SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 11/8-1983.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde Tirsdag
den 16/8-1983 kl. 08,00 på kommunaldirektørens
kontor med følgende dagsorden:
FRAVÆRENDE:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser og cirkulærer.
b) Bruttoregnskabsrapport pr. 31/7-83.
c) Anlægsrapport pr. 31/7-83.
d) Der er søndag den 10/7-83 forøvet hærværk
på taget over redskabs- og maskinrummet ved
idrætshallen. Det vil koste 4.200 kr. plus moms
at udbedre skaden.
e) Borgmesteren har i medfør af styrelseslo
vens pgf. 31 givet politimesteren tilsagn om
vederlagsfrit at lade kommunalt personale og
materiel medvirke ved varsling af kommunens
borgere.
f) Bistandsafdelingen har bedt Allerød kommune
om at opkræve kommunens tilgodehavende for for
meget oppebåret boligsikring hos en fraflyttet.
g) Dansk Automat Brancheforening har i skrivel
se af 1/6-83 bl.a. takket byrådet for mådehold
i opkrævning af afgift på spilleautomater.
h) Tilsynsrådet har taget revisionsberetninger
ne for 1979 og 1980 for de Sociale regnskaber
m.v. til efterretning.
i) Indenrigsministeriet har med skrivelse af
12/7-83 fremsendt et bilagshæfte til
redegørelsen "Sygehusvæsenet 1978-1992
Planredegørelse 1983".
j) Registertilsynet har fremsendt årsberetning
for 1982.
k) Administrationsdepartementet har med skri
velse af 21/6-83 fremsendt rapport om
fælleskommunale registerforskrifters
administrative konsekvenser.

MT. 5 8 7

A/5 DAFOLO - FREDERIKSHAVN

l) Kommunernes Landsforening har i skrivelse
af 21/7-83 fremsat en række argumenter for, at
arbejdsformidlingen ikke skal nedprioritere
arbejdet med langtidsledige, unge ledige,
bistandsklienter, handicappede m.v.
m) Kommunernes Landsforening har i skrivelse
af 15/7-83 redegjort for visse aspekter af
spørgsmålet om økonomisk neutralitet ved
særforsorgens udlægning.
n) Kommunetryk har i skrivelse af 29/6-83
orienteret om besparelsesmuligheder ved
kommunale indkøb.
o) Dansk Kommunalkursus har fremsendt beretning
og regnskab for 1982-83.
p) Der har været indbrud på Rådhuset og i social
forvaltningen natten mellem den 8. og 9. august
1983.
Det kontante udbytte var knap 600 kr.
q) Undervisningsministeriet har i skrivelse af
15/7-83 anmodet byrådet om at inddrive bøder på
350 kr. hos lærere, som deltog i
arbejdsnedlæggelserne i oktober 1982.
Bøden modregnes i lærernes næste lønudbetaling.
r) Indenrigsministeriet har i skrivelse af 22/7
1983 meddelt, at byrådets beslutning om at
indplacere borgmestervederlaget i lønramme 33
(skalatrin 46) er taget til efterretning.
s) Der er udarbejdet nyt sekretariatssystem.

2.
REGNSKAB FOR 1982.
Ved byrådets møde den 22/6-1983 uddeltes regnskab
for 1982 til behandling i augustmødet.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet om,
hvorvidt regnskabet kan godkendes.

3.
FREDERIKSBORG AMTS EFTERSKOLE
søger i skrivelse af 14/7-83 Slangerup kommune om
køb eller leje af egnede lokaliteter til brug ved
oprettelse af en efterskole for ordblinde børn.
Kulturelt udvalg den 3/8-83:
Afslag, idet Slangerup kommune ikke i øjeblikket
råder over de ønskede lokaler.

Dag og å r:

B lad nr.

16. august 1983.

2o3.
Form andens
initialer:

4.

KØB AF JORD.
Byrådet vedtog i mødet den 22/6-1983 at købe 1,6
ha. af
_
til industrijord for 15
kr/kvdrm.
Efter en landinspektøropmåling har det vist sig
mere hensigtsmæssigt at erhverve 2.000 kvdrm.
mere.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet, at
handelen kommer til at omfatte ca. 1,8 ha. for 15
kr/kvdrm. med 25% i udbetaling og resten over 10
år med 9% p.a. i rente.
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Morelhaven II er udbudt til salg. Der indkom 3
tilbud.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 11/8-1983:
Fremsendes økonomiudvalget uden indstilling fra ud
valget, idet udvalget ikke var beslutningsdygtig.
De tre forslag til bebyggelsesplaner er i hovedtræk
kene i overensstemmelse med forslaget til lokalplan,
men der må ved en eventuel accept tages forbehold om,
at bebyggelsesplanen skal rettes ind efter bestemmel
serne i den endelig vedtagne lokalplan for området.
13.06.02P21
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RENGØRING.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 5/7-83 at 2
arbejdsgrupper skulle undersøge, hvorledes der
kunne spares 10% på rengøringsbudgettet for 1984.
Gruppe I mener, at der ved at lade rengøringen
overgå til privat rengøringsselskab kan nås en
besparelse i 1984 på 10%.
( Gruppens notater vedlægges.
Gruppe II kan ikke med 100% sikkerhed
at 10% besparelse kan nås i 1984, når
bevares i kommunalt regi.
Gruppe II har drøftet spørgsmålet med
Arbejderforbund i Danmark, pedellerne
institutionslederne og har holdt et
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orienteringsmøde hvortil alle
rengøringsassistenter var indbudt. Hverken
fagforeningen, pedellerne eller personalet
afviser, at 10?o besparelse kan opnås ved en
forhandling, men erfaringsmæssigt tager sådanne
forhandlinger tid, så virkningen vil først
indtræde i foråret 1984.
,/• Gruppens notater vedlægges.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet,
hvilket af alternativerne, der skal arbejdes
videre med.
Hvis alternativet med kommunal rengøring vælges,
bedes økonomiudvalget indstille til byrådet om,
hvorvidt man kan love personalet, at dersom man
når en forhandlingsløsning på 10?o i 1984, så vil
der ikke blive stillet yderligere sparekrav i
resten af denne valgperiode (bortset fra tilfælde
af lukning/ombygning af en institution).

7.
INDKASSERING.
Socialforvaltningen indbetalte 1500 kr. som
depositum og leje til en udlejer for at en social
klient kunne få et værelse. Lejemålet kom ikke i
stand, men udlejeren har nægtet at tilbagebetale
mere end 1000 kr. Resten - 500 kr. - tilbageholdes
til dækning af leje- og annoncetab.
Kommunen vil sandsynligvis kunne vinde sagen, men
det er tænkeligt, at udgiften ved indkasseringen
på grund af beløbets lille størrelse vil
overstige, hvad udlejeren måtte blive dømt til at
betale i omkostninger, således at provenuet til
kommunen bliver mindre end 500 kr.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til om
indkassering desuagtet skal gennemføres.
230860.

8

.

INDKASSERING.
En døgnplejefamilie har oppebåret 143,35 kr. for
meget i plejevederlag. Da plejeforholdet er
ophørt, kan tilgodehavendet ikke modregnes i
fremtidige udbetalinger og familien har trods
påkrav ikke betalt beløbet.

Dag og år:

Blad nr.

16. august 1983
Kommunen uil sandsynligvis kunne vinde sagen, men
det er tænkeligt, at udgiften ved indkasseringen
på grund af beløbets lille størrelse vil
overstige, hvad udlejeren måtte blive dømt til at
betale i omkostninger, således at provenuet til
kommunen bliver mindre end 143,35 kr.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om
indkassering desuagtet skal gennemføres.
080154.

9.
INDKASSERING.
En lejer i Morelhaven I har ikke trods påkrav
betalt stempeludgiften på 37,50 kr. ved et
beboerindskudslån.
Kommunen vil kunne vinde sagen, men udgiften ved
indkasseringen på grund af beløbets lille
størrelse vil overstige, hvad udlejeren måtte
blive dømt til at betale i omkostninger, således
at provenuet til kommunen bliver 0 kr.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om
indkassering desuagtet skal gennemføres.

10

.

INDKASSERING.
En lejer i Morelhaven I har ikke trods påkrav
betalt stempeludgiften på 21,50 kr. ved et
beboerindskudslån.
Kommunen vil kunne vinde sagen, men udgiften ved
indkasseringen på grund af beløbets lille
størrelse vil overstige, hvad udlejeren måtte
blive dømt til at betale i omkostninger, således
at provenuet til kommunen bliver 0 kr.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om
indkassering desuagtet skal gennemføres.
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INDKASSERING.
Slangerup Kommune ydede i 1978 et
beboerindskudslån
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2o4.
Formandens
initialer:

12.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
OO
42
51
3
010

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Spildevandsanlæg
Hovedkloakker og pumpestationer
Anlæg
Lærkensten, olieudskiller og sandfang

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling

100.000 kr.
0 kr.

Bevilling i alt

100.000 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten således:
Tidl.år
0

1982
0

1983
100

1984
0

Begrundelse:
Sandfang og olieudskiller for bebyggelse i
Lærkensten III.
Arbejdet udbydes i licitation, men på grund af
tidspres for påbegyndelse af bebyggelse, kan dette
ikke nås inden ansøgning om frigivelse søges.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-1983:
Fremsendes til byrådet med indstilling at der
frigives ovennævnte bevilling for iværksættelse af
etablering af sandfang og olieudskiller.
Økonomisk forvaltning den 9/8-1983:
Ingen bemærkninger.
00.01005

13.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00
42
53
3
005

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Spildevandsanlæg
Renseanlæg med betalingsvedtægt
Anlæg
Udbydning Slangerup renseanlæg

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

483.000 kr.
0 kr.

Bevillingen udgør

483.000 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten således:
Tidl.år
0

1982
0

1983
483

1984
0

Begrundelse:
Forbedringer på anlægget der tilgodeser
spildevandsplanens udledningskrav.
Arbejdet udbudt i offentlig licitation på pris
483.000 kr.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-1983:
fremsendes til byrådet med indstilling, at
ovenstående bevilling frigives.
Økonomisk forvaltning den 9/8-1983:
Ingen bemærkninger.
00.01005

14.
ENERGIBESPARENDE EORANSTALTNINGER, ANSØGNING OM
ANLÆGSBEVILLING.
00
22
01
03

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Energibesparende foranstaltninger
fælles formål
Anlæg
209.194 kr.

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidligere meddelt bevilling

209.194 kr.
2.327.103 kr.

Bevilling i alt

2.536.297 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten således:
Tidl.år
1949

1983
587

1984
587

1985
587

Begrundelse for ansøgningen:
Iværksættelse af energibesparende foranstaltninger
jf. oplæg af 28/7-1983.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-1983:
fremsendes byrådet med indstilling af ovennævnte
bevilling frigives.
Økonomisk forvaltning den 9/8-1983:
Ingen bemærkninger.
00.01005
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15.

TILSKUD.
Dansk Standardiseringsråd har i skrivelse af
6/10-1983 ansøgt om støtte til rådets arbejder,
der bl.a. berører kommunale interesseområder.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-1983:
Fremsendes til økonomiudvalget med indstilling, at
der gives et tilskud på 5 øre pr. indbygger.
00.01049

16.
OMFARTSVEJE.
Et større antal beboere på Tornebakken,
Manderupvej, Ørnholmvej, Kvinderupvej rejser
indsigelse imod at Manderupvej fra Jordhøjvej ud
til omfartsvejen nedlægges og at markvejen fra
Tornebakke til Kroghøj ikke opretholdes som
stiforbindelse.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-1983:
fremsendes til byrådet med indstiling, at
Manderupvej fra hovedlandevej 141 til Jordhøjvej
udføres som sti i 3 m bredde, samt at der træffes
beslutning om at ekspropriere de nødvendige
arealer.
05.01.00P20.

17.
ENERGIBESPARENDE EORANSTALTNINGER.
Foreningen for energistyring indbyder til
medlemskab af foreningen, der igennem
mødevirksomhed arbejder for at fremme
energibesparende foranstaltninger.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-1983:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at man
tegner medlemskab af Foreningen For Energistyring.
82.07G01

18.
NAIURGAS.
a) Hovedstadsrådet har i skrivelse af 14/6-1983
anmodet om projektgodkendelse af fordelingsled
ning over matr.nr. 6a, 2b, lb og 7a Jørlunde.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-83:
Fremsendes til byrådet med indstilling om
projektgodkendelse af fordelingsledning over
matr.nr. 6a, 2b, lb og 7a Jørlunde.
b) HNG anmoder kommunalbestyrelsen om snarest at
træffe principbeslutning om at erhverve de
fornødne rettigheder til det regionale forde
lingsnet "Naturgasledning fra Ølstykke over
matr.nr. 6a, 2b, lb og 7a Jørlunde.
Udvalget for teknik og miljø den 3/8-83:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at
der træffes principbeslutning om at erhverve
de fornødne rettigheder til det regionale
fordelingsnet "Naturgasledning fra Ølstykke
over matr.nr. 6a, 2b, lb og 7a Jørlunde.
13.11.03G04

19.
REGIONPLANTILLÆG 1982.
Hovedstadsrådet har i skrivelse af 28/3-1983 bedt
Slangerup kommune om at fremsætte eventuelle
bemærkninger/indsigelser mod et forslag til tillæg
til "Regionplanens 1. etape 1977-1992" omfattende
3 tillæg til supplering af 1. etapeplanen.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 23/6-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling at vedlagte
udkast til svarskrivelse, der bygger på nogenlunde
uændret boligtilvækst, udlæg af jord til industri
og detailhandel m.m. i nuværende kommuneplan
fastholdes.
01.01.Q2P17

20.
SALG AF JORD UED LINDEGÅRDS ALLE.
Øvrige grunde i udstykningen er solgt til ca. 280
kr. pr. kvdrm. for ca. 4 år siden, men
bundforholdene og opfyldningen på de to parceller
vil kræve at en bebyggelse ekstrafunderes.
I forslaget til revideret investeringsoversigt er
de to grunde optaget med en salgsindtægt 165.000
kr. pr. parcel.
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Bygnings- og planlægningsudvalget den 23/6-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling, at de to
parceller annonceres til salg af en pris af
165.000 kr. pr. stk. på hidtidige vilkår.
13.06.02P21
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BOLIG- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE I CENTEROMRÅDET.
Advokat Leif Erlandsen fremsender for et konsortie
forslag til ombygning og opførelse af ny
bebyggelse på matr.nr. 6q og 6i m.fl. Slangerup by
(Gelatinen og kommunens ejendom Kongensgade 1).
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Bygnings- og planlægningsudvalget den 23/6-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling at der
udarbejdes alternativt lokalplanforslag på grund
af den fremsendte bebyggelsesplan.
01.02.00G01

22.

Z2.

HUSLEJEBUDGET.
Arbejdernes Andelsboligforening, Frederikssund,
har med skrivelse af 21/6-83 fremsendt budget for
1983/84 for Øparken.
Det fremgår bl.a. heraf, at lejen for Øparkens
Børnehave vil blive 466.700 kr. for tiden
1/10-1983 til 30/9-1984.
Budgettet er gennemgået uden at der er fundet
væsentlige ankepunkter.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet, om
hvorvidt budgettet og den deraf følgende husleje
kan godkendes.

23.
SALG AF JORD.
Byrådet vedtog i mødet den 27/4-83 pkt. 18a at
sælge ca. 1,2 ha. af Slangerupgårds jord til
for 18.000 kr. (svarende til
kontantvurderingen).
har den 8/8-83 meddelt, at hun kun
vil give 10.000 kr. for jorden.
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24.

REGLER OM VALGBARHED TIL BESTYRELSEN FOR SOLGÅRDEN
Byrådet vedtog i februar 1983 at anmode om
plejehjemmets bestyrelses udtalelse om en ændring
af overenskomsten om plejehjemmet således at
bestyrelsen ved fremtidige valg vælges blandt
byrådets medlemmer.
Plejehjemmets bestyrelse den 7/6-1983:
Bestyrelsen anbefaler, at udpegelsen af medlemmer
ændres således, at Slangerup kommune skal udpege 2
medlemmer, som er medlem af kommunalbestyrelsen.
Det 3. medlem kan vælges iblandt
ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Der åbnes således mulighed for, at øvrige
medejende kommuner kan vælge et
ikke-kommunalbestyrelsesmedlem til plejehjemmets
bestyrelse.
16.07.00P27

23.
OPSIGELSE AF SKOLELÆGER.
Kommunernes Landsforening har i skrivelse af
22/7-1983 som følge af lockout og boykot af
skolelægerne henstillet, at byrådet opsiger
skolelægerne.
Socialudvalget den 8/8-1983:
Socialudvalget besluttede at indstille overfor
byrådet
1. at man for skoleåret 1983/84 tilrettelægger
skolelægeordningen, jfr. Sundhedsstyrelsens
vejledende retningslinier af 31/1-83, idet
der dog på grund af kommunens specielle struk
tur (skole) indlægges een yderligere obligato
risk rutineundersøgelse i 7. el. 8. klasse, idet skolelægerne således får kontakten til
barnets fremtidige klasselærer i overbygnings
skolen samt får større mulighed for vejledning
af den enkelte elev omkring bl.a. pubertet og
erhvervsvalg.
2. at skolelægerne med behørigt varsel opsiges
pr. 1/9-83, jfr. skrivelse fra Kommunernes
Landsforening af 22/7-83.
81.01:16.20.03G01

\l r. 587

A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN

26.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03
22
01
3

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Anlæg - Udenomsanlæg og vejanlæg ved skoler
ne på Slangerupgårdsområdet.

Ansøgning om frigivelse af
anlægsbevilling
Tidligere frigivet anlægsbev.

265.000 kr.
o kr.

Anlægsbev. udgør herefter

265.000 kr.

(L^l

---------- f------

Projektet opført i investeringsoversigten således:
1983:
265.000 kr.
Starttidspunkt
ultimo august 1983

1984:
90.000 kr.
Sluttidspunkt
1984

Begrundelse for ansøgningen:
/. Gennemførelse af de i vedlagte notat anførte
anlægsarbejder.
Kulturelt udvalg den 3/8-1983:
Det udarbejdede forslag reduceres med 13.000 kr.
til beplantning, således at der søges om
frigivelse af 265.000 kr.
Økonomisk forvaltning den 9/8-1983:
Ingen bemærkninger.
00.01005

27.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING FOR REPARATION AF
HEGN OMKRING SPORTSPLADS
SLANGERUP SKOLE.
Bevilling
27. april 1983

18.000,00 kr.

Afholdte udgifter
Løgstrup Hegn A/S
Mindreforbrug

17.871,78 kr.
128,22 "

Balance

18.000,00 kr.

Kulturelt udvalg den 3/8-83:
Anbefales til godkendelse.
Økonomisk forvaltning den 9/8-83:
Ingen bemærkninger.

—

18.000,00 kr.

•___________________________________________

28.

ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
03
22
01
1
62

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Drift
Befordring af skolebørn - 16.787 kr.

År

Bevilling
iflg.budget

83

723.820

Tidl.givne
tillægsbev.
0

Forventet
årsforbrug
740.607

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
En merudgift i 1984 på 68.010,- kr. i forhold til
budgetforslag for 1984.
Begrundelse for ansøgningen:
Omlægning af skolebusruten 494
Slangerup-Frederikssund i forbindelse med
transport af elever til Sigerslevøster
Privatskole.
Forslag til finansiering:
Ingen forslag.
Kulturelt udvalg den 3/8-83:
Administrationens oplæg fremsendes med anbefaling.
Administrationen arbejder videre med sagen med
henblik på billigere transportudgifter.
Økonomisk forvaltning den 9/8-83:
Finansiering af tillægsbevillingen mangler.
Hvorvidt bevillingen kan finansieres af
kassebeholdningen kan først afgøres i forbindelse
med septemberrevisionen.
00.01003

29.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING FOR UDBEDRING AF
TAGKONSTRUKTION - LINDEGÅRDSKOLEN.
Bevilling

33.000,00 kr.

Afholdte udgifter
Meinert Noppenau
Bent Pihi Olsen
Merforbrug

34.989,60 kr.
1.788,12 "
1.778,12 kr.
36.778,12 kr.

36.778,12 kr.

Merforbrug i forhold til bevilling skyldes, at
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Bent Pihi Olsen blev anmodet om at foretage
opsætning af prøve af ny tagfod, men arbejdet blev
overdraget til tidligere tilbudsgiver Meinert
Noppenau, hvorefter Bent pihi Olsen blev honoreret
for prøveopstilling.
Kulturelt udvalg den 3/8-83:
Anbefales til godkendelse.
Økonomisk forvaltning den 9/8-83:
Ingen bemærkninger.

30.
PÆDAGOGISK KONSULENT.
For at opnå de i budgettet for 1984 - jfr. punktet
nedenfor - nævnte besparelser på personalet i
socialforvaltningen er det nødvendigt at ansætte
en pædagogisk konsulent 2o t/ugl.
Ansættelse skal ske i henhold til overenskomst,
hvor lønnen for pædagogiske konsulenter, der skal
føre tilsyn med fra 10 - 19 daginstitutioner for
tiden indplaceres i lønramme K 20 (skalatrin
25-31) hvilket for 20 timer pr. uge på
begyndelsesløn for tiden udgør 75.100 kr. pr. år
excl. pensionsbidrag.
Kommunaldirektøren anbefaler normeringen, hvis
økonomiudvalget godkender nednormeringen i
socialforvaltningen på 30 t/ugl. (
i).
81.01G01

31.
ANSÆTTELSE AF LÆRERE VED SLANGERUP KOMMUNES
SKOLEVÆSEN.
I ansættelsesmøde den 25. juli 1983 har
skolekommissionen vedtaget at indstille følgende
til ansættelse:
Kingoskolen, med virkning fra den 1. august 1983:
1.

indstilles til ansættelse
som lærer

2.

indstilles til ansættelse som
timelærer

3.

indstilles til ansættelse
som årsvikar.

81.01G01

32.

OPRYKNING TIL ASSISTENT.
har været ansat som kontorassistent i
skatteforvaltningen siden 1/1-81 på fuld tid, og
fra den 1/3-83 på 3o t/ugl.
har været beskæftiget ved kontorfaget
næsten uafbrudt siden 1960 og gennemgået
specialkurser i regnskabsvæsen og skatteret på
Hillerød Handelsskole.
Den 20/6-83 er Dansk Kommunalkursus I bestået.
Kommunaldirektøren indstiller, at
oprykkes til assistent pr. 1/6-83.
81.04G01

33.
ORLOV.
Lærer
,
har ansøgt om orlov i
skoleåret 1983/84, hvor han er ansat som
tjenestemænd på prøve ved Instituttet for Blinde
og Svagtsynede.
Skolekommissionen den 20/6-83:
For 3 stemmer, imod 5 stemmer, 2 undlod at stemme.
Fremsendes uden anbefaling.
Kulturelt udvalg den 3/8-83:
Indstilles til afslag.
210346.

34.
TIDSBEGRÆNSET NORMERING.
Kommuneingeniør leif andersen anmoder i skrivelse
af 1/7-1983 om en tidsbegrænset normering af
arkitekt til udførelse af revision af kommune- og
centerplan samt lokalplaner m.v. i tiden fra
f.eks. 1/10-83 til 31/3-84.
I forbindelse med ovennævnte ansøgning har teknisk
forvaltning anført, at en ingeniør (Eivind
Mortensen) med virkning fra 1/8-83 nednormeres med
20 t/ugl, idet vedkommende fra samme dato overgår
til ansættelse som beskæftigelseskonsulent ved
kommunen i 20 t/ugl.
Den budgetmæssige besparelse i 1983 for 1 ingeniør
i 20 t/ugl i 5 mdr. er ca. 36.000 kr. incl.
pensionsbidrag.
Lønudgiften til den ønskede normering af 1
arkitekt i 40 t/ugl i 3 mdr. (1983) er ca. 38.000

■Jr. 587
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kr. incl. pensionsbidrag.
Merudgiften ved ansættelse af arkitekt fra 1/10-83
vil således i 1983 andrage ca. 2.000 kr. netto.
Teknisk forvaltning foreslår løn til arkitekt i de
første 3 mdr. af 1984, stor ca. 40.000 kr. afholdt
af konto for konsulentbistand, idet man her kan
forvente tilsvarende besparelse.
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