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1. Personalereduktionerne på rådhuset
I fortsættelse af forhandling med repræ

Økonomiudvalgets flertal anbefa
ler følgende forhandlingsresultat

sentanter fra rådhuspersonalet tirsdag

indgået imellem A og V og repræ-

den 17. marts har byrådet på sit møde

sentanter for rådhusets persona-

den 18. marts fået forelagt personalets
krav af 18. marts.
Byrådet vedtog at udsætte sagen,

idet

man ønskede, at økonomiudvalget skulle

le :
1) Telefonanlæg installeres og
ibrugtages hurtigst muligt ef-

optage fornyede forhandlinger med perso
nalet, inden der blev truffet endelig

ter 1/1 1988 på baggrund af

beslutning.

en personalearbejdsgruppe s op

Personalet er indkaldt til kl. 17.15.

læg og indstilling.

(Det for

udsættes dog, at udgiften afholdes i 1988)
2) Personalefuldmægtig ansættes
pr. 1/9 1987.
2 . Placering af erhvervsrådets sekretærfunk

3) a) Der ydes garanti for fuld

tion
kompensation for arbejdsByrådet vedtog på sit møde den 18. marts,
at spørgsmål stillet af socialdemokratiet
vedr. placering af erhvervsrådets sekre
tærfunktion,

skulle indgå i sagen omkring

tidsforkortelsen d. 1/9-88.
b) Der sker ikke nednormering
i 1987 og 1988 på rådhuset.

økonomiudvalgets forhandling med perso
nalet omkring personalereduktionerne på
rådhuset.

c) Alle normerede stillinger
på rådhuset besættes med
uddannet personale.
4) Erhvervsrådets sekretærtimer
forbliver på rådhuset indtil
videre mod en opnormering med
10 timer ugentlig pr. 1/6-87,
som fordeles efter personalets
ønsker.
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på borgmesterens kontor.
fortsat
To medlemmer af økonomiudvalget
(Gitte Schønemann og Peter Flensted)

indtager s&rstandpunkt, idet

de ønsker løn- og personalefuldmæg
tigen ansat pr. 1/1 1988, og idet
de ønsker budget 1987 overholdt.
Gitte Schønemann og Peter Flensted ønsker ikke at give garanti
for, at der ikke kan ske nednor
mering i 1988, da der endnu kun
er udlagt foreløbige rammer for
1988 .
Gitte Schønemann og Peter Flensted ønsker ikke personalenormerin
hævef med 10 timer til sekretær
bistand, idet budget 1987 ønskes
overholdt.
Gitte Schønemann og Peter Flensted begærer sagen forelagt byrå
det .

a d . p k t . 2.

Økonomiudvalgets flertal henviser
til beslutning under pkt. 1 vedr.
personalereduktionerne på rådhuset.
Gitte Schønemann og Peter F 1ensted henv.i ser til deres særstandpunkt, da de ikke ønsker nogen
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2 . Fortsat

opnormering, men derimod, at noget
af skrivearbejdet skal udføres i
henholdsvis bogholderiet + ved
den kontoruddannede i omstillin
gen.
Gitte Schønemann og Peter Flensted
begærer sagen forelagt byrådet.
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