Blad nr.

Dag og år:

3273
Tirsdag den 11. august
Ø K O N O M I U D V A L G E T

Formandens
initialer:

L987
kl. 9.15
?å borgmesterens kontor

1. Kommunens økonomi
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Kommunebogholderen vil på mødet oriente
re om kommunens økonomiske situation.
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2. Budget 1988
Kommunebogholderen orienterer om supple
rende oplysninger til budgettet for
1988.
Intern notits af 3/8 vedr. kirkeskat
1988 vedlægges, idet det tilføjes, at
behandlingen heraf vil finde sted på
økonomiudvalgets 2. budgetbehandling.
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3 . Godkendelse af regnskab 1986
Bogholderiet fremsender regnskab med til
hørende obligatoriske oversigter, bilag
og bemærkninger for regnskabsåret 1986.
Regnskabet er udarbejdet i henhold til
de af Indenrigsministeriet givne ret
ningslinier .
Regnskabets hovedoversigt balancerer med
kr. 180.518.535 mod oprindelig budgette
ret kr. 174.131.000.
Forbruget af likvide aktiver udgjorde
kr. 10.566.076 mod et bevilget forbrug
på kr. 2.081.000.
Kommunens likvide aktiver, incl. obligati
onsbeholdningen, udgjorde 31. december
1986 kr. 63.867.
Økonomiudvalget vedtog i møde den 9. ju
ni 1987 at fremsende sagen til byrådet
med anbefaling.
Byrådet vedtog i møde den 24. juni 1987
på baggrund af de oplysninger, som Bent
Olsen gav omkring kontering på kloakfon
den, at tilbagesende regnskabet til øko
nomiudvalget til fornyet behandling.
Redegørelse udarbejdet af teknisk for
valtning og bogholderiet vedlægges, lige
som rettelsesblade til regnskabet vedlæg
ges.
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4. Ansøgning om tillægsbevilling

Indenrigsministeriet har udsendt skrivel
ser, der har indflydelse på kommunens
budget for 1987. Der er tale om
"Kommunen udligning og generelle til
skud - juni 1987", "Afregning vedr. lang
tidsledige - 1986" og "Kommunal udlig
ning vedr. langtidsledige - 1987".
Konsekvenserne for Skibby kommune er nær
mere beskrevet i vedlagte 3 notater fra
kommunebogholderen.
Ændringerne medfører følgende tillægsbe
villinger :
Kommunal udligning m.v.
Mer indtægt

- 580.000

Langtidsledige 1986
Merudgift
Langtidsledige 1987
Merudgift
Samlet merudgift

317.000
390.000
127.000

Der er ikke anvist finansiering af denne
merudgift på kr. 127.000, hvorfor det
skal foreslås, at beløbet finansieres
af kommunens kassebeholdning.
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5. Lokalplanforslag nr> 58, boligområde ved
Sydmarken - Venslev
Arkitektfirma Ejnar Birch Olsen fremsen
der forslag til lokalplan nr. 58 for et
boligområde ved Sydmarken i Venslev.
Lokalplanen ændrer den gældende lokal
plan, således at der inden for området
kan bygges 12 boliger som tæt-lav bygge
r i.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse
med kommuneplanens rammebestemmelser for
området.
Forslag vedlægges.
Ejendomsudvalget fremsender revideret
lokalplanforslag med anbefaling til god
kendelse .
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6. Overførsel af offentligt område til bolig

område
Ejerne af matr. nr. 3-ai og 12-e Skibby
by, Skibby søger om principiel tilladel
se til at bebygge matr. nr. 3-ai med ca
22 boliger som tæt-lav byggeri.
Såfremt byrådet går ind for det aktuelle
forslag, skal der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen samt en lokalplan til
afløsning af den gældende byplanvedtægt.
Ejendomsudvalget fremsender ansøgningen
til principiel afgørelse.
Der skal dog etableres sti til Nordmands
mosen øst for byggeriet. De juridiske
aspekter med hensyn til eventuel overta
gelsespligt undersøges inden byrådsmødet.
Intern notits af 25/6 fra teknisk for
valtning vedlægges.
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7. Forpagtning af landbrugsareal på matr.
nr. 7 du Skibby by, Skibby
Den 29. juli 1987 blev der afholdt lici
tation på forpagtningen af det kommunalt
ejede landbrugsareal, matr. nr. 7 du
Skibby by, Skibby.
Der indkom 3 tilbud.
Administrationen indstiller, at det hø
jeste bud, som kom fra Henrik Sunke Kris
tensen og lyder på 2300 kg/ha = 25,25
td/ha, antages.
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8. Køb af redskaber til vedligeholdelse af
de grønne arealer
Kulturelt udvalg har behandlet ansøgnin
ger fra Ferslev og Marbækskolen om indkøb
af redskaber til vedligeholdelse af de
grønne arealer.
Det anbefales, at der til Ferslev skole
indkøbes en plæneklipper til kr. 4.185,-.
Beløbet kan finansieres af skolens konti,
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idet Ferslev skole i forbindelse med be
sparelsen på 20% på forbrugskontiene har
besparet kr. 10.000,- som de i brev af
19/5-87 vil give til Skuldelev skole.
Til Marbækskolen indkøbes en rotorklipper
kr. 18.300,-, idet indkøb af denne ifølge
Niels Nielsen tildels kan afhjælpe prob
lemet omkring vedligeholdelse af de grøn
ne arealer.
Beløbet kan ikke finansieres af skolens
konti.
Kulturelt udvalg vedtog på sit møde den
22. juni 1987 at anbefale, at der til
Ferslev skole indkøbes plæneklipper tilca. kr. 5.000,-. Udgiften afholdes af
de besparede kr. 10.000,-, som Ferslev
skole har besparet yderligere i forbin
delse med 20% besparelserne på forbrugs
kontiene.
Vedr. Marbækskolen anbefales, at de re
sterende ca. kr. 6.000,- overføres til
hjælp til indkøb af rotorklipper og at
restbeløbet finansieres over kassebehold
ningen konto 8010004-09.Lise Lotte Due
og Hanne Kyvsgaard indtager særstand
punkt, idet de ønsker at restbeløbet på
finansieres over Marbækskolens konto.
-----
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8. Fortsat
Da plæneklipperen til Ferslev skole skal
benyttes i sommersæsonen, og da et enigt
kulturelt udvalg har indstillet, at ud
giften kan dækkes af et besparet beløb,
har borgmesteren på økonomiudvalgets og
byrådets vegne godkendt, at plæneklippe
ren indkøbes snarest.
Resterende sag om rotorklipper til Marbækskolen forelægges økonomiudvalget.
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9. Instruks for ledende bibliotekar

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den
11. marts 1986 at udsætte godkendelsen
af instruks for ledende bibliotekar, i
det § 7 skulle sammenholdes med nye reg
ler om ændret ansættelsesprocedure.
Ansættelsesproceduren er principielt ble
vet godkendt i økonomiudvalget den 13.
april 1987.
Instruksen forelægges påny økonomiudval
get, hvor § 7 er rettet ind i overensste
mmelse med ansættelsesproceduren.
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10. Vedr. konto 502 00 030 08f § 58,
tilskud til hushjælp
Hjemmeplejen søger om en tillægsbevil
ling på ovennævnte konto på kr. 132.750,
oprindeligt årsbudget 1987 kr. 7.000,
forbrugt d.d. kr. 39.801.
Bilag vedlægges.
Socialudvalget anbefaler, at der foreta
ges budgetomplacering med kr. 50.000
fra fast løn, hjemmehjælpere konto 502
00 005 05 og kr. 60.000 fra tjenestekør
sel vedr. hjemmesygeplejersker konto 580
00 050 02
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11. Revisionsberetning nr. 26
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning om revisionsbesøg i perioden
fra 1. til 10. april 1987 - delberetning
for regnskabsåret 1987.
Administrationens bemærkninger vedlæg
ges.
Journ. nr. 00.01K01
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1 2 , Revisionsberetning nr. 27

Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning om revision af boligstøtteregn
skaberne for året 1986 - delberetning
for regnskabsåret 1986.
Den udførte revision har ikke givet an
ledning til bemærkninger.
Journ. nr. 00.01K01
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13. Revisionsberetning nr. 28
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning om revision af de sociale
regnskaber for året 1986 - delberetning
for regnskabsåret 1986.
Administrationens bemærkninger vedlæg
ges.
Journ. nr. 00.01K01
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14. Regnskabsrapport pr. 30/6 87
Bogholderiet fremsender regnskabsrapport
i budgetindberetningsniveau pr. 30/6 87
for regnskabsåret 1987 vedrørende
konto 5 68

Arbejdsmarkedsforanstaltnin
ger m.v.

Konto 06

Administration, planlægning
og fællesudgifter.

Administrationens bemærkninger til enkel
te konti vedlægges.
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15. Skibby Boligforening, årsregnskab 1986
Skibby Boligforening fremsender regnska
ber for 1986 for foreningen samt for af
deling I, II og III. I henhold til be
stemmelserne i lov om boligbyggeri § 13,
stk. 3 skal kommunen kritisk gennemgå
regnskaberne.
Disse er revideret af statsautoriseret
revisor og godkendt af bestyrelsen og
af beboerne på en generalforsamling.
Indstillingsbilag vedlægges.
Administrationen anbefaler, at regnska
berne godkendes under forudsætning af,
at de i revisionsprotokollatet nævnte
forhold bringes i orden.
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16. Rosenhaven, årsregnskab 1986
Danske Funktionærers Boligselskab frem
sender regnskab for 1985/86 samt budget
for 1986/87 for Rosenhaven. I henhold
til bestemmelserne i lov om boligbygge
ri, § 13, stk. 3 skal kommunen kritisk
gennemgå regnskaberne.
Disse er gennemgået af en statsautorise
ret revisor og godkendt af bestyrelsen
og af beboerne på en generalforsamling.
Indstillingsbilag vedlægges.
Administrationen anbefaler, at det frem
sendte regnskab godkendes med revisio
nens bemærkninger.
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17. Sølvkær I, årsregnskab 1986
Danske Funktionærers Boligselskab frem
sender regnskab for 1985/86 samt budget
for 1986/87 for Sølvkær I. I henhold til
bestemmelserne i lov om boligbyggeri,
§ 13, stk. 3 skal kommunen kritisk gen
nemgå regnskaberne.
Disse er gennemgået af en statsautorise
ret revisor og godkendt af bestyrelsen
og af beboerne på en generalforsamling.
Indstillingsbilag vedlægges.
Administrationen anbefaler, at det frem
sendte regnskab godkendes med revisio
nens bemærkninger.
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18. Sølvkær II, årsregnskab 1986
Danske Funktionærers Boligselskab frem

~7l

sender regnskab for 1985/86 samt budget
for 1986/87 for Sølvkær II. I henhold
til bestemmelserne i lov om boligbygge
ri, § 13, stk. 3 skal kommunen kritisk
gennemgå regnskaberne.
Disse er gennemgået af en statsautorise
ret revisor og godkendt af bestyrelsen
og af beboerne på en generalforsamling.
Indstillingsbilag vedlægges.
Administrationen anbefaler, at det frem
sendte regnskab godkendes med revisio
nens bemærkninger.

Nr. 588

N i 0 A FO LO *PRED ERIKS HAVN

/¡Aa ju L

äM ,

jip /

, A /t

dM.'.o C u lc /
yd,

C

A j. "

Pw /1/hsOt -

Blad nr.

Dag og år:

3292
rirsdag den 11. august
Ø K O N O M I U D V A L G E T

L987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor

19. Sølvkær I, godkendelse af endelig husle
je

----------------------

Arbejderbo fremsender for Danske funktio
nærers Boligselskab, afdeling Sølvkær
I, endeligt driftsregnskab.
Byrådet skal i henhold til bestemmelser
ne i Boligstyrelsens cirkulære af 25.
oktober 1985, stk. 17.3.3.1 godkende bo
ligudgiften ved en afdelings ibrugtagel
se .
Indstillingsbilag vedlægges.
Administrationen anbefaler, at drifts
regnskabet godkendes.
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20. Venskabsbyforbindelse med Leros

Skibby Rejser A/S fremsender skrivelse
af 13. juli 1987, hvormed vedlægges kopi
af principbeslutning taget i Leros' kommu
nalbestyrelse den 13. maj 1987.
Man har her besluttet at rette henvendel
se til Skibby kommune om etablering af
venskabsbyforbindelse.
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21. Nyt telefonanlæg
Byrådet godkendte på møde den 22. april
1987, at der på rådhuset installeres nyt
telefonanlæg med ibrugtagning hurtigst
muligt efter 1/1 1988 på baggrund af per
sonalearbejdsgruppes oplæg og indstil
ling .
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Indstillingsbilag af 31/7 87 fra arbejds
gruppen vedlægges.
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22. Forslag til sammenlægning af legater
I forbindelse med en administrativ fo
renkling samt muligheden for at forøge
nytten af kommunens legatuddeling, skal
det foreslås, at kommunens nuværende 6
legater sammenlægges til 1 legat - Skib
by kommunes legat for værdig trængende
(evt. bistandslegat).
Kommunen råder over 6 legater:
kapital pr. 31/12 86
konfirmationslegat
legat for værdig trængende
læge Axel Kristensens legat
Skibby realskoles skolefond
Det store gravstedslegat
Peter Petersen og hustru

10.719,50
197.816,36
27.935,50
5.330,99
8.192,00
500,00

Ialt
250.494,35
Legaterne administreres af byrådet med
undtagelse af læge Axel Kristensens le
gat, der administreres af en legatbesty
relse. Denne bestyrelse skal forespør
ges, om dette legat også ønskes at indgå
i det nye legat.
Såfremt byrådet godkender sammenlægnin
gen, skal justitsministeriet stadfæste
det oprettede fælleslagat.
Bilag af 5/8 87 fra kommunebogholderen
vedlægges.
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23. Diætregulativ

Økonomiudvalget behandlede på 4 møder
i 1986 et forslag til diætregulativ for
~/ / ) ' é

byrådsmedlemmer m.v. i Skibby kommune.
På baggrund af økonomiudvalgets principi
elle stillingtagen til en række områder
forelægges endeligt forslag til diætregu
lativ af 7/8 1986 med tilhørende bilag
til økonomiudvalgets og byrådets godken
delse.
Forslaget vedlægges.

Nr. 588

A/8 DAFOLO-rOEDEPIKSHAVN

d /X

/V o u X

tfOiA'b

Formandens
initialer:

Blad nr.

uag og ar:

3297
Tirsdag den 11. august
987

Ø K O N O M I U D V A L G E T

kl. 9.15
på borgmesterens kontor
24. Anskaffelse af tekstbehandlingsanlæg til
økonomisk forvaltning
I forbindelse med etablering af det fæl
les løn- og personalekontor i økonomisk
forvaltning pr. 1. september 1987 ansø
ges hermed om godkendelse til at anskaf
fe tekstbehandlingsudstyr.
Anskaffelsen kan begrundes med hensynet
til en rationel arbejdstilrettelæggelse
samt en i forvejen stor udnyttelse af
tekstbehandlingsanlægget på borgmesterkontoret/kulturel forvaltning.
I henhold til indhentede priser vil ud
giften andrage kr. 54.000, hvorfor der
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ved en godkendelse bør meddeles en til
lægsbevilling til konto for kontormaski
ner og inventar - 605 00 009 05 - 605
00 025 09 med kr. 54.000. Udgiften er
foreslået finansieret ved en tilsvarende
besparelse/merindtægter på økonomisk for
valtnings konti for
pension - øvrige indtægter
EDB
gebyr vedr. udpantn.,øvr.indt.

15.000
29.000
10.000

54.000
Det kan oplyses, at EDB-gruppen i skri
velse til FC-gruppen af 19. maj 1987 har
prioriteret anskaffelse af tekstbehand
lingsanlæg til løn- og personalekontoret
som nr. 1 af ønsker om anskaffelse af
EDB-udstyr i 1987.
Økonomiudvalgets flertal indstillede til b^ rad et
på sit møde den 9. juni, at sagen skulle
udsættes, indtil man kender den samlede
økonomiske situation i 1987.
Byrådet godkendte økonomiudvalgets ind
for tsættes ....
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24 * Fortsat

stilling efter afstemning, hvor 7 stemte
for og 6 stemte imod.
På baggrund af orientering fra kommune
bogholderen vedrørende kommunens generel
le økonomiske situation - punkt 1 på dags
ordenen - hvor likviditetsoversigt fore
ligger, genoptages denne sag.
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25. Information/annoncering
Økonomiudvalget vedtog i si^ mø(^e ^en
13. april 1987, at der skulle optages
nærmere forhandling, med henblik på at
opnå den billigste annoncering af den
kommunale information og kommunale annon
cer .
Sagen forelægges påny for økonomiudval
get med intern notits af 5/8-87 fra kom
munaldirektøren.

J)
C^OMaAJaAA
/'tu) ¿i ¿i &/ ^/g - </7 QfdV
i]¿// /Ciy
4, &A /diLt
rflhtd TU'V yA~)¿City ¿¿Uas?
^
J j. 5/. ct,r m m u
^éol fd 3ZZ 69 , /¿¿u~
&y/ y^CtMC'fø /iLvCd. iAAA^tyOs's z/uhas/o <fo/
/TV Oot/% 9.
S

//i/U ^ yA A ^ i/U A

Nr. 588

A/j DAFOCO- TREDERIKSHAVN

Ø K O N O M I U D V A L G E T

26. Salg af ejendommen på Nordmandsvel 7,
Skibby
Byrådet besluttede den 20. august 1986,
at en række kommunale udlejningsejendom
me skulle sælges ved ledighed, heri
blandt Nordmandsvej 7, Skibby.
Foranlediget af kommunens henvendelse
til lejeren, har denne den 2. juli 1987
underskrevet slutseddel for køb af ejen
dommen.
Provenu fra ejerskiftelån,
udbetaling og pantebrev
salgsomkostninger

528.000 kr.
14.000 kr.

Kommunens kontante provenu
514.000 kr.
Der er ikke budgetafsat salgsindtægter på
Nordmandsvej 7. Der er derimod afsat ind
tægter på kr. 706.000 under fælles for
mål til salg af "ikke øremærkede ejendom
me" .
Det indstilles, at provenuet på kr.
514.000 budgetomplaceres som mindreind
tægt på fælles formål, konto 010-00 og
tilsvarende merindtægt på Nordmandsvej
7, konto 011-16.
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27. Salg af parcel til Jehovas Vidner
Byrådet godkendte på sit møde den 24.
juni, at parcel nr. 1 af matr. nr. 19
ak Skibby by, Skibby kunne sælges på tid
ligere aftalte vilkår, idet dog overta
gelsesdatoen kunne rykkes til 1. april
1988, såfremt der i 1987 kunne foreligge
endelig aftale om salg, herunder a conto
betaling.
Jehovas Vidners Rigssalsforening medde
ler nu i skrivelse af 23. juli, at man
fortsat er interesseret i at erhverve
byggegrunden med overtagelse pr. 1. april
1988 og er indstillet på at underskrive
slutseddel samt erlægge a conto betaling
på kr. 40.000 allerede på nuværende tids
punkt.
Dog anmodes byrådet om endnu en gang at
overveje prisen.
Teknisk forvaltning har ved skrivelse
af 27. juli anmoder Ejendomsfirmaet M/K
om at udfærdige slutseddel på de aftalte
betingelser.
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28. Ansættelsesprocedure

I fortsættelse af byrådets beslutning
på møde den 19/11 1986 behandlede økonomi
udvalget på sit møde den 13. april 1987
forslag til ændret ansættelsesprocedure.
Udvalget vedtog i princippet at godkende
det forelagte forslag og ønskede forsla
get udsendt til de nyvalgte samarbejdsud
valg .
Hovedsamarbejdsudvalgene for det socia
le område, for administrationen, det kul
turelle område og det tekniske område
samt fællesudvalget har nu behandlet
forslaget.
Intern notits af 5/8 fra kommunaldirektø
ren vedlægges.
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29. Vikarregler i kommunens daginstitutioner
I skrivelse af 4. august 1987 fra Pædago
gisk Kartel meddeler kartellet, at man
accepterer det foreslåede regelsæt
for vikarområdet afprøvet i perioden
1/7-31/12 1987.
Reglerne foreslås, som det også fremgår
af kommunens forhandlingsoplæg, taget
op til fornyet forhandling på kommunens
initiativ inden 1. december 1987.
Forvaltningen indstiller forhandlingsre
sultatet godkendt, dog først med virk
ning fra byrådets godkendelsesdato.
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30. Personalejustering på hjemmeplejens områ

de fra 1/1 1988
Ved socialudvalgets behandling af for
slag til budget 1988 besluttedes en bud
getreduktion på kr. 70.000 vedr. fast
løn, sygeplejersker.
Til løsning foreslås fra hjemmeplejens
side, at den nuværende week-enddækning,
som omfatter 16 timer i hvert af de 3
distrikter, ændres til fremover kun at
omfatte 2 distrikter. Det overskydende
distrikt deles herefter mellem de 2 kø
rende sygeplejersker.
Notat fra socialforvaltningen af 28. ju
li 1987 vedlægges.
Efter aftale med formanden for socialud
valget forelægges sagen direkte for øko
nomiudvalget af tidsmæssige årsager.
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31. Omfordeling af hjemmeplejens administra
tive personalenormering
Hjemmeplejeleder Grethe Marup ansøger
om omfordeling af hjemmeplejens sekretær
timer i forbindelse med, at en sekretær
på 20 t/u har opsagt sin stilling.
Notat fra socialforvaltningen af 27. ju
li 1987 med forslag til fremtidig norme
ring vedlægges.
Forslaget medfører ikke yderligere udgif
ter for kommunen.
Efter aftale med formanden for socialud
valget forelægges sagen direkte for øko
nomiudvalget af tidsmæssige årsager.

Nr. 588

N i o a p o l o - p r e o e r jk s h a v n

Formandens
initialer:

Blad nr.

D ag og år:

3306
Tirsdag den 11. august
Ø K O N O M I U D V A L G E T

L987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor

32. Personalesager
Sager siden sidste møde i udvalget er
fremlagt.
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33. Forslag til omklassificering af lederen
af kulturel forvaltnings administration
fra K 18 (24/28) til K 23 (27/34)
Byrådet fremsendte den 1. oktober 1985
forslag til Kommunernes Landsforening
om omklassificering af en række stillin
ger ved den kommunale administration,
herunder forslag om omklassificering af
lederen af kulturel forvaltnings admi
nistration fra K 18 (24/28) overassistent
til K 23 (27/34) fuldmægtig.
Der blev afholdt normeringsforhandlinger
mellem repræsentanter fra Kommunernes
Landsforening, HK og Skibby kommune
den 10. september 1986, hvor man blandt
andet blev enige om, at såfremt kommunen
fik mulighed for yderligere normering,
skulle denne benyttes til en omklassifi
cering af overassistentstillingen i kul
turel forvaltning til fuldmægtig.
Kommunernes Landsforening meddeler i
skrivelse af 30. juli 1987, at der efter
fornyet forhandling mellem HK og Kommu
nernes Landsforening er afsat puljebeløb
til omklassificering af overassistent
stillingen i kulturel forvaltning fra
1. april 1987. På denne baggrund og med
henvisning til forhandlingsresultatet af
10. september 1986 indstiller kommunaldi
rektøren, at der med virkning fra 1. ap
ril 1987 godkendes en omklassificering
af lederen af kulturel forvaltnings admi
nistration fra K 18 (24/28) til K 23
(27/34), at merudgiften kr. 2.081,97 (9
mdr. a pt. 231,33) i 1987 afholdes af
lønkontoen, idet en evt. overskridelse
regnskabsforklares.
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34. Anmodning om tillæggelse af forhøjet løn
anciennitet
Pædagog

der pr.

1/6-87 er ansat ved kommunens dagpleje
som dagplejeassistent, anmoder om at få
tillagt forhøjet lønanciennitet.
Der henvises til intern notits af 18/6
fra lønkontoret, hvorefter Kommunernes
Landsforening anbefaler, at der tillæg
ges
fra 1/4 83.
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35. FrigøreIsesattester
Der er udstedt frigørelsesattest på:
/)

der pr. 1/8 87 er ansat som årsvi
kar med 15,84 timer pr. uge på Skuldelev s cole

der pr. 1/6 87 er ansat som køkke
nassistent på De gamles Hjem med 30 ti
mer i gennemsnit pr. uge.
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36. Fortsat konstituering i socialforvalt
ningen
Konst. socialinspektør
meddeler i notat af 19/6, at socialin
spektør
i tidsrummet ef
ter barselsorloven afvikler et oparbej
j .

det flexoverskud på 196 timer.
I den anledning foreslår
at han fortsætter som konstitueret soci
alinspektør, at

fortsætter

som konst. souschef samt at
fortsætter som vikar med et ugen
tligt timetal på 39.
Endvidere anmoder
om, at
der kan udbetales løn for 160 af de 220
merarbejdstimer, som han i
barselsorlov har oparbejdet.
Merudgift til dækning af ovennævnte me
nes stort set at kunne dækkes af social
forvaltningens lønbudget - se notat af
19/6 87.
Borgmesteren har godkendt ansøgning på
økonomiudvalgets vegne og for så vidt
angår konstitutionen på byrådets vegne.
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37. Meddelelser
a) De sædvanlige opgørelser over skatte
restancer kan ikke fremsendes i denne
måned på grund af strejken på Data
centralen.
b) Frederiksborg Statsamt, Tilsynsrådet
har ved kopi af skrivelse af 24/6 til
meddelt, at tilsynsrådet
- i klagesagen over kommunens påbud om
lovliggørelse af byggeri på ejerens
ejendom i Vellerup Sommerby - ikke
foretager sig videre i sagen.
c) Frederiksborg Statsamt, Tilsynsrådet
har ved kopi af skrivelse af 3. juli
til
meddelt, at tilsynsrå
det - i klagesagen over påbud om ter
rænregulering på ejerens ejendom i
Vellerup Sommerby - ikke foretager
sig videre i sagen.
d) Referat af møde i Hovedstadsrådet den
19. juni 1987.
e) Frederiksborg amtsråds forhandlinger
på møde den 14. maj 1987.
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38,Rapport fra beskæftigelsessekretariatet
for april kvartal 1987
Beskæftigelseskonsulenten vil på mødet
gennemgå rapport over sekretariatets ar
bejde i januar kvartal 1987.
Kopi af rapporten vedlægges.
Udvalget har tidligere udtrykt ønske om
at besøge Hanghøjgård m.v., hvorfor det er
aftalt med
at besøget
finder sted i forlængelse af dette møde.
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Følgende sag er fremsendt til behandling
på byrådets august-møde:
Zonelovstilladelse til tømrerværksted
i Sønderby, Skovvejen 19
Ejeren af ejendommen Skovvejen 19, matr.
nr. 32 Sønderby by, Selsø søger om tilla
delse til at anvende tidligere driftsbyg
ning til tømrer- og snedkervirksomhed.
Indstillingsbilag vedlægges.
Ejendomsudvalget vedtog, at ansøgningen
sendes til udtalelse i Sønderby bylaug.
Bylaugets udtalelse sendes sammen med
ansøgning til byrådet med anbefaling af
zonelovstilladelse og dispensation fra
lokalplanbestemmelserne.
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