JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
D et m eddeles herved, at der afholdes økonom iudvalgs
møde
Mandag, d. 8. februar 1988,kl. 14.00

på Jæ gerspris rådhus, udvalgslokale II, med følgende
DAGSORDEN :

©
Jr. rir. 13-1-6-1987
Kommunes likvide beh.

pr. c.'9. 1.88.

G iro...................... kr . 0 ,6 mill.
II
Check. ...... .
5. 9
ftn for d r irig o g t ids ind s k ud , II
£5. 6
kr1. 32.1 mill.
Ob 1. beh o 1dri.
II
(kursværd i u 11 86)
1.6
kr. 33.7 mill
Heraf vedrører:
K 1oakforsyningsandel. ..... kr. 42. 0 rni 11.
II
Vandforsyningens andel...."
11,0
II
Renovationsordningens and 1"
5. 6
I
I
Kirke skat *■ afgifter, , , , . "
1.3
kr. 59. 9 rni 11,
Jr. nr. i
Besvaret:«
S**qftn til:«

i m

jour.nr./

Fastsættelse af bevillingsniveau.
I forbindelse med opstart af budget
lægningen for budgetåret 1989 samt
budgetoverslagsårene 1990 - 1992 skal
økonomiudvalget fastsætte bevillings
niveauet. Dette indstilles af bevil
lingsniveauet fastsættes uændret til
funktion 2. niveau.
Jr. nr*:
Besva ro t:

---------

Sagen t il: ________

,

r m

jour.nr.

13-1

Normbudgettering/Rammebevilling.
På økonomiudvalgets møde den 11. janu
ar 1988, gav økonomisk forvaltning en
kort orientering om den fremtidige
budgetprodedure.
Der ønskes, forinden budgetrammer for
1989 udmeldes til fagudvalgene, en ge
nerel drøftelse om økonomiudvalgets i/
fastsættelse af totalrammer.
Økonomichefen deltager i mødet.
Jr. nr.:«------- *—— —— -

Un..-Y r/\f*
Sagen ii11___________

— -*

jour. n r . 13-6

jfø/Z

Forhøjelse af kasseforskud.
Lederen af Børnehuset Regnbuen, Bir
gitte Wert, anmoder ved skrivelse da
teret d. 21. januar 1988 om forhøjelse
af insttutionens kasseforskud fra kr.
700.- til kr. 1.200,-.
Socialforvaltningen d. 25/1-88.
Indstilles godkendt
Jr. n r.:.

Besvaret:_

Sagen fii?.
J.nr. 64-7
Orientering om lov om betalingsvedtægter
for spildevandsanlæg.
Nævnte bekendtgørelse er vedtaget den 23.
december 1987 og træder ikraft den 1. ja
nuar. På teknisk udvalgs møde gennemgås
den i december vedtagne spildevandsvedtægt i forhold til de 'ændringsforslag der
er stillet i folketingets betænkning af
11. december 1987.
Forslagene vedrører alene tilslutnings
bidrag samt årlige anlægsbidrag til stats
og amtskommunale veje samt kommunale an
lægsbidrag vedrørende anlæg af kommunale
og private fællesveje.
For kommuner der har budgetteret med et
tilskud til spildevandsanlæg i 1988 op
hæves retten til først med virkning fra
den 1. januar 1989.
forts....

Blad nr.

Dag og år:

fortsat....
Mand.
TEKNISK UDVALG, 27.1.1988: Ved revision a
spildevandsvedtægten indbygges lovens be
stemmelser om vejbidrag. Indtil da opkræ
ves ikke tilslutningsbidrag samt årlige
anlægsbidrag for veje hvorved bemærkes at
økonomisk forvaltning har oplyst at der
ikke hidtil har været indtægter af nævnte
art. Med hensyn til sidstnævnte afsnit
tilføjes følgende:

. f e b r . 1988

I § 3.3 i vedtægten "Bestemmelsen gælder
ikke efter 1.1.1989".
J j . Ml • . .
B e s v a re t^

S Anen t il: .

6

. .

J.nr. 63-3-1

Betalingsregler for spildevandsanlæg.
I § 2 i lov om ovennævnte anføres følg
ende :

1927
Formandens
initialer:.

y

"Tilslutningsbidraget fastsættes som et
engangsbeløb, der forfalder,
1) når ejendommen tilsluttes eller
2) kan tilsluttes spildevandsanlægget."
ad 1
Såvel Teknisk forvaltning som økonomisk
forvaltning er enige om, at denne form
vil medføre ganske urimelige tidsfrister
i relation til bestemmelserne for kloak
syd.
ad 2
Man har hidtil praktiseret at advisere
ca. 1/2 år i forvejen og derigennem sti
pulere sig frem til et sandsynligt tids
punkt for tilslutning.
Det har imidlertid vist sig, at selv
mindre overskridelser i entreprisens tids
plan kan forskubbe disse tidspunkter,
samtidig med at en grundejer får "rykker"
for indbetaling. Samme grundejer kan retteligen herefter påstå, at tilslutnings
mulighed ikke er tilstede.
Det faktiske tilslutningstidspunkt kendes
først når Teknisk forvaltning har de res
pektive stikledningsplaner i hænde.
Det synes derfor hensigtsmæssigt først at
opkræve, når man har disse planer i hæn
de. Man vil dog fra Økonomisk forvalt
nings side ikke undlade at gøre opmærk
som på manglende likviditet ved denne op
krævning s form.
27.1.1988:
Teknisk udvalg indstiller til 3K~udvalg, at man
bevarer det bestående system, som under pkt.2.
nævnt, dog således at ØK-forvaltning løbende får
verificeret tidsplanen i takt med de respektive
entrepriseforløb.
Jr. Mt • :
"Rykker udsendes først, når kommunen har modtaget
den respektive stikledningsplan.

tilt__.

Kloak Syd - etaperne D.2.-D.3.-D.6.-H.7.
I forbindelse med afholdt åstedsforretning den 1.
september 1987 forelægges forhandlingsresultaterne
til udvalgs og byråds godkendelse*
Åstedsforretningen omfatter
Lb.nr.l
Lb.nr.2.
Lb.nr.3.
lb.nr.4.
Lb.nr.5.
Lb.nr.6.
Lb.nr.7
Ib.nr.8.
Lb.nr.9.
Lb.nr.lo.
Lb.nr.ll.
Lb.nr.12.

kr. 8.9oo.kr. 7,7oo,kr. 5.95o.kr* 3.25o,kr, 2.84o.kr. 8.65o.kr. 6.55o.kr.11.99o.kr. l.ooo,kr. l.ooo.kr. 2.2oo.kr.33.468.-

8.lo,1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til øK-udvalg og
byråd med samtidig indstilling om endelig ekspro
priationsbeslutning, idet man samtidig indstiller
de opnåede forlig til godkendelse*
Lb*nr*6 og 8 resterer dog indtil videre*

Økonomiudvalget d . 9/11-87:
Anbefales.
Byrådet, den 17. november 1987,
Godkendt.
28.1.1988:
I forbindelse med lb.nr.8 (afd.Gert Nielsen - nu
Inge Nielsen) blev der optaget fornyet forhandlin
som resulterede i et forlig omfattende en samlet
erstatning en samlet erstatning på
kr.21.990.hvilken forelægges ØK-udvalg og byråd til godken
delse.
Lb,nr.6 har accepteret

(j^)

J.nr.

27-2

Lokalplan 23 - Kiqnæs Mole.
Bådelauget fremsender revideret projekt
til indretning af landarealet ved lyst
bådehavnen. Samtidig fremsendes den øn
skede udtalelse fra Naturfredningsfore
ningens Lokalkomite.
Udvalgets tidligere behandling af projekt
tet og lokalkomiteens udtalelse har ført
til følgende præciseringer i projektbe
skrivelsen :
- at byggefeltet er uændret i forhold til
Fredningsnævnets afgørelse.
- at det indtegnede klubhus er et fore
løbigt forslag.
- at bådelauget er indstillet på at ind
rette sig efter den kommende lokalplan,
hvad angår byggeriets udformning og
hvad angår beplantning på landarealet.
Bådelauget anmoder herefter om udvalgets
støtte til forhandling af projektet med
Hovedstadsrådet.
Bådelauget skal endvidere tillade sig at
ansøge udvalget om økonomisk støtte til
slutafregning med konsulenten inden for
en ramme af maksimalt k r . 15.000,00 incl.
moms.
Bådelauget har allerede afholdt et beløb
større end det budgetterede, kr. 25.000,til dette projekt. Som begrundelse for
ansøgningen skal anføres, at bådelaugets
bestræbelser for at nå et godt resultat
for indretning af landarealet ved Kignæs
Mole antages af falde sammen med Jægers
pris kommunes ønske om en hensigtsmæssig
indretning af det samlede fritidsområde.
TEKNISK UDVALG, 30.12.1987: Projektet
fremsendes til Hovedstadsrådets formand
med anmodning om en gennemgang af projek
tet på stedet sammen med repræsentanter
fra bådelauget og lokalkomiteen.
Det udarbejdede notat blev taget til ef
terretning dog med anmærkning om det på
side 2 anførte omkring kommunens medvirk
ning (5. maj 1987). Økonomisk støtte kan
ikke anbefales ved sagens forelæggelse for
økonomiudvalget.
7
Jr. n r . :..
B e s v a re t:

Gagen til i

*6

6 o C ,^
JR.nr. 17-1 matr.nr 6 BB
Neder DRaaby, Ahornve^j 2

Ansøgning om bolig.

C

j, . n r . : ____
Besvaret: „
Sagen t i l .

e>
□1-

/3
jour.nr.0528200201
o p g .n.bofoliesskab

Bofællesskabet i Egeparken.
Den pædagogiske konsulent og de 3 pæ
dagoger er p.t. igang med at etablere
bofællesskabet med inventar, og har
over 1987 budgettet indkøbt for kr.
5o.ooo.
Det har efterflg. vist sig, at de
5o.ooo kr., som er et skønsmæssigt an
sat beløb, ikke er tilstrækkeligt.Bo
fællesskabet mangler fortsat flg. in
ventar, som meget gerne skulle står
til rådighed ved opstarten:
-telefon med trykopkald
8oo k r .
(beboernes nattelefon)
-vægtelefon på personale og gæsteværelse
45o k r .
-montering af telefon
1. ooo kr.
-oprettelsesafgift
1.35o k r .
-Phillips text-tv
8.5oo k r .
-Hi-fi anlæg forstærker,
båndoptager,pladespiller
og cd- afspiller
6. ooo k r .
-højtalere til anlæg
3. ooo k r .
-personsøger,symaskine,
div.spil,bøger m.v.
12.ooo k r .
ialt
33.1oo kr.
Det vil have en stor betydning for be
boerne, at der er mulighed for at be
nytte tekst-tv's muligheder med opslag
og meldinger om dagligdagens forskel
lige planer. Herudover er det en væ
sentlig faktor, at fællesrummet for
beboerne indbyder til social samvær og
fællesskab.
Socialforvaltningen skal således ansø"
ge udvalget om en tillægsbevilling på
kr. 33.1oo, hvoraf amtet dækker de 5o%
af udgifterne. Den kommunale andel kan
financieres over de midler helsefonden
har givet tilsagn om til bofællesska
bet .
26.1.1988 socialudvalget:
Anbefales, oversendes til
økonomiudvalget med anmodning om
tillægsbevilling på kr, 33.100,Herudover har socialudvalget anbefalet
en tillægsbevilling på kr. 3.ooo til
bovurderingskursus.
Jr. n r . : _____________ _

Besvaret:.

■

— «

....

Sagen t i l _____- - ------------------

11.

Jr.nr.

Jé/<

79-6-1-1988

Ansøgning om tilskud til befordringsud
gifter ved et venskabsbybesøg i Vetlanda.
Centerleder Jan Thygesen, "Vester Mose",
ansøger i skrivelse fra den 18. d e c . 1987
om et kulturelt tilskud på k r . 4.700,til dækning af befordringsudgifter ved et
besøg i Vetlanda i uge 25 (første uge i
skoleferien).
Overslag .....................
Med gratis overnatning ......

—

kr. 18.805
14.605

Endvidere anmoder man om bistand fra se
kretariatet m.h.t. modtagelse og kontakt
i Vetlanda m.v.
Kulturelt udvalg, den 18. januar 1988
Anbefales
Jr. n r . : —

Besvaret:
Sagen til

j.nr. LIG 003
Ligningskommissionen ansøger om tillægsbe
villing til skatteforvaltningen.
Ligningskommissionen har afholdt lignings
planseminar med hovedvægten lagt på planlæg
ningen af lignings- og revisionsarbejdet i
1988. I den forbindelse blev specielt forvalt
ningens ressourcesituation gennemgået, sammen
holdt med skattereformens administrative kon
sekvenser og lignings- og revisionsindsatsen
på den "tunge" del af regnsskabs- og selskabs
selvangivelserne. Redegørelse vedlægges.
Der ansøges om tillægsbevilling kr. 128.000
til:
Fastansættelse af assistent fra
1. august 1988.................... kr.
65.000
Ansættelse af elev fra
1. august 1988.................... 33.000
Ekstra medhjælp til manuelle indbe
retningsopgaver i forårsmånederne..20.000
Udgifter til indretning af ny
arbejdsplads.......................10.000
Ialt
kr. 128.000
Jr. n r . : ______ .__________

8 e s v a r e t : _ „ ^ — __ ___ _
Sagen til:_.__ ____________

*</

__________

Blad nr.

Dag og år:

13.

Mand, d. J. febr.1988
Jr.nr.

10-5-1988

Vedr. abonnement på byrådets dagsorden.
Komm.d i r . jan. 1988:
/fa?

Ved ordningens opstart blev abonnements
prisen sat til k r . 50,- og den er ikke
reguleret igennem årene.
De faktiske portoudgifter udgør i dag
k r . 78,10, hvortil kommer papir og tryk
ning .
Bør prisen hæves?
Det drejser sig om 28 abonnenter.
Jr. n r . : _ _
B e s v a re t:

-- -

ja g e n t i l '_______

jour.nr. 57-7
opg.n. arbejsgruppe
Vedr, kommunale befordringsordninger.
En arbejdsgruppe har fået til opgave,
at "kulegrave" de kommunale befor
dringsordninger med henblik på at sik
re en større koordination og mere ens
artede regler for afregning med vognmændene.
Arbejdsgruppen har foreløbig udarbej
det en delrapport som bilægges dags
orden.
På baggrund af arbejdsgruppens konklu
sion udbedes økonomiudvalgets stil
lingtagen til følgende:
1) Hvilke personer skal deltage i for
handlingerne med vognmændene ?
2) Skal den kommunale transport kun
forhandles med vognmændene i Jægers
pris eller, skal denne også omfatte
vognmænd i Frederikssund og Skibby ?
Chefgruppen, d. 27.ol.88: Arbejdsgrup
pens oplæg anbefales for økonomiudval
get, men skolebuskørslen skal med i
forhandlingerne.
Jr. nr. : „_________ _ ___
B e s v a re t:

1930
Formandens
initiale r

- -------

.........................r

Sagen t i l : ______ ___________ ____

/&YYY^Y?

Y

T5

ø

S

jour.nr.

56-1-2-2

Virksomhedsplan - Jægerspris Ungdoms
skole 88/89.
Jægerspris Ungdomsskole fremsender den
18.12.87
forslag til virksomhedsplan
for
skoleåret
1988/89.
Planen indenholder forslag om
2600 timer/år til undervisning
1219
til fritidsvirksomhed
(klub) og
780
- til hensynt.spec.underv.
Af ungdomsskolekurser er der nyt i
forhold til indv.år - Graffiti.
Ungdomsskolenævnet den 2,12.87
Fremsendes med anbefaling med 2600 ti
mer til undervisning og 1219 timer til
fritidsvirksomhed, heraf 211 timer til
øvrige fritidsarrangementer.
Skoledirektøren oplyste,
at han vil
anbefale uændret timetal (1000)
til
klub i 88-89 med baggrund i beslutning
i byrådet om besparelse på budget 88.
Ungdomsskolenævnet begrunder stigning
en på 219 timer med et øget behov for
tilsyn idet man kan konstatere,
at
Møllegårdskolen er og bliver Jægers
pris
største aktivitetscenter i alle
ugens dage.
Skoleforvaltnignen den 21.12.87.
Fremsendes med henvisning til udta
lelse i ungdomsskolenævnet med anbefa
ling af, at der indstilles et forbrug
på 2600 timer til undervisning og 1000
timer til fritidsvirksomhed.
Anbefalingen sker på trods af, det må
erkendes,
at der er problemer med de
unge mennesker på Møllegårdskolen om
aftenen,
og at konsekvensen heraf er
et unødvendigt og et øget slid med
deraf følgende øget reparationsbehov.
Det skønnes ikke at være påvist at et
øget tilsyn vil have den virkning på
de unge, der ønskes.
Skolekommissionen, den 20.01.88.
Det fremgår af virksomhedsplanen,
at
der er tale om c a . 780 timer til hen
syntagende specialundervisning.
Timetallet i virksomhedsplanen anbefa
les med 2600 undervisningstimer.
5 medlemmer anbefaler 1219 timer til
fritidsvirksomhed.
5 medlemmer anbefaler 1000 timer.
Timetallet til hensyntagende special
undervisning er 780 timer.
forts...

Oag og år:

Mand. d. J|. febr. 1988

Blad nr.

1931
Formandens
initialer;.!

Jr

fortsat.

6 medlemmer anbefaler graffiti.
3 medlemmer kan ikke anbefale
graffiti.
1 medlem undlod at stemme.
Kulturelt Udvalg, den 01.02.88.
Anbefales med 2600 timer til undervis
ning og 1000 timer til fritidsvirksom
hed.
Udvalget er orienteret om, at der vil
blive afholdt møde mellem USK-nævn,
fritidsnævn og nævnet fra Møllegård
skolen.
KU er interesseret i resultatet af
mødet,
idet der dog gøres opmærksom
på,
at en løsning ikke må indebære en
tillægsbevilling.
Jr. nr-.:...
B esvaret:
jflg e n til

16
Jr. nr. 68-9-1988
Vedr. rapport fra Kattegatudvalget november 1987.
Hundested kommune fremsender den 28/1-88
udkast af 25/1-1988 til besvarelse af
"rapport fra Kattegatudvalget".
Man anmoder om svar/udtalelse senest d.
18. februar.
Der vedlægges kopi af udkastet til øko
nomiudvalgets medlemmer og det skal be
mærkes, at teknisk udvalgs udtalelse vil
foreligge til Ø K U 's møde mandag den 8.ds.

Jr. nr.:-------— ——
Besvaret
S*gen t i l :____

»•

Sot .tfa/"
Ll t ]

jour*nr* 06 - GI -&f,
opg .navn.sockursus

.

Kursus om samarbejde i
socialforvaltningen.
Socialforvaltningen har planlagt at
afholde et kursus for hele
forvaltningen samt lederen af
plejehjemmet, lederen af hjemmeplejen
og lederen af dagplejen.
Kurset skal dreje sig om samarbejde og
hvorledes afdelingen skal fungere.
Man vil benytte modellen fra
/
fremtidsværkstedet.
Der orienteres på socialudvalgsmødet
om denne form.
Der vedlægges et kursusprogram.
Såfremt kurset skal give tilstrækkelig
udnytte, skal det afholdes i et
sammenhæng. Alternativet ville være
ca. 4 eftermiddage fra kl. 13.00 til
17.00.
Det foreslås derfor, at kurset
afholdes fra fredag kl. 13.00 - 21.30
og lørdag kl. 9.00 - 17.00.
I alt 16 1/2 time.
Det indstilles, at der gives
afspadsering til den enkelte
medarbejder med 16 1/2 time.

12.jan.1988 socialudvalget:
Anbefales.
Oversendes til økonomiudvalget.
Jr. n r . : ------------- -------- —
Besvaret:

jour. nr. 1.1

£

Orientering om indgåede aftaler om forde
ling af kommunepuljebeløbet pr.01.04.87.
Som en del af det generelle forlig med
KTO er det aftalt, at der afsættes en
lokal kommunepulje til individuelle
lønordninger, udover den løn, der nor
malt er aftalt for de enkelte stillin
ger i overenskomstperioden 01.04.87
til 31.03.89.
Indenfor HK-området er det derudover
aftalt, at der afsættes en pulje til
individuelle omklassificeringer.
Ordningerne skal forhandles lokalt
mellem kommunalbestyrelsen og repræ
sentanter for organisationerne.
Kommunaldirektøren har nu afsluttet
samtlige forhandlinger med de fagfor
bund, som har været indkaldt til for
handling eller selv har fremsendt for
slag til forhandling.
Følgende fagforbund har deltaget i
forhandlingerne:
Dansk Kommunal Arbejderforbund
Dansk Metal Arbejderforbund
Dansk Sygeplejeråd (kun skriftligt)
Handels- og kontorfunktionærerne i
Danmark
Husligt Arbejder Forbund
Kvindeligt Arbejderforbund
Specialarbejderforbundet i Danmark
Med undtagelse af DKA er der indgået
aftaler om tildeling af enten person
lige tillæg, eengangsbeløb eller om
klassificering.
Derudover har man tilsluttet sig et
forslag om at bidrage til et §l,stk2tillæg til kemiker ved Levnedsmiddel
kontrollen, Jens U. Riis Nielsen.
Angående det samlede forbrug henvises
til vedlagte oversigtsbilag.
Fremsendes til orientering for økono
miudvalget .

3

J r .n r . 11-10-1988

Vedr. arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. sept
1988 og 1990.________________
Overenskomstfornyelsen pr. 1. april 1987
medfører, at arbejdstiden skal nedsættes
til 38 timer fra 1. sept. 1988 og til 37
timer fra 1. sept. 1990.

y

^

Der er enighed om, at de af arbejdstids
nedsættelsen nødvendiggjorte ændringer i
bestemmelser om arbejdstidstilrettelæggel
se forhandles med de enkelte organisatio
ner .
DELTIDSANSATTES ARBEJDSTID KAN ÆNDRES EF
TER KONKRET VURDERING OG EFTER GÆLDENDE
REGLER FOR.ÆNDRING AF ARBEJDSTID, DOG IK
KE TIL MINDRE END 15 TIMER OM UGEN.
Konsekvenser for deltidsansatte:
Der kan indgås aftale mellem den enkelte
ansatte og kommunen om en evt. ændring af
arbejdstiden.
Der kan IKKE træffes en generel beslut
ning om nedsættelse af arbejdstiden for
deltidsansatte i kommunen.
Hvis der IKKE kan indgås en aftale, kan
kommunen beslutte ensidigt at gennemføre
en ændring af arbejdstiden under forud
sætning af, at den er sagligt begrundet
(budgetmæssig, arbejdstilrettelæggelses
mæssigt eller lignende) og efter en kon
kret vudering indenfor et særskilt områ
de, f.eks. forvaltningsafsnit, borgmester
kontor, plejehjem, skole eller lignende.
I disse tilfælde skal ændringer ske ef
ter de gældende regler i funktionærloven
eller den for vedkommende gældende over
enskomst .
Overenskomstansatte: (deltid)
Hvis en overenskomstansat ikke ønsker at
fortsætte på de ændrede betingelser, kan
ansættelsesforholdet bringes til ophør.
Af praktiske grunde anbefales det, at der
hvor ændring af arbejdstid sker - udfærdi
ges reviderede ansættelsesbreve eller på
anden måde hurtigst muligt sikres dokumen
tation for den stedfundne ændring.
Der kan ved ændring af arbejdstiden ske
utilsigtede virkninger, f.eks. bortfald
af pensionsopsparing eller lignende.
Tjenestemænd; (deltid)
Der er ikke almindelig adgang til ensidig
at varsle en nedsættelse af timetallet
for deltidsansatte.
Det er aftalt, at der UDEN iagttagelse af
gældende procedureregler, efter konkret
forts...

tes

Jim*

fortsat....

vurdering kan ændres i arbejdstiden ved
afgivelse af et varsel herom på 3 måneder..
Daginstitutionsområdet:

(deltid)

ske
Der er truffet aftale om, at der kan ned
sættelse af den ugentlige arbejdstid for
deltidsbeskæftigede UDEN iagttagelse af
den særlige hørings/forhandlingsprocedure._
For så vidt angår NORMERINGSFORHOLDENE er
der foreskrevet en særlig forhandlings
procedure .
E v t . forhandling med org.repr.:
Gældende bestemmelser vedr. forhandling
med med tillidsrepr., lokalafdeling m.v.
ang. arbejdstidsplacering, skal respekte- res m.h.p. den daglige arbejdstids place
ring og længde.
Særlige forhold:
Et spørgsmål om muligheden for at opret
holde fuldtidsbeskæftigedes arbejdstid
mod etablering af en særlig opsparingsord
ning, samt arbejdstidsnedsættelsens kon
sekvenser for medarbejdere, der arbejder
i holddrift, er uafklare
Konklusion:
Specielt arbejdstidsnedsættelsen for del
tidsansatte giver anledning til drøftel
se og giver under alle omstændigheder sto
re arbejdsmæssige byrder.
Der bør udarbejdes en procedure for gen
nemførelsen af arbejdstidsnedsættelsen
under iagttagelse af:
a) Arbejdstidsnedsættelsen
b) Gældende aftaler i tilknytning
til nedsættelsen.
c) Gældende overenskomster for vissdeltidsansatte.
d) Arbejdsopgaver
e) Arbejdstidens placering
f)
længde.
g) Spec. for tjenestemænd
h) Evt. indflydelse på normeringer.
)r. n r.:
B esva ret

S * g e rt til
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jour.nr.

é+/>.
11-20

Forslag om ændret kompetance vedr,
opsigelse i henhold til funktionær
lovens § 5 / stk 2.(120-dagesreglen).
Løn- og personalekontoret tillader sig
herved at fremsætte forslag om en ænd
ring af forretningsgangen vedrørende
opsigelse efter 120 sygedage inden for
de sidste 12 på hinanden følgende må
neder.
Med den nuværende form vil opsigelse
i de færreste tilfælde kunne effektu
eres med 1 måneds varsel, hvorved § 2,
stk 2 og 3, almindeligt varsel, træder
i stedet for.
Lønsystemets fraværsregistrering op
følges hver dag, hvorved udtalelse fra
arbejdsleder straks kan indhentes.
På den baggrund foreslås, at kommunal
direktøren træffer den endelige afgø
relse og meddeler løn- og personale
kontoret, hvorvidt opsigelse med 1 må
neds varsel skal finde sted eller sa
gen skal afvente yderligere udtalel
ser.
Det skal oplyses, at opsigelse i h.t.
§ 5, stk 2 kun kan ske den- 120. dag
eller senest 5 hverdage herefter.
Løn- og personalekontoret står gerne
til rådighed med yderligere oplysnin
ger.
)r. n r.:._____ — -------- ■------------------B e s v a re t:__

Sagen t il: __

21_

jour.nr.060201

Socialforvaltningen/ Socialinspektøren
Vedr, ansættelse af leder af
bistandsafdelingen.
Stillingen som fuldmægtig har været
opslået i fagbladene.
Ansøgningsfristen udløb den 9.dec.87.
Der er indkommet følgende ansøgninger:
forts....

Y

V

fortsat
1.

2.
Ansættelsesudvalg bestod af
kommunaldirektør, socialinspektør
1 sagsbehandlerrepr. og 1
sekretærrepr.
Der er enighed om, at indstille
Marianne Toft til stillingen som
fuldmægtig.
16.12.1987: Kommunaldirektøren
godkendt ansættelse af Marianne Toft
fra 1.januar 1988.
Sagen medtages til økonomiudvalget til
orientering.

Jr. m

18.12.1987 til lønkontoret. Besvaret:.
8*gen tit:__

22

jour.nr. 231160

.

I henhold til tillæg til uddannelses
aftale pr. 2. juni 1987 afslutter kon
torelev
3in
elevtid ved Møllegårdskolen den 31.mai
1988.
Løn- og personalekontoret anmoder her
ved om en udtalelse, hvorvidt der er
truffet aftale med “
om en midlertidig assistentansættelse,
evt. med det formål, at tilbyde DK I.
Løn- og personalekontoret d. 28/1-87:
Skoledir. Bjørn GOdt-Hansen oplyser, at
ler ikke er lovet pgl. midlertidig an
sættelse efter udstået elevtid.
^lan har tidligere beholdt udlærlingene
st år, hvorunder de kunne få tilbudt
DK I, samt opnå en anciennitet der er
tilstrækkelig i forhold til A-kassen.
(3 mdr.s ansættelse for at kunne komme
i betragtning vedr. A-kassen).
Kommunaldir. den 2/2-88:
sr den sidste elev, der
sr ansat i kommunen.
Det er korrekt, at der ikke er givet til
sagn om forlænget ansættelse.
Jfr. ØKU beslutning pr. juni 1983 til-byies elever efterfølgende gennemgang af
DK I.
Den endelige afgørelse afhænger således
Jr. n r . :.
af, om beslutningen fra 1983 stadig er
B e s v a re t.
jældende under iagttagelse af den ruvæ
rende økonomiske situation.
Smu'in t i l ‘-____

23.

Skolesekretær Elvi Thrane, Møllegårdskoler
ansøger den 18/1-88 om oprykning til over
assistent.
Som begrundelse for ansøgningen anfører
E.T., at hun pr. 1. april 1988 opfylder
samtlige stillede krav i.h.t. den gælden
de overenskomst § 2 stk. 5 vedr. deltids
ansatte .
Encienniteten er anført i ansøgningen,
herunder Dansk Kommunalkursus I og II.
Skoleinspektør Stig Munch Andersen den
27. jan. 1988 :______________________________
Det anbefales, at Elvi Thrane oprykkes
til overass., idet hun har den fornødne
uddannelse og anciennitet. Hun varetager
egentlig sagsbehandling og er koordinator
for skolens kontormæssige opgaver.
Løn- og personalekontoret har-den 28/1
bekræftet modtagelsen skriftligt.
Afdelingen og kommunaldirektøren bekræf
ter, at Elvi Thrane opfylder alle betingel
ser for oprykning til overasssistent.
Jr. n r .:

---------------- - -—-—------ ~

besvaret.

— — ——

Sacjen t il: ------- —— — —■------------

Sec.

Vedr. Michael Petersens afslag på orlov.
Personalegruppen ved Vester Mose fremsen
der den 27. jan. 1988 skrivelse med oplys
ning om, at den ansøgte orlov kan indpas
ses i den daglige drift, samt at ansø'gere:
agter at opsige sin stilling, hvis han
modtager afslag på sin ansøgning om orlov
Økonomiudvalget anmodes om på denne bag
grund - meget hurtigt - om at overveje sa
gen endnu en gang.
ir. n r . : ------------------------------ - —
B esvaret: —

...

...

S *ge n t i l : _________________

Oag og

år.
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25.
---

Jr.nr.

Formandens
initialer:

10-3-2-1988

Vedr. udvalgsbespisninger, -julefrokoster
og personalegoder m.v.

O u t

Kommunaldir. d. 2/2-88:
7^

Stigende udgifter, forringede økonomiske
vilkår samt ønske om ensartethed bevir
ker, at økonomiudvalget tager en princi
piel drøftelse om evt. udarbejdelse af
et regelsæt for bespisning i forbindelse
med udvalgsmøder m.v. - herunder perso
nalets deltagelse.
Retningslinier for repræsentative udgif
ter kan ikke laves, hverken udtømmende
eller milimeterretfærdigt, men der er
behov for en overordnet tilkendegivelse
for:
a) Beføjelser/kompetence
politisk/administrativt med
nedre grænser,
• b) Evt. rammebeløb,
c) Forpligtende repræsentation
almindelig daglig
do
d ) m.v.
Beføjelser til at forbruge på området
ligger traditionelt hos borgmesteren,
økonomiudvalget og de stående udvalg,
samt kommunaldirektøren - altsammen under
kommunalbestyrelsen.
Den eksisterende, uskrevne ordning har
hidtil fungeret uden anledning til be
mærkninger .
Nævn og kommissioner m.v. under stående
udvalg har deres eget budget for omh.
udgifter.
,
..
_ _ _
Besvaret:----S*gen tilt__
j» . n r . : „

/U ,

Jr.nr.'10-3-2-1988

■IWsynmt;.

Vedr. borgmester Karl Johansens afgang
ved udgangen af april måned 1988.
I samråd med Karl Johansen foreslås det,
at borgmesterens afgang markeres med en
reception i Kignæshallen TORSDAG den 28.
APRIL 1988.

tili_

s _

Det er hans ønske, at man samme dag kan
markere hans 30-års jubilæum som hhv. sog
nerådsformand og borgmester.

f(7s/pLf,
/

Kommunaldir. d. 2/2-88:
Det indstilles, at økonomiudvalget fast
lægger en ramme for aktiviteterne (incl.
afskedsgave) og at det overlades til by
rådssekretariatet at udarbejde et forslag
program for dagens gennemførelse.

,

27.
---

Jr.nr.

19-10-13-1988
$/5*
Vedr. KOMBY-skydning 1988.
KOMBY (kommandantskabet/byrådet) gevær
match har 15-års jubilæum i år.
For at kunne tilrettelægge dagen, er der
behov for valg af dato, samt en drøftelse
af, hvorvidt 15-års dagen bør markeres.
Jr. n r .: ______________________________

Besvaret:. _

28

.

Segen til i____

S £ a<
Vedr, ansøgning om tilskud fra fore
ninger og organisationer.
1. Det grundtvigske soldaterarbejde.
(9.2.87 afslag)
Jr. n r . : ________________
Besvaret:
Segen t il:

. .

MØDET SLUT KL

Poul Madsen,
fg. borgmester

/rn/z/

é'/éy'.

