SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 14.4.1992

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag
den 22.4.1992 kl. 19:00 i byrådssalen til
behandling af følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
Love, cirkulærer, bekendtgørelser m.v.
b)
Kommunalpolitiske informationer fra Kom
_.__________
munernes Landsforening.____ .
Information nr. 1013
Retssikkerhedsredegørelse 1992 vedr.
retssikkerhedsmæssige problemstil
linger på skatteområdet.
Information nr. 1014
Forhøjelse af rammebeløbet til lokal
løn .
Information nr. 1015
Debatpublikation om nyt indhold i fol
keskolen .
Information nr. 1016
Vedr. betaling for midlertidigt døgn
ophold i plejehjem.
Information nr. 1017
Forlig med lærerne.

c)
Kursustilbud
Den kommunale Højskole.
NAVN:

Senile og andre svage ældre.

Tid:

Tirsdag den 9. juni torsdag den 11. junai 1992.

NAVN:

Kommunerne/amterne og interna
tionaliseringen .

Tid:

Søndag den 14. juni onsdag den 17. juni 1992.
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NAVN:

Læs effektivt.

Tid:

Tirsdag den 23. juni torsdag den 25. juni 1992.

Kommuneforeningen i Frederiksborg a m t .
NAVN:

Arbejdsdelingen offentlig/pri
vat .

Tid:

Mandag den 27. april 1992.

NAVN:

Orienteringsmøde om aktuel kom
munal økonomi.

Tid:

Mandag den 4. maj 1992

d)
ECO-ANALYSE
4. udsendelse af ECO-NØGLETAL 1992 samt
2. udsendelse af grafiktabeller.
e)
Danmarks Statistik har fremsendt publika
tionen "Befolkningen i kommunerne i 4.
kvartal 1991".
P r . 1/10 1991 var folketallet i Slangerup
7.883.
f)
Hovedstadsregionens Statistikkontor har
fremsendt rapporten "Befolkningsprognose
1991-2006 for kommuner og amter i Hoved
stadsregionen" .
g)
Indenrigsministeriet har ved brev af 12.
3.1992 udsendt cirkulære om udlicitering
af statslige drifts- og anlægsopgaver.
Som bidrag til debatten i de enkelte kom
muner er vedlagt en pjece om emnet.

h)
V e d r .: Andelsboliger. Banevænget.
Teknsik forvaltnings skrivelse af 7.4.92
til HHM Byg om Bygge- og Boligstyrelsens
meddelte tilsagnsramme på 20 private an
delsboliger for 1992 (etape 4). Teknisk
forvaltning efterlyser hvornår man kan
forvente skema A med ansøgning om støt
tet i Isagn, idet vi kan disponerer over
kvoten til andre projekter, såfremt HHM
ikke ønsker at gøre brug af d e n .
Samtidig annmodes HHM om at oplyse hvor
dan det går med salget af andelsboliger i
etape 3.
i)
V e d r .: Nybyggeri, Jørlunde plejehjem.
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Teknisk forvaltnings skrivelse til Ras
mussen & Schiøtz om mulighederne for til
deling af kvoter til støttet byggeri.
3)
V e d r .: Kvote til almennyttige boliger i
1992.
Teknisk forvaltnings skrivelse til Bpligog Byggestyrelsen om den årlige udmelding
af kvoter til støttet byggeri. Bygge- og
Boligstyrelsen anmodes om at prioritere
17 boliger højt ved den løbende konverte
ring til egentlige tilsagnsrammer.
k)
Kommuneforeningens årsmøde/generalfor
samling den 8. maj 1992.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.

/. Økonomirapport pr. 15. marts 1992 frem
lægges til orientering.
Økonomiudvalget, den 14.4.1992:
Taget til efterretning.
00.01002/92-03

3.
EFFEKTIVISERING AF RESTANCEINDDRIVELgEN■
Som led i aftale af 11. juni 1991 mellem
kommunernes Landsforening og regeringen
om den kommunale økonomi for 1992 - 1994
forpligtede regeringen sig til at søge
gennemført initiativer til effektivise
ring af restancesituationen, der vil be
virke en forbedring for den kommunale
økonomi på 100 mili. kr. i 1992 og de
følgende år.
I konsekvens heraf har folketinet vedtag
et lov nr. 939 af 27. december 1991 om
gebyrer og morarenter vedrørende visse
ydelser, der opkræves eller inddrives af
amtskommuner og kommuner.
Loven indebærer:
-

At kommunalbestyrelsen kan bestemme at
der skal opkræves et gebyr på maksi
malt kr. 200,- pr. erindringsskrivel
se, tilsigelse og begæring om inde
holdelse i løn,
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-

At kommunalbestyrelsen kan bestemme,
at der ved for sen betaling af krav,
for hvilket der i lovgivningen er giv
et udpantningsret skal beregnes en
rente, der udgør 1% pr. måned fra
kravets forfaldsdato at regne.

-

Morarenter kan beregnes af krav, for
hvilke der i lovgivningen er udpant
ningsret . Således også af krav i hen
hold til særlovgivningen med udpant
ningsret , hvor der ikke i selve loven
er taget stil1ing til rentespørgsmålet, men ikke af krav, der er underlagt
civilt søgsmål f.eks. kommunale er
statningskrav .

Økonomisk forvaltning indstiller, at der
opkræves maksimumgebyr på k r . 200,- for
følgende:
-

Udfærdigelse af rykkerskrivelse.
Udfærdigelse af tilsigelse.
Udfærdigelse af lønindeholdelse/ti1bageholdese.

-

At der beregnes morarenter på 1% pr.
påbegyndt måned, fra kravets forfalds
dato at regne på foreløbige følgende
krav:
b e t .art 030, daginstitutioner der
omfatter: Dagpleje, børnehave, sko
lefritidsordning og klubafsnit, og
b e t .art 266, musikskole.

I henhold til lovens p g f . 3, kan derud
over beregnes morarenter af følgende
krav:
-

Børnebidrag
Ægtefællebidrag
Tilbagebetalingspligtige ydelser iflg.
bistandsloven
For meget udbetalt boligsikring

Da det imidlertid er Økonomisk forvalt
ning bekendt at der p . t . verserer uaf
klarede spørgsmål vdrørende disse krav
mellem Socialministeriet og Finansmini
steriet , indstilles d e t , indtil videre,
ikke at opkræve morarenter af disse k r a v .
Såfremt administrationens indstilling
følges forventes en nettomerindtægt på
kr. 238.000,- p r . å r .
Økonomiudvalget, den 14.4.1992:
Indstilles med anbefaling til byrådets
godkendelse.
00.01030
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Blad nr.

Dag og år:

41

22. april 1992

Formandens
initialer:

4.
FOLKEAFSTEMNING DEN 2. JUNI 1992.
Byrådet konstituerede sig den 5. december
1989, hvor der blev udpeget en valgbe
styrelse -formænd til valgstederne samt
-valgsekretariat.
Herudover skal byrådet - i henhold til
Lov om kommunale valg § 61, stk. 2 - ud
pege 2 stemmemodtagere der er udpeget
blandt tilforordnede vælgere som brev
stemmemodtager på plejehjem, beskyttede
boliger og i vælgernes eget hjem.
Kommunaldirektøren skal foreslå:
at Inge Johansen, folkeregistret og Lone
Willems, borgmesterkontoret udpeges til
at forestå brevstemmemodtagningen.
Økonomiudvalget, den 14.4.1992:
Anbefales.
84.01G01

5.
2. BEHANDLING AF ÆNDRING AF STYRELSES
VEDTÆGT ,
yo yZZ

7^

Følgende foreslås ændret i Slangerup
kommunes styrelsesvedtægt:
§ 10, stk. 4 udgår og erstattes med
"Udvalget forestår kommunens planlæg
ning". (jfr. styrelseslovens § 18,
s t k . 4) .

r
§ 13, stk. 3
" - kommuneplan, lokalplaner og sektor
planer for de i stk. 2 omtalte om
råder i samarbejde med økonomiudvalg
et, jfr. § 10"

y-ss^

UDGÅR.
§ 14, stk. 3
" - skoleudbygningsplaner og andre sek
torplaner inden for det undervis
ningsmæssige og kulturelle område, i
samarbejde med økonomiudvalget, jfr.
§ 10"

U D G Å R.
§ 15, stk. 4
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1

J

y/yy

-

" - sociale udbygningsplaner og andre
sektorplaner inden for udvalgets
område, i samarbejde med økonomiud
valget, jfr. § 10"
UDG Å R .
Økonomiudvalget, den 17.3.1992:
Anbefales med
3 stemmer for
1 stemme imod
Jens Jensen ønsker at Kommuneplan og
tværsektoriale opgaver som griber ind i
flere stående udvalg henlægges til øko
nomiudvalget, øvrige planopgaver for
bliver i de stående udvalg.
Byrådet, den 25.3.1992:
Godkendt til overgang til 2. behandling
idet der udarbejdes kommissorium for
planlægningsarbejdet hvoraf det klart
skal fremgå det samlede byråds deltagelse
i processen 8 stemte for, 1 stemte imod.
00.01A10

6.
NORMERING FOR SKOLERNE FOR SKOLEÅRET
1992/93.
Kulturel forvaltning har udarbejdet læ
rernormering for skoleåret 1992/93 på
grundlag af udmeldte ramme fra byrådet på
gennemsnitlig 1.55 lærertime til normal
undervisning pr. elev/ugt. og 0.35 lærer
time til specialundervisning. Normeringen
udviser een lærerstilling mindre i skole
året 1992/93 end i skoleåret 1991/92.
Normering i børnehaveklasser er fastsat
til 4 spor - den samme som i indeværende
skoleår.
Til orientering kan oplyses, at foreløbig
beregning for skoleåret 1993/94 ud fra
samme lærertimeramme vil udløse det samme
lærerantal, hvorimod der skal opnormeres
med 1 børnehaveklasseleder, idet der for
ventes indskrevet 5 spor.
Kulturel forvaltning indstiller norme
ringen for 1992/93 til godkendelse.
Kopi af de udarbejdede normeringsskemaer
foreligger i sagen.
Kulturelt udvalg, den 7.4.1992:
Normeringen for skoleåret 1992/93 anbe
fales .
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Økonomiudvalget, den 14.4.1992:
Anbefales.
81.01:17.00P21

7.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING - IDRÆTS
HALLENS UDBYGNING.
Bev. 22.3.1989
Bev. 24.5.1989
Bev. 23.8.1989

110.000
390.000
5.300.000

Bev. ialt

5.800.000

FORBRUG
Ingeniør,
gotek.-landmåler
Arkitekt
Håndværker
- garantisum
Syn og skøn - advokat
Diverse - repro
Indtægter:
Salg af pavillon og brædder

811.776,79
556.669,26
4.462.005,31
- 119.024,42
50.464,10
70.080,18

Ialt

5.801.166,22

Bevilling
Forbrug

-30.805,00

5.800.000,00
5.801.166,22

Merforbrug

1.166,22.

Økonomisk forvaltning har ingen bemærk
ninger .
Kulturelt udvalg, den 7.4.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalget, den 14.4.1992:
Anbefales.
82.20:04.04G01

8.
EVENTUELT.
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Dag og år:

22. april 1992

B la |n r.
Formandens
initialer:

FOR LUKKEDE DØRE

9.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppen
møde den 10.3., 26.3.1992
Samarbejdsudvalget for centraladmini
strationen,
møde den 8.4.1992.
Samarbejdsudvalget for vejvæsenet,
møde den 6.4.1992.
Koordinationsgruppen for organisati
onsudviklingsprojektet ,
møde den 13.3., 27.3.1992.

10.

NEDLÆGGELSE AF HØRUP RENSEANLÆG.
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06.03.00G01 F 6243 JH

11

.

ANSØGNING OH FORNYELSE AF ALKOHOLBEVIL
LING - SLANGERUP BODEGA.

2 2 . 0 1 . 01G01

12.
EVENTUELT.

MØDE SLUT KL

% <? ^

OBS
Efter byrådsmødet afholdes en temadrøft
else på skoleområdet.
/. Se vedlagte bilag.
Skoledirektør Peder Christensen vil
fremlægge.
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