JÆGERSPRIS KOMMUNE
Ø KO NO M IUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde
Mandag, den 11. januar 1988, k l.

13.00

på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende
D A G S OR D E N
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jour.nr. 011-03

Afskrivning af restancebeløb.
Det indstilles at huslejerestancen
på kr. 4.380,70 vedr. Diøhrris
Russen's, tidligere lejemål
Kyndbyvejen 50 B, Kyndby afskrives.
Diøhrris Russell flyttede fra lej lid
heden pr. 15.1.1986 og er den 8. juni
1987 blevet erklæret insolvent.
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jour. nr. 13-6

REGNSKABSREGULATIVET.

-

Økonomisk forvaltning skal forestå, at
kasse- og regnskabsregulativets afsnit
7.3 samt tilhørende bilag ændres, jvf.
vedlagte
(ændringer er
markeret i
margen).
Ændringen af afsnit 7.3 betyder,
at
kommunalbestyrelsen kan beslutte,
at
der
til
anlægsarbejder,
hvor
bruttoudgiften beløber sig til under 1
mill.kr.,
ikke
aflægges
særskilt
anlægsregnskab men at
dette
blot
opføres med udgifter og indtægter i
kommunens sædvanlige regnskab.
Endvidere
skal økonomisk forvaltning
foreslå
at
der
fra
og
med
regnskabsåret
1987
ikke
aflægges
særskilt
anlægsregnskab for arbejder
under 1 mill.kr.
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jour.nr. 13-6-1

Beretning om revisionsbesøg i
perioden fra 3. sept. til 1. akt. 87.
Kommunernes Revisionsafdeling frem
sender delberetning.for 1987 vedr.
ovennævnte.
Der er ved revisionsbesøget foretaget
- uanmeldt kasseeftersyn
- kontrol af forretningsgange og
sagsbehandling.
Økonomisk forvaltning kan oplyse, at
revisionens henstilling er taget til
efterretning.

fe

Jr.nr.
/ersiqt over km’s likvide beh.

13-1-6-1987
pr'. 31/18-8"

.ro«
teck. ........... .
\ for dr in g og ti d s ind s k ud. .

-0. 6 m i 11
II
II
6 O
II
I
I
30. 5
kr. 35. 9 m i 11 „
II
)I'. bah o 1dn. (kursværd i u 11 86) "
1.7
kr. 37. 6 mill'

»rat vedrører:
oakforsyningsandel. ......... kr. 48. 0 mill.
II
indforsyningens a n d e l . 9.o
»novat ionsordn ingens andel..."
1.0
rke skab + afgifter.
.... "
1,9

ED

jour.nr. 13-6

Regnskabsraport pr. 31/12-1987 Hovedkonto 06.
Regnskabsrapporten udviser følgende
hovedtal - drift:
udgift indtægt
Forbrug
Korrig.årsbudg.
Ialt

19.202.270
18.069.060
”1.133.210
forts

333.990182.840151.150-

oiaa nr.

Dag og år.

Mandag, 11. januar 1988
f ortsat

1909
Formandens
initialer:

Netto betyder ovennævnte et merforbrug
på kr. 982.060.
Hertil kommer de udgifter som bogføres
i supplementsperioden.
Samtidig skal der dog gøres opmærksom
på,
at der i forbindelse med regn
skabsafslutningen foretages
interne
posteringer,
som skønnes til mindre
udgifter på ialt kr. 557.000.
Ifølge
regnskabsrapporten
skyldes
overskridelsen i hovedsagen lønudgif
ter,
med kr. 470.000. Dette vil blive
nærmere gennemgået i forbindelse med
regnskabsafslutningen.
Endvidere var der ikke budgetteret med
udgifter til pension på kr. 118.800.
Da det endelige driftsresultat
for
1987 ikke med sikkerhed kan skønnes,
vil det på nuværende tidspunkt ikke
være realistisk at søge tillægsbevil
linger eller omplaceringer.
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jour .nr. /?/ / /

Tidsplan for regnskabsafslutning 1987.
Økonomisk forvaltning fremsender tids
plan vedr. udarbejdelse af regnskab
for 1987.
Tidsplan er vedlagt dagsordenen.
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jour.nr.
13-1-1

-

Tidsplan for budgetlægning 1989.
Økonomisk forvaltning fremsender tids
plan vedr. udarbejdelse af budget for
budgetåret 1989, samt budgetoverslags
årene 1990 - 1992.
Tidsplan er vedlagt dagsordenen.

Komm.dir. den 4. januar 1988.
ØK.chefen giver på mødet en orientering
om budgetproceduren.
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Jr.nr. 17-4-1-1987
Oplæg vedr, salg af km. udlej njj^sejenckpmme
Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 21.
sept. 1987, at der skulle udarbejdes et oplæg
vedr. salg af kcnminale udlejningsejendomme.
På baggrund heraf fremsendes en oversigt over
relevante ejendomme med diverse ejendomsoplys
ninger.
Komm.dir. d. 3/11-87:
Opgørelsen viser mulighed for salg af 16
ejendomme.
Ved evt. beslutning om salg anbefales det,
at nuværende lejere tilbydes ejendommene.
Subsidiært salg ved ledighed.
Der skal ved de enkelte salg ske vurde
ring og prioritering m.v., hvorfor det
anbefales at overlade salgene til en aut.
ejendomsmægler.
Provenu ved salg kan eksempelvis anvendes
til udbedring af manglende vedligeholdel
se på eksisterende institutioner.
Økonomiudvalget d. 9/11-87:
Oversendes med anbefaling til byrådet om
løbende salg som indstillet.
Spørgsmål om brug af ejendomsmægler'samt
brug af provenu udsættes.
Byrådet, den 17,. november ,1987.
ØKu's indstilling godkendes.
Komni.,dir. 4. januar 1988«
Der er p.t. 3 henvendelser om køb.
Inden der kan foretages videre skal det
bestemmes hvilken ejd.mægler der skal fore
tage vurderingerne.
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Jr.nr. 77-1987
Vedr. fritidsnævnets rådighedssum.
Jægerspris byråd budgetterer hvert år
med et rådighedsbeløb til brug for fri
tidsnævnets anlægs- og vedligeholdelses
arbejder på klubhuse, haller og banean
læg m.m.
Som et levn fra fortiden er rådighedsbe
løbet klausuleret således, at beslutning
for beløbets anvendelse skal igennem en
tidskrævende procedure helt op til byrå
det .
Den fastsatte procedure anno 1987 er:
a) Fritidsnævnet indkalder ønsker
og forslag fra de forskellige en
heder under nævnets kompetence.
b) Fritidsnævnet behandler det ind
komne materiale - evt. i samråd
med teknisk forvaltning og byg
ningsmyndigheden .
c) Fritidsnævnet prioriterer de opga
ver, der vil kunne løses.
d) Sagen fremsendes til kulturel ud
valg til orientering og godkendel
se .
e) Kulturelt udvalg fremsender sagen
til økonomiudvalget.
f) Økonomiudvalget oversender sagen
til byrådet, hvorefter fritids
nævnet kan begynde den egentlige
REALITETSBEHANDLING.
Det skal oplyses, at andre kommuner i re
gionen, der også arbejder med rådigheds
beløb til fritidsnævnet, har beføjet fri
tidsnævnet til at disponere alene for be
løbets anvendelse.
Fritidsnævnet ansøger således om tilla
delse til at begrænse projektgodkendelse
og frigivelse af penge til kulturelt ud
valg alene - evt. fritidsnævnet fra regn
skabsåret 1988.
Der er i 1988 budgetteret med k r . 273.950
excl. mo m s .
Kulturelt udvalg den 14/12-87:
Det indstilles med anbefaling, at bevil
lingskompetencen meddeles til kulturelt
edv.

Sd C
jour.nr.0525170001 PH .
opg.n. klubbenvester
Vedr, fritids- og ungdomsklubben
Vester M o s e .
Ved budgetkontrollen for 3. kvartal
blev socialudvalget gjort opmærksom
på, at der for klubben var et forbrug
på fastlønskontoen, som vil betyde en
overskridelse inden årets udgang.
Forvaltningen har foranlediget under
søgt, om personalenormeringen er i
overenstemmelse med lønbudgetteringen
og udvalgets beslutninger.
Klubbens personalenormering blev i
marts 1986 drøftet, idet centret øn
skede flere timer. En gammel regel om,
at 3o timelønstimer først kunne udlø
ses ved 7o % og loo % indmeldte, blev
i denne forbindelse ophævet, således,
at klubbens normering herefter udgjor
de 18o timer ugl. For budget 1986 var
der afsat 174 timer d.v.s. en mernormering på 6 timer i forhold til bud
gettet .
For budget 1987 er der af en eller an
den uforklarlig årsag optaget 26 timer
for lidt i budgettet, hvilket har med
virket til klubbens alt for høje for
brug på lønkontoen. De 26 timer bety
der budgetmæssigt et beløb på ca. kr.
9o.ooo.
SSF.,den 17.11.87: Forvaltningen må
således konkludere, at klubben har an
vendt de personalenormeringer, som er
godkendt af socialudvalget, hvorfor
det foreløbig skal anbefales, at det
manglende beløb ved 4. budgetkontrol
så vidt muligt søges afholdt indenfor
den samlede bevillingsramme.

24.11.87:

socialudvalget:

Anbefales og oversendes til
økonomiudvalget.
Økonomiudvalget, d. 7.12.87
Udsættes til januar jfr. indstilling
pr. 17.11.87.

f o r t s ... .

Blad nr.
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fortsat

side 2
5.1.1988,

socialinspektøren;

Sagen fremsendes påny til
økonomiudvalget med anmodning om
tillægsbevilling i 1988 på kr.
90.000,- svarende til 26 timers
personaledækning på Vester Mose.
Den opståede fejl i budget 1987 har
afsmittende virkning i budget 1988.
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jour.nr.05 25 11 26.

Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole.
Helle Hammerich og Signe Hansen
ansøger om optagelse på årskursus for
fritidspædagoger.
Helle Hammerich og Signe Hansen er
ansat som dagplejere på Svanholm, hvor
de er tilknyttet Børnehuset.
Socialforvaltningen den 5.1.1988:
Det anbefales, at de 2 ansøgere
optages på årskursus under
forudsætning af at lærerhøjskolen
afholder vikarudgifter og kurset *
iøvrigt er uden udgift for kommunen.
Dagplejeleder Jane Ditzel anbefaler
det ansøgte og udtaler, at der kan
skaffes vikar.
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jour.nr.05 25 01 01
£>oC

Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole
for 6 daginstitutionspædagoger.
Danmarks lærerhøjskole tilbyder
optagelse af et hold pædagoger i
kursusåret 1988/89 i perioden 1.9.88
til 1.6.1989 som forsøgshold i
pædagogisk udviklingsarbejde. Ud fra
en erkendelse af, at
daginstitutionområdet og skoleområdet
er i en forandringsproces grundet
samfundsmæssige vilkår, har Danmarks
Lærerhøjskole udarbejdet et
kursustilbud til pædagoger fra 4
geografiske områder.
6 pædagoger fra 6 daginstitutioner i
Jægerspris kommune ansøger om
optagelse på forsøgsholdet med
projekttitel "Forældreintegration"
De 6 ansøgere er:
Marie Høgsbro,

leder af Parkvejens
Børnehave.
Liselotte Solden, leder af Bakkegår
dens Børnehave.
Eva Knudsen,
ass. i Gerlev Børne
have.
Jette Jensen,
stedfortræder i Sogne
skolens fritidshjem.
Hanne Krabbe,
ass. i integreret in
stitution Kragebakken.
Bente Andersen,stedfortræder i inte
greret institution
Børnehuset Regnbuen.
Formålet med årskurset.
Formålet med årskurset er:
- at finde
nye veje og muligheder for fremtidens
forældresamarbejde i institutionerne i
Jægerspris kommune.
- at give forældrene mulighed for, at
lære deres barns institution bedre at
kende, hvorved der opbygges viden og
engagement til medindflydelse
- at der på længere sigt arbejdes med
at åbne institutionerne mod lokal
samfundet .
forts

fortsat....

side 2.

Kursets formål er således,at
dygtiggøre pædagogerne til at kunne
medvirke til ændring af strukturen på
daginstitutionerne,samt inddrage
familien i nærmiljøet i nye
samarbejdsformer.
Kursusformen består i aktiviteter dels
i de 6 institutioner og dels på
Lærerhøjskolen. Personalet i de 6
institutioner inddrages i
projektforløbet i møder,studiekredse
m. v.
Det fremgår af vedlagte 6 ansøgninger,
at der fra kollegers side er fuld
opbakning til kurset.
Projektbeskrivelse og fælles ansøgning
er indlagt i sagsomslaget.
Økonomi:*
3
2
1
Danmarks lærerhøjskole betaler
vikardækning for 4 af ansøgerne, med
et beløb svarende til begyndelsesløn
for pædagoger.
Der ansøges således om:
1. vikardækning af 2 pædagoger
4 mdr. i 1988
kr.110.450,6 mdr. i 1989
kr.165.670
2. Differencen mellem begyndelsesløn
og evt. vikaren med anciennitet
anslået
for 1988
kr.
10.800,1989
16.200,3. Udgifter til bøger, materiale m.v.
anslået pr. deltager kr. 1.000 x6
kr. 6.000,Transport til Jægerspris/Kbh..sam
kørsel 1988
kr. 9.600,1989
kr 14.400,Udgifter ialt

1988
1989
ialt

kr.
kr.

f o r ts

136.850,196.270,333.120,-

fortsat

side 3.
Socialforvaltningen, den 5,1.1988:
Det anbefales, at de ansøgte årskurser
bevilges.
Det er et ualmindeligt godt tilbud at
få videreuddannet 6 pædagoger med
vikardækning for de 4 pædagogers
vedkommende.
Fordelen ved den fælles
videreuddannelse er, at arbejdet på
institutionsområdet kan fortsætte
efter årskursets afslutning.
Ansøgerne har ikke mistet forbindelsen
til deres arbejdsplads og kollegaer
ligesom de øvrige kollegaer deltager i
videreuddannelsen via projektets
lokale aktiviteter.
Det anbefales at den samlede udgift på
kr. 333.120,- afholdes således:
Tilskud fra de 6 institutioners
kursuskonto i 1988 6 x 5.000
=kr.30.000
For budget i 1989 kan der afholdes
samme beløb kr. 30.000,Såfremt der for 1989 påny budgetlægges
vikar under kursus (k r .60.000,-)
Tilskud fra støttepædagog
uddannel
seskontoen
1988
kr.5.000,1989
- 5.000,Bøger, kursusmateriale afholdes af den
enkelte
institutionsadministrationskonto.
Materialet vil senere blive
institutionens ejendom
kr.6.000,-.
Det resterende beløb søges som
tillægsbevilling i 1988, kr. 96.850
for 1989 skal der budgetlægges
kr, 161.270.
De 6 pædagoger har været ansat i
daginstitutionerne i Jægerspris
kommune gennem flere år. De har udført
et godt og engageret arbejde.
Årskurset vil give de pågældende
medarbejdere en stor viden til brug
ved omstillingsarbejde i kommunen.
forts

fortsat...

side
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Man anmoder økonomiudvalget om at tage
stilling til det ansøgte, idet det
bemærkes at sagen først kommer på
Socialudvalgsmøde den 12.1. Man beder
således om, at der gives formanden for
økonomiudvalget beføjelser til at
træffe den endelige afgørelse efter
socialudvalgets beslutning.
Årsagen til den sene fremkomst er, at
Lærerhøjskolen sent har givet det
ansøgte kursustilbud og at ansøgninger
skal være Lærerhøjskolen i hænde
senest den 18.1.1988.
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jour.nr. 52-1-6-1/51-7.;
................... i

Erhvervs- og udd.orientering.
Skolekonsulent Poul Herskind fremsen
der d. 22/12-87 forslag til ændringer
i budgettet for 1988 som følge af Fre
deriksborg Amtsråds godkendelse af op
hævelsen pr. 01.01.88 af aftalen mel
lem Jægerspris og Skibby kommuner om
fællesskab vedrørende skolekonsulent
funktionen for erhvervs- og uddannel
sesorientering .
Poul Herskind foreslår følgende:
Hele gruppe 82 - Erhvervs- og udd.ori
entering for Jægersprs og Skibby ned
lægges og udgifterne overføres til
gr. 81 - Erhvervs- og udd.orientering
for Jægerspris.
Heraf følger
gr.82 udg.
101.920- indt. 47.530
gr.81 udg.løn
69.800
undv.ma.10.800
adm.udg. 6.000
andet____ 6.500
mindreudgift
8.820mindreindtægt
47.530
Hvilket giver et behov for en
tillægs
bevilling på kr.
32.710
som den økonomiske konsekvens for Jæ
gerspris af ophævelsen.
Herudover foreslår Poul Herskind, at
der oprettes en gæstelærerkonto, hvor
til der afsættes kr 9.000, hvilket
bringer det samlede behov for tillægs
bevilling op på kr.
46.710
forts

f ortsat

Skoleforvaltningen d. 23/12-87
Der anbefales en till.bev. på
37.710
Som nævnt i indstillingen i forbindel
se med ansøgningen pom ophævelsen af
fællesskabsoverenskomsten bærer jæ
gerspris kommune nu alene hele lønud
giften, idet der ikke er hjemmel til
at nedsætte konsulentens timetal til
at varetage konsulentfunktionen.
Konti for undv. midler og adm.udgifter
er nedsat med ca. 1/3.
Det kan ikke anbefales at der afsættes
kr. 9.000 til gæstelærere, uden at der
findes tilsvarende besparelser inden
for gruppe 81.
Kulturelt Udvalg, den 04.01,88.
Fremsendes med anbefaling af en til
lægsbevilling på 3^.710,-kr. mod til
svarende besparelser på andre konti
(inventar).
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jour.nr. 51-7

Ansøgning om till, til at afholde
seminar.
Skoleinspektør Jørgen Larsen ansøger i
skrivelse af 15.12.87 om en positiv
tillægsbevilling i 1988 på kr. 10.000,
mod en negativ tillægsbevilling af
samme størrelse i 1987.
Bevillingen skal bruges til i februar
/marts måned at gennemføre -et v/eek-end
seminar for Solbakkeskolens lærere og
skolenævn.
Det
det
det
være

er Jørgen Larsens opfattelse,
at
vil være en god investering og at
som et led i personalepleje vil
særdeles positivt.

Jørgen Larsen foreslår, at de negative
till.bevillinger i 1987 gives således
kto
kto
kto
kto
Ialt

301
301
301
301

02
02
02
02

898-06
965-00
447-05
377-09

emnedage
skemalæg.
uv.midl.da
inventar
forts....

4.000
1.300
1.700
3.000
10.000

forts

SKOLEFORVALTNINGEN DEN 18,12.87
Under henvisning til skolens udtalelse
og i betragning af det særlige formål
anbefales
ansøgningen undtagelsesvist
godkendt.
Kulturelt Udvalg/ den 04.01.88.
Ansøgningen anbefales.

jour.nr.

.i

51_7

......................
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Tillægsbevilling - Folkeskolevæsen.
Inventarbudgettet på folkeskolerne er
beregnet på baggrunden af normtal for
1988. Imidlertid har der i budgettet
for 1988 indsneget sig en fejl idet
den forinden at være beregnet budget
tal efter normtal også er afsat midler
særskildt til vedligeholdelse. Dette
har betydet, jvf. skrivelse fra skole
forvaltningen d. 16/12-87, at der er
afssat kr. 53.070 for meget i budget
tet .
Det instilles, at det korrekte beløb
for hver skole godkendes således:
Solbakkeskolen kr.
51.940
Sogneskolen
kr. 104.660
Møllegårdskolen kr. 113.580
Herefter vil det overskydende beløb,
jvf. budget 1988 kr. 53.070 blive til
bageført kassebeholdningen.
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jour.nr. 56-1-8

Ansættelse af pæd.medhj.-Ungdomsskolen
Jægerspris Ungdossk. anmoder i skri
velse af 17/11-87 - indgået d.3/12-87
- om at måtte ansætte yderligere
pædagogisk medhjælp for ungdomsskole
inspektøren.
På budgettet for 1988 er der under
lønbudgettet afsat 63.000,- kr. til
pædagogisk medhjælp for ungdomsskole
inspektøren.
Ungdomsskolens timetal
giver efter
cirkl.
af 14/4-86 kun mulighed for
pæd.medhj.
i 4,48 timer pr. uge i 35
uger svarende til en lønudg. på ca.
15.000,-kr Restbeløbet ønskes brugt
til ansættelse af yderligere pæd.med
hj . svarende til 14,29 timer pr. uge i
35 uger, idet man hos amtkonsulenten
for fritidsundv. har fået oplyst,
at
Byrådet kan ansætte pæd. medhjælp uaf
hængigt
af Ungdomsskolens opnåede ti
metal .
Begrundelser for ansøgningen er et
stadigt stigende arb.pres i dag- og
aftentimerne. Ikke mindst i aftenti
merne er det væsentligt, at ungdoms
skolens kontor holdes åbent for lærere
og elever, ligesom forældre bør have
mulighed for at komme i kontakt med
USK om aftenen.
Endelig opstår der problemer ved
ungdomsskoleinspektørens deltagelse i
kurser og ved evt. sygdom.
Ungdomsskolenævnet anbefaler ansøgnin
gen.
Skoleforvaltningen d. 08.12.87.
Begrundelser er de samme som i nov.
198.6 bevirkede, at Byrådet gav en
tillægsbevilling for 1987 til ans. af
pæd.medhj. og som fremførtes i for
bindelse med behandlingen af budgettet
for 1988.
Det anbefales, at ungdomsskolenævnet
får mulighed for at ansætte pæd.
medhj. f. ungdomsskoleinspektøren i
det omfang svarende til 17 timer pr.
uge i 35 uger.
Herved vil evt. lønstigninger i 1988
være imødegået.
Skolekommissionen,
Anbefales.

den 16.12,87.

Kulturelt Udvalg, den 04.01.88.
Anbefales.

1
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jour.nr. 56-1-8-1
...... S

Ansøgninger om budgetomplaceringer Ungdomsskolen.
Jægerspris Ungdomsskole ansøger i
skrivelse af 17.nov.1987 - indgået
den 3/12-87 - om flg. budgetomplace
ringer for 1987:
kto. 32100270-08
10.778
bet. t. andre komm.
kto. 32100121-08 undv.m i d l . 10.778 +
5.144
k t o . 32100253-07 jobsøgn.
kto. 32100231-50 adminstrat. 5.144 +
-

kto. 32100185-05 befordr.
k t o . 32100121-08 undv.midl.

9.000
9.000 +
0
-

Ungdomsskolenævnet d. l.dec.1987
Et flertal anbefaler ansøgningen.
Et mindretal bestående af Freddie Jør
gensen og Karin Brandt-Møller kunne
ikke gå ind for ansøgningen.
Skoledirektøren anbefalede, at man
ikke søgte omplaceringen.
Skoledirektøren d. 08.12.87.
Ansøgningen kan ikke anbefales, idet
ansøgninger af lignende karakter, hvor
der søgtes omplacering fra konti, hvor
de materielle forudsætninger ikke
umiddelbart kunne fastlægges, tidlige
re er blevet afvist.
Såfremt omplacering godkendes, bør
konsekvensen blive, at evt. merforbrug
i de kommende år på de konti, der sø
ges omplacering fra udlignes ved om
placeringer indenfor ungdomsskolen,
hvilket der ikke har været tradition
for.
Skolekommissionen, den 16.12.87.
Erling Jørgensen uddelte et bilag på
selve mødet med uddybende begrundelse.
Bilaget vedlægges sagen.
8 medlemmer kunne anbefale ansøgningen
på betingelse af, at ansøgningen ikke
danner præcedens.
4 gik imod ansøgningen.
1 undlod.
Kulturelt Udvalg, den 04^01.88.
Kan ikke anbefales.
Der henvises til skoledirektørens ud
talelse .

L-un

jour.nr.

56-1-8-1

Ungdomsskolen - Budgetomplacering.
Ungdomsskoleinspektør Erling Jørgensen
fremsender ansøgning om flg.
budgetomplaceringer vedr. 1987.
Klub 321 01
Klub 321 01

uddannelse
030 - 06
uv-midler
100 - 02

5.543.55 kr. 5.543.55 kr. +

USK - uddannelse
321 00 038 - 50
Klub - inventar
321 01 080 - 08

11.666.30 kr. 11.666.30 kr. +

Ungdomsskolenævnet,
Anbefales.

den 25.11.87.

Skoleforvaltningen,
Anbefales.

den 28.12.87.

Kulturelt Udvalg, den 04.01.88.*
i
Fremsendes med anbefaling og med anbe
faling af, at ØK-UDV. tilskriver USK's
nævn og leder med besked om, at bud
getomplaceringer skal søges i god tid
inden de forbruges.

1
—

jour.nr.

56-1-8-1

Ungdomsskolen - Budgetomplaceringer.
Ungdomsskoleinspektør Erling Jørgensen
fremsender forslag til ny kontoplan
for Ungdomsskolen.
Forslaget betyder, at der kun vil bli
ve en kontoplan for Ungdomsskolen og
Klubben tilsammen.
I dag er der en
kontoplan for Ungdomsskolen og en for
klubben. Det skal dog bemærkes, at der
i det nye forslag stadig vil være en
opdeling
af løn til Ungdomsskolen og
klubløn.
Såfremt
forslaget kan godkendes
for
1988 jvf. vedlagte, indstilles det, at
de nødvendige budgetomplaceringer fo
retages .
økonomisk
Forvaltning har ingen be
mærkninger til ovenstående.
forts

fortsat

Skoleforvaltningen, den 17.12.87.
Fremsendes med anbefaling.
Der er tale om en forenkling af konte
ring og budgettering på Ungdomsskolens
område.
Kulturelt Udvalg, den 04.01.88.
Et flertal kan ikke anbefale forslag
et .
Esther Mortensen anbefaler forslaget.

[2in
1
---1

.. ...............
jour.nr. 51-2-7

Ansøgninger til FOLKESKOLENS UDVIKUDVIKLINGSRÅD.
SOL
- SOG - MØL ansøger Udviklingsrå
det om økonomisk støtte til generelle
udviklingsarbejder i 1988/89
og i
1989/90.
SOL ansøger om dispensation fra folke
skolelovens § 4 med henblik på at kun
ne undervis ikke-fagdelt på 3. klasse
trin i 1988/89.
Alle 3 skoler søger om at få tillagt
en undervisningstime yderligere pr.
klasse på 3. kl.trin i 88/89 og på 4.
kl.trin i 89/90 til forøgelse af ele
vernes timetal i dansk.
I ansøgningerne redegøres nærmere af
de enkelte skoler.
Skoleforvaltningen d. 04.01.88.
Udviklingsrådet har besluttet at af
sætte 40 mio.kr. til nævnte generelle
udviklingsarbejder,
svarende til,
at
alle 3. og 4. klasser i landet kan få
den ekstra ugentlige time betalt af
Udviklingsrådet, hvorfor udvidelsen af
timetallet er uden udgift for kommu
nen.
Endvidere er der fra Udviklings
rådet fremsendt opfordring til sko
lerne i hele landet om at deltage i
klarlægningen af de læsemæssige kon
sekvenser af flere dansktimer på 3. og
4.klassetrin.
Det indstilles, at ansøgningerne frem
sendes med anbefaling til Udviklings
rådet via Frederiksborg Amtsråd,
der
skal have dem i hænde senest mandag
den 08.02.88.
Det kan oplyses,
at der fra skolerne
søges om et samlet beløb på
kr.
24.840
i
1988
- 59.879 i 1989 og
- 26.803 i 1990.
Kulturelt Udvalg, den 04.01.88.
Anbefales.

□ 3

jour.nr.

54-4-4
51-2-7

Ansøgning om udviklingsarbejde.
Sogneskolen fremsender den 10.12-87
ansøgning til Folkeskolens Udviklings
råd vedr. ligestillingsfremmende un
dervisning i 2.kl.
Af ansøgningen fremgår:
Baggrunden for udviklingsarbejdet.
Beskrivelse af undervisningens organi
sering .
Målsætning.
Metode.
Midler.
Skole/hjem samarbejdet.
Erfaringsindsamlingens metode.
Der søges om et samlet beløb fra U d 
viklingsrådet på 81.760.- kr. fordelt
med ca.
20.247
i 1988 og 61.513 i
1989. Heraf hidhører 28.000 fra ansøg
ning om 1 ugentlig konferencetime til
hver af de 4 deltagende lærere. Konfe
rencetimerne ønskes
indregnet i det
pligtige timetal.
Endvidere hidhører 20.760 fra ansøg
ning om særlig ekstern vejledning.
Det
fremgår endvidere af ansøgningen,
at kommunen under forudsætning af Ud
viklingsrådets godkendelse af udvik
lingsarbejdet har bevilget 10 ugent
lige lærerskematimer til formålet.
Ansøgning bilægges til skolekommis
sionens medlemmer.
Skoleforvaltnignen den 10.12.87.
Der
er tale om et meget
fint gennemar
bejdet udviklingsprojekt, der ligger
fint i forlængelse af den af Byrådet
vedtagne
"Strategi for at give drenge
og
piger
bedre muligheder....... "
Jævnfør budgetbemærkninger for 1988 s.
30 er der afsat 10 ugentlige lærerske
matimer til ligestillingsundervisning.
Det indstilles at fremsende ansøgnin
gen med anbefaling, idet der gøres op
mærksom på, at de i ansøgninge
søgte
bevillinger alene er rettet til Udvik
lingsrådet,
og således, såfremt der
gives
afslag derfra, ikke har nogen
virkning
for kommunen uagtet ansøg
ningen er anbefalet.
Det skal oplyses, at Udviklingsrådet
har mulighed for at godkende udvik
lingsarbejdet uden at give bevilling
til konferencetimer og rapportering.
forts....

ommlssionen, den 16.12.87.
Anbefales.
Ansøgningen sendes ud sammen med refe
ratet .
Kulturelt Udvalg/ den 04,01»88.
Fremsendes til Økonomiudvalget med an
befaling, idet KU af hensyn til ansøg
ningsfristen anmoder om en endelig af
gørelse i ØK-UDV.

1 22I

j o u r .nr

12-12

Leje af videokamera.

$oC/fi/<

På baggrund af tidligere beslutning om
at kommunen ikke indgår i leje/leasingkontrakter, har man anmodet Krage
bakken om en forklaring på en sådan
kontrakt.
Jfr. skrivelse af 14.12.87 fremgår, at
der er tale om et videokamera som for
søgsvis tænkes anvendt af samtlige in
stitutioner .
Baggrund for leasing er at man er usikker på omfanget af brugen og at man
er usikker på hvilket system der evt.
skal anskaffes.
Værdien af Video
Ved køb efter 1 år fra
drages
Restpris

kr. 22.385
kr.
6.864
kr. 15.521

12 mdr. leje betales
+gebyr og stempel
Samlet udg. ved køb

kr.
9.552
kr.
1.368
kr. 26.441

Hertil mistet momsrefusion som
opnås af lejebeløb.

ikke

Komm.dir. 4.1.88.
Leje/leasing er som udgangspunkt for
dyrt.
Som udgangspunkt konstateres, at kon
tant betaling altid er billigst.
Dette udelukker dog ikke, at der v/
specielle
lejligheder kan være behov
for leasing/leje.
fortsat

'//
9 ^

fortsat....

For den enkelte institution er proble
met altid de store investeringer v/udskiftning,
da der ikke altid er bud
getmæssig dækning herfor.
For at tjene kommunen som helhed,
og
institutionernes budgetproblem, kunne
det overvejes at der blev oprettet en
central "Leasingfond".
I øvrigt konstateres,
kontrakt er bindende.

at

nærværende

J.nr. 62-1

/>

Cykelsti langs Kyndbyvej - Åstedsforret
ninger .
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender 4
stk. underskrevne aftaler om erstatnings
tilbud, samt tilbud på hegn, således at
"Ekspropriationsbeslutning" kan træffes.
Følgende bemærkes a n g . de enkelte aftaler
Lb.nr.

1:

Lb.nr.

2:

- aftale under
skrevet. Det bemærkes, at ejer
ne har fået tilladelse til en
yderligere overkørsel efter af
tale med teknisk forvaltning.
- aftale under
skrevet.

3:

- aftale undderskrevet og tilbud på lev. og
opsætning af hegn, ialt kr.
9.860,00 - vedlagt,
tilbudet anbefales til accept.
Skrivelse af 13. december 1987
vedlægges, idet læbeplantning i
vejarealet ovenfor skårning næv
nes igen. Dette bedes TU tage
stilling til. Spørgsmålet vedr.
brud på KTAS-kabel tages op med
entreprenør Ove Johansen.

Lb.nr. 4:

aftale under
skrevet og tilbud på lev. og op
sætning af hegn, ialt kr.
11.029 - vedlagt.
Tilbudet anbefales til accept..

Lb.nr.

3o.12.1988:
Sagen fremsendes til ØK-udvalg og byråd, idet mar
indstiller de opnåede forlig til godkendelse.
Samtidig indstiller man, at byrådet vedtager den
for sagen nødvendige ekspropriationsbeslutning.
Spørgsmålet omkring læbeplantning (lb.nr.3.) un
dersøges og forhandles dog nærmere.

way wy ai.

Mandag, 11. januar 1988
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Formandens
initialer;
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J.nr. 63-3-1
\y

Kloak til Kindholmgård,
Foranlediqet af henvendelse af 18. januar
1987 fra
vedrør
ende tilslutning til den offentlige kloak
ledning i Skarndalsvej har Fa. Dines Jør
gensen & Co. undersøgt forholdene, og fun
det at tilslutning kan lade sig gøre, men
man foreslår, at den eksisterende ø 15
bt-ledning fra brønd 24 til 24 A omlægges
og forlænges med tilslutningsmuliahed umiddelbart syd for ejendommen
Omlægningen er begrundet udfra en udført
TV-inspektion af ledningen, som viser, at
der er "lunker" på ledningen, ca. 30 % af
samlingerne er forskudt og der vokser rød
der ind i ledningen gennem en enkelt sam
ling. Ledningen ligger med ca. 11 0/00
fald, men er kun ca. 0,90 cm i jorden ud
for Skarndalsvej 12 (brønd 24 A ) .
Man foreslår herefter at der lægges ca.
130 m ny ø 20 bt-ledning med 6 0/00 fald
og med 2 stk. 0 . 1 0 0 cm inspektionsbrønde,
samt stik til
og tilslut- ning af nr. 12.
Et overslag over anlægsudgifter andrager
kr. 109.300 incl. moms.
28.lo.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling f.s.v. angår fornøden tillægsbe
villing
kr*lo9.3oo.og dermed påfølgende igangsættelse af arbejdet.

Komm.dir. d. 3/11-87:
Jfr. ejers ansøgning af 18/1-87 må det
formodes, at ejendommen ikke er tilslut
tet kloaksystemet.
Der bør som minimum pålignes kloakbidrag
jfr. betalingsvedtægten.
Økonomiudvalget d. 9/11-87:
Lodsejerens andel i ledningsarbejder for
handles i TU inden oversendelse til by
rådet .

forts....

For t s
30.12,1987:
Teknisk udvalg indstiller projektet gennemført mod
fornøden tillægsbevilling som en udvidelse af ledningsanlæg/kloak syd.
Der forudsættes indbetalt kloaktilslutningsbidrag
således
Renseanlæg
□etailkloak

kr.17.816,44
- 19.597,4o

Regnvand forudsættes ikke tilsluttet - i modsat
fald indbetales i h.t. betalingsvedtægtens bestem
melser.
Sagen forelægges for ØK-udvalget.

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape H. 7 .

/£

V e d r ♦ Kloak Syd - Grundejerforeningen
VIBEN - erstatning.
Fa. Dines Jørgensen & Co. har modtaget
Grundejerforeningen VIBEN's skrivelse af
9. november 1987 og skal udtale følgende
Man finder ikke, at der kan udbetales ser
vituterstatning på areal, der er vurde
ret til kr. 0,00 pr. m 2 .
Til Grundejerforenignens forslag om en
erstatning på kr. 10.000,00 for gener
ved placering af pumpestation, gennembrud
i beplantning m.m, skal man foreslå, at
der tilbydes ialt kr. 5.000,00 for gener
ved placering af pumpestation, elskab
m.m. samt for fjernelse af beplantning
(excl. træer).
Endvidere forslår man, at en evt. yder
ligere erstatning for beplantning (træer)
fastsættes, når arbejdet er udført, og
omfanget er kendt.
3o.l2.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man anbefaler det af fa.D34C0 stillede for
slag.

V

Mandag,

J.nr. 63-3-1

26

&

Tørslev Renseanlæg - omløbsledning, nød
overløb m . m .
Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender til
bud fra Reinholm Jensen på ovennævnte i
forbindelse med reparation af Tørslev Ren
seanlæg - efterklaringstank.
I tidligere skrivelse af 29. juni 1987 an
gav man overslagsmæssigt en udgift på k r .
40.000 excl. moms til disse arbejder.
Tilbuddet lyder på kr. 36.655,00 excl.
moms, idet blæserbrønden til k r . 5.000,00
excl. moms indgår i etableringen af luftdiffusorer under afløbskasse i efterklaringstank, det vil sige i overslagsbeløbet
kr. 75.000,00 excl. moms.
Ifølge aftale om at fremme sagen mest mu
ligt er der den 4. november 1987 givet
entr. H. E. Reinholm Jensen telefonisk
accpet, og han starter arbejdet hurtigst
muligt.
3o*12*1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling f*s*v* angår tilbud samt fornøden
tillægsbevilling.

27.,

£
Jour.nr.63-3-1

Tørslev Renseanlæg, inddækning v* riste-og sand
fang*
Fra Ebbe Bredahl Kristensen Aps* foreligger over
slagspris af 27.10.1987 på inddækning ved risteog sandfang på kr, 19*500,- ex.moms.
Inddækningen foretages af hensyn til frostgeners
imødegåelse,
DJ&Co meddeler i skrivelse af 10.11.87, at over
slaget er rimeligt.
Arbejdet anbefales godkendt til udførelse, såfrem
der er budgetmæssig dækning.
9*12*1987: sagen besvarst
lo.12.1987: Teknisk forvaltning indstiller, at
beløbet afholdes over anlægsudgift/rensøanlæg,
hvorefter sagen forelægges ØK—udvalget m*h*t*
til fornøden ekstrabevilling.
3o .12.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man anbefaler den her omhandlede tillægsbe
villing.

11.

januar 1988

1919

jour.nr. 002-052

S
Tillægsbevillinger - Kloak syd.
I takt med færdiggørelsen af projektet
omkring Kloak syd har der vist sig et
stadig større antal ansøgninger vedr.
tillægsbevillinger, ofte vedr. mindre
erstatninger og eller arbejder. Samt
lige ansøgninger behandles i fagud
valg, økonomiudvalg og byråd.
Ansøgningerne er beløbmæssigt ofte un
der 15.000 kr. og set i forhold til
den totale udgift for hele projektet
er der tale om meget små udgifter.
For at forenkle sagsgangen omkring
tillægsbevillingsansøgningerne skal
følgende indstilles
- at teknisk udvalg kan forhåndsgod
kende tillægsbevillinger vedr. Klo
ak syd
- at teknisk udvalg for hvert kvartal
fremsender en samlet opgørelse over
meddelte tillægsbevillinger vedr.
Kloak syd til endelig godkendelse i
økonomiudvalg og byråd.

J.nr.

33-1/03468-0

ret.

Natrenovation
fratrækker
k r . 2 1 3 , 7 3 i 2. rate e j e n d o m s s k a t 87,
idet de h æ vder, at de ikke har fået
tømt na t r e n o v a t i o n i 1,3 mdr. i 86 samt
1 mdi i 87.
V o g n m a n d J ø r g e n H e n r i k s e n o p l y s e r , at
han med s i k k e r h e d har tømt i år på nær
e 'n g a n g .

3 o .12.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget.
idet man indstiller, at det omhandlede beløb inc
drives.

j.nr. 002
Gebyrer for folkeregisteroplysninger.
Der opkræves i dag kr. 25,- pr. forespørg
sel. Beløbet har været uændret i mange år.
De øvrige kommuner i amtet opkræver det af
indenrigsministeriet fastsatte maksimumsbe
løb kr. 40,-.
Maksimumbeløbet er fra 1. januar 1988 ændret
til kr. 45,-.
Skatteinspektøren indstiller, at Jægerspris
kommune fra 1. februar 1988 ændrer gebyret
til kr. 45,-.

Jour.nr. 56-13-1
Vedr. tilskud til efterskoleophold for
eleven

f o r t s ....

f o r t s ..

Q 2

jour.n r . 5 6-13-1/87 ££4.

Ansøgning om tilskud til efterskole.

forts....

fortsat....

J .n r . 24-6

„,

årsbeboelse i sommerhusområde.
Der er fremkommet forslag fra Teknisk for
valtning i forbindelse med en forestående
omstrukturering at flytte behandlingen af
disse sager fra Ejendomsudvalgets sekre
tariat til den nu nye etablerede miljø
afdeling d.v.s. at sagerne fortsat henhø
rer under teknisk forvaltning. Det synes
derfor nærliggende at sagerne rent poli
tisk overgår til Teknisk udvalgs miljø
sektion .
Til en drøftelse af de politiske mulighed
er herfor er tilsagt resterende medlemmer
af Ejendomsudvalget
Freddi Jørgensen
Svend Erik Isakson
Carl Korvéll
samt udvalgets sekretær - Hans Erik Jensen
3o,12.1987:
Sagen fremsendes til ØK-udvalget, idet såvel Tek
nisk udvalg som ejendomsudvalget kan anbefale for
valtningens forslag.
Teknisk udvalg vil herefter overtage sagerne pr.
3o.marts 1988, hvor forvaltningen da vil søge at
have udarbejdet forslag til retningslinier for
den fremtidige procedure.

S
>
Q 3

jour.nr.

52-3-1

Danmarks lærerforening kr. 33 B
fremsender den. 14.10. 87 foreslag til
aftale om administration af
lærerforflyttelse indenfor Jægerspris
kommunale skolevæsen.
SKOLEFORVALTNINGEN D E N . 23.11.87
Foreslaget bilægges dagsordenen til
KU.
Forslaget har været drøftet med
komm.dir. og fuldmægtig, løn og perso
nalekontoret .
Behovet
for at foretage forflyttelser
indenfor skolevæsenet skønnes at blive
aktuelt i forbindelse med planlægning
af skoleåret 1988/89 på grund af den
besluttede timetalsbesparelse i folke
skolen.
Foreslaget indstilles godkendt.
Kulturelt Udvalg, d. 30.11.87.
Til efterretning.
Fremsendes til skolekommissionen
realitetsbehandling.
Skolekommissionen, den 16.12.87.
Et flertal anbefaler forslaget.
Jens Chr. Børresen kunne ikke gå
for forslaget.

til

ind

Skoleforvaltningen den 22.12.87
KR 33 B er tilskrevet med oplysning om
skolekommissionens indstilling.
Kulturelt Udvalg, den 04.01.88.
Fremsendes med anbefaling.
Jens Chr. Børresen kan ikke gå ind for
forslaget.

jour.nr. 52-3-1

_

Danmarks Lærerforenings kr 33.B frem
sender den. 14.10 udkast til aftale om
regler for afskedigelse af timelærere
ansat i Jægerspris kommunale skolevæ
sen og forflyttelse af tjenestemands
ansatte lærere til andre kommuner
inden for Frederiksborg amtskommune.
SKOLEFORVALTNINGEN DEN. 23.11.87
Udkastet bilægges foreslaget til KU.
Udkastet
har været
drøftet
med
komm.dir.
og fuldmægtig løn. og pers
kontor .
Behovet for at foretage afskedigelser
af timelærer kan blive aktuelt i for
bindelse med planlægning af skoleåret
1988/89 på grund af den besluttede ti
metalsbesparelse i folkeskolen.
Der kan p.t. ikke skønnes om behovet
for at foretage afskedigelser,
idet
det vil afhænge af antallet af lærere
på orlov, der vender tilbage til sko
levæsenet, antallet af lærere, der sø
ger beskæftigelse andre steder samt
antallet
af lærere, der efter ansøg
ning får bevilget orlov i skoleåret
88/89.
Forslaget indstilles godkendt med den
tilføjelse at der på side 1 i linie
11 skal stå følgende:
"Tjenestemanden skal være ansat i sin
stilling fra l.nov 1976 med mindre
d e r ...... "
Kulturelt Udvalg, d. 30.11.87.
Efterretning.
Fremsendes til skolekommissionen til
realitetsbehandling.
Skolekommissionen, den 16.12.87.
Ved afstemning kunne 3 tiltræde
for
slaget uden ændringer.
9 gik ind for en ændring,
hvor der
indføjes en passus svarende til den
generelle betragtning i "Forslag til
administration af lærerforflyttelser".
4 gik imod denne ændring.
Skoleforvaltningen den 22.12.87
KR. 33 B er tilskrevet m. oplysninger
om skolekommissionens ændringsforslag.
Kredsen anmoder pr. tlf. d.d. om, at
sagen udsættes indtil videre.
fortsættes

i

fortsat....

Kulturelt udvalg d. 04.01.88
Efterretning.
Sagen udsættes.
Skoleforvaltningen d. 05.01.88
Danmarks Lærerforening kr. 33 B frem
sender skrivelse af 4/1 88 til ØKU.
Man gør opmærksom på,at skolekommis
sionens forslag til ændring ikke vil
kunne godkendes af kredsen, hvorfor
kredsen beder ØKU om en drøftelse
snarest muligt med henblik på at få
reglerne mest hensigtsmæssigt udfor
met .

—

jour. nr. 11-20

Ændring af kompetenceplan vedr.
ansættelser og afskedigelser.
Efter sidste godkendelse af
kompetenceplanen pr. 8.8.83 er der
opstået behov for ændringer vedr.:
Ansættelser:
- Biblioteket
- Skolevæsen
- Ungdomsskolen
Afskedigelser:
- Skolevæsen
- Ungdomsskolen
I det foreslåede er der ingen
ændringer i forhold til byrådets
komtetence.
De foreslåede ændringsforslag
gennemgås på mødet.
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jour.nr.

11-1-6-2/sek

Valg til sikkerhedsudvalg
Følgende sammensætning foreslås
Svend Korterup
Kurt Svarre
Finn Jensen
Lise Lotte Råsøe

formand
personalerepr
personalerepr
A r b .giverrepr,

Sikkerhedsudvalg og sikkerhedsgruppe/
d.11.11.1987.
Følgende sammensætning:
Arbejdsgiversammensætning:
Formand Svend Korterup
Kirsten Østergård
Lotte Raasøe
Personalesammensætning:
Kurt Svarre
Marianne Juhl
Suppleanter vælges ved næste møde.

LP 260^50

AÅ/
LP 220531

forts

LP 080646 og 011038
I overenskomst mellem KL og HK , a p r i l 1987 er del
en b e t i n g e l s e f o r a s s i s t e n t e r s oprykning ud over
s k a l a t r i n 17, at de har b e st å e t Dansk kommunalkur
sus I .
I t i l s l u t n i n g h e r t i l angives t r e a f v i g e l s e r f r a
hovedregel en s å l e de s:
1. A s s i s t e n t e r , der ikke har kunnet optages på
DK I på grund a f d e t t e s k a p a c i t e t .
2. A s s i s t e n t e r , der er op ta ge t på DK I , og som
inden a f s l u t n i n g e n a f kurset v i l l e have opnået
a f l ø n n i n g udover s k a l a t r i n 17.
3. A s s i s t e n t e r , der a f kommunen a f arbejdsmæssige
å r sage r m i d l e r t i d i g t er nægtet o p t a g e l s e på

DK I.
A s s i s t e n t e r ved s o c i a l f o r v a l t n i n g e n ,
har begge ansøgt om o p t a g e l s e på DK I i 1987.
Begge har f å e t meddelt a f s l a g f r a s o c i a l i n s p e k t ø 
ren under henvisning t i l arbejdsmæssige å r s a ge r ,
h v i l k e t er o p l y s t a f s o c i a l f o r v a l t n i n g e n .
Dette er f ø r s t nu kommet t i l l øn- og p e r s o n a l e 
kontor ets kendskab. Ovennævnte a s s i s t e n t e r bør i
henhold t i l overenskomsten kunne s t i g e t i l s k a l a 
t r i n 19 2 år e f t e r oprykning t i l s k a l a t r i n 17.
Løn- og p er so na le k on to re t skal d e r f o r anmoae om
t i l l a d e l s e t i l at ændre l ø n f o r l ø b e t med t i l b a g e 
v irke nde k r a f t f r a 01.09.87 i h vi l k e n måned DK I kursus kunne være påbegyndt.
Det bemærkes, at a s s i s t e n t e r , der ikke e f t e r f ø l 
gende gennemgår DK I med t i l f r e d s s t i l l e ^ ’ ' r e s u l 
t a t , t i l b a g e f ø r e s t i l s k a l a t r i n 17 på d e t t e t i d s 
punkt.
21.10.87
KB.
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jour.nr. 0525150222
opg.n. orlov

Orlovsansøgning fra afd.lederen på
fritidshjemmet Vester Mose.
Michael Petersen, afdelingsleder ved
fritidshjemmet Vester Mose søger i
skrivelse af 24.11.87 om orlov i peri
oden 1.4. - 3o.6.88.
Ansøgningen begrundes med at Michael
påtænker at rejse til Himalaya, og vil
gerne tilbage til arbejdet efter end
rej s e .
9.12.87: Centerleder Jan Thygesen an
befaler orlovsansøgningen.
10.12.1987: Pædagogisk konsulent:
Ved en fornuftig planlægning af
arbejdsskema skulle det ikke være
nogen hindring, at en medarbejder er
væk i en kortere periode.
Aldersgruppen på et fritidshjem kan
muligvis i dette tilfælde få megen
gavn af de hjemhentede oplevelser.
Ansøgningen anbefales.
5.1.1988:

socialinspektøren:

Den ansøgte orlov kan ikke anbefales.
Begrundelsen er, at der er bevilget
orlov til en medarbejder på Vester
Mose i perioden 1.1.88 til 31.7.88.
To medarbejdere på orlov i samme
institution betragtes som for
belastende.

K ar l Johansen,
bor gme ste r.

