JÆGERSPRIS 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 12. „juni 1989, kl. 13.00
i udvalgsværelse II på Jægerspris rådhus.
INDHOLDSFORTEGNELSE for dagsordenen.
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Årsregnskab 1988

Årsregnskabet for 1988 er færdiggjort og fore
lægges økonomiudvalg og byråd til endelig god
kendelse og overgives herefter til revision.
Hovedtallene er således (regnskab i forhold
til oprindeligt budget):
Drift og anlæg
Renter, afdrag
optagne lån
Finansforskyd
ninger
Tilskud og
moms
Skatter

- mindreudgift
samt
- merudgift

-

7.3 mio.kr.

+

2,8 mio.kr.

- mindreudgift

-

7,7 mio.kr.

- mindreudgift
- merindtægt

4

1.4 mio.kr.
1,3 mio.kr.

- 12,1 mio.kr.
Mindreforbrug af kassebeholdn. + 12,1 mio.kr.
0,0 mio.kr.

Det skal oplyses, at den sædvanlige "bog" vedr.
regnskabet ikke udarbejdes. I stedet er ud
arbejdet en regnskabsberetning.

n

u

jour.nr.13-1-6-1989.

Kommunens likvide beh. pr. 01.06.89.
Giro................. .kr.
Check................ II
Anfordring og tidsinds II
kr.
Obl.beholdning
kr.
(kurværdi ult. 88)
kr.
Heraf vedrører:
Kloakforsynings andel. .kr.
Vandforsynings andel.. II
Renovationsordnings an II
Kirke skat + afgifter 11
kr.

1.8 mill.
7.3 11
13.1 II
22.2 mill.
3,9 mill.
26.1 mill.
29.3 mill.
12.1 II
4.1 II
1.1 II
46.6 mill.

Jr. nr.

00.01002

ft?

BUDGETLÆGNING FOR BUDGETÅRET 1990
Der ønskes en generel drøftelse af budget
lægningsproceduren for budgetåret 1990,
jvf. oplæg fra Kommunernes Landsforening.
Endvidere ønskes godkendelse af tidsplan.

ØKONOMIUDVALGET; DEN 9.1.1989.
Anvendelse af blokbudgettering samt frem
lagt tidsplan godkendt.
Oplæg til blokkens størrelse samt sek
toropdeling udarbejdes af administra
tionen .
Økonomisk forvaltning den 6.2.1989
Der er udarbejdet administrativt
oplæg til sektorinddeling på hoved
kontiene 00-06, drift.
Sektorinddeling vedlægges dagsorde
nen.
Endvidere foreslåes reduktionprocenten
fastsat til 10.
De enkelte beløbsstørrelser bør ikke
være mindre end 100.000 kr.
økonomiudvalget, d. 13.2.89.
ØKu godkendte oplæg til sektorinddeling.
Ligeledes godkendes reduktion på 10
og blokstørrelse på min. kr. 100.000.
Samtidig med udarbejdelse af reduktions
blokke anmodes adm. om forslag til
tillægsblokke.
Endeligt behandlet forslag afleveres
til ØKf senest 12.5.89 (efter udvalgs
behandling ).
Seminar foreslås pr. 8.6.89.
Økonomisk forvaltning den 1.6.1989:
Drøftelse af resultat fra prioriteringsseminar den 7. og 8. juni 1989.
Endvidere ønskes stillingtagen til det videre
budgetarbejde frem til budgettets 1. behand
ling i august måned 1989.
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J.nr. 63-3
Kloak Syd - Etape D.ll
Ved lication den 29. maj 1989 indkom
følgende tilbud:
1. Druedalvejen entr . Hyllestedvejen 1
Jægerspris
kr.
,00
>/]//.
2. Bent V. Nielsen, Thorsmosevej 6
Helsinge
kr.
,00
3. Nielsen & Kaptain , Industrivej 19
Frederiksværk
kr.
,00
4 . Helsinge Jord & Kloakentr., Skærrødvej
Helsinge
kr.
,90
5. Ølsted Entr. ApS, Ølstedvej 10
Ølsted
kr
74
6. Rasmussen & Schiøtz Anlæg A/S
København
kr.
,02
7. Jørgen Jørgensen, Brederødvej
Frederiksværk
kr.
50
8. Poul W. Hansen, Kløvermarken 20
Solrød Strand
kr.
00
9. Dalsgård & Barslund, Vejenbrødvej 45
Kokkedal
kr.
)
0. Jyllinge Entr. Selskab, Gondolvej
Jyllinge
kr,
6
1. Per Aarsleff A/S, Industrilunden 3
Tune
kr
0
Fa. Dines Jørgensen & Co. vil til udvalg
ets møde fremkomme med indstilling om
kring entreprenør.
1.6.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man til entreprisen indstiller
Bent V.Nielsen ApS.

J.nr. 63-3
3

Kloak SYd - Etape D.12
Ved licitation den 29. maj 1989 indkom
følgende tilbud:
1. Druedalsvejen entr. Hyllestedvej 1
kr.
Jægerspris
2. Nielsen & Kaptain, Industrivej 19
Frederiksværk
kr.

_____________
.

3. Helsinge Jord & Kloakentr. Skærødvej
kr.
Helsinge
4. Ølsted Entr. ApS, Ølstedvej 10
Ølsted
kr.

0

5. Rasmussen &Schiøtz Anlæg A/S
København
kr.
6. Poul W. Hansen, Kløvermarken 20
Solrød Strand
kr.
0
7. Dalsgård & Barslund, Vejenbrødvei 45
Kokkedal
kr.
3
8. Jyllinge entr. selskab, Gondolv
Jyllinge
kr.
D
9. Per Aarsleff A/S, Industrilunden 3
Tune
kr.
i
Fa. Dines Jørgensen & Co. vil til udvalg
ets møde fremkomme med indstilling omkrin
entreprenør.
1.6.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man til entreprisen indstiller
Helsinge Jord & Kloak ApS.

___________________ .

J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - etape D . 8 .

Refererende til skrivelse af 10. april
1989 fra eieren af Strandbovei 13
j vedrørende ødelagt fyrrebeplantning
langs Strandbovej, blev der den 8. maj
1989 foretaget besigtigelse af beplant
ningen .

Der var enighed om, at beplantningen var
pænt vedligeholdt på hele strækningen.

2-3 stk. fyrreplanter var den del be
skadigede og burdre udskiftes. 1 stk.
fyrreplante var beskadiget ved stikind
førsel, men dette var ejeren indforstået
med selv at retablere.
Enkelte andre steder (2-3 steder) var der
mindre beskadigelser på planterne.
Der blev tilbudt kr. 3.000,- i erstatning
til hel og fuld afgørelse, hvilket
accepterede.
Tilbuddet er under forbehold af Jægers
pris Byråds godkendelse.

1.6.1989:
Sagen fremsendes af Teknisk udvalg til ØK-udvalget med anbefaling.

J.nr. 63-3-1
Jægerspris Renseanlæg.
- fremsender forespørgsel om køb af
returvandstank på ovenstående anlæg.
Efter etablering af renseanlæg i Tørslev
benyttes nævnte tank ikke mere.

1.6.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med indstilling om, at den pågældende tank afhæn
des for kr.4.ooo.-

7Æ/:
J.nr. 63-3-1
Kloak Syd - udløbsledning.
har anmodet om en besigtigelse med henbli
på udbetaling af erstatning for yderlig
ere afgrødetab i forbindelse med etable
ring af oppumpningsbassin.
Den ønskede besigtigelse blev foretaget
den 18. maj 1989, hvor man opmålte et
areal på 4.000 m 2 (rug), hvilket tilsvar
er en erstatning på kr. 4.000,00.
1.6.1989:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling af udbetaling af omhandlede erstat
ning kr.4.ooo.-
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J.nr. 63-3
Revision af §21 - spildevandsplan for
Jægerspris kommune.
På foranledning af teknisk forvaltning
fremsender Fa. Dines Jørgensen & Co. en
skønsmæssig vurdering af udgifterne til
honorar og udlæg i forbindelse med revi
sion af Jægerspris kommunes §21-spildevandsplan.
Revisionen skal ske på grundlag af den
nugældende §21-spildevandsplan, godkendt
af Hovedstadsrådet den 27. september 1977
med senere revision og godkendelse af
Miljøministeriet af 2. december 1983,
samt småjusteringer undervejs, alle god
kendt af Hovedstadsrådet.
Endvidere skal Roskilde Fjord-rapporten,
Isefjord-rapporten og Miljøministeriets
Havmiljø- og recipientrapport ligge til
grund for revisionen, samt kommuneplanen
For såvidt angår Kulhuse-området foreslås
det, at der foretages en omfattende under
søgelse af de geologiske og grundvands
mæssige forhold i området, således at By
rådet får det bedst mulige grundlag for
at træffe afgørelse om kloakering eller
nedsivning i området.
Denne undersøgelse er ikke incl. i neden
stående overslagsmæssige honorar m.m.
Revisionen bør omfatte:
a. Statusforhold
b. Planforslag:

1. Renseanlægsforanstaltninger.

-

2. Slamdisponering
3. Olieudskiller/sandfang
på regnvandsafløb.
4. Udbygninger af kloak
er ingsområder

'

5. Dimensioneringsforudsæt
ninger .
6. Evt. ejendomme med ser
vitutter og/eller areal
erhvervelser .
7. Anlægs- og driftsudgift
er, incl. tidsplan.
Det anslås, at revisionen vil kunne udfør
es for ialt ca. kr. 165.000,00 excl. moms
og mangfoldiggørelse.
Det foreslås, at der snarest afholdes et
møde om revisionens omfang, hvorefter man
vil være istand til at afgive en bindende
tilbud eller loft over udqifterne, idet vi

fortsat
foreslår, at honoraret afregnes efter
bogført teknikerløn med tillæg af dæk
ningsbidrag, jfr. nedenfor, mens udlæg
betales efter regning uden tillæg.
Dækningsbidraget foreslås fastsat så
ledes :
For teknisk assistance hos I.
Kriiger + 130%.
For arbejde udført af D. J . & Co.
+ 100 %.
1.6.1989:
På grundlag af kommuneplanen, som forudsættes god
kendt af byrådet den 2o.juni 1989 overlades det
til Teknisk forvaltning og fa.DJ&CO at udarbejde
et oplæg, som fastlægger rammerne for kommende
kloakoplande samt renovering af bestående kloaksy
stemer.
Dette oplæg vil herefter kunne danne grundlag foi
en revision af spildevandsplan.
Sagen fremsendes i øvrigt til ØK-udvalqet med her
blik på godkendelse af den økonomiske side af sa
gen.
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J.nr. 80-1-5
I/S Jægerspris Vandværk.
I/S Jægerspris Vandværk fremsender til
Jægerspris kommunes godkendelse
1) Vedtægtsændringer
2) Takstblad
Under henvisning til vandforsyningslovens
§ 55 og § 53.
Miljøafdelingens kommentar til 1) ved
tægtsændring pkt. 10 "Overtrædelse heraf
kan medføre bøde". Denne ændring kan ind
føres under henvisning til vandforsyn
ingslovens § 51 stk. 1 og § 84 stk. 1
litra 1. Vandværket kan dog ikke efter
miljøafdelingens opfattelse selv idømme
fastættelse af bødens størrelse og ind
kræve denne men alene indgive anmeldelse
til politiet om overtrædelse af § 51 til
politimæssig efterforskning og evt. sen
ere retsforfølgelse.
2) Takstbaldet kan sammenlignes med Jæg
erspris kommunes takster - og her finder
man at Jægerspris vandværks tilslutnings
afgift og Hustandsafgift er henholdsvis
kr. 1.631 og kr. 23 højere end
Jægerspris kommunes og afgift for svømme
pøl kr. 48 lavere end Jægerspris kommunes
Den ansøgte stigning er en stigning på
17,8% og 9,5% for henholdsvis tilslut
ningsafgift og husstandsafgift.
Teknisk udvalg 01.06.89: Teknisk udvalg
anbefaler overfor økonomiudvalget, at man
godkender både vedtægtsændringer og takst
blad.

...........................

.............................. £ >

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, d. 13.3.89.
Sagen udsættes til næste møde.
Økonomiudvalget, d. 10.4.89.
Tages til foreløbig efterretning og
genforhandles ved den forestående
budgetbehandling.
3.5.1989 socialforvaltningen:
I følge anmodning fra borgmester Poul Madsen
medtages sagen til socialudvalget.
Bilag medsendes
Der henvises iøvrigt til blokbudgettering 1990
Blok nr. 11.

Socialudvalget den 9. maj 1989:
Oversendes til økonomiudvalget med anbefaling om
at Jægerspris opsiger den fælleskommunale tandpl(
je pr. 01.08.1990.
Tillægsbevilling til etablering på kr. 458.000,anbefales, ligesom opnormering på 0,4 klinikassi
stentstilling i forhold til forvaltningens oplæg
anbefales.

/ØL
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jour.nr. 05 32 35 04 07
fysioterap.

.

Vedr, inventarindkøb til
fysioterapiklinikken på "De tre Ege".
Fysioterapiklinikken ansøger om bevil
ling til indkøb af laser-apparat, som
har vist lovende resultater på en ræk
ke lidelser bl.a. skinnebenssår. Laserapparatet er p.t. på prøve i
klinikken.
Laserapparatet koster kr. 24.500 +
moms i anskaffelse, men kan istedet
leases for kr. 1.000,- mdl. i tre år,
hvorefter apparatet kan overtages for
10% af prisen.
I lejekontrakten
mellem Jægerspris
kommune og fysioterapien er det inde
holdt, at kommunen står for anskaf
felse af inventar og aparatur til kli
nikken.
Plejehjemmets forstander har til sagen
oplyst, at anskaffelsen er rimelig, og
at flere beboere på "De tre Ege" har
haft gavn af behandlingerne.
15.03.89 socialforvaltningen: Der er
ikke på forvaltningens budget dækning
for udgiften.
Det anbefales at laserapparatet an
skaffes, ligesom det foreslås, at der
indledes en forhandling med fysiotera
peuterne om en huslejeforhøjelse, som
følge af inventaranskaffelsen.
21.3.1989 socialudvalg:
Der optages en forhandling med henblik
på de fremtidige inventarforhold.
Sagen udsættes til næste møde.
_gocialforvaltningen, den 2. juni 1989:
Forvaltningen har atholdt en torhandlingmed
fysioterapeuterne.
Oplæg af 28.5.1989 bilægges dagsorden, lisesom
fysioterapeuternes kommentarer bilægges sagen.
Forvaltningen anbefaler for Økonomiudvalget, at
huslejekontrakten ændres, således, at kommunen
fremover ikke er forpligtet m.h.t.
inventar.
Huslejen foreslåes fastsat uændret selvom kommu
nen træder udaf denne forpligtigelse.

6
jour.nr. OHOtPb Vø

Vedr, socialfinansieringsreformen.

Som bekendt kom der den 1. januar 1987
ændrede finansieringsregler på det so
ciale område, som i hovedtræk betød at
kommunerne skulle afholde 100 % af ud
gifterne vedr. personer, som er fyldt
67 år, medens personer under 67 år af
holder kommunen og amtskommunen hver
50 % af udgifterne.
Fra Frederiksborg amt har forvaltnin
gen modtaget et revideret regelsæt
vedr. socialfinansieringsreformen. Det
reviderede regelsæt er godkendt af
henholdvis Frederiksborg amt, socialog sundhedsudvalget samt af kommune
foreningen i Frederiksborg amt.
Forvaltningen har gennemgået det revi
derede regelsæt som ikke har givet an
ledning til bemærkninger, hvorfor det
overfor socialudvalget anbefales at
man tilslutter sig selve regelsættet.

Det skal hertil bemærkes, at revisio
nen i forbindelse med gennemgangen af
regnskabet for året 1988 har oplyst,
at regnskabet omkring den amtskommuna
le refusion ikke vil blive påtegnet,
idet det foreliggende regelsæt ikke er
godkendt af byrådet.
23.5.1989 SOCIALUDVALGET:
ANBEFALES.

4

pm
^

05 25 11-01
dagpleje

jo u r. n r.

Dagplejeoverenskomsten
1989.

|

SAGSOMS

pr. 1. -juli

Som en konsekvens af arbejdstidsned
sættelsen pr. 1. september 1988 er der
indgået en ny overenskomst, der træder
i kraft den 1. juli 1989.
Dagplejeledelsen har udarbejdet et op
læg omkring de ændringer, der sker i
forbindelse med den nye overenskomst
samt de problemstillinger som social
udvalget skal drøfte. Oplægget vedlæg
ges dagsordenen.
Forvaltningen har indkaldt dagplejele
der Hanne Fagersted til socialudvalgs
møde den 23. maj 1989 kl. 14.45 med
henblik på en gennemgang af overens
komsten.
23.05.1989 socialudvalget:
Fleksibel åbningstid
etableres for
hver dagplejer indenfor overenskom
stens 49 timer. Dagplejen bemyndiges
til at give dispensation til overtid
på 3 timer ugnt. eller i enkelte til
fælde derudover.
Den nødvendige dispositionspleje
betales i form af overtid.

Den nuværende 32 timers pleje ophæves
med gældende varsel. Der etableres
deltidsdagplejere i Jægerspris-området
i en prøveordning på 1/2 år med en åb
ningstid mellem kl. 7.00 - 15.00.
J. C. Børresen tager forbehold.

jour.nr. 26-7-4-1
Andelsboligforeningen, Fyrreparken III
- 17 boliger.
Ved skrivelse af 12.5.89 fremsender
boligfonden SDS skema AF-1 samt skema
3 til byrådets godkendelse.
Anskaffelsessummen
udgør
ialt kr.
16.306.372 hvilket er kr. 142.059 mere
end
angivet jfr.
byrådsmøde
pr.
15.3.88.
Yderligere oplyses, at
- faktisk aflevering var pr. 17.2.89.
- alle andelsboligerne er indflyttet
- bidrag til byggeskadefonden er be
talt
- promillegebyr hensat på konto
- andelsboligforeningen består af be
boerne, jfr. vedlagte liste.
- formand for andelsboligforeningen
er Lydia Jørgensen

HU

jo u r .n r .

04034005

.

|

SAGSOMSLA

ungdomsboliger.
Ungdomsboliger.
Landsforeningen Ungbo fremsender for
slag om etablering af ungdomsboliger i
Jægerspris kommune.

&
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jour.nr. 18.01.00

Ungdomsskoleplan.
Jvf. Skolestyrelseslovens § 25
udar
bejder Skolekommissionen udkast til
kommunens ungdomsskoleplan.
Justering af
planen er foretaget
Der er tale om ændringer, som er af
ledt af tidligere vedtagne beslutning
er.
den
Ungdomsskolenævnet,
26.04.89.
Indstiller ungdomsskoleplanen til god
kendelse .
Skolekommissionsformanden, d.11.05.89.
Indstiller til godkendelse.
Kult.Udv.s
Anbefales.

JJL

formand,

d.

01.06.89.

jour.nr. 17.01.03

SKOLEPLAN.
Efter skolestyrelseslovens § 22 udarbjeder SKK udkast til kommunens skole
plan.
Skoleplanen godkendes af Byrådet.
Skoleplanen indeholder bestemmelser om
skolernes navne og distrikter, hver
enkelt skoles omfang, normering af
stillinger m.v.
Justeringen af skoleplanen er afledt
af tidligere vedtagne beslutninger.
Ændringssider er udarbejdet af for
valtningen og fremsendes til SKK.
Fælleslærerrådet, den 11.05.89.
Indstiller til godkendelse.
Skolekommiss.formand, den 11.05.89.
Indstiller til godkendelse.
Kult.Udv.s formand, den 18.05.89.
Anbefales.

jour.nr. 17.02.01
Undervisningsplaner,

Efter skolestyrelseslovens § 22 udar
bejder SKK udkast til undervisnings
plan for kommunens skoler.
UV-P1. godkendes af Byrådet.
UV-P1. beskriver undervisningens ord
ning (organisation og timeplaner), læ
seplaner og ferieplanen.
Når Byrådet har godkendt UV-P1. er den
gældende indtil ændringer vedtages af
Byrådet.
Det er således kun de foreslåede æn
dringer, der skal behandles.
I Jægerspris Kommune er det den enkel
te skole, der udarbejder udkast til de
ændringer, der vil være i UV-P1. fra
et år til et andet.
Ændringssiderne er indstillet til god
kendelse af de respektive skolers læ
rerråd og nævn.
Ku'lturel Forvaltning, den 09.05.89.
Ændringerne er konsekvenser af allere
de vedtagne ændringer eller er afledt
af beslutninger, hvor kompentencen er
udlagt til den enkelte skole.
Samtlige ændringer anbefales godkendt.
Fælleslærerrådet den 11.05.89.
Indstiller til godkendelse.

Skolekommiss.formand, d.11.05.89.
Indstiller til godkendelse.

Kult.Udv.s formand, d.18.05.89.
Anbefaler.
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Vedr, fastansættelse af økonomichef
Jan Kristiansen.

Jan Kristiansens prøvetid udløber den
31. oktober 1989, hvorfor der skal
træffes beslutning om varig ansættelse
jfr. "Regler om ansættelse som tjene
stemand på prøve i kommuner uden for
hovedstadsområdet med henblik på senere
varig ansættelse", § 9, stk 2.
I henhold til §9, stk 3 skal beslutnin
gen tages senest 3 måneder før prøve
tidens udløb, hvorfor sagen senest kan
behandles på byrådsmøde den 21. juni
1989.
Kommunaldirektøren, den 31. maj 1989:
Fastansættelse anbefales.
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Oprykning til overassistent.
Der ansøges om, at følgende
til overassistenter:

oprykkes

Lone Pamhede, Økonomisk forvaltning ansat
pr. 1.2.1981,
udlært
pr.
1.8.1976 og gennemgået Dansk Kommunal
kursus I, 1976/77.
Anni Hansen, Social- og sundhedsfor
valtningen, ansat pr. 1.9.1979, Dansk
Kommunalkursus I, 1988/89.
Sonja Hasling, Social- og sundhedsfor
valtningen, ansat pr. 1.2.1980 - Dansk
Kommunalkursus I, 1988/89.
Lene Pedersen, Social- og sundhedsfor
valtningen, ansat pr. 1.9.1980 - Dansk
Kommunalkursus I, 1988/89.
Såmtlige er optaget på Dansk Kommunal
kursus II 1989/90.
Der vedlægges
stillingsbeskrivelse,
hvoraf fremgår, at samtlige 4 er til
lagt selvstændigt ansvar, har selv
stændig kompetance og udøver en selv
stændig sagsbehandling.
Der ansøges om oprykning til overass.
som funktionsbestemte overassistent
stillinger med virkning fra 1. januar
1990. På daværende tidspunkt er 1.
halvdel i fagområdet gennemført på DK
II.
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KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Kommunalpolitisk information:
Nr. 1025 Aftale om den fremtidige
12.5.89
skatteadministration.
Nr. 1026 Nye styrelsesbestemmelser
25.5.89
for folkeskolen.
Administrativ information:
nr. 2058 Honorering af læger pr. 1.
5.5.89
april 1989 for udstedelse af
attester.
Nr. 2059 Indsamlingsordninger for
5.5.89
"specielt sygehusaffald".
Nr.

2060 Udsættelse af varslet strej
ke for specialarbejdere og
rengøringsassistenter.

Nr. 2061 Dagpengegodtgørelse ved 1.
22.5.89
ledighedsdag.
Nr. 2062 Tilbagemelding vedrørende
8.5.89
ydelse/forhøjelse af § 1,
stk. 2-tillæg til overens
komstansatte akademikere,
teknikere, bygningskonstruk
tører, landmålingsteknikere
og skovteknikere.
Nr. 2064 Orientering om resultatet af
18.5.89
aftale-/overenskomstfornyelserne pr. 1.4.89.
Nr. 2065
18.5.89

Ændringer i bipnketter vedr.
"Socialt lægeligt samarbej
de" .

Nr. 2067
25.5.89

Regulering af egen- og enkepensioner til sognerådsformænd og borgmestre, der er
pensioneret i henhold til de
før april 1970 gældende pen
sionsbestemmelser.

Nr. 2068

Kommunens behov for fortsat
at modtage tabeloversigt
over egen- og enkepensioner
til sognerådsformænd og
borgmestre, der pensioneres
forts

