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1.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
13/11024
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-05-2013
Ingen.
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2.

Vedrørende lockout - lærerløn

Åben sag
Sagsnr.:
13/13520
Sagsansvarlig: lel.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
I perioden 1.4.2013 til lovindgrebet den 27.4.2013 har de overenskomstansatte lærere
været omfattet af den iværksatte lockout.
Under konflikten har de berørte lærere ikke oppebåret løn.
Denne manglende lønbetaling udgør i alt ca. 13,2 mill. kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalget har i forbindelse med frigivelse af puljen på 10 mill. kr. til
modernisering af kommunens skoler, givet en tillægsbevilling på yderligere 5.276.000 kr.
til formålet. Udgiften finansieres af sparede lønmidler på lærerområdet.
Børne- og skoleudvalget har besluttet at anbefale overfor Økonomiudvalget, at
lokalesituationen på Pilegårdsskolen forbedres (som følge af skoleårets planlægning efter
lærerkonflikten) ved tilførsel af yderligere klasselokaler i form af pavillonbyggeri.
Økonomiudvalget har i denne forbindelse besluttet, at der anskaffes pavillon
indeholdende klasselokaler. Købet finansieres af sparet lærerløn. Udgiften er anslået til
en størrelsesorden af 3,2 mill. kr.
Endvidere har formanden for Børne- og skoleudvalget, efter afslutning af konflikten, som
en formandsbeslutning, på udvalgets vegne afgjort, at der skal tilbydes kompenserende
undervisning ud fra en række nærmere angivne principper.
Efterfølgende har formanden for Økonomiudvalget, ligeledes som en formandsbeslutning
godkendt, at evt. merudgifter til kompenserende undervisning kan finansieres af sparede
lønmidler som følge af konflikten, jf. orientering på kommunalbestyrelsens møde den 30.
4. 2013.
Den anslåede merudgift til ovennævnte er anslået til ca. 300.000 kr. indtil sommerferien
2013.
Opmærksomheden henledes på, at der herefter stadig mangler udmøntning af
kompenserende undervisning.
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Ud af mindreforbruget på 13,2 mill. kr. er der således pt. disponeret over ca. 8,8 mill. kr.
Der vil i forhold til det resterende beløb på ca. 4,4 mill. kr. senere blive fremsendt
indstilling omhandlende fornødne bevillingsmæssige forhold.

INDSTILLING
Det anbefales overfor Økonomiudvalget, at vedlagte bevillingsskemaer omhandlende

•

yderligere anlægsbevilling på 5.276.000 kr. til knt.nr. 03.22.01.3.301053
vedrørende modernisering af kommunens skoler samt

•

foreløbig anlægsbevilling på 3,2 mill. kr. til knt.nr. 03.22.01.3.301054 til
anskaffelse af pavillion indeholdende klasselokaler til Pilegårdsskolen godkendes
og

•

at de ovenstående bevillinger frigives.

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Tillægsbevilling - Renovering af skoler
2 Åben Anskaffelse af pavillon, Pilegårdsskolen.

1878243/13
1878247/13

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-05-2013
Tiltrådt.
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3.

Decisionsskrivelse - Social- og Integrationsministeriet vedr.
regnskab 2011

Åben sag
Sagsnr.:
11/4247
Sagsansvarlig: mhe.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 27.3.2013 sendt bemærkninger til
revisionsberetning vedrørende kommunens sociale regnskaber for regnskabsåret 2011 på
områder med statsrefusion.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Social- og Integrationsministeriet har en række bemærkninger til revisionsberetningen jf.
skrivelse af 27.3.2013. Bemærkningerne kan henføres til:
-

Internt kontrolsystem – kontrol af uforenelige indtægter vedr. SEL § 42.
Systematiske fejl vedrørende grundtilskud.

Social- og Integrationsministeriets bemærkninger har været til udtalelse i Børne- og
Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningernes
udtalelse vedr. decisionsskrivelsen fremgår af vedlagte notater af 2.5. og 3.5.2013.
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor
Kommunalbestyrelsen,
·

at Social- og Integrationsministeriets bemærkninger meddelt i brev af 27.3.2013,
Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse af 2.5.2013 og Arbejdsmarkeds- og
Sundhedsforvaltningens udtalelse af 3.5.2013 tages til efterretning.

Jse

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben AS - Udtalelse på decisionsskrivelse for 2011 fra Social- og
Integrationsministeriet
2 Åben BK - svar på decissionsskrivelse - Socialministeriet
3 Åben Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for
regnskabsåret 2011 Tårnby Kommune.doc

1874148/13
1871844/13
1856938/13

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-05-2013
Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
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4.

Nyt værested i Tårnby Kommune

Åben sag
Sagsnr.:
13/1655
Sagsansvarlig: kam.sf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2013 blev det besluttet at mulighederne
for etablering af en cafe / værested for udsatte voksne i løbet af 2013 skulle undersøges.
Der er indarbejdet en driftsbevilling for 2014 til aktiviteten og Røde Kors Hovedstaden
har udvist interesse for at drive værestedet.
Der skal træffes beslutning om driftsform herunder om der skal optages drøftelse med
Røde Kors Hovedstaden.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Der er forskellige organisationsformer på hvordan man kan etablere og drive en cafe /
værested.
•
•
•

Kommunen kan selv drive tilbuddet som andre kommunale institutioner.
Kommunen kan også indgå en aftale med en privat aktør, en selvejende
institution eller,
Indgå en aftale med en frivillig organisation om at de driver tilbuddet efter
nærmere aftalte vilkår og fastlagte rammer.

Røde Kors Hovedstaden har i brev fra den 25. marts 2013 oplyst at de vil være
interesseret i at indgå i drøftelser både i forhold til opbygning af værestedets struktur og
organisation, men også i forhold til den videre drift af værestedet. Der henvises til Røde
Kors Hovedstadens beskrivelse der er vedlagt dagsordenen.
HØRING
Handicaprådet er høringsberettiget omkring etableringen af et værested.
LOVGRUNDLAG
Hjemmelgrundlag til at etablere en cafe / værested findes i Lov om social service § 104
der angiver, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særligt
sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af
livsvilkårene.

ØKONOMI
Økonomiudvalget har i forbindelse med fastlæggelse af rammerne for 2014 afsat 0,8
mio. kr. i tilskud til drift af et værested.
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INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at Sundheds- og
Omsorgsudvalget, overfor Økonomiudvalget anbefaler:
- At forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling med Røde Kors om drift af et
kommende værested i Tårnby Kommune.
- At sagen sendes i høring i Handicaprådet med en frist frem til 30. juni 2013.
/kam

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Valg af driftform til værested
2 Åben Nyt værested i Tårnby Kommune v/Røde Kors

1861161/13
1852937/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 13-05-2013
Tiltrådt. Ole Holm Petersen (V) ønskede at kunne vurdere mellem flere leverandører.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-05-2013
Tiltrådt.
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5.

Valg til Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg for perioden
1.8.2013 - 31.7.2015

Åben sag
Sagsnr.:
12/3300
Sagsansvarlig: mhe.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Økonomiudvalget har på møde den 6.3.2013 godkendt formænd for Det Centrale
Arbejdsmiljøudvalg og Arbejdsmiljøudvalgene for perioden 1.8.2013 – 31.7.2015.
Der er nu afholdt valg af medlemmer til Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg. Valget blev
foretaget blandt medlemmerne af arbejdsmiljøudvalgene og er gældende for perioden
1.8.2013 – 31.7.2015.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg fik følgende sammensætning
Ledelsesrepræsentanter:
Sekretariatsleder Yvette Kovàcs, Kommunalbestyrelsens Sekretariat
Teknisk chef Bettina Grimm, Teknisk Forvaltning
Viceskoleleder Kirsten Koudahl, Skelgårdsskolen
Suppleanter:
Afdelingsleder Mikkel Flatau
Forvaltningschef Susanne Hammer-Jakobsen
Personalerepræsentanter:
Sygehjælper Helle Nissen, Plejehjemmet Irlandsvej
Pædagogmedhjælper. Maiken Jørgensen, Fritidshjemmet Løjtegårdsvej 60
Arkitekt Jakob Kringsholm, Teknisk Forvaltning
Suppleanter:
Rengøringsassistent Winnie Holm, Teknisk Forvaltning

LOVGRUNDLAG
Bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed §
12 og § 25, stk. 4.
Det følger af lovgivningen, at der skal i virksomheder/myndigheder/organisationer med
35 eller flere ansatte være en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer bestående af 1
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niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og 1 niveau med et eller flere
arbejdsmiljøudvalg. Virksomheder kan oprette arbejdsmiljøorganisation i mere end 2
niveauer.

INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget,
·
·

at godkende valget af ledelsesrepræsentanter, og
at valget af personalerepræsentanter tages til efterretning.

Jse

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-05-2013
Godkendt.
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6.

Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2013

Åben sag
Sagsnr.:
11/4122
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Juletræsfestudvalget på Tårnby Rådhus fremsender regnskab for juletræsfesten
1.12.2012 samt ansøgning om tilskud på kr. 35.000 til juletræsfesten i 2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Deltagerafgiften foreslås til samme beløb som i 2012 kr. 50,00 pr. person.
Hovedsamarbejdsudvalget, Administrationen har på sit møde den 28.2.2013 besluttet at
anbefale ansøgningen over for Økonomiudvalget.

ØKONOMI
Udgiften afholdes over konto 6455158603 – diverse tilskud.

INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,
•

at godkende ansøgningen om kr. 35.000 til juletræsfesten i 2013.

Jse

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2013
2 Åben Regnskab for Juletræsfesterne siden 2005

1410786/13
209215/13

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-05-2013
Tiltrådt.
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7.

Bevilling af hjælp til borger - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/10460
Sagsansvarlig: ams.am
Fraværende:
Afbud:
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8.

Ansættelse af leder til Børnehaven Engmarken 9 LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
04/362
Sagsansvarlig: kre.of
Fraværende:
Afbud:
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9.

Ansøgt afsked - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
02/727
Sagsansvarlig: MHY.OF
Fraværende:
Afbud:

13

Økonomiudvalget d.29-05-2013

10.

Ansøgt afsked - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
03/578
Sagsansvarlig: MHY.OF
Fraværende:
Afbud:
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11.

Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/12742
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:
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12.

Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/12170
Sagsansvarlig: mja.of
Fraværende:
Afbud:
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13.

Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/12224
Sagsansvarlig: mja.of
Fraværende:
Afbud:
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14.

Tilladelse til afholdelse af kræmmermarked ved Vestamager
Idrætsanlæg

Åben sag
Sagsnr.:
13/12426
Sagsansvarlig: cni.of
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
AB Tårnbys pigeafdeling (U9-U18) har fremsendt ansøgning om tilladelse til afholdelse af
kræmmermarked, i forbindelse med pigefodboldstævne lørdag den 22. juni og søndag
den 23. juni 2013. Kræmmermarkedet afholdes på arealerne ved Vestamager
Idrætsanlæg (ikke på selve boldbanerne), jfr. bilag med skitse over området.
Der ansøges samtidig om tilladelse til plakatopsætning i forbindelse med arrangementet.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Ansøgningen har været forelagt Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning til
udtalelse.
Teknisk Forvaltning anbefaler at ansøgningen imødekommes på de sædvanlige
betingelser – herunder også betingelser i forbindelse med plakatopsætning, jfr. Bilag 1.
Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler ligeledes at ansøgningen imødekommes, og
tilslutter sig Teknisk Forvaltnings betingelser. Dog er man lidt betænkelige i forhold til
evt. kørsel på arealerne. Det skal derfor anbefales, at det præciseres, at der ikke må
køres på de grønne arealer.
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at

•

ansøgningen om tilladelse til afholdelse af kræmmermarked i forbindelse med
pigefodboldstævne lørdag den 22. juni og søndag den 23. juni 2013, på arealerne
ved Vestamager Idrætsanlæg, imødekommes på sædvanlige betingelser, jfr. bilag
1, dog således at der ikke må køres på de grønne områder.

Jse

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Indbydelse til fodboldstævne og kræmmermarked.pdf
2 Åben KORT - AB Tårnby pigefodboldstævne og kræmmermarked.pdf

1876537/13
1876536/13
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3 Åben Betingelser for benyttelse af arealer ved Vestamager Idrætsanlæg 1876714/13
til kræmmermarked
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-05-2013
Tiltrådt.
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