jour.nr.
takster88
Forslag til fastsættelse af forældre
betaling i daginstitutioner/ dagpleje
og klubber for regnskabsåret 1988,
Der henvises til vedlagte notat fra
socialforvaltningen af september 1987
om retsgrundlaget for betalingsfast
sættelse og om den specificerede be
regning af det kommunale tilskud til
nedbringelse af forældrebetalingen.
Der er i notatet taget udgangspunkt i
et takstforslag efter følgende prin
cipper:
- at lønudviklingen for 1987-88, som
ifølge KL skal indregnes med 5% i de
kommende budgetter
- en nedsættelse af det
skud med 2 0 0 . 0 0 0 kr.,
sparerunden,
fordelt
plads exkl. pladser i

kommunale til
som vedtaget i
ligeligt pr.
klubber

- en overtidsbetaling for benyttelse
af dagplejen udover 43 1/4 time pr.
uge, som vedtaget i sparerunden.
Mertaksten er baseret på en foræl
drebetaling på 35% af den budgette
rede lønsum til overtidsbetaling.
7.9.1987: Socialudvalgsmøde:
Det indstilles til økonomiudvalget, at
taksterne i daginstutionerne for 1988
fastsættes som foreslået af social- og
sundhedsforvaltningen i oplægget, dog
indstiller udvalget, at taksten i fri
tidsklubben fastsættes til loo kr.
mdl.
SSF.,den 9.9.87:Ovennævnte indstilling
medfører flg. takster:
Inst.type
Dagplejen
32 timers
43 timers
43 tm. og

Betaling
87
o - 6 år
aftaler
aftaler
derover

Betaling
88

71o
968
o

1 .o42
1 .2 oo

771

Kragebakken samt
ny institution
vugg.pladser
1 .194
bh.pladser
827
frhj.pladser —
659

1.28o
894
718

Forts....

Børnehaver
Heldagspladser
Halvdagspladser

827
414

894
447

Fritidshj em
Enhedstakst

659

718

67

loo

0

0

Klubber
Fritidsklubber
Ungdomsklubber

Ovennævnte takster medfører flg. kommunaletilskud til nedbringelse af for
ældrebetalingen:
Dagplejen 0 - 6
1. 0 6 0 .654
7-lo
78.1o7
Børnehaver
174.35o
Aldersint. Krageb.
346.712
Aldersint. i Jægersp. 274.131
Fritidshjemmene
213.836
2.147.79o
Støttepædagogudg.
35% af l.o36.77o
363.770
Søskendemoderation
Samlet komm.tilskud

464 .060
2.975.63o

En samlet økonomisk vurdering i for
hold til budgetforslag 1988 viser:
Forældrebetaling
budgetforslag 1988
ajourført beregning
merindtægt
Komm.tilskud
budgetforslag 1988
ajourført beregning
merudgift
Samlet merudgift

8 .o71.3oo
8 .8 6 0 .83o

789.53o
2 .I8 0 .31o
2.975.63o
795.32o

_____5.79o

Forklaringen på det øgede kommunale
tilskud skal søges i, at dagplejen er
udvidet med 2 o pladser samt,at den ny
aldersintgr.inst. netto har givet 37
nye pladser (heri er taget højde for
Slottets overflytning). Herudover har
overenskomsten betydet en voldsom ud
vikling på løn, og daginstitutionsom
rådet er således også budgetmæssigt
steget fra ca. 26,5 mill.kr. i 1987
til ca 32,o mill. kr. i 1988.
Socialforvaltningen kan således kon
kludere, at forældrebetalingsberegnin
gen viser balance i regnskabet, og at
socialudvalgets foreslåede besparelser
fuldt ud er indfriet.

jour.nr. 51-7
BUDGET 88.
Efter anmodning fra formanden ønskes
en drøftelse af budgettet for 1988,
idet der på budgetforslaget for 1988
på folkeskolens område er et merfor
brug i forhold til den afstukne ramme
på ca. 1,1 mio.kr.
Det kan oplyses, at der på elevtrans
porten for året 1987/88 er en bespa
relse i forhold til budgettet på
110.000,- kr.
Formanden ønsker følgende emner ind
draget :
- konsekvenserne af arbejdstidsforkor
telsen for folkeskolens vedkommende,
- sammenlægning af klasser på SOL,
- overflytning af 7. klassetrin fra
SOL til SOG,
- timetallet til skolebibliotekarer
og skolebibliotekernes åbningstid,
- 10.klassetrin, antal og placering.
Skoleforvaltningen den 04.09.87,
Forvaltningen vil forsøge at have nog
le oplysninger om ovenstående punkter
klar til mødet.
Kultrelt Udvalg, d.07.09.87.
Det indstilles
- at arbejdstidsforkortelsen
pr.
01.08.88 må ikke medføre nyansættel
ser.
Esther Mortensen kunne ikke gå ind
herfor.
-at skolekommissionen anmodes om at
udarbejde forslaget
til skoleplan,
hvorefter Solbakkeskolen kommer til at
omfatte 0.-6. kl.trin.
Esther Mortensen og Jens Chr. Børresen
kunne ikke gå ind herfor.
Jens Chr. Børresen indstiller, at år
gange med 23 elever eller derunder
skal sammenlægges. Øvrige medlemmer
kan ikke gå ind herfor.
Skoleforvaltningen, d. 09.09,87.
Arbejdstidsforkortelsen skønnes at gi
ve en besparelse på ca. 130.000,-kr.
Overflytning af 7.kl.trin fra SOL til
SOG medfører at behovet for et fysik
lokale på SOL ikke længere er til ste
de .
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jour.nr. 51-7

Besparelser budget 1988.
Partiet Venstre fremsætter i skrivelse
af l.sep. 1987 følgende forslag til
besparelser på folkeskoleområdet:
"I undervisningsministeriets Hvidbog
om folkeskolen, 1987, er opregnet be
sparelsesmuligheder, der uden at for
ringe det påædagogiske niveau, vil
medføre besparelser pr. elev på 1500
kr.
For Jægerspris svarer dette til 1.5
mill. på årsbasis.
Da Jægerspris som anført i hvidbogen
er blandt de kommuner, der har det hø
jeste forbrug pr. elev, anses bespa
relsen her, at kunne udgøre 3 mill. på
årsbasis, svarende til 1,5 mill. kr. i
1988.
Midlerne til opnåelse af denne bespa
relse er 1) Fastlæggelse forud for
hvert skoleår af klassetal på de en
kelte skoler, 2) Central indskrivning
til skolerne, 3) Omdannelse af hele
kommunen til et skoledistrikt, 4) En
tilstræbt klassekvotient på 20, 5) 0verbygningen samles på een skole og 6)
Sammenlægning af klasser med lav klas
sekvotient ."
Skoleforvaltningen den 2.sep.l987.
Fremsendes til drøftelse i KU, idet
det skal oplyses, at en besparelse opnået på den beskrevne måde efter
forvaltningens opfattelse af flere
forskellige årsager ikke kan nås
med virkning fra 1.august 1988.
Kulturelt Udvalg, d.07.09.87.
Ad.2. KU beslutter central indskriv
ning til BH-kl.
Esther Mortensen kunne ikke gå ind
herfor.
Ad.3. Det undersøges nærmere, hvilke
konsekvenser indførelsen af kommunen
som et skoledistrikt medfører.
Ad.5. Det anbefales overfor skolerne
(MØL & S0G), at der udarbejdes nogle
fællesplaner for
undervisningen på
10.kl.trin, m.h.p. at eleverne kan
vælge mellem flere forskellige tilbud.
Jens Chr. Børresen fastholder sit opr.
forslag.
Ad.6, Henvisning til pkt. 3.Budget 88.
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jour.nr. 13-1-78/88
S

Politiske ændringsforslag til budget
88 ____________________________________________

I skrivende stund er følgende
ændringsforslag indkommet:
Partiet Venstre fremsætter
ændringsforslag til besparelser på
ialt kr. 3 mill.
Forslaget dækker indgreb på
undervisningsområdet,
ejendomsområdet og
udlej ningsområdet.

S
jour.nr. 13-1-75/88
Budgetbehandl.1988 til 1991-2. beh.
Ved 1. beh. pr. 1.9.87 blev budgettet
godkendt med bemærkning om, at ØKU
ville fremkomme med besparelser så der
blev opnået driftsmæssig balance.
Efterfølgende er budgetforslag blevet
reguleret/justeret på følgende om
råder:

Skatteprovenu(19%)88..
"
tidl. år
Div. reguleringer/justeringer m.v. jfr..
vedlagte spec.......
Samlet regulering....

bedring i
1.000 kr.
3.000
4.417
5.341
12.758

Det herefter fremkomne budget se
således ud:
1.000 kr.
indtægt
udgift
Driftsvirksomhed.
00- byudvikling
9.071
10.512
01- Forsyning
2.203
2.226
02- Vejvæsen
5.375
6
03- Kultur/underv44.440
3.795
05- Socialvæs. 159.842
87.579
06- Adm.
19.782
255
104.373 *
240.713
Anlægsvirksomhed
32.603
0014.766
02
3.744
4.784
03343
051.034
0642.508
14.766 *
-

forts--.

forisat

Renter
720
Finansforskyd.
4.391
Afdrag
1.699
Skat,tilskud mv■ 8.824
Ialt
298.855
Forventet træk på
likvid beh. exl •
kloak........
Balance
298.855

2.574
- 454 *
*
*
160.713
281.972 *
16.883
298.355

Godkendelse af ovenstående medfører,
at evt. enhedstakster, ønsker m.v.
opført i bemærkningerne skal tilrettes
de nye budgetbeløb.

Driftsramme - NETTO
Den forventede ramme for 1988 opgjort
jfr. indenrigsministeriets vejledning
pr. 10.7.87 udgør
Budgetforslag jfr.
ovenfor..........
Overskridelse

1.000 kr.
136.192
136.340
148

Likviditetsmæssigt - fastepriser
mill. kr.
forventet beh.
ult. 87 jfr.
budget 87....
Afregning,slut
skat m.v....
Forbrug 1988
Overskud 1989
Overskud 1990
Overskud 1991
Overskud 1992

excl.
kloak

incl.
kloak

18.0

48.7

5.6
13.4
16.9
-3.5
11.0
7.5
13.6
21.1
14.4
35.5
13.3
48.8

5.6
43.1
26.5
16.6
6.5
23.1
9.7
32.8
14.4
47.2
13.3
60.5

Det likviditsmæssige resultat er nu
vendt til noget positivt, og bedres,
hvis der opnås besparelser på
anlægsbudgettet.
For at fastholde udviklingen bør
enhver form for tillægsbevilling i
1988 blive afvist medmindre det vedr.
lovbundne eller kloakeringsmæssige
forhold.
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jour.nr.

31-3/økf
S

Beskatningsprocent - personbeskatning
For 1988 er beskatningsgrundlaget
beregnet på grundlag af ca. 98% af
selvangivne indkomster for 1986.
Grundlaget udgør for 86 470.000.000
regulering frem til
1987 - 8.5%
509.000.000
regulering frem til
1988 - 8.5%
553.000.000
1
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5

% giver provenu
%
%
%
%
%

P

\

/9Z

5.530.000
96.800.000
99.540.000
102.300.000
105.000.000
107.800.000

Ibudgetforudsætningen er regnet med
19%.
I 1987 er procenten fastsat til 17,5%

8.

3

J.nr. 33-1,1988/Ejd.
EJENDQMSBESKATNINGSPROMILLER.
For 1988 er grundlaget vurderingen pr. 1. januar
1987.
Resultatet af denne vurdering/regulering blev at
parcelhuse og landbrug forblev uændret, mens
sommerhuse blev nedsat med 20?o i forhold til
86 vurderingen.
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GRUNDSKYLDSPROMILLEN.
I 1987 var grundskyldspromillen 14,0 og gav et
provenu på kr. 15,3 mio.
Med det nye beskatningsgrundlag, der udgør
977,9 mio. kan følgende opstilles:
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5

promille
promille
promille
promille
promille
promille
promille

vil
vil
vil
vil
vil
vil
vil

give
give
give
give
give
give
give

16,1
15,6
15,1
14,6
14,1
13,6
13,2

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

forts

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

o/(/ i

*// C/tK
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Dag og år:

fortsat....

Mand. 21. sept. 1987

DÆKNINGSAFGIFT af offentlige ejendomme - grundværd
På statsejendomme kan der opkræves med grund
skyldspromillen.
På øvrige ejendomme kan der opkræves halvdelen,
dog max. 10 promille.
Provenuet i 1987 var 623.600 kr.
Det nye grundlag udgør 45 mio. På grundlag heraf
kan følgende opstilles:
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5

+
+
+
+
+
+
+

8,25
8,00
7,75
7,50
7,25
7,00
6,75

promille
promille
promille
promille
promille
promille
promille

vil
vil
vil
vil
vil
vil
vil

give
give
give
give
give
give
give

734.000
712.000
689.000
667.000
645.000
623.000
600.000

DÆKNINGSAFGIFT af offentlige ejendomme forskelsværdi
Denne promille kan max. fastsættes til 5, herefter
5 promille af 31,4 mio.

157.000

(uændret fra 1987)
DÆKNINGSAFGIFT

af erhvervsejendomme

Denne promille kan max. fastsættes til 10,
herefter
10 promille af 121,4 mio.

1.214.000

(Provenu i 1987: 1,233 mio.)

9./
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Kirkeskat 1988
Jfr. skrivelse af 31 .7.87 fra Frederikssund
Provstiudvalg, skal der til lokale kirke- og
præstelønningskasser bruges .. kr. 3 *152.457
hertil kommer bidrag til
stiftskassererkontoret ...... kr.
593 .Q13
Ialt ........................ kr. 3.745.470

:

Forventet beholdning ultimo
1987 ............................................................................. . . . o

.

kr. 2.I00.000

i Ved anslået udskrivningsgrundlag for 1988 på
kr. 495 mill. opnåes følgende provenu:
o ,9 i ................................................ .. k r . 4 . 455 .ooo
0,8 oi .................................................... k r . 3.980.000
o,7 io....................... kr.
3.485.000
0,6 io....................... kr. 2.970.000
j Jfr. Kirkeministeriets cirkulære af 16 .1.85
fremgår bl.a., at eventuelle beholdninger på
kommunens konti for kirkelige afgifter skal
anverides til nedsættelse af ligningsprocen
ten. Hidtidige muligheder for at anvende evt.
beholdninger til ekstraordinære tilskud er
bortfaldet.
For 1987 er kirkeskatteprocenten 0,7.

6.C
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3,nr.62-1
Sti/Kyndbyvejen.
Ref. til 1.behandling af budget 1987 fremsender
fa.Dines Jørgensen og co. økonomisk overslag for
sti i egen trace og alternativt udført som cykel
striber.
4.9.1986:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man anbefaler cykelsti i egen trace og uden
belysning.
Projektet indstilles udført i tre etaper i årene
1987 - 1988 - 1989 ud fra en samlet anslået anlægs*
sum på
kr.5.600.000.Etapeopdeling:
1987) Solbakkeskolen - Kyndby
1988) Kyndby - Kyndbyværket
1989) SolbakkBskolen - hovedlandevej
Økonomiudvalget 8.9.86:

Indst, anbefales.

Byrådet 16.9.86: SF fastholdes sit forslag (pkt.8)
12 stemte for og 2 imod, hvorefter forslaget fra ø.udv.
var godkendt.
1.7.1987:
Projekt forelægges for Teknisk udvalg 3.sept,1987
f.s.v. angår etapen
Solbakkeskolen - Kyndby,

20.8.1987:
Tilsagt fa D3&C0 til den 3.9.1987 kl.l33o
3.9.1987:
Teknisk udvalg indstiller det udarbejdede projekt
til godkendelse og udførelse så hurtigt som mu
ligt.
Projektet omfatter som tidligere forudsat etapen
fra Solbakkeskolen til Kyndby og med en anslået
anlægsudgift på kr.l.880.000 incl.moms.
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jour.nr. 53-1-2

.j
S

LEGEPLADS - MØLLEGÅRDSKOLEN.
Møllegårdskolens skolenævn søger i
skrivelse af 28.08.87 om at få fri
givet det beløb, der jvf. budgetbe
mærkningen s. 29 i budgettet for 1987,
er afsat til omlægning og nyanlæg af
legeplads på skolen.
forts....

fortsat.....

Beløbet er på 81.970,-.
Skolen har revideret sit oprindelige
forslag til nyanlæg af legeplads, der
oprerede med et skønnet anlægsbeløb på
ca. 220.000,-kr.
Skoleforvaltningen den 03.09.87.
Det anbefales at imødekomme skolens
anmodning og at oversende sagen til
ejendomsudvalget til udførelse i 1987.
Kulturelt Udvalg, d.07.09.87.
Anbefales.
Ligger godkendelse indenfor KU's kom
petence godkendes pkt.

-- “

jour.nr.

17-1

Evt. salg af større ejendom
Dansk Karate Forbund retter ved
skrivelse af 14.9.87 henvendelse til
kommunen om evt. køb af nedlagt skole
eller lig. .
Forbundet ønsker ejendommen til kurser
lejre m.v.

jour.nr.05 25 17 00 01
Reng.Vester.M .
Rengøring på Vester Mose.
3<s>c,/
I forbindelse med udvidelsen af fri
tidshjemmets lokaler har Kvindeligt
Arbejderforbund foretaget en opmåling
af rengøringstimerne.
Rengøringstimerne på fritidshjemmet
er i øjeblikket fastsat til 2 timer
daglig og med denne opmåling er time
tallet sat til 3 timer daglig samt 30
timer til hovedrengøring årlig.
Værkstedbygningen samt toiletter er
ikke tidligere opmålt, men ansat til
1,5 time daglig rengøring samt 30
timer til hovedrengøring årlig.
forts
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fortsat....

Værkstedbygningen samt toiletter er
ikke tidligere opmålt, men ansat til
1,5 time daglig rengøring samt 30
timer til hovedrengøring årlig.
Social- og sundhedsforvaltningen
310887.
De foreslåede rengøringstimer anbefa
les, idet opmåling af Kvindeligt Ar
bejderforbund er tidligere anvendt
praksis.
Socialudvalgsmøde den 7.9.1987:
Godkendt

14.

fy1

Natrenovation, j.nr. 048215/ejd
Ejeren af matr.nr. 13 bs Barakkerne ansøger om
tilbagebetaling af natrenovationsbidraget udover
5 år. (forældelsesfristen)
Afløbsforholdet er godkendt den 27.7.73, men
j.flg. ejeren har både hun og den tidligere ejer
henvendt sig i teknisk forvaltning flere gange,
men hver gang fået at vide at afløbsforholdet
ikke var godkendt.
De ansøgte bidrag for perioden 27.7.73 - 1981
udgør ialt kr. 1.669,10 heraf moms kr. 257,04.
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jour.nr.

052-økf

Stævning mod kommunen
Den 3.9.87 bliver kommunen indstævnet
til cevilretten in Frederikssund pr.
3.11.87 kl. 10,00.
Stævningen er foretaget af adv. Henrik
Stakemann og adv. Spang-Hansen.
Stævningen vedr. kommunens
fremgangsmåde ved beregning af renter
i forbindelse med tilbagebetaling af
kloakbidrag i Tørslev.
Pr. 8.9.87 er kommunens adv. 0. Fentz
orienteret og anmodet om, at
repræsenterer kommunen i sagen.

HDD

jour.nr.

Retssag: Jægerspris kommune ctr.

I 171
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jour.nr. 54-6-1-8

Nedsættelse af ad hoc udvalg - helhedsskolen.
En tværsektoriel arbejdsgruppe bestå
ende af formændene for kult.udv., soc.
udv.og skolekomm. samt soc.insp., pæd.
kons., fuldm. Peer Huniche, skoledir.
og skoleinsp. Stig Munch Andersen
foreslår Byrådet, at det nedsætter et
ad hoc udvalg, der skal arbejde med
mulighederne for at indføre en "hel
hedsskole" i Jægerspris kommune.
Arbejdsgruppen foreslår, at ad hoc ud
valget kommer til at bestå af arbejds
gruppen suppleret med en repræsentant
for daginstitutionslederne i kommunen.
Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at
udvalget får til opgave at fremkomme
med forslag til Byrådet til:
- hvordan målsætningerne for helheds
tanken kan formuleres,
forts.....

fortsat.....

- hvordan der kan skabes mere helhed i
børnenes hverdag og liv,
- hvordan der kan skabes mere helhed
i forvaltnings- og udvalgsstruktu
ren,
- hvordan handlingsplaner i forbindel
se med forarbejdet til en evt. gen
nemførelse kan udformes, samt hvil
ken økonomi, der evt. vil være for
bundet med forarbejdet (muligheder
for at afholde temadage/seminarer/
informationsmøder osv.)
Arbejdsgruppen foreslår, at ad hoc ud
valget selv prioriterer rækkefølgen af
de arbejdsopgaver udvalget får pålagt.
Endelig foreslår arbejdsgruppen, at
det besluttes, at udvalget, indenfor
en tidsramme på 4 måneder fra Byrådets
beslutning om udvalgets nedsættelse,
skal fremkomme med de første forslag
til løsning af de arbejdsopgaver, som
udvalget er blevet pålagt.
Som en del af baggrunden for arbejds
gruppens hidtidige arbejde har bl.a.
ligget et "notat" fra Kommunernes
Landsforening om "De 5-10 åriges sko
le- og fritidssituation - udviklings
tendenser og nye muligheder" hvoraf en
kopi et bilagt sagen.
Kulturelt Udvalg, d.07.09.87.
Anbefales.

L-LQJ

jour. nr.

Kommunale befordringsordninger.
Nedsættelse af projektgruppe.
I chefgruppen er problemerne vedr.
bedre
koordinering
af
befordring
blevet diskuteret.
Baggrunden er en konstatering af mang
lende viden i forbindelse med indgåede
kontrakter bl.a. på skoleområdet.
Ved indgåelse af de seneste kontrakter
blev der opnået besparelse. Men disse
besparelser formodes at kunne blive
større hvis hele problematikken blev
klarlagt.
forts

fortsat

Derfor ønskes øku's stillingtagen til
nedsættelse af en projektgruppe på
følgende betingelser:
Formål:

at klarlægge problema
tikken og fremkomme med
løsningsmodeller med
henblik på yderligere
besparelser.

Tidsfrist:

Arbejdet skal være af
sluttet senest maj 88.

Sammensætning:1
1
1
1

repr.
repr.
repr.
repr.

fra
fra
fra
fra

chefgruppen
øk.forv.
soc.forv.
skoleforv.

Kompetence:

Gruppen skal bemyndiges
til at indhente fornødne
oplysninger i div.inst.
m. v.

Budget:

Gruppen tildeles et bud
get på kr. 15.000 til
overtidsbetaling m.v.
som finansieres af den
opnåede besparelse,el
ler tages fra admini
strationens rammebeløb.

c m

jour.nr.

86^6/sek

Transmission i lokalradio fra
byrådsmøder.
Radio Hornsherred retter forespørgsevedr. mulighed for direkte optagelser
og transmissioner fra byrådsmøderne.

/i
I 20l

jour.nr. 51-2

Nyt medlem til Styringsgruppen for ud
arbejdelse af kommunale Læseplaner.
I skrivelse af 19.06.87 bad Byrådet
skolelederne indstille en ny repræsen
tant til Styringsgruppen.
Skoledirektøren meddeler i skrivelse
af 18.08.87, at skolelederne i møde
den 17.aug. har valgt at indstille
skoleinspektør Stig Munch Andersen.
Kulturelt Udvalg, d.07.09.87
Efterretning.

ø*r/ys>A#r,
j.nr. LIG 002
ligningskommissionen ansøger om tillægsbevil
ling til skatteforvaltningen i forbindelse
ned skattereformen.
ligningskommissionen fremsender redegørelse for
skatteforvaltningens kursus- og uddannelsesbud
get for 1987.
3å grund af skattereformen m.v. ansøges om en
tillægsbevilling for 1987 på kr. 19.000,-.

Kommunaldirektøren d. 15/9-87:
Beløbet forventes at kunne dækkes ind ved
besparelser på pensionsforsikringskonti.

1

jour. nr.

11-20

Økonomichef.*
i
Den ledige stilling blev genopslået
i Frd.borg amts Avis samt Det fri
Aktuelt d. 30/8.1987.
Efter ansøgningsfristens udløb pr.
13.9.1987 var indkommet flg.
ansøgninger.
forts....

,/t/ /SfézA' iSs*

fortsat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ansættelsesudv. som består af Poul
Madsen, Sv.Å. Mortensen, Sv. Korterup
samt 2 medarbejder repr. (Kirsten
Pedersen, Kate Bernth), har indkaldt
flg. til samtale fredag, d. 18.9.87:
2.
3.
8.

11.

1
-- 1

jour.nr.

11-20
æc

Soc.insp.
Den ledige stilling blev opslået i DK
nr. 25 pr. 30.7.87,
Efter ansøgningsfristens
udløb pr.
14.8.87 var indkommet følgende ansøg
ninger:
1.
2

.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Ansættelsesudvalget
som
bestod af
soc.udv. medlemmer samt 2 personale
repr.(Per Hunicke, Marianne Toft) ud
valgets gennemgang af ansøgningerne
resulterede i følgende indkaldelse pr.
10.9.87.
forts....

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

fortsat

2.
5.
9.

10.

Efter samtalerne indstillede et enigt
udvalg
Bente Dall
til ny soc.insp.
Prøvetid?
(Jens Chr. Børresen deltog ikke i ud
vælgelsen) .

jour.nr. 52-1
Ledig still. - tjenestemand/tim.lær.
På grund af lærer
skal der dels besættes en
tjenestemandsstilling ved skolevæsenet
og dels besættes et ledigt skema ved
SOL.
Såfremt en af kommunens "egne" timelæ
rere ansættes som tjenestemand, skal
der ansættes en timelærer.
Til den ledige stilling som tjenestemand/timelærer var der ved ansøg
ningsfristens udløb den 10.08.87 kl.
1200 indkommet ansøgninger fra føl
gende :

forts....

fortsat

Skoleforvaltningen den 11.08.87.
Udtalelser fra MØL, SOG og SOL afven
tes .

Skolenævnet v. SOL d. 11,08.87.
Finder under henvisning til, at der
til det ledige skema er knyttet 6
drengeidrætstimer og 13 timer "ikke
fagdelt undervisning" i 2. kl., hvor
der i forvejen er tilknyttet 2 kvinde
lige lærere, ikke at skolens behov for
un dervisere opfyldes ved de indkomne
ansøgninger.
Anbefaler, at stillingen genopslås.

Skolenævnet v. MØL den 13.08.87.
På baggrund af drøftelser, hvori der
også har indgået anciennitetsbetragt
ninger ønsker nævnet at det ønsker at
prioritere ansøgningerne således:

Skoleforvaltningen den 13.08.87.
Jvf. skolestyrelseslovens § 27 stk.12
udtaler skolenævnet sig inden skole
kommissionen foretager indstilling i
om besættelse, såfremt en ansøger øn
sker at gøre tjeneste ved en bestemt
skole.
Ansøgere, der er timelærere ved skole
væsenet, der ansøger om en tjeneste
mandsstilling ved skolevæsenet betrag
tes som ovenfor anført.
Såfremt en timelærer ansat ved kommu
nens skolevæsen ansættes i en tjene
stemandsstilling henlægges tjeneste
mandsstillingen til den skole, hvor
den pågældende gør tjeneste som time
lærer.

forts

fortsat

©

LP010647

Fastansættelse af tjenestemand.
Afdelingssygeplejerske
_ j De tre
Ege, blev ansat som tjenestemand på prøve den 1.
oktober 1986.
Prøvetiden blev fastsat til 1 år.
Forstanderen .18»08•87s Fastansættelse anbefales.
Socialinspektøren 31.o8.87:
afdelingssygeplejerske
sættes som tjenestemand.

Det indstilles, at
fastan
JN

1
-- 1

jour.nr.060201
besk.funk.
Ansøgning om funktionstillæg.

. .

har i brev af 21.8.1987
anmodet om funktionstillæg, da hun si
den 21.4.1987 har varetaget
beskæftigelseskonsulentens arbejde.
Socialinspektøren 01,09.87.
Der blev søgt en vikar inden beskæfti
gelseskonsulentens barselsorlov og der
blev også antaget en vikar. Denne
sagde imidlertid fra lige inden bar
selsorlovens start. Det blev herefter
aftalt med ___ _____ , at hun skulle
varetage beskæftigelseskonsulentens
funktioner under barselsorloven med
støtte fra en skolevejler i vejled
ningsopgaven .
l.har således fungeret i
beskæftigelseskonsulentens opgaver,
herunder også i enkelte vejlednings
opgaver fra barselsorlovens start
21.04.87 og indtil 25.10.87.
Jeg kan anbefale, at
får
tillagt funktionstillæg, såfremt dette
er muligt efter de gældende regler.
Løn-og personalekontoret 04.09.87.
I.h.t. overenskomstens §11 ydes betaling under
midlertidig tjeneste i højere stilling efter
samme regler, som gælder for tjenestemænd.

L22-1

jour.nr..05 32 35 04
ped.pl.hj.opkl.

22 ;

Ansøgning fra pedel Ove Skipper om
opklassificering til overmontør.
Pedel Ove Skipper ansøger i brev af
17.7.87 om opklassificering til ov
ermontør, under henvisning til over
enskomstens §19 stk 1.
Er nuværende ansat efter håndværker
overenskomsten på skalatrin 16.
Løn- og personalekontoret 12.8.1987.
Ove Skipper aflønnes p.t. efter løn
ramme K 10/12 ( 15/21 ) på skalatrin
21.

1987-overenskomsten giver flg. mu
ligheder for oprykning til overmon
tør, lønramme K 17 ( 22/26 ).
a. Byrådet kan oprette stillingen
uden forelæggelse, såfremt over
montørens arbejdsfunktion indebæ
rer ledelse af en arbejdsstyrke
på 6 eller flere personer.
b. Byrådet kan efter forelæggelse
for KL oprette stillingen,hvis
arbejdsfunktionen f.eks. inde
bærer ledelsesfunktion og speci
elle arbejdsfunktioner, der lig
ger ud over en montørs normale
arbej dsopgaver.

I 28~l

jour.hr.

10-9

Recpetion vedr, kommunaldir.I
I forbindelse med PiSabroes fratræden
og S. Korterups tiltræden ønskes en
fastlæggelse af rammerne for
receptionen den 30.10.87.

