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Lærkensten III etape.

c ***. / Z rr

j*

Drøftelse af pris og vilkår for salg af
III etapes ca. 5o række/gårdhavehusparceller.
X .

Bortforpagtning af jorder.

J? S~&Q. OOt> s C .______________

___

Stillingtagen til forlængelse eller nyteg
ning af forpagtningskontrakter.
a) ___
_
på leje af 4 tdr. land af
matr.nr. 8c og 23a Slangerup by, ophø
rer 1. januar 1979.
b)

på leje af ca. 16 ha af ma
tr.nr. 6a og 2b Slangerup, ophører 31.
december 1978.

c)

på leje af ca. 2,2 ha af
matr.nr. 8e Uvelse, ophører 31. decem
ber 1978.

e)

..på leje af ca. 1 ha af
del af matr.nr. 3a Jørlunde ophører 31.
december 1978.

f) .
på leje af ca. 2 tdr. land
af matr.nr. 9df Slangerup, ophører 31.
december 1978.
g)

på leje af ca. 4J tdr.
land af matr.nr. 36 Slangerup, ophører
31. december 1978.

j

:

g.
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Byplan- og bygningsudvalget indstiller som
følgende:
ad. a.
g/-

Nuværende forpagtningskontrakt indstilles
godkendt forlænget uændret indtil 1/10-79,
idet det forudsættes, at arealet, der er
udlagt til gård- og rækkehusbebyggelse, vil
blive afhændet til bebyggelse i begyndelsen
af 1979.

__________________

/

Ø

ø f f —* U ?

*<?&■**+ /*~*ef -

ad. b.
Det indstilles, at forpagtningskontrakten
udliciteres på en ny 5 års periode på nu
værende kontraktgrundlag.
ad. c.
Det indstilles, at nuværende forpagtnings
kontrakt forlænges uændret indtil 31/12-79ad. e.
Det indstilles, at nuværende forpagtnings

i/.
_

_____________
<7.
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Dag og år:

14. november 1978.
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kontrakt forlænges uændret indtil 31/12-79.
ad. f.
Det indstilles, at forpagtningskontrakten
bringes til ophør ved udløb, idet arealet ind
drages til byggemodning af 8 villaparceller,
optaget på kommunens anlægsbudget i 1979ad. Sjl
Det indstilles, at nuværende forpagtningskon
trakt forlænges uændret indtil 31/12-79-

6.

Overførsel af byzonejord til landzone.*
I
Byplan- og bygningsudvalget fremsender til
fornyet behandling,
' matr.nr. 4a Uvelse, ansøgning om at få
2

i

overført 27.ooo m byzonejord til landzone.
/
Arealet er medtaget i § 15 rammerne til bolig
formål med 25 - 3o boliger.
I medfør af lov om by- og landzoner kan byrå
det godkende, at arealet overføres til land
zone, såfremt det ikke strider mod planmæssi
ge hensyn.
På Stangegårdens jorder, tilhørende kommunen,
ligger et mindre areal til ca. 2 - 3

parcel

ler, der i givet fald ikke kan udnyttes.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at arealet fastholdes i byzone.

7.

Fastsættelse af forældrebetaling for børns
ophold i daginstitutionerne.
Socialudvalget indstiller følgende takster til
godkendelse:
1979
o 1978
pr. måned
Børnehave heldags
Børnehave eftermiddag (1/2)
Børnehave formiddag (5/9)

58o,29o,325,-

53o,265,295,-

Dagpleje

65o,485,3oo,725,-

63o,465,295,7o5,-

time
21 - 32
o - 2o
over 43g
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Dagpleje over skolealder
o - 2o timer
21 - 32
"

235,375,-

Fritidshjemmet

375,-

28o,-

Socialudvalget indstiller, at ovennævnte
takster godkendes.
Såfremt taksterne godkendes vil der blive
forbrugt følgende beløb til nedsættelse af
forældrebetalingen på årsbasis:
Dagpleje

kr.

84.743

Børnehaver

kr.

83.766

Fritidshjem/dagpleje skolebørn

kr.

5.175

Hertil kommer Slangerup kommunes merudgift
i forbindelse med loven om prisstop, der
beviser at forældrebetalingen først kan
forhøjes med virkning fra 1. marts 1979*
Der er i budgettet afsat kr. 175.ooo til
nedsættelse af forældrebetalingen.

Vedr, byggemondning af industriudstykningen i Slangerup.
Eventuel aflysning af deklaration, på grund
af forældelse, på samtlige ejendomme af
k
„h
matr.nr. 18x , 181J og 18v, 18^, 18^, 18'
18°, 18P og 2of, 21g , 21k , 211 , 4oa , alle
af Slangerup by og sogn.

Forslag til lokalplan 16.

6 S& 7

9\

Der er indkommet nedenstående udtalelser
og indsigelser imod forslaget:
a) Landbrugsministeriet meddeler, at det
ingen bemærkninger har til forslaget.
b) Hovedstadsrådet meddeler, at det ingen
bemærkninger har til forslaget.
c) Fredningsstyrelsen ønsker lokalplanen

S7

s ? & ***,
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ændret, således at der kunne tillades byg
geri svarende til den ansøgte udvidelse.
Dette vil medføre tekstændringer i § 1, §
6 stk. 2 og § lo.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
forslag til lokalplan, der er revideret i overensstemmelse med fredningsstyrelsens ind
sigelse, endeligt vedtages i medfør af kommu
neplanlovens § 27.

lo.

Ungdomsskolenævnet

/O .

anbefaler, at elever, der ikke får deres hold
ønsker opfyldt, henvises til voksenundervis
ningen, og at betalingen erlægges af kommunen
Kulturelt udvalg anbefaler.
Financiering vil kunne ske over kontoen - be
taling til andre kommuner for ungdomsskole
undervisning.

11.

Udbygning af overbygningsskole.
Det foreslås at Lauersen & Wille overdrages
opgaven som teknisk rådgiver for skolebygge
udvalget.

.. c*

ø - ø ø ^<7

Der søges foreløbigt om kr. 2o.ooo,- som kapi
talbevilling til formålet. Bevillingen vil kun
ne financieres af rådighedsbeløb.

12.

Tillægsbevilling.
Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling

SS

på kr. 3o.ooo,- til elevtilskud (efterskoler
m.v.).
Beløbet kan financieres som anført af Kultu
relt udvalg.
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13.

Opførelse af ungdomsklub.
Der søges om kapitalbevilling på 20 .000 ,kr.
Bevillingen skal anvendes til ansættelse
____________________________

af firma som kan udfærdige udbudsmateria
le til totalentreprice samt foretage en
vurdering af indkommet materiale.
Bevillingen vil kunne financieres af rådig
hedsbeløb afsat til opførelse af ungdoms
klub.

14.

Oprettelse af kort-_og arkivsystem i tek

/fr

nisk forvaltning.
Der blev i 1977 givet en kapitalbeviiling
på kr. 322.ooo,- som man forventede at for
bruge i 1977- Imidlertid er den væsentlig
ste del af udgiften først kommet til udbe
taling i 1978, hvorfor det er nødvendigt
at skaffe financieringsdækning i form af
afsættelse af rådighedsbeløb i 1978 med kr.
313.lo7,-. Som foreslås financieret af kas
sebeholdningen .

15.

Idrætshallens udvidelse.
Det foreslås at der søges en kapitalbevil
ling på kr. 25.ooo,- til konsulentbistand
(Lauersen & Wille) i forbindelse med udar
bejdelse af økonomi- og tidsplan til ud
bygning af idrætshallen.

16.

Tillægsbevilling.
Kulturelt udvalg søger om tillægsbevilling
på kr. 4o.ooo til ydelse af tilskud til
Lindegårdskolen og Inspektørboligens lege-

e/'
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klasser - 3o.ooo,- kr. samt Byvangslegestuen
- lo.ooo,- kr.
Økonomisk forvaltning bemærker følgende:
Såfremt udvalget ikke kan finde besparelse
for tillægsbevillingen på kr. 4o.ooo må financiering ske ved
1) forbrug af kassebeholdningen
2) ved forøgelse af kommunens lånebehov.

17.

Tillægsbevilling.
Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling
på kr. 1 5 .000 ,- til udarbejdelse af program
skitse for en gennemgribende modernisering af
Slangerup skole.
Udvalget har ingen forslag til financiering.

18.

Normeringsplan vedrørende børnetandklinikken.
Byrådet har ved budgettet for 1979 godkendt,
at de 5 og 6 årige inddrages i den kommunale
tandplej eordning.
I denne anledning ansøger socialudvalget tand
klinikkens personale opnormeret således:
1 halvtids (72o timer årligt) børnetandlæge
samt 3/4 tids klinikassistent.
Begge med virkning fra 1. januar 1979.

19-

Personale i almindelighed socialforvaltning
en.
Personalesituationen i socialforvaltningen.
Socialudvalget indstiller, at der normeres y-

--

derligere personale til socialforvaltningen
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således:

1 fuldtidsansat medarbejder til pensioner
og boligydelse.
1 fuldtidsansat, overassistent, der skal
varetage klientbehandlende arbejdsopgaver,
forestå de koordineringsmæssige opgaver i
rådgivergruppen samt udarbejde forslag til
interne instrukser vedrørende arbejdsgange
m.v. indenfor det klientbehandlende område.Begge stillinger med virkning fra 1. janu
ar 1979Personalechefen indstiller, at der normeres
en fuldtidsmedarbejder til varetagelse af
arbejdsopgaverne omkring sociale pensioner
og boligydelserne.
Som begrundelse skal anføres at
helbred er dårligt, således at man kanfrygte at arbejdsområdet vil lide ubodelig
skade.

Der henvises iøvrigt til rationali

seringsrapporten af 18. januar 1977 som be
skriver de allerede eksisterende problemer.Hvad angår en fuldtids sagsbehandler kan
personalechefen tiltræde problemstillingen
og hensigtsmæssigheden af en sådan norme
ring, men på grund af de begrænsede res
sourcer der økonomisk er stillet til rådig
hed for 1979, indstilles at normering af en
sådan stilling udskydes indtil videre.

2o.

Normering af
en kontorassistentstilling samt en stil
ling som assistent pr. 1. maj 1979 i skat
teforvaltningen .
Personalechefen indstiller, at der norme
res en stilling som assistent i skattefor
valtningen fra 1. maj 1979 under hensynta
gen til lov nr. 281 af 8. juni 1977Hvad angår normering af en kontorassistent,
ville det være idielt at oprette et for-

2 &
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til de begrænsede økonomiske ressourcer der
er til rådighed i 1979 > indstilles at norme
ringen af en sådan stilling udskydes indtil
videre.

21.

Fortegnelse over tilgang og afgang ved Slan
gerup kommune - november måned - til oriente
ring.

22.

Eventuelt.

Mødet slut kl.
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