JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det-meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgs
møde
Mand, d. 7. december 1987, kl.13.00
på Jægerspris rådhus, udvalgslokalk II, med følgende
D A G S O R D E N :

1.

<>£k.

journ.nr. 1 0 - 1
Vedr. lovbekendtgørelse nr. 337 af 21.
maj 1987 om frikommuner.
Indenrigsministeriet den 17/11-87:
Som et led i den fortsatte udvidelse af
frikommuneforsøgene fik Folketinget i nov.
måned d.å. forelagt et forslag til lov om
ændring af frikommuneloven.
I denne forbindelse er Indenrigsministeri
et interesseret i at kunne give Folketin
gets Kommunaludvalg et billede af, i hvil; ket omfang de primærkommuner, der ikke er
frikommuner, er interesseret i at opnå sta
tus som frikommune.
Såfremt Jægerspris kommune er interesseret
i at deltage i frikommuneforsøgene, bedes
Indenrigsministeriet underrettet derom in
den udgangen af december 1987.

2.
Jr.nr. 13-1-6-1387
_1^/JL2-87.
Giro.
...... . ....... .
kr. £.5 mill
Check. . .... ...... ........... 11
3.4
ttnfordring og tidsindskud. .... /___34^8___
kr. 46.7 mill
Ubl. beholdn. (kursværdi ult 88) /____1 «_7___
kr, 48.4 mill
Heraf v e d rø re r:
K i o a k f o r s y n i n g s a n d e l ......... ..
kr.
V andforsyningens a n d e l .
......... "

Renovat ionsordningens andel. . . "

4£. 8 mill

3.V
1.3

&
journ. nr. 27-2
Vedr. KOMMUNEPLANEN.
Den første kommuneplan for Jægerspris
kommune forelå i 1981 efter byrådets ved
tagelse den 15. d e c . samme år.
Kommuneplanen er senere udvidet med 3
tillæg:
TILLÆG I vedr. et fritidsområde ved Kig
næs Mole, vedtaget den 21/12-82'
TILLÆG II, der hviler på byrådets beslut
ning fra 1985 om, at daværende
ændringer ikke var så omfatten
de, at der var behov for en re
vision af kommuneplanen.
Tillæg II, der er vedtaget den
21. maj 1985, indeholder følgen. de punkter:
-

boligbyggeri
centerareal ved Møllevej
offentlig service
stier
vejforhold omkring Gerlev
naturgasledning
offentligt område i Kulhuse
landsbyerne
sommerhusområde i Neder Draaby. '

TILLÆG III om vindmøllepark ved Kyndbyvær
ket, vedtaget den 2 1 . oktober 86
Ifølge kommuneplanloven skal byrådet in
den for de to første år af en valgperiode
gennemgå kommuneplanen og afgøre, hvor
vidt der er behov for en revision af kom
muneplanen .
Planlægningsudvalget var indkaldt den 5.
nov. 1986, hvor man bl.a. besluttede at
entrere med byplanlægger Sven Allan Jen
sen. Byplanlæggerne skulle rådgive i vur
dering af behovet for en egentlig revisi
on af kommuneplanen fra 1981.
På baggrund af det foreliggende sagsmate
riale til kommuneplanen og efter samråd
med forvaltningscheferne udarbejdede by
planlæggerne en planredegørelse som igang
sætter for det videre planlægningsarbejde
Byrådsseminar er afholdt onsdag den 14.
oktober 1987 i Lynæs med deltagelse af
Jægerspris byråd, forvaltningscheferne og
byplanlæggerne m.fl.
Planredegørelsen og en ny befolkningsprog
nose dannede basis for seminaret, hvor
man vurderede, at de forestående ændrin- ger til kommuneplanen er så omfattende,
fortsT

f.or.taat....
at der bør gennemføres en revision af
planen.
På forslag fra byplanlæggerne vedtog semi
naret at afgive følgende indstilling til
byrådet:
- der udarbejdes et kommuneplanforslag,
- det reviderede kommuneplanforslag offen
liggøres og der udsendes en folder/minidebatoplæg eller lignende,
- offentlig debat min. 16 uger,
- der arrangeres borgermøder og studie
kredse m.v.
Det samlede kommuneplanforslag vil kunne
foreligge i det tidlige forår 1988 med
henblik på en forventet vedtagelse i for
året 1989 .

S /? A %

4.

journ.nr. 14-21-2

Vedr, erhvervsområdet i Over Draaby .
Pr. ejen 2o. januar 1987 godkendte byrådet
en rrt pris på kr. 1 1 0 ,- for ovennævnte areal.
Forudsætning for beregning var et nettoareal, der blev beregnet således:

2

Samlet areal

66.253 m

Herfra anslået veje
og friarealer

10.253

Nettoareal

56.000 m 2

-

Ved gennemgang af lokalplanen fremgår det*/
at der ved udstykning af de enkelte par
celler skal indgå et "beplantningsbælte".
Beplantningsbælterne kan ikke anvendes af
den enkelte køber, hvor der rejses spørgs
mål om, hvorvidt disse arealer skal beta
les med a)\ fuld
£ n j pris
b) reduceret pris
c) indgå vederlagsfrit i
handelen?
En revideret opgørelse viser følgende ud
gifter :
Udlæg til jord, byggemodning
med renter indtil 31/12-85

4,7 m i o .

Anslået udgift til landinspek
tør m.v.

o,3
5,o mio.

Nuværende nettosalg:
Kr. Westergaard
Bassin
Leo Nielsen
k r . 1 1 0 ,-

X

2.147 m 2
2.131 7.000 11.278 m 2

1 , 2 mio.

Rest udlæg

3,8 mio.

Restareal excl. bepl.bælter
36.395 nt a' kr. 110,-

4,o mio.

Overskud

0,2 mio.

Hvis prisen for beplantningsbælterne ind
kalkuleres, stiger overskudet.

-

f it .

J .n r .64-7
Snerydning/glatførebekæmpelse 1987/88.
Ved sæsonens begyndelse den l.nov.1987
er årsbudgetterne for 1987 overskredet
med følgende beløb:
Vintervedligeholdelse

(drift)

k r . 43.971

Snerydning

11

Ialt overskridelse

kr.126.066

82.09 5

Mogens Jensen og JMJ stiller forslag om
kraftig reducering af serviceydelserne
i den kommende vinter til nedbringelse af
underskudet.
Forslaget er udarbejdet med skyldigt hen
syn til Politivedtægtens regler derom i
kapitel 1 0 , samt lov om vintervedligehol
delse og renholdelse af veje jfr. lovbe
kendtgørelse nr. 96 af 5.marts 1979 m.v.
løvrigt vil Mogens Jensen være til stede
ved mødet for nærmere drøftelse af sagens
indhold og konsekvenser.
TEKNISK UDVALG, 25.11.1987: Tidligere r e - '
gulativ er fra 1970.
Nyt regulativ udarbejdes for vintervedlige
holdelse til forelæggelse for Økonomiud
valget og Byrådet i decembermødet og med
følgende skitserede indhold:
Kyndby og Tørslevvej ryddes døgnet rundt
Tørslevvej fra kommunegrænsen til hoved
landevejen. Øvrige veje og stier ryddes
som foreslået af forvaltningen.
Fremsendes til Økonomiudvalget med ind
stilling om at vintervedligeholdelsen æn
dres i overensstemmelse med det af for
valtningen udarbejdet oplæg.

J.nr.

6 9-20

Teknisk udvalg
På udvalgets møde den 6 .aug. d.å. ytrede
udvalgets; medlemmer ønske om, at måtte
blive udstyret med en nøgle til Rådhuset
Formanden fandt dette ønske så relevant,
at dette skulle optages på nærværende
dagsorden.
26.8.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til øK-udvalget
til videre foranstaltning.

Økonomiudvalget den 31/8-87:
Sagen undersøges med henblik på en løs
ning .

Sekretariatet den 1. oktober 1987.
Løsningsforslag:
Skab med 6 sektioner opstilles i udv.værelse II/ 1 sektion til hvert stående
udvalg, Byrådsmedlemmerne får udleveret
nøgle til kantinedør, og til de rele
vante sektioner.
Tilbud er indhentet på skab
Kr. 11.462,00
incl. en udskiftning af cylinder i
yderdør ved kantine.
Økonomiudvalget den 12/10-87:
Ordningen bør etableres med en tidsmæs
sig kontrolordning.
Komm.dir. d. 1/12-87:
Tidskontrol etableret ved sammenkobling
if låsemekanismen og FLEXSYSTEM anses for
kompliceret og for kostbart.
tidskontrol kan derfor etableres ved gen
sidig tillid således, at personer manuelt
skriver det tidsinterval, der har været på
rådhuset.

7P*.

journ.nr. 69-20

Materielgården - anskaffelse af mobiltelefon:
I forbindelse med vintertjenesten samt øvrige op
gaver søges anskaffet mobiltelefon, idet det fo
reslås at anskaffe 1 stk bærbar enhed samt 3 stk
installationssæt til hhv. 2 stk pick-up1er og ti'
Kogens Jensens bil. Telefonen er indrettet så
ledes, at Frb. Amts vintercentral direkte kan ka
de den vagthavende , ligesom kaldesysternet i sin
flexibilitet kan anvendes overalt.
Der er indkaldt kalkulatoriske beregninger af ud
gifterne fra fa. S t o m o og KTAS-erhverv. Sidst
nævntes pris er ca. 36.000 kr ex. moms.
S t o m o kalkuleres således:
1
3
3
3

stk
stk
stk
stk

bærbar enhed
installationer a 1.535#homopkald a 735#håndfri betjening a 1.060

kr. 21.780,4.605,2.205,3.180,-

Samlet anskaffelse ex. moms______ kr. 31.770.Håndfri betjening kan evt, spares, men fordelene
v. dette arrangement er væsentlige i f.ex. trak
torer.
Budgetmæssigt anmodes økonomiforvaltningen om
bistand ved en mulig r.mkoatering, idet det dog
understreges^ at der skønsmæssigt er dækning for
nærværende anskaffelse.

Komm.dir. d. 2/12-87:
Indstilling fra teknisk udvalgs møde d.
3. d s . vil foreligger til ØK-mødet.

8.

journ.nr.

12-4

EDB-værktøj til administration, styring
og bearbejdning af registreringer af oplysninger omkring relevante virksomheder.
Fa. SMData A / S , Brøndby har udviklet et
miljøsystem, der kan registrere foruren
ende virksomheder og landbrug m . m . , op
stille tilsynsprogrammer inden for emner
ne spildevand, luftforurening, støj, af
fald herunder olie- og kemikalieaffald
samt anden foruening. Systemet giver mu
lighed for
Styring af tilsyn
Opfølgning af tidsfrister
Fremstilling af oversigter
Udarbejdelse af statistikker
Styring af administration
Sagsoversigter, til synsbemærkninger
eet. eet.
forts

fortsat..
Systemet er allerede indført i flere
amtskommuner og kommuner ligesom Hede
selskabet har indkøbt systemet. SMDData
A/S tilbyder systemet i november og de
cember 1987 til k r . 16.900 excl. moms i
en enbrugsversion mbd normalt kr. 50.000
excl. moms. Hvis dette system indkøbes
til Jægerspris kommune fordrer det yder
ligere 1 PC med tilhørende printer.
Ved indkøb af en PC-løsning vil et sam
let operationelt system koste f.eks.
SMD PC AT3
(30 megabyte)
NRl5 matrixprinter

kr. 26.850,kr. 13.210,-

RFV sys/miljøsystem
incl. landbrug
kr. 16.900,(besparelse kr. 33.100,-)
enkeltbrugerversion
Dataflex Runtimer med ud
viklingsværktøj
k r . 15.900,Wordstar/Mailmerge
tekstbehandling
Ialt
excl. moms.

k r , __6^900^g_
k r . 78.860,-

Systemet vil ikke alene kunne benyttes
til miljøopgaver men tillige som tekstbe
handlingsanlæg for kontorfunktionen,
e v t . brandtilsyn m.v.
Det kan ikke anbefales at indkøbe en
partner idet denne ikke er IMB-kompatibel
og man derfor kan ødelægge muligheden for
fremtidig at kunne investere i øvrigt
standard programmel.
Det er ikke nødvendig for miljøforvalt
ningen at være koblet op imod rådhusets
øvrige centrale system.
Da der kun er optaget kr. 3.490,00 på
budgettet for 1988 til EBD i teknisk for
valtning ansøges herved om en tillægsbe
villing på kr. 90.000 ecxl. moms til
implementering af det nævnte miljøsystem,
servicering herunder kildekoder m.v. del
tagelse i brugergrupper til løbende for
bedring og^ ojidagering af systemet.
Hvis systemet'i 1987 kan finaniseringen
ske i 1988.
For så vidt som firmaet SMDData A/S får
en tilkendegivelse fra kommunen inden ud
gangen af 1987. at man ved anskaffelse af
et miljøsystem vil anskaffe SMDData sy
stemet, vil den nedsatte pris kunne være
gældende til udgangen af februar 1988.
Komm.dir. d. 2/12-87:
Indstilling fra teknisk udvalgs møde d.
3. ds. vil foreligge til ØK-mødet.

A
journ.n r . 13-22
Forslag til betalingsvedtægt for Jægerspris kommunes kloakforsyning.
Idag betaler alle skatteborgere i Jægers
pris kommune udgifterne ved drift af
kloakforsyningen (ca. 1,5 mil kroer). Det S /V.
betyder at tilsluttede virksomheder samt
fritidshuse helt slipper for at at betale S ø
og omvendt at skatteborgere i kommunen,
der ikke selv er tilsluttet kloakforsy
ningen er med til at betale driftsudgif
terne samtidig med;at de må betale for
egen spildevandsbortskaffelse.
I takt med udbygningen af kloaknettet i
den sydlige del af kommunen synes det ri
meligt at gøre ordningen mere retfærdig
og søge at bringe den Uoverensstemmelse
med "forureneren betaler"-princippet ved
at indføre en miljøafgift (=vandafledningsafgif t ).
Betalingsvedtægten er udarbejdet med følg
ende hovedprincipper:
Der betales engangsafgift for tilslut
ningsmulighed til det offentlige spilde
vandsanlæg suppleret af løbende anlægsog driftsudgifter .
For virksomheder med afledning af særlig
forurenet spildevand kan opkræves forhøj
et tilslutningsbidrag.
De løbende anlægsbidrag og tilslutningsbi
drag finansierer de anlægsarbejder,der er
opført i kloakforsyningens anlægsregnskab
Driftsbidrag dækker de udgifter,der opfør
es på driftsregnskabet.
Afledningen af spildevand opdeles i 2 ka
tegorier :
- Boligbidrag (helårsbolig - fritidshuse)
- Erhvervsbidrag (industri, skole, hotel
ler, kontorer og byggeri i øvrigt).
For afledning af: særlig forurenet spilde
vand skal dér til dækning af driftsudgif
ter betales særbidrag.
Bidragene fastsættes af kommunen, for det
kommende år i forbindelse med den årlige
budgetlægning.
Ved udarbejdelsen af den nye vedtægt er
i øvrigt anvendt miljøstyrelsens standard
vedtægt for kommunale betalingsordninger,
idet vedtægten dog er tilpasset de eksi
sterende bestemmelser i Jægerspris kommun
vedr. beregning af tilslutningsbidragene,
således at de kloakoplande,der er omfat
tet af den eksisterende spildevandsplan
samt igangværende projekter ikke stilles
ringere end hidtil tilsluttede ejendomme.
vend

Ir " ?
0?S '

Dag og år:

Mand, d. 7/12-87

foVtsat....
Af praktiske årsager er vandafledningsafgiften for 1988 beregnet ligeligt uden
hensyn til vandforbrug og forureningsfakmed udgangspunkt i de budgetterede drifts
udgifter for 1988 samt en udskrift fra
BBR-registret vedr. tilsluttede ejendom
me. Denne afgift svarer til kr. 4,20 pr.
m*
3. Det løbende anlægsbidrag er ansat til
kr. 0 .
Det bemærkes at tilslutningsbidrag vedr.
veje ikke er indeholdt direkte i vedtæg
ten idet vejene forudsættes at indgå som
en naturlig del af bolig og erhvervsbi
dragene. Endvidere betales der ikke drift
bidrag for veje idet vejvandets mændge er
vanskeligt at måle og ofte afledes direk
te til recipient.
Det forudsættes at vedtægten og dermed be
regningsgrundlaget revideres ved udarbej
delsen af en ny spildevandsplan.
Der vil efterfølgende blive udarbejdet
regulativ for tømning af septictanke og
1 ignende.
Komm.dir. d. 2/12-87:
Indstilling fra teknisk udvalgs møde d.
3. ds. vil foreligge til ØK-mødet.

(C)

Journ.nr.

63-3-1

Accept vedr, erstatning i forbindelse med
ledningsanlæg.
✓

TEKNISK UDVALG,

25.11.1987: Godkendes

Fremsendes til Økonomiudvalget med ind
stilling om godkendelse.

oiau nr.

1895
Formandens
initialer:
C

Cm

J .n r . 85-8-2
©
Skadedyrsbekæmpelse«
Ved besøg den 11.8.87 fra fa. Mortalin er vi ble
vet oplyst om, at man ikke længere må udlevere
gift for mosegrise til private ejere. Der skal
autorisation til udlægningen. Vi har nu modtageden nye gifttype, og Carl Kristian Hansen har
fået instruktion m.v. i brugen heraf.
Den 7.2.83 har ØK tiltrådt, at der ved udlægning
af muldvarpegift opkræves kr. 125 ,- pr besøg, og
afgiften er ikke senere blevet justeret for pris
stigninger. Prisen for udlægning af gift for næv:
te skadedyr bør justeres, og til orientering kaj
det oplyses, at Frss.sund Kommune har udlicitereopgaven til privat virksomhed, og Skibby Kommune
har "sparet'* bekæmpelsen bort af budgettet.
På indeværende års budget var afsat til bekæmpel
se af muldvarpe, rotter og øvrige skadedyr ialt
kr, 26423,- og heraf er der pr. 31/7-87 brugt
ialt kr. 13.682,-, Til resten af året kr. 12,741
disponibelt.
Der stilles endv. af sikkerhedsmæssige årsager
forslag om anskaffelse af aflåseligt giftskab ventileret - som bør anbringes ved kemikaliemod
tagestationen.

TEKNISK UDVALG, 26.8.87: Bekæmpelse af
muldvarpe ophøre pr. 1. oktober 1987.
Rottebekæmpelse fortsætter uændret.
‘ Aflåseligt giftskab indkøbes, hvis nød
vendigt og placeres, hvor det er mest
praktisk, hvilket overlades til formande:
for materialgården.
Genoptagelse af sag vedr, skadedyrsbe
kæmpelse .
Fra henholdsvis Fællesrådet for sommer
husgrundejerforeninger i Jægerspris Nord
og den tidligere formand for Hornsved
grundejerforening E. Jelstrup Jørgensen,
foreligger henholdsvis en henstilling san.
en klage over den af udvalget trufne be
slutning om ikke at bekæmpe muldvarpe
Kopi af de nævnte skrivelser vedlægges
dagsorden.
TEKNISK UDVALG? 25.11.1987: Udvaget fast
holder den tidligere trufne afgørelse at
muldvarpe ikke bekæmpes. Det er endvidere
besluttet at bekæmpelse af mosegrise til
lige må henvises til a u t . firma. Sagen
forelægges byrådet.
Fremsendes til Økonomiudvalet den 7. de
cember 1987 til efterretning.

'/ / .

4&-1

Oag og år:

Mand., d. 7/12-87

©

//£T/^

J.nr. 82-5

Genanvendelse af opbrudt asfalt.
Orientering om projekt vedrørende kortlæg
ning af de eksisterende forhold omkring
produktion, håndtering og genbrug af op
brudt asfalt samt en model for et fremtid
igt genanvendelsessystem for opbrudt as
falt herunder opsamling, indsamling,
transport, behandling og anvendelse.

Cowiconsult har i forbindelse med en kort
lægning behov for visse oplysninger fra
kommunen.
TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Til efterret
ning
Projekt vedr, en fælleskommunal model for
indsamling af asfalt til genbrug.
Frederiksborg amtskommune anmoder den 9.'
november 1987 Jægerspris kommune samt øv
rige kommuner i amtet om at tilkendegive
om man er interesseret i en nærmere drøf
telse af de foreliggende muligheder for
oparbejdning af genbrugsasfalt.
TEKNISK UDVALG, 25.11.1987: Amtet til
skrives at der er truffet principbeslut
ning for udarbejdelse af regulativ om gen
brug og opbrudt asfalt. Dines Jørgensen
og Co. anmodes om et oplæg.
Kommunen er således ikke interesseret i
en nærmere drøftelse af foreliggende mu
ligheder .
Fremsendes til Økonomiudvalget den 7.
december 1987 til efterretning.

J.nr. 82-1-1
AFAV A / S .
Orientering om:
a. bestyrelsesmøde den 6 . november 1987
b. Dyrkningsforsøg med AFAV-referenceko'mpost v/ Birger Lunde A/S
c. Notat vedr. Kyndby losseplads indgået
den 18. november 1987
d. Forespørgsel vedr. lånerammer.
e. Åbent brev vedr.

losseplads.

TEKNIKS UDVALG, 25.11.1987:
a. Til efterretning
b. Til efterretning
c. Til efterretning
forts

Blad nr.

18 9.6
Formandens
initialer:

fortsat

d. Forelægges Økonomiudvalget
e. Møde med formanden for Teknisk udvalg
+ Liselotte Raasø, onsdag, den 9. de
cember 1987, kl. 10.00
Fremsendes til Økonomiudvalget med indstil
ling om at der søges dispensation til låne
optagelse i forbindelse med anlæg af ny
losseplads i Kyndby for kr. 1.079.000,00
i henhold til opstilling fra AFAV A / S .

T £ /K .

J.nr.

27-2

Lossepiads/Kyndby.
Fa. Rambøll & Hannemann fremsender over
slag og tidsplan for losseplads ved Kynd
by .
Tidsplanen opererer med igangsættelses
tidspunkt
1.

november 1987

og en ibrugtagningsdato
1. august 1989
Heri er afsat 4 måneder til udarbejdelsen
af lokalplanforslag og med start herfor
1. november 1987.
TEKNISK UDVALG. 25.11.1987: Lokalplan ud
arbejdes først når Hovedstadsrådet har
vedtaget placeringen af lossepladsen.
Lokalplanen betales af AFAV A/S - kommune
plantillæg betales af kommunen.
Fremsendes til Økonomiudvalget den 7. de
cember 1987 til efterretning.

Dag og år.

M a n d ., d. 7/12-87
J .n r . 26-7-4
Boligfonden SD5,
I skr, af 13/7 1967 meddeler Boligstyrelsen, at ma:
vil være sindet, at give forhåndstilsagn af 19
private andelsboliger på matr. nr, 7 bg NederDråby by, Dråby sogn.
Tilsagnet vil tidligst kunne gives i oktober
kvartal 1987#
Økonomiudvalget den 10. august 1987.
Til efterretning.
Byrådssekretariatet,den 30/11.1987.
I skrivelse af 24/11-87, meddeler bo
ligstyrelsen, at der gives "forhånds
tilsagn om rentebidrag og reserva
tion på kvoten for andelsboligbyggeri.

J.nr. 26-7-4
Boligfonden SDS
I skr. af I3/7 1987 meddelei' Boligstyrelsen, at mar
vil være sindet, at give forhåndstilsagn af 17
private andelsboliger på matr. nr, 7 bg DedreBråby by Dråby sogn.
Tilsagnet vil tidligst kunne gives i juli kvartal
1987.
Økonomiudvalget den 10. august 1987.
Til efterretning
Byrådssekretariatet, den 30/11-1987.
I skrivelse ag 1/9-87, meddeler bolig
styrelsen, at der gives "forhåndstil
sagn om rentebidrag og reservation på
kvoten for andelsbolibyggeri.
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jour.nr. 52-3
Praktisk medhjælp i BH-klasse.
Forældrerådet i børnehaveklassen på
MØL fremsætter i skr. indgået d.11.11.
87 anmodning om qenansættelse af prak
tisk medhj .
in, på baggrund af
at hun er opsagt til fratræden pr. 0 1 .
12.87 på grund af for lavt elevtal.
Forældrene gør gældende, at børn i
børnehavekl.alderen kræver megen prak
tisk ig følelsesmæssig støtte.
Forældrene gør endv. opmærksom på, at
den "skæve" fordeling af elever - 1 1
drenge og 4 piger - vil kræve en ek
stra ressurser for at få begge køn til
at danne en homogen gruppe.
Skolenævnet udtaler, at selvom det er
forsvarligt, at kun 1 lærer arbejder i
BH-kl. vurderes forældrenes synspunk
ter om praktisk og følelsesmæss. støt
te at være rigtige, ligesom den skæve
kønsfordeling frygtes at være til
ulempe for pigerne.
Det oplyses, at erfaringen viser, at
mange lærerkræfter brugt i de første
skoleår giver en positiv målelig ef
fekt .
Nævnet anbefaler dispensation for
elevtalsgrænsen.
Skoleforvaltningen den 11.11.87
På baggr. af den usædvanlige ford. af
drenge og piger anbefales det at give
disp. fra elevtalsreglen, idet det må
skønnes, at pigernes i forvejen ikke
særligt gode muligheder for at gøre
sig gældende i klassen og i undervis
ningen med 1 voksen i klassen vil væ
re yderligere forringede.
Imødekommes forældrenes anmodning skal
der gives en till.bev. i 1987 på kr.
8.334.76
og i 1988 en till.bev. på
kr. 48.050,- . Excl. lønstigning i 8 8 .
Skolekommissionen, den 18.11.87.
9 stemte for at anbefale ansøgningen.
2 stemte imod at anb. ansøgn.
2 undlod.
Kulturelt Udvalg, d. 30.11.87.
Fremsendes
til byrådet med anbefaling
fra 3 medlemmer.
2 medlemmer kunne ikke anbefale ansøg
ningen.

jour.nr. 0525110106 PH.
opg.n. tilsynsass
Vedr, budget 1988 - dagplejen.
Dagplejekontoret har i skrivelse af
26. oktober d.å. til socialudvalget
gjort rede for de konsekvenser og pro
blemer, som den bortsparede tilsynsas
sistent vil afstedkomme (skrivelsen er
tilsendt de enkelte medlemmer i udval
get) .
I skrivelsen rejser dagplejekontoret
forskellige spørgsmål, som man ønsker
udvalget skal tage stilling til.
Hvis dagplejen skal ned på 23o børn,
hvordag skal det så ske ?

1 . skal det ske ved naturlig afgang ?
2 . skal man lade være med at placere
flere børn og lave en venteliste ?
3. skal de børn, hvis forældre venter
på at komme i arbejde,sættes på en
venteliste,og hvilken anciennitet skal
de have ?
Som et løsningsforslag på de ovenfor
nævnte spørgsmål foreslår dagplejen,
at den bortsparede pædagog fortsat er
vikar indtil det tidspunkt, hvor dag
plejen er nede på 23o børn.
Dagplejekontoret har i en efterfølgen
de skrivelse af lo.11.87 udtalt, at
hvis kommunen ikke har mulighed for at
give en tillægsbevilling på den ønske
de vikar, foreslås det, at vikarlønnen
i eks. 3 mdr. financieres over inven
tarkontoen.
Begrundelsen for at afholde lønnen ad
inventarkontoen er, at det kun kan
lade sig gøre , såfremt skraldestati
verne til dagplejerne udleveres med 2 o
ad gangen over et par måneders mellem
rum, og derved spare nogle månders re
novationsafgift. Endvidere er inven
tarkontoen budgetteret udfra 25o-28o
børn, hvorfor der vil være penge til
overs, når børnetallet er nede på 23o.
forts....

S tø r

fortsat
24.11.87,

Socialudvalget:

Anbefales at vikarløn i 3 mdr. i
perioden 1 .1 .til 1.4.1988 financieres
over inventarkontoen.
Såfremt børnetallet ikke er nedbragt
til 230 pr. 1.4.1988 tages sagen op
til fornyet drøftelse.

J>oc~ .
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jour.nr.
opg.n. nyinstitution

Vedr. rengøringstimer til ny institution.
På forvaltningens foranledning har
Kvindeligt Arbejderforbund foretaget
en opmåling af den nye institution i
Egeparken 6 .
Resultatet af denne opmåling viser, at
der skal anvendes 7 timer til daglig
rengøring (35 timer ugl.). Det er op
lyst, at de mange vinduer gør at der
skal pudses hver dag efter mange små
fingre.
SSF., den 12.11.87: Forvaltningen an
befaler de 35 timer ugl., idet der i
kommunen er praksis for at følge de
opmålinger Kvindeligt Arbejderforbund
udarbejder. Der er i budget 1988 af
sat l62.ooo kr. til rengøringsløn.

24.11.87: socialudvalget:
Anbefales, oversendes til
økonomiudvalget.

Sø c,
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jour.nr.
opg.n. korselfemhoj

Vedr, befordring til Femhøj.
På sidste møde blev udvalget oriente
ret om kørselssituationen. Udvalget
har med baggrund i orienteringen fore
løbig anmodet forvaltningen om at
fremkome med et forslag til løsning af
hjemkørslen af fritidsklubmedlemmerne.
Pædagogisk konsulent har efterfølgende
udtalt:
Det er ønskeligt, at der i vinterhalv
året gives mulighed for, at klubmed
lemmer der ikke har busskolekort kan
optages på ruten og køre med frem og
tilbage til klubben.
Dette kan eventuelt klares ved udsted
else af et klubuskort, som ikke dækker
skolekørsel.
Pædagogisk konsulent anbefaler at ud
valget tager stilling til flg.:
1. Hjemkørslen fra fritidsklubben ud
vides til at omfatte kørsel til Tør
sien og Over Dråby. I vinter halvåret
kan der optages medlemmer uden skole
buskort .
Tilbud på ovennævnte kørsel fra AKtaxi beløber sig til ca. 5o kr. dag
ligt eller en årlig udgift på lo.ooo
kr.
2. Alternativt kunne der tages kontakt
med HT med henblik på en drøftelse af
en omlægning af buslinien til Kyndbyværket og evt. aftale om et særligt
busrabatkort gældende på ugens 5 før
ste dage.
S S F ., den 2o.ll.87: Forvaltningen
anbefaler,at der foreløbig etableres
en kørselsaftale igennem AK- taxi. En
arbejdsgruppe (her på rådhuset) gen
nemgår de kommunale befordringsordnin
ger, og Femhøj fritids- og ungdomsklub
vil i denne forbindelse indgå i ar
bejdsgruppens rapport.
forts....

'y 'i

fortsat...

24.11,87: Socialudvalget:
Teknisk udvalg anmodes om at optage
forhandling med HT om omlægning af
buslinien.
Anbefales, at der ydes
tillægsbevilling til kørsel jfr. pkt.
1 for den resterende del af 1987 og
1988.
Med hensyn til 1987 undersøges det
først om skoleforvaltningen har sørget
for kørslen for 1987.

26.11.1987: pædagogisk konsulent.
Skoleforvaltningen har "kun"
lavet
aftale om kørsel fra Gerlev til
Sogneskolen med en bus kl. 8.00 om
morgenen.
Den aftale som Poul Madsen nævnte på
soc.udv.mødet den 24.11.er ovennævnte
aftale, som ikke har noget at gøre med
kørsel til Femhøj Fritidscenter.
Der er således behov for den ansøgte
tillægsbevilling på de lo.ooo kr.

i\->c
n u

jour.nr.
opg.n. foroldrerod

Vedr, budget 1988 - forældrerådet i
dagplejen.
I et brev af 6.11.87 til socialudval
get tager forældrerådet afstand fra de
nedskæringer, der er en konsekvens af
budget 1988.
Forældrerådet nævner videre i sit
brev, at man kraftigt må protestere
over for:

1 . at der udover en takstigning på 8 %
påføres forældrene en ekstra udgift
til bleer.
2 . at man spare en tilsynsass. således
at det pædagogiske indhold i dagplejen
snart udelukkende påhviler den enkelte
dagplejer.
Brevet vedlægges dagsorden.

SSF ., den 12.11.87: Forvaltningen skal
m.h.t. de problemer, der kan opstå ved
at forældrene skal medbringe bleer,
foreslå, at udgiften til bleer eksem
pelvis kunne ligges på daginstituti
onsbetalingen, og at kommunen på denne
måde fortsat stod for udbringning af
bleer til dagplejerne. En sådan takst
stigning skulle kun gælde for de o - 2
årige samtidig med, at betalingen for
bleer gøres afhængig af om det er en
32 timers plejer eller 43 1/4 timers
pleje.
Der er i budgettet forudsat 125 o-2
.årige børn, og en indregning af bleer
ne i taksten udviser flg.:
Takst
Takst
excl.
incl.
bleer______ bleer
månedlig
Dagplejeord. - børn
under skolealderen.
32 timers aftale
771 k r .
43 timers aftale l.o42 k r .
udover 43
1 .2 oo k r .

82o k r .
1 .lo 6 k r .
1.264 kr.

forts.. • •

fortsat...

24.11.87: Socialudvalget:
Anbefales, at man forsøger at finde
udgift til bleer indenfor budget 1988.
Såfremt dette ikke er muligt skal
taksten for 0 - 2 årige forhøjes som
beregnet.
Oversendes til økonomiudvalget til
godkendelse.
SSF., den 25.11.87: Forvaltningen har
undersøgt muligheden for at skaffe dæ
kning for de 9o.ooo kr. til bleer, som
ønskes afholdt indenfor budget 1988.
Beløbet kan financieres over kt.o. for
"tilbagettaling af for meget modtaget
friplads", såfremt øk.udvalget er ind
forstået med at ændre hidtidig konte
rings praksis.Tidligere er indtægten af hensyn til statsrefusionen - først
optaget på driften som indtægt, idet
øjeblik indbetalingen indgår på kom
munens girokonto. Ved at optage det
samlede beløb på driften (d.v.s. be
løbet er en indtægt i kommunekassen
med det samme , men opføres på status
som et tilgodehavende) med det samme
vil forvaltningen kunne anvise dækning
for bleudgiften.
løvrigt henledes opmærksomheden på, at
en udmelding af nye takster (incl.
bleer) ikke kan lade sig gøre, idet
reglerne kræver at forældrene senest
1 måned før regnskabsårets start skal
være underrettet om de nye takster
d.v.s. den 1.12.87).

n u

jour.n r .
•
opg.n. institution

Vedr, budget 1988 - daginstitutionsområdet.
Daginstitutionslederne har drøftet de
besparelser, der er foretaget for 1988
, og gør i skrivelse af 5.11.87 opmærk
-som på det uacceptable i at spare vi
kardækningen væk under uddannelse.
Det nævnes videre, at institutionerne
har stor udbytte af de lokale kurser,
som har været en succes. Disse interne
kurser.kan kun arrangeres, hvis hver
institution mindst sender 2 medarbej
der hver gang, men dette kan ikke lade
sig gøre uden vikardækning.
Institutionerne foreslår derfor, at
der åbnes mulighed for at kursuskonto
en både kan bruges til tjenesteydelser
og vikardækning, således at den enkel
te institution selv kan priotere efter
behov.
SSF.,den 12.11.87: Forvaltningen kan
anbefale, at institutionerne indenfor
uddannelsesbeløbet i 1988 frit kan
vælge, om de vil anvende beløbet til
vikardækning samt til betaling for
deltagelse i kurset.

24.11.87: socialudvalget:
Anbefales, oversendes til
økonomiudvalget.

&o£,
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jour.nr.0525140402 PH .
opg.n. vikarkragebakken

Ang. vikarkontoen - Kragebakken.
I skrivelse af 12.11.87 gør instituti
onen opmærksom på, at vikarkontoen er
overskredet med 7.ooo kr., og at der
for resten af året fortsat er behov
for vikardækning under sygdom.
Forklaringen på overskridelsen af vi
karkontoen skal bl.a. søges i en med
arbejders længerevarende sygdom i 1 2
uger samt alm. forekommende sygdom hen
over året. Inst. ønsker at få dækket
overskridelsen samt 5.ooo kr. til v i 
kardækning for resten af året. Beløbet
foreslås dækket via indtægten fra dag
pengefonden som udviser l2 .ooo kr.
SSF., den 18.11.87: Eftersom vikarkon
toen under uddannelse ikke er opbrugt,
anbefaler forvaltningen, at 8 . 0 0 0 kr.
på vikarkt. under uddannelse samt
4.ooo kr. fra kto. "dagpengefonden"
omplaceres til vikarkontoen under
sygdom.

24.11.87: socialudvalget:
Anbefales og oversendes til
økonomiudvalget.

SøC

jour.nr.0525170001 PH .
opg.n. klubbenvester
Vedr, fritids- og ungdomsklubben
Vester Mose.
Ved budgetkontrollen for 3. kvartal
blev socialudvalget gjort opmærksom
på, at der for klubben var et forbrug
på fastlønskontoen, som vil betyde en
overskridelse inden årets udgang.
Forvaltningen har foranlediget under
søgt, om personalenormeringen er i
overenstemmelse med lønbudgetteringen
og udvalgets beslutninger.
forts

fortsat...
Klubbens personalenormering blev i
marts 1986 drøftet, idet centret øn
skede flere timer. En gammel regel om,
at 3o timelønstimer først kunne udlø
ses ved 7o % og loo % indmeldte, blev
i denne forbindelse ophævet, således,
at klubbens normering herefter udgjor
de 18o timer ugl. For budget 1986 var
der afsat 174 timer d.v.s. en mernormering på 6 timer i forhold til bud
gettet .
For budget 1987 er der af en eller an
den uforklarlig årsag optaget 26 timer
for lidt i budgettet, hvilket har med
virket til klubbens alt for høje for
brug på lønkontoen. De 26 timer bety
der budgetmæssigt et beløb på ca. kr.
9o.ooo.

SSF.,den 17.11.87: Forvaltningen må
således konkludere, at klubben har an
vendt de personalenormeringer, som er
godkendt af socialudvalget, hvorfor
det foreløbig skal anbefales, at det
manglende beløb ved 4. budgetkontrol
så vidt muligt søges afholdt indenfor
den samlede bevillingsramme.

24.11.87:

socialudvalget:

Anbefales og oversendes til
økonomiudvalget.

js

26.
J.nr. 77
Vedr.

fritidsnævnets rådighedssum 1987.

Pr. den 1. nov. 1987 udgør rådighedssum
men ........................... k r . 150.000
Dette restbeløb ansøges frigivet til ne
denstående opgaver i 1987:
a ) Ombygning af kiosken i
Solbakkehallen

1

kr.

30.000

b) Opsætning af trådhegn
(boldfang ved Femhøj stadion/nye statsvej

kr.

30.000

c ) Forarbejder til yderligere
en tennisbane v/stadion

kr.

75.000

forts

Dag og år:

Mand. d. 7/12-1987

tJiaa nr.

1903
Formandens
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fortsat....
n

d) Gulvbelægning og materialer til el i sejlklubbens
klubhus i Kulhuse
Ialt .....................

kr.

M

15.000

ca. kr. 150.000

Kulturelt udvalg den 16/11-87:
Fremsendes til ØK og byrådet med anbefaling og følgende bemærkninger:
ad a: Der tages forbehold for skolens
godkendelse.

—

b: Det må undersøges, om hegnet skal
udvides i tilknytning til et restareal efter statsvejens etablering.
DEN 30.11.87:
Lærerrådet ved Solbakkeskolen meddeler i
skrivelse fra den 23. d s ., at man i prin
cippet kan godkende forslaget til ændring
i kiosken.
DEN 26.11.87:
Fritidsnævnet beslutter at omprioritere
således, at der etableres basketball baner
i Møllegårdhallen i 1987 og udvidelse med
en tennisbane udskydes til 1988.
Endvidere er der tilgået prisoverslag på
hegn ved Femhøj stadion.
Prisen udgør ca. k r . 46.000,DEN 02.12.87:
Rekapitulation for fritidsnævnets restrå
dighedssum for 1987.
a) Ombygning af kiosk i Solbakkehallen
kr.
b) Trådhegn ved Femhøj stadion c) Gulvbelægning og el i klub
hus på Kulhuse Havn
d) Basketballbane i M-hallen
efter tilbud fra VIRKLUND ca.

30.000
46.000
15.000
60.000

Ialt ........................ca.kr .151.000

Kulturelt udvalgs indstilling fra udvalgs
møde mandag den 14. d s . vil foreligge på
byrådsmødet tirsdag den 15. d s .

------------------------- ----------
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jour.nr.

i i

•

Vedr, nybesættelse af souschefstilling
i soc.forv.
I forbindelse med Bente Dall's udnæv
nelse til socialinsp. er souchefstillingen ledig og skal besættes.
I relation til gældende overenskomst
er der følgende muligheder:
1. Stillingen opslås og besættes med
en person som kan varetage funktio
nen som leder af bistandsafdelingen
(samme funktion som har været gæld
ende de seneste år)
2. Stillingen tildeles nuværende leder
af sikringsafdelingen enten
a. som midlertidig funktionstillæg
eller
b. som permanent opnormering.
Enhver af de valgte løsninger under
pkt. 2 kræver en forhandling med HK om
genoprettelse
af
fuldmægtigstilling
som leder af bistandsafdelingen.
Komm.dir. d. 5.10.87.
Da der i chefgruppen er ønske om en
organisatorisk snak med henblik på
evt strukturændringer indstilles
at ØKu godkender pkt. 2.a. og gen
optager problematikken evt. 1988.
Souschefen den 7/10-87.
Det indstilles,
2 b.

at ØKu godkender pkt.

Til belysning
af denne indstilling
vedlægges bilag. Det fremgår heraf, at
kommunaldirektørens
indstilling
kan
have de fordele, at man organisations
mæssigt er friere stillet.
Ulemperne
ved en midlertidig besættelse af sous
chefstillingen er beskrevet. Disse ulemper anses for større end den orga
nisationsmæssige fordel.
forts....

fortsat.. .

Økonomiudvalget den 12/10-87:
Stillingen besættes endeligt pr. 1. jan.
1988 og indtil da konstitueres Per Hun
niche .
Johnna Hermansen stemte for socialche
fens indstilling.

Komm.dir. d. 30.11.87.
Det indstilles at souschefstillingen
besættes med det forbehold, at stil
lingsindholdet evt. kan ændre karak
ter.

___
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jour.nr. CuC-'dj
opg.n. konstituering

•:

Vedr, konstituering af leder af bi
standsafdelingen.
K s t . souschef skal under hensyn til
den personale - og arbejdsmæssige si
tuation (og efter drøftelse med soci
alinspektør Bente Dall) indstille, at
Marianne Toft konstitueres som afd.leder (fuldmægtig) af bistandsafdelin
gen fra den 16.11.87 til den 31.12.87
eller til stillingen er besat.
Personalesituationen er aktuelt for
bistandsafd., at afdelingsleder stil
lingen er opslået ledig, en sagsbe
handler har opsagt sin stilling til
fratrædelse pr. 31.12.87 og sagsbe
handler
er fortsat sygmeldt
Marianne Toft har i en periode funge
ret som rådgiver for medarbejderne i
bistandsafd. (samtidig med sit job i
pension), men har formelt ikke haft
nogen kompetence eller ansvar.
Socialinspektør Bente Dall og kst.
souschef finder det klart påkrævet,
at Marianne Toft indtil stillingen
besættes er den gennemgående person i
bistandsafd. og anbefaler udfra dette
en konstituering.
17.11.87: Komm.dir. godkender konsti
tueringen og foreligger sagen for øko
nomiudvalget til efterretning.

fer.
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jour.n r .

Økopomisk forvaltning - konstituering.
I forbindelse med den ledige souschef
stilling skal det meddeles at der i
økonomisk forvaltning er foretaget
følgende konstitueringer pr. 1/12-87:
Fuldmægtig Grethe Mortensen - konsti
tueret som souschef
Overassistent Susanne Johansson - kon
stitueret som fuldmægtig (leder af ej endomsbeskatningen)
Endvidere er Jonna Rasmussen ansat som
vikar i ejendomsbeskatningen med 39
tim./ugent.
Indtil videre er ovennævnte gældende
frem til 1/4-1988 eller efterfølgende
til ny souschef tiltræder.
Komm.dir.

01.12.87:

Der søges godkendelse til opslag af 1edig stilling som souschef i økonomisk
forvaltning, når stillingsindhold er bed
re præciseret.

Q3
Prøvetid

jour.nr.

52-1

Lærer.

Lærer ansat på prøve
1
ansøger i skrivelse af 03.11.87 om
godkendelse af, at hans ansættelse som
timelærer/årsvikar indregnes i hans
prøvetj eneste.
Skoleinspektør Stig Munch Andersen an
befaler,
at ”
ansættes
som lærer.
Skoleforvaltningen, d. 10.11.87.
Ansøgningen anbefales.
Skolekommissionen, d. 18.11.87.
Indstilles til godkendelse.
Kulturelt Udvalg, d. 30.11.87.
Anbefales.

Blad nr.

I Dag og år

Mand., d. 7/12-1987
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jour.nr.

52-1

.1

S'ty .

Ansættelse i tjenestemandsstilling.
Lærer ansat på prøve
Solbakkeskolen,
ansøger i
skrivelse
af 30.10.87 om, at hendes
ansættelse som timelærer i perioden
fra 1.august 1985 til 31.juli 1987 må
træde i stedet for prøveperioden.
Skoleinspektør Jørgen Larsen anbefaler
det ansøgte.

Skoleforvaltningen den 03.11.87.
Med henvisning til undv.min.cirkl. af
08.08.78
anbefales det at imødekomme
3 ansøgning.
Skolekommissionen, d. 18.11.87.
Indstilles til godkendelse.
Kulturelt Udvalg, d. 30.11.87.
Anbefales.

(

32)

J . n r . 11-21

é

Normeret overass.

i skoleforvaltningen.
//

Assistent
: søger i skr.
fra den 19. aug. 1987 om opnormering til.,
overassistent med begrundelse i stillin
gens arbejdsmæssige indhold.
Komm.dir.

-A

V .

01.12.87:

Det ansøgte kan ikke for tiden anbefales,
idet der mangler en afklaring for sammen
lægning med fritidsundervisning og øvrige
kulturelle formål til en samlet skole- og
kulturforvaltning.
Dette søges afklaret i løbet af 1988.
I øvrigt mangler der en generel vurdering
af funktionsbestemte overassistentstillin
ger .
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j.nr. 69-20

Tekni.sk "forvaltning.
Bygningsinskonstruktør J. Melchior Jensen
fremsender skrivelsen af 20. april 1987 ,
fremsender, andragende om § 1, stk. 2 til
læg fra 1. april 1987 at regne.
/< ■

23.4.87:
Kommuneingeniøren anbefaler.
29*4.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg
med anbefaling f.s.v* angår et §l-stk,2 tillæg
og med begrundelse i de i ansøgningen fremførte
argumenter.

Økonomiudvalget den 11.5J987. Det anbefales at
der søges om § 1 stk. 2 tillæg på ca. 25.ooo pr. år
begrundet i fremtidige arbejdsopgaver.

BYrådet den 19. maj 1987:
Økonomiudvalgets indstilling fremsendes
til Landsforeningen med anbefaling.
LØN- OG PERSONALEKONTORET 10.6.87; Skr. om god
kendelse fremsendt til Kommunernes Landsforening
Løn- og personalekontoret 23.11.87.
Kommunernes Landsforening sender skrivelse af
10. juni 1987 retur til forhandling med organi
sationen. Forhandling søges med Teknisk Lands
forbund.

J / ./ ? < ?

Dag og år:

Mand

d . 7/12-1987
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jour.nr.

11-6/87

Vedr. adm. overenskomstpul ie kr.
38.000.
I forbindelse med overenskomstforhand
linger blev der foruden kommunepuljen
afsat et beløb på kr. 38.000 til
in
ternt brug ved ændring af normeringer
på fuldmægtig og eksp. niveau.
Beløbet dækker 2 normeringer fra overass. til fuldmægtig.
I denne forbindelse er der 3 ansøgnin
ger:
Pantefogeden: Ansøgning fremsat til
HK.
Skoleforv.

: Der er indgivet konkret
ansøgning.

Sygesikring : Ønske fremsat af for
valtningen.
Chefgruppens prioritering foreligger
til mødet.

m

jour.nr. 11-6/87

Fordeling af kommunepulje.
Som vedtaget af såvel ØKu som byråd er
der udsendt orientering til samtlige
medarbejdere.
Der er efterfølgende
fremkommet
forslag til andel i puljen.

95

Chefgruppen har på grundlag af anførte
begrundelser reduceret forslagene til
c a .35.
Endeligt
forslag om antal og beløbs
størrelse vil foreligge til mødet.
Efter ØKu behandling skal organisa
tionerne indkaldes til forhandling.

LP 020957

Vedr. beskæftigelseskonsulent
Ved kopi af skrivelse-fra KL til Danmarks Lærer
forening, modtaget 12X)8.87, oplyser KL, at man
derfra anser sagen om .rigtigheden af, at
g er ansat som beskæftigelseskonsulent
efter funktionærlovens bestemmelser, som helt al
mindeligt for tilsvarende stillinger i primærkom
munerne.
Beskæftigelseskonsulenter har ikke særskilt over
enskomst. Eventuelle forbedringer i forhold til
funktionærlovens minimumskrav skal besluttes ved
det enkelte ansættelseforhold.
Hvorvidt kommunen ønsker at sidestille beskæftige!
seskonsulenten med f.eks. kontorpersonalet, hvad
angår barselsregler, ses der ikke umiddelbart no
gen hindring for.
Vejledende udgiftberegning vedlagt.
KB

ffT~l
•—

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

3 pur .n r .

12-7

•

EDB Sikkerhedsansvarlige.
I forbindelse...med kommunaldirektør
Peter Sabroe og souschef Jan Nielsens
ansøgte afsked h.h.v. 31. oktober og
30. november 1987 samt Svend Korterups
ansættelse som kommunaldirektør d. 1 .
november 1987, vil der være at tage
stilling til følgende:
a. Øverste sikkerhedsansvarlige inden
for kommunen.
b. Daglig sikkerhedsansvarlig for
kommunen.
c. Stedfortræder, for b, under sygdom
og ferie, og daglig leder ved
forfald.
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jour.nr.66-6

Sek.

Følgende foreninger ansøger om
tilskud.
a) KFUK's sociale arbejde.
(12.6.84 kr. 0,00)

MØDET SLUT KL.

Karl Johansen,
borgmester.

