skolen som i fritiden.
Samarbejdspartnere: Den samlede foræl
dregruppe har ytret ønske om at delta
ge i udvidet klasselærerfunktion.
Der søges om dækning af udgifter til:
Elevsamtaler 0,5 time ugtl.
Forældrekontakt 0,5 time ugtl.
Ialt: 1989: 3.208,-kr.
1990: 4.492,-kr.
Skolekommissionsformanden,d. 09.03.89.
Anbefales.
Kulturel udvalg, den 20.03.89.
Anbefales.
Fremsendes til udviklingsrådet efter
behandling i ØKU,idet ansøgningen skal
være inden 15.april.
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jour.nr. 05628301
opg.n. tandpleje

Vedr, den fælleskommunale tandpleje.
Forvaltningen har udarbejdet et ende
ligt oplæg på spørgsmålet om udskil
lelse fra den fælleskommunale tand
pleje med Frederikssund kommune.
Oplægget bilægges dagsorden.

14,02.1989 socialudvalget:
Sagen udsættes til næste møde.
28,2,1989 socialudvalget:
Forvaltningens oplæg og indstilling
anbefales. Tillægsbevilling på
udgifter 458.000 anbefales samt en
opnormering på 0,4 klinikass.stilling
i forhold til forvaltningens oplæg
anbefales.
Sv.E.Isakson tager forbehold om den
selvstændige ordning udfra
opretholdelse af nuværende
serviceniveau.
Poul Madsen tager forbehold om den
selvstændige ordning.
Økonomiudvalget t d . 13.3.89.
Sagen udsættes til næste møde.
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jour.n r .0525140402
kragebakken
Vedr.
personalenormeringen på Krage
bakken i forbindelse med udvidelsen
på 20 børnehavepladser.

~
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På byrådets møde d. 21.02.89 behandle
de man en normering på 146 timer ugl.,
hvoraf . 20 timer indgik som en særlig
normering,
idet de
bygningsmæssige
forhold, herunder den uhænsigtsmæssige
beliggenhed i to etager med hyppige
op- og nedgange samt det dårlige udsyn
til
legepladsen,
kræver yderligere
personale.
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Byrådet afslog imidlertid at imødekom
me denne særlige normering,
hvorfor
Pædagogisk Kartel har bedt forvaltnin
gen om en forhandling.
Pædagogisk Kartel har på et møde med
forvaltningen d. 07.03.89 anmodet om,
at sagen påny behandles, idet byrådet
i sin normeringsaftale af 16.
juni
1987 med Jægerspris kommune giver mu
lighed for en særlig normering p.g.a.
de bygningsmæssige
forhold,
hvorfor
man er uforstående over for den ændret
praksis til den særlige normering.
Endvidere kom det frem på mødet med
Pædagogisk Kartel, at de godkendte 126
timer vil betyde, at der kan opslås
tre fuldtidsstillinger og, at der her
efter er 12 uforbrugte timer, som dår
ligt kan anvendes. Leder Torben Olsen
har udarbejdet et oplæg, som beskriver
hvilke problemer den nuværende stil
lingsstruktur giver.
Fra institutionen er det foreslået, at
der til de 12 timer tillægges yderli
gere 18 timer, så stillingen bliver på
30 timer, hvilket erfaringsmæssigt er
det mindste antal timer en deltids
stilling kan fungere på.
Det skal bemærkes, at den særlige nor
mering på 20 timer til børnehaveplad
serne,
ligeledes gør sig gældende for
de fritidshjemspladser man ønsker at
oprette i inspektørboligen, idet in
spektørboligen ej heller er bygnings
mæssig ideel, hvorfor Pædagogisk Kar
tel også her vil stille krav om en
særlig normering.
forts....
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fortsat....

Herudover har Kragebakken ansøgt om
230 vikartimer i forbindelse med udvi
delsen på de 45 pladser. Timerne skal
anvendes til
ansættelsessamtalerne,
indkøb af inventar, indretning af lo
kalerne og strukturmøde med persona
let. Det skal til denne ansøgning be
mærkes, at der i kommunen er praksis
for, ved åbning af ny institution, at
institutionslederen ansættes 1 måned
før åbning til udførelse af de nævnte
opgaver.
30.03.89 socialforvaltningen.
Forvaltningen kan anbefale, at der gi
ves de ansøgte 230 vikartimer, som af
holdes af det allerede afsatte drifts
budget til børnehave- og fritidshjems
pladserne .
Herudover skal
økonomiudvalget
stilling til:

forvaltningen anmode
og byrådet om at tage

Om man vil imødekomme de yderligere 18
timer p.g.a. problemer i stillings
strukturen til børnehavepladserne.
Om kommunen har ændret praksis m.h.t.
den særlig normering, og således øn
sker at opsige normeringsaftalen med
Pædagogisk Kartel^eller om der ligger
en særlig begrundelse for afslaget.
3.
Om man vil imødekomme en yderligere
normering på 20 timer til fritids
hjemspladserne i inspektørboligen, som
følge af de bygningsmæssige forhold.

20

SSAc
jour.nr.

79-10

Vejviser for Jægerspris Kommune.
I forbindelse med forberedelse af vej
viserens 17.årgang søger Jægerspris
Reklame kommunens bistand til følgen
de :
a. udlevering af magnetbånd vedr.
personregisteret.
b* Nyt forord fra Borgmester,
c. Rettelse til bogens forskellige af
snit .

ED

Si
jour.nr.

12-1

Oprettelse af kulturforvaltning.
Pr.16.3.89
anmoder Karin BrandtMøller om at proceduren vedr. oven
nævnte forelægges ØKU.

jour.nr.

52-7

Opsigelse af lokalaftale.
Til orientering for udvalget meddeler
Kulturel
forvaltning at lokalaftale i
henhold til rammeaftale pr. 11.9.87 om
vederlag for særlige arbejdsopgaver er
opsagt.
Årsag til opsigelsen er
om "Folkeskolepuljen".

[ID

usikkerheden

Soc
jour.n r .

Telefongodtgørelse - dagplejelederen.
Dagplejelederen får p.t. udbetalt en
telefongodtgørelse svarende til abon
nementet samt samtalebeløbet med kr.
200,- pr. kvartal.
Dette samtalebeløb dækker ikke de fak
tiske udgifter,
hvorfor dette beløb
ønskes hævet til kr. 300,- pr kvartal.
Dagplejelederen har fast telefontid
hver morgen mellem kl. 6.00 - 8.00. I
dette tidsrum samt ofte om aftenen
skal dagplejelederen telefonisk kon
takte såvel forældre som dagplejere.

cm

Z/6-Æ
jour.nr. 4.3.1,2.

.

RÅDIGHEDSTILLÆG I HENHOLD TIL OVERENSKOMST MELLEM SID OG KL §15, stk 4,
På byrådets møde d. 15.juni 1982 god
kendes anvisning af tillæg i henhold
til ovennævnte paragraf for 6 mand.
Sagen har ikke så vidt det fremgår af
tilgængeligt materiale været genstand
for drøftelse siden.
Til brug for korrekt anvisning af til
lægget anmodes herved om for.længelse
af aftalen, samt udvidelse af antallet
af personer fra 6 til 13, som det
fremgår af oplæg fra teknisk forvalt
ning .
Det bemærkes, at man i tiden 84/85 til
87/88 har anvist tillæg efter oplys
ning fra teknisk forvaltning.
Kopi af overenskomstbestemmelsen ved
lagt samt oplæg fra teknisk forvalt
ning .
Økonomiudvalget, d. 7.11.88,
Udsættedf til næste møde.
Komm.dir, d. 15.11.88.
Samtlige 13 personer indgår i beredskabet
og har siden 82 fået udbetalt rådigheds-beløb.
Da beredskabsperioden er startet/påbegyndt og der er budgetmæssig dækning
anbefales/at tillægget igen udbetales
for sæsonen 88/89.
Det ansøgte bør genoptages pr. marts/a-.
pril 1989.
Økonomiudvalget, d. 12.12.88.
Godkendt som indstillet pr. 15.11.88.
Løn- og personalekontoret, d. 8. marts 1989.
I henhold til økonomiudvalgets indstilling af
12. december 1989 skal ovennævnte udbetaling
af rådighedstillæg genforhandles.

25.

jour.nr. 160538/4.3.2 .

Vedr, udbetaling af tillæg som kompen
sation for rådighed uden for sædvanlig
arbejdstid.
På foranledning af skriftlig henven
delse fra Specialarbejderforbundet Frederikssund afdeling skal man hermed
anmode om tilladelse til at anvise et
tillæg på kr.

Freddy V. Blokker opfylder kravene i
overenskomst for håndværkere, § 6, stk
1 om ydelse af ovennævnte tillæg, nem
lig: "såfremt men er forpligtiget til
at stå til rådighed uden for normal
arbejdstid, samt har tilfældige forø
gelser i arbejdsbyrden."
Kopi af overenskomst vedlagt.
Tillægget foreslås udbetalt med tilba
gevirkende kraft fra tidspunktet for
modtagelsen af henvendelsen fra SID.
d.v.s. pr. 1, december 1988.
Sagen er blevet forsinket p.g.a. SID's
henvisning til bestemmelser i overens
komst vedrørende specialarbejdere,
hvilken Freddy V. Blokker ikke er an
sat efter.

jour.nr.

52-2-5

Å 7ar

♦

Delvis tjenestefrihed til organisati
onsarbejde i skoleåret 1989/90.

DLF kreds 33 B den 22/2 ansøger om
ovenstående.
Af ansøgningen fremgår flg. :■
Til tillidsr.
søges Møl 1,75 tuglt.
Sog 1,75 t uglt.
Sol 1,25 t uglt.
Til kredsfmd.
Peter Lindrup 12,00 t
uglt.
Til kredskass. J. Jeppesen
7,00 t
uglt.
Til 1 tillidsrep. yderligere 2,00 t
uglt. som medl. af kredsens forr.udv.
De nærmere bestemmelser fremgår af
undervisnings ministeriets cirkl, af
19.05.85 med bilag.
Kulturel forvaltning den 16.03.89.
I indeværende år er der meddelt frihed
til organisationsarbejde svarende til
16 løntimer.
Det kommende skoleår søges der samlet
om frihed svarende til 25.75 løntimer
ugentligt.
Ud fra de sædvanlige forudsætninger,
at den enkelte lærers løn udbetales af
Jægerspris kommuen, der derefter får
sit udlæg refunderet af Kreds 33 B,
kan ansøgningen anbefales.
Det
skal endvidere
bemærkes,
at
forøgelsen af timetallet
har
en
positiv indvirkning på beskæftigelsen
af lærerne i Jægerspris kommune.
Kulturel udvalg den 20,03,89.
Anbefales.

Dag og år :

M a n d . 10.4.89
f/</~
01.01.03G01
Vedr, incassoafdel ingens bemanding.
J r .n r .

S F 's byrådsgruppe fremsender ved skrivel
se pr. 6/3-89 forslag om, at incassoafdelingens bemanding udvides så meget, at en
en optimal inddrivelse af skatterestan
cer kan opnås.
KOmm.dir. d. 16/3-89:
Det anbefales, at sagen indgår som en til
lægsblok ved den forestående budgettering
for 1990, ligesom sagen tages i betragt
ning ved den kommende omstrukturering.
Byrådet, d. 21.3.89.
Sagen oversendes til ØKu.
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/S
jour.nr.11-20-1988

Vedr, fastansættelse af forstander
Kirsten Rye Østergaard.
Kirsten Rye Østergaards prøvetid udlø
ber den 30. april 1989, hvorfor der
skal træffes beslutning om varig ansæt
telse, jfr. "Regler om ansættelse som
tjenestemand på prøve i kommuner uden
for hovedstadsområdet med henblik på
senere varig ansættelse", § 9, stk 21
03.04.89 socialforvaltningen.
Socialinspektøren indstiller at for
stander Kirsten R. Østergaard får vaI rig ansættelse efter udløbet af prøve
tiden.
Kirsten R. Østergaard har ud
ført et velkvalificeret arbejde og har
udvist kreativitet og omstillingsevne
! i sin lederfunktion på plejehjemmet
"De tre Ege".

Blad nr.

2110
Formandens
initialer:
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AA//r
jour.nr.

Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 14. marts 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer Kim Rockhill
oprykkes som overlærer fra
1. april 1989.
Kulturel udvalgsformand den 29.03.89.
Efterretning.

A'//a

jpur.nr.
Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 14. marts 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer Poul-Erik Grube
Lund oprykkes som overlærer fra
1. april 1989.
Kulturel udvalgsformand den 29.03.89.
Efterretning.

rui

.....

jour.nr.

Artur

Vedr, ansættelse som overlærer.
I indstilling af 14. marts 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer Jette Larsen
oprykkes som overlærer fra
1. april 1989.
Kulturel udvalgsformand den 29.03.89.
Efterretning.

Dag og år:

M a n d . 10.4.89

Blad nr.

2111
Formandens
initialer:

A'tt/ér
jour.nr.
Vedr, ansættelse som overlærer.
I indstilling af 14. marts 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer Marianne Jørgen
sen oprykkes som overlærer fra
1. april 1989.
Kulturel udvalgsformand den 29.03.89.
Efterretning.

jour.nr.
Vedr, ansættelse som overlærer.
I indstilling af 14. marts 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer Jens Aare Jensen
oprykkes som overlærer fra
1. april 1989.
Kulturel udvalgsformand den 29.03.89.
Efterretning.

34

/<///
jo u r .n r .

Vedr. ansættelse som overlærer.*
1
I indstilling af 14. marts 1989
anbefaler skoleinspektør Stig Munch
Andersen, at lærer Jan Mosgaard Jør
gensen oprykkes som overlærer fra
1. april 1989.

Kulturel udvalgsformand den 29.03.89.
Efterretning.

dÉL

r~S5\

-- 1

Å'/ur

jour. nr

Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 28. februar 1989
anbefaler skoleinspektør Jørgen
Solgaard, at lærer Ole P. Green
Larsen oprykkes som overlærer fra
1.august 1989.

Q3

jour.nr.:

Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 28. februar 1989
anbefaler skoleinspektør Jørgen
Solgaard, at lærer Ole Munch
oprykkes som overlærer fra 1.april
1989.

□3

/fa tyjour.nr.

Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 28. februar 1989
anbefaler skoleinspektør Jørgen
Solgaard, at lærer Jørgen Markvad
Andersen oprykkes som overlærer fra
1.august 1989.

nuer
jour.nr
Vedr, ansættelse som overlærer.I
I indstilling af 28. februar 1989
anbefaler skoleinspektør Jørgen
Solgaard, at lærer Hanne Gram
oprykkes som overlærer fra 1.august
1989.

Blad nr.

Dag og år:

Mand.

pr]
--

A'usr
jour.nr

Vedr. ansættelse som overlærer.
I indstilling af 28. februar 1989
anbefaler skoleinspektør Jørgen
Solgaard, at lærer Jørn Birger Holm
oprykkes som overlærer fra 1.august
1989.

40

jour.nr
Vedr, ansættelse som overlærer.
I indstilling af 28. februar 1989
anbefaler skoleinspektør Jørgen
Solgaard, at lærer Bodil Petersen
oprykkes som overlærer fra 1.auqust
1989.

nrn
--

/føSt
jour.nr.81.36.01 G01

Opsigelse af tjenestemandsstilling.
Skrivelse af 15.03.89 opsiger tjene
stemand på orlov Hanne Harding Søren
sen sin stilling ved kommunens sko
levæsen pr. 31.07.89, idet hun samti
dig siger tak for god behandling og
frie arbejdsvilkår.

Kulturel forvaltning den 28.03.89.
Ansøgningen anbefales.
Ansøgningen var ventet, og der er der
for taget højde herfor i de beregning
er,
der p.t. viser, at kommunen skal
afskedige 1 timelærer.

Kulturel udvalgsformand den 29,03.89.
Taget til efterretning.

10.4.89

2112
Formandens
initialer: . v

Q3

jour.nr*

81,36.01 G01

Opsigelse af timelærerstilling.
I skrivelse af 17.03.89 opsiger time
lærer Lene Frederiksen, Sog, sin stilling med fratræden ved udgangen af
skoleåret 1988/89.
Ansøgningen er fremsendt tjenstligt af
skoleinspektør Jørgen Solgaard.
Kulturel forvaltning den 28.03.89.
Ansøgningen anbefales.
P.t. forventes det, at kommunen ud
over de 6 årsvikarer, der er afskedi
get, yderligere skal afskedige 2 time
lærere. Ved at bevillige Lene Frede
riksen afsked forventes 1 timelærer at
skulle afskediges. Endelig indstilling
herom vil følge senere.
Kulturel udvalgsformand den 29.03.89.
Taget til efterretning.

Q3

jour.nr. 81.36.05 G01 .!

Afskedigelse af timelærer.
pX
baggrund af den vedlagte lærernor
mering og ud fra kendskabet til lære
res orlov i 1989/90, læreres tilbage
venden fra orlov til august 1989 samt
ansøgninger om afsked fra august 1989
vurderes det, at skolevæsenet ud over
de 6 årsvikarer, der allerede er af
skediget, skal afskedige yderligere 1
timelærer fra 01.08.89.
Timelærere har 3 mdrs. opsigelse.
Opsigelse skal derfor være foretaget
senest den 30.04.89 for at få virkning
fra 31.07.89.
Ud fra de regler, der efter fornhandling med DLF's Kreds 33 B er besluttet
af Byrådet, skal den timelærer, der
har kortest stedlig anciennitet efter
endt uddannelse, afskediges, idet der
dog skal udvises menneskelige hensyn
og tages hensyn til, at alle fag, som
undervisningen omfatter skal kunne va
retages.

B l

se/z

jour.nr.

77-7

Flg. forening søger om tilskud.
Den Nordiske Lejrskoles Venner
(den 11.3.85 kr. 300,00)

B 3

.'>/'•A
jour.nr77-1-3/89

..:

KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Kommunalpolitisk information:
Nr. 1015 Regeringens forslag til af9.3.89 : bureaukratisering på skatte
området .
Nr. 1016 Overenskomst- og aftalefor9.3.89 : handlingerne pr. 1.april
1989.
Nr. 1020 Sammenlægning af tilsyn med
22.3.89: arbejdsmiljø og ydre miljø.
Administrativ information:
Nr. 2031 Vedr. Standardforskrifter for
9.3.89 : enkeltkommunale edb-registre.
Nr. 2032 Vejledning om retsvirknin9.3.89 : gerne af lovligt varslede
arbej dsstandsninger.
Nr. 2034 Dadpengegodtgørelse ved 1.
22.3.89: ledighedsdag.
Nr. 5406 Foreløbig orientering om af30.3.89 vikling af kommunepuljen og
om etablering af en pulje
til lokal,ikke- organisa
tionsopdelt løndannelse.
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M E D D E L E L S E R FRÅ:

a. formanden
b. Øvrige medlemmer
c. komm.dir.
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KOMMUNAL INFORMATION

Mødet slut kl:

[ £ ^^

Poul Madsen,
borgmester.

