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BOLIGKVOTE FOR STØTTET BYGGERI 1993-1996

Økonomi s
Sagsfremstilling:
I forbindelse med ansøgning om kvote til støttet byggeri for
perioden 1992-95 søgte byrådet om følgende for perioden 1993-95:

Ungdomsboliger
Andelsboliger
Almennyttigt byggeri

1993

1994

1995

0
32
0

8
42
56

0
24
0

Boliaministeriets vejledende udmeldina for perioden var følgende:

Ungdomsboliger
Andelsboliger
Almennyttigt byggeri

1993

1994

1995

0
0
24

0
0
2

0
0
3

I april 1992 godkendte byrådet opførelse af 24 almennyttige boliger i
Dalby i 1993 samt at antallet af ungdomsboliger skulle forhandles.
Ansøgning om kvote for støttet byggeri for perioden 1993 - 1996 skal
indberettes til Boligministeriet senest 31.12.92.
I og med, at byrådet har taget stilling til opførelse af almennyttigt
byggeri i Dalby i 1993, i overenstemmelse med Boligministeriets vej
ledende udmelding, skal økonomiudvalg og byråd tage stilling til ny
kvoteindberetning for perioden 1993-1996:
1993
Ungdomsboliger
Andelsboliger (2.)
Almennytteigt byggeri (3.)

1994

12 (1 .) 7
32
42
24
56

1995

1996

7
24
7

7
7
7

1. I forbindelse med opførelse af almennyttigt byggeri i Dalby er der
yderligere ansøgt om opførelse af 12 ungdomsboliger.
2. Antallet af andelsboliger er i overensstemmelse med byrådets
ansøgning for 1992. Der foreligger stadig ansøgning om opførelse af
9 andelsboliger på Esromarken.
3. Ansøgning om 56 almennyttige boliger i 1994 er i overensstemmelse
med byrådets ansøgning fra 1992.
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INDSTILLING:
Til drøftelse.
BESLUTNING:
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ANSØGNING OM ALDERSBETINGET FØRTIDSPENSION

Økonomi:
Sagsfremstillingi
Med henvisning til aftalen mellem Danmarks Lærerforening, Kreds 33b
og Jægerspris kommune, om at skabe muligheder for større naturlig
afgang for alle tjenestemandsansatte folkeskole- lærere ansat ved
Jægerspris kommune, ansøger
_
n herved om
at kunne fratræde på disse betingelser pr. 28. februar 1993.
begrunder sin ansøgning som følger: Pgl. har en
håndværkeruddannelse bag sig og er først startet i folkeskolen i
1958 - på Solbakkeskolen i 1976, og har således endnu ikke endnu
opnået 37 års pensionsalder, der berettiger til pension uden
reduktion. Det vil derfor være værdifuldt for ham at få tillagt
ekstraordinær pensionsalder efter aftalens bestemmelser.
KU har behandlet sagen den 01/01/92. nr. 378.
Der udarbejdes en handlingsplan, der forelægges økonomiudvalg og
byråd.
Fællesforvaltningen den 30.11.92,
Forvaltningen har udarbejdet handlingsplan. Notat vedlægges til
økonomiudvalgets medlemmer.
ØK har behandlet sagen den 07.12.92. nr. 389.
ØK anbefaler.
1. At

i fratræder som ansøgt.

2. Handlingsplanen af 30/11 1992 til byrådets godkendelse med den
ændring, at der skal udpeges en souschef pr. 1.4.1993.
Souschefen anbefales udpeget inden 15/1-1993 med virkning fra
1.4.1993 således at vedkommende kan konstitueres i stillingen
som skoleinspektør fra 15/1 1993 til ny leder ansættes.
Fællesforvaltningen den 11.12.1992.
I handlingsplanen af 30.11.92 fremgår det, at forvaltningen vil
fremkomme med en indstilling om, hvem man vil indstille som kon
stituerede skoleinspektør ved Solbakkeskolen i perioden 15.1.93
til en ny inspektør tiltræder stillingen.
På baggrund af økonomiudvalgets anbefaling af 7.12.92 om, at sous
chefen udpeges inden 15.1.93 med virkning fra 1.4.1993, således
at denne person kan konstitueres i stillingen som skoleinspektør
fra 15.1.93 , har forvaltningen aftalt med skolebestyrelsesformand
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Erik Sejersten Jensen og skoleinspektør Jørgen Larsen, at man den
11.12.92 foretog et internt opslag på Solbakkeskolen om ansøgere til
stillingen som souschef.
Ansøgningsfristen blev aftalt til tirsdag den 15.12.92.
Denne meget korte ansøgningsfrist på kun nogle dage er aftalt på
den betingelse, at samtlige lærer på Solbakkeskolen er enige i, at
ansøgningsfristen gøres så kort .
Begrundelsen for denne korte ansøgningsfrist er hensynet til Sol
bakkeskolen, idet man ønsker besluttet , hvem der skal ansættes som
souschef og konstituerede skoleinspektør.
ophører medio januar 1993, og det vil derfor være uheldigt,
såfremt beslutningen om souschef/ konstituering først kan finde sted
på byrådets møde den 19.1.1993.
Det kan oplyses,at Danmarks Lærerforening , kreds 33, har erklæret
sig indforstået med den korte ansøgningsfrist under den forud sætning, at samtlige på Solbakkeskolen er enige.
Såfremt enighed opnåes på Solbakkeskolen , vil økonomiudvalget til
sit møde den 15.12.92 få skolebestyrelsens samt
indstilling om, hvem man ønsker at udpege som
souscner pr. ±/4-93.
BESLUTNING:

$ At
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