D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS møde den 3. november 1930 kl. 8,00.

U26.

Frederiksborg amts tilsynsråd fremsender
kopi af skrivelse af 8« oktober 1980 til
Helsingør byråd vedrørende udbetaling
af diæter ved byrådsmedlemmers deltagelse
i borgermøder.
Kopi vedlægges.

k27.

Bogholderiets oversigt af 10. oktober 1980
over benyttelseskontrol ved kommunens
terminalsystemer samt oversigt over med
delte autorisationer.
Kopi vedlægges.

128.

Teknisk udvalg indstiller, at der af
konto 02.32.31.3*051 diverse mindre vej
anlæg bevilges 3^1-981,25 k r . til L-bidrag.

U29*

Teknisk udvalg indstiller, at der i I98O
gives en tillægsbevilling på 500.000 kr.
til vinterforanstaltninger samt en tillægs
bevilling på merindtægt fra vejdirektoratet
som andel af vintervedligeholdelse kr.73-000.-

å30.

Værkudvalget ansøger i skrivelse af 22. ok
tober I 98O om bevilling til termografering
af kommunale ejendomme, der agtes gennemført
fra luften af fjernvarmens ledningsnet og
kommunale ejendomme.

U31.

Værkudvalget indstiller, at der til asfaltering
af værkernes tilkørselsvej og forplads fri
gives 70.000 k r . på konto 01.22.02.31.02.002.
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1*32.

Ansøgning fra Marienlystskolen om frigivel
se af 11.000 kr. i budget 1980 til brug
ved ombygning taf eksisterende toilet til
ha nd ic apt o i1 et.

H33-

Sag vedrørende frigivelse af 20.000 k r . i
budget 1980 til nedgravning af vandledning
ved Roklubben.

U 31+.

Sag vedrørende krav om depositum ior el
levering til "Bi-lidt” .

435*

Skatteandragender.

1*36.

Hovedsamarbejdsudvalget amnoder om til
ladelse til, at der lokalt afholdes et
kursus for 15 medarbejdere om "Betjening
af Borgere", jfr. vedlagte brochure.
Kopi af udvalgets anmodning af 16. oktober
19 o 0 vedlægges ligeledes.

1*37-

Stadsingeniøren fremsender ansøgning cm
tilskud til oprettelse og drift af
beklædningsindustriens b r a n ch eb eur if t ssundhedstjeneste. Teknisk udvalg har ud
talt, at det under henvisning til det op
rettede bedriftssundhedscenter Frederiksborg
Amt Vest, ikke findes fornødent at yde til
skud til centret.

1*38.

Stadsingeniøren fremsender med skrivelse
af 29. oktober 1980 diverse bilag ved
rørende sagen om jordforurening på
"Phønixgrunden".
Kopi af skrivelsen + bilag vedlægges.
Formanden for miljøudvalget og stads
ingeniøren er indbudt kl. 9*

‘*39•

Udvalget for faste ejendomme indstiller,
at ejendommen "Thorstedlund", matr. nr.
11a, Græse m. f1. - tilbudt kommunen for
7 mili. k r . kontant i henhold til lov om
tilbudspligt - ikke erhverves.

1*1*0.

Udvalget for faste ejendomme indstiller,
at arbejdet med nedbrydning af del af Jern
banegade 1*2 og Nygade h overdrages Midtsjælianas
Nedbrydning, St. Merløse, for 16.779,1*0 kr.
Der påregnes i forlængelse af nedbrydnings
arbejdet iværksat forskellige reguleringsar
bejder, og der indstilles bevilget ialt 30.000 k r .
af konto 00.22 .02.3 -051 .
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Ukl.

Udvalget for faste ejendomme fremsender
Sparekassen S D S's udkast af 3. oktober
1980 vedrørende forholdsregler ved F. I. K . '
eventuelle misligholdelse af kontrakten med
kommunen om leje af areal til klubhus.
Udkastet indstilles godkendt.

hk2.

Udvalget for faste ejendomme fremsender
sag vedrørende skade som følge af vandopstuvning på ejendommen matr. nr. 9ov,
Oppe Sundby, Mar'bækalle 32, tilhørende
Jørgen Christiansen og Maria Pedersen ind
stiller, at der ydes et kulaneenæssigt
beløb på 30.000 kr. til fuld og endelig
afgørelse på grund af den skete skade.
indstiller, åt der ikke ydes
erstatning.

^3-

Social- og sundhedsforvaltningen ansøger
om bevilling på 10.000 kr. til ombyg
ning af ekspeditionslokalet til indret
ning af arbejdsplads for yderligere en
sekretær, der tiltræder pr. 1. december/

1980.

<wt
c

Il1+U . Løn- og personale sager .
a.

Det sociale udvalg indstiller, at en
af de nuværende stillinger i dagpleje
formidlingen omnormeres til en sted
fortræderstilling fra 1. januar 198 I.
Kopi vedlægges

b.

Socialinspektøren indstiller, at fuld
mægtig
tjenestemands
ansættes pr. 1, november 1980 .

c.

Lærer
Mar ienlys tskolen,
har opsagt sin stilling pr. 31. decem
ber 198 O.

d.

Skolekommissionen indstiller, at
ansættes som lærer ved Marienlystskolen pr. 1. november 1980 .
Det indstilles samtidig, at der bevilges
den pågældende timenedsættelse mod løn
afkortning med 7 timer.

e.

Skolekommissionen indstiller, at der
bevilges lærer
, Åbjergskolen, timenedsættelse mod lønafkortning
med 1 time.

f.

Ansættelse af
pr. 1. novem
ber 1980 som skolesekretær ved Åbjergskcien.

g.

Fornyet behandling af H K-klubbens forslag
af 1 9 - august 1980 om oprykning af 12 assi
stenter til overassistenter.

h.

Det sociale udvalg indstiller, at dag
plejemødrene ansættes med garantiløn efter
overenskomsten fra 1 . januar 19 8 1 ,

i.

Det sociale udvalg indstiller, at
, for tiden vikar i dagplejefor
midlingen, ansættes som medarbejder til
ventelisteadministrationen med 30 ugent
lige timer - pr. 1. november 1980 .

j.

Kommunernes Landsforening meddeler i skri
velse af 29 . oktober 1980 , at lands
foreningen ikke kan godkende, at kommunen
indgår aftale med Vagt- og Sikkerheds
funktionærernes Landssammenslutning ved
rørende ansatte portnere, nattevagter,
opsyns- og museums betjente rn.v. ved
J. F. Williams en museet.
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