SLANGERUP KOMMUNE,
BORGMESTERKONTORET, DEN 9.1.1986

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til mede
tirsdag den 14. januar 1986 kl. 14.00 på
kommunaldirektørens kontor med følgende
dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OGEFTERRETNING.
a) Diverse love, cirkulærer og bekendt
gørelser.
b) Bruttoregnskabsrapport pr. 31.12.1985.
c) Anlægsrapport pr. 31.12.1985.
d) Samarbejdsudvalget for centraladmini
strationen har fremsendt referat af mede
afholdt den 13.11.1985.
e) Samarbejdsudvalget for vejvæsenet har
fremsendt referat af møde afholdt den
2.12.1985.
f) Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
har i samarbejde med Kommunernes Lands
forening fremsendt indbydelse til et
orienteringsmøde vedrørende den nye
efg-hjemmehjælperuddannelse som plan
lægges igangsat i 1986.
Som deltagere forestiller man sig en
bred kreds af kommunalpolitikere og
medarbejdere.
g) Kommuneforeningen har endvidere ved
skrivelse af 28.11.1985 indbudt til et
orienteringsmøde med indenrigsministe
ren, der vil tale om sundhedspolitik og
kommunaløkonomiske spørgsmål den 29.1.
1986.
h) Centralforeningen af Hotelværter og
Restauratører i Danmark har ved skri
velse af 6.12.1985 fremsendt orientering
om restaurationslovens § 11, der giver
byrådet bemyndigelse til at nedsætte
bevillingsnævn til behandling af ansøg
ninger om alkoholbevilling.
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i) Amtsankenævnet for Frederiksborg amt har
fremsendt statistik for juli kvartal
1985 hvor der ialt blev indbragt 267
sager for amtsankenævnet.
j) Indenrigsministeriet har den 17,12.1985
til orientering for byrådet fremsendt
kopi af svar på spørgsmål fra folketing

ets udvalg angående ungdomspolitik.
k) Politiet i Hillerød har fremsendt kvit
tering for modtagelse af anmeldelse af
tyveri i Idrætsvejens pasningsordning
mellem fredag den 15,11.1985 og mandag
den 18.11.1985,
l) Slangerup Idrætshal har meddelt at der
indenfor tidsrummet 17,11.1985 og 18.11.
1985 har veret begået indbrud i hallen,
m) Arbejdsmarkedsnevnet i Frederiksborg amt
har ved skrivelse af 15.11.1985 frem
sendt opgørelse over ledige med bopæl i
kommunen, opgjort på alder, køn og ar
bejdsløshedskasser, som var tilmeldt
arbejdsløshedskassen den 16.10.1985.
n) Direktoratet for Toldvæsenet har frem
sendt rapport af oktober 1985 om over
vejelser og forslag vedrørende forbed
ring af toldvæsenets information og
kontrol overfor virksomheder og borgere.
o) Frederiksborg amtskommune har fremsendt
regnskabsberetning for året 1984.
p> Hovedstadsrådet har fremsendt budget
1986 og budgetoverslag 1987, 1988 og
1989.
q) Kommuneforeningen i Ribe amt har ved
skrivelse af 19.12.1985 fremsendt oplæg
til EDB-uddannelsespolitik i kommunerne.
r) Indenrigsministeriet har ved skrivelse
af 28.11,1985 fremsendt orientering om
udpegning af ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer til nævn, råd, bestyrelser
m. v.
s) I henhold til Ledergruppens referat fra
møde den 22.11,1985 udføres gulvbelæg
ningen i Uvelse pasningsordning i kork.
t) Lindegårdskolen har den 3.1.1986
meddelt, at der i veek-enden den 28.-29.
december har være forøvet hærværk på
flethegn samt hængelåse til redskabs-

Dag og år:
14.

skure.
u) Dagplejeformidlingen har den 6.1.1986
meddelt, at der i tidsrummet den
31.12.1985 - 2.1.1986 i pavillonen er
blevet knust en stor rude ved hovedind
gangen og en i lagereret.
Politiet er underrettet.

2.
ANBRINGELSE AF KOMMU N E N S LIKVIDE MIDLER I
1986.
Indhentede tilbud vil foreligge til

økonomiudvalgets møde.
00 . 01020

3.
REGISTRERING AF LAGERBEHOLDNINGER.
Efter reglerne for det
skal der udarbejdes en
kommunens ejendomme og
tegnelse optages i det

kommunale regnskab
fortegnelse over
anlæg. Denne for
årlige regnskab.

Efter kasse- og regnskabsregulativets pkt.
10.3 fastsætter økonomiudvalget "formen for
registrering af lagerbeholdninger, maskiner
inventar og andet driftsmateriel".
Større maskiner - såsom biler - er selv
stændigt forsikret og derfor selvstændigt
registreret.
Det vil være meget arbejdskrævende at op
rette og specielt vedligeholde fortegnelser
over alle kommunale aktiver, helt ned til
beholdning af hver af de mange forskellige
blanketter, som anvendes.
Da kommunens regnskab ikke skal anvendes
som private virksomheders til beregning af
skat af overskuddet, indstilles det, at der
kun oprettes og vedligeholdes de registre,
som kræves af forsikringshensyn og i øvrigt
kun hvor lovgivningen udtrykkeligt kræver
det.
83.01.00G01
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4.

GEBYRER FOR OPLYSNINGSSKEMAER.
Økonomiudvalget godkendte i modet den
18.11.1985 - pkt. 5 - administrationens
forslag, bl.a. om at gebyret for listen
over regulerede ejendomsværdier sættes, så
det dækker EDB-udgiften, det vil sige til
300 kr.
Skatteinspektøren har meddelt, at forslaget
- som det også fremgår af hans skrivelse af
7.11.1985 - er, at der tages et gebyr på
300 kr. udover EDB-udgiften for den liste
ej- endomsbeskatningen udskriver over
regulere- de ejendomsværdier til byens 5
banker / sparekasse. Hidtil er der kun
betalt de faktiske EDB-udgifter.
Ejendomsbeskatningen foretager en manuel
ajourføriing af listerne inden udsendelsen,
og det er for dette arbejde, der foreslås
opkrævet et administrationsgebyr på 300 kr.
Det indstilles derfor, at gebyret sættes
til 300 kr. + EDB-udgiften.

00.01029

5.
DIÆTER TIL FOLKEVALGTE FOR VARETAGELSE AF
KOMMUNALT ERHVERV.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til
hvorvidt der kan ydes mødediæt til byrådets
repræsentant for deltagelse i møder afholdt
i Ejerforeningen matr.nr. 118 Slangerup by
(ventesalsbygningen).
./. Fortegnelse over udvalg, nævn m.v. hvortil
der ydes diæter vedlægges dagsordenen.
81.14.01G01

6.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVIL
LING.
06
22
01
03

Administration og planlægning
Fælles funktioner
Administrationsfunktioner
Anlæg

Ombygninge af Slangerup skole, rådhus og
Konqensqade 20,_________________________

Udgift
707.600 kr.
Tidl. frigivelse af
anlægsbevilling d. 17.9.85 259.000 Ansøgning om frigivelse
af yderligere

448.600 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten således:
1985
256

1986
1.020

1987
6.105

Bgrundelse:
Frigivelse af bevilling til
-a) Registrering af bygninger, udenomsanlæg
og installationer .
b) Projektforslag for den endelige låsning.
c) Laursen programmerer, koordinerer og
forhandler.
Udgifterne anslås til:
a)
b)
c)

190.000 kr.
240.000
150.000
580.000 kr.

♦moms 22%

127.600

Ialt

707.600 kr.

-

-

Økonomisk forvaltning, den 6.1.1986:

Ingen bemærkninger.
00.01005 / 62.04G01

7.
BESKYTTEDE BOLIGER - PATIENTKALDEANLÆG.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 20.11.
1985 - pkt. 4 - at kommunen kun skulle
betale for de arbejder, der var bestilt
vedrørende patientkaldeanlægget i de be
skyttede boliger på Solhøjvej.
Der er herefter ført en retssag mod Danish
Computer Aps, som har stået for
entreprisen.
Under sagen har der været afholdt sun og
skøn, hvorefter den del af regningen, som
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kommunen ikke ville betale ca. halveredes
(6.926, 53 kr. ).
Der foreligger et forligsforslag, hvorefter
kommunen skal vetale 6.800 kr. til fuld og
endelig afgørelse - også af et senere rejst
rentekrav på 4.000 kr. Hver part skal bære
sine omkostninger.
Det indstilles, at forliget godkendes.
16.10.01G01

8.

OVERGIVELSE TIL INCASSO.

o.

En tidligere ansat ved Slangerup Musikskole
har fået udbetalt for meget i løn for 23
1/3 time i forbindelse med undervisning i
1984.
Læreren har ikke rageret på rykkerskrivel
ser, hvorfor det indstilles at sagen over
gives til incasso ved kommunens advokat.
— -----p -------------------------9.
UDBYGNING AF GARAGEANLÆG - BRANDSTATIONEN.
Med byrådets vedtagelse om at Slangerup
brandstation skal overgå til stor sluk
ningshjælp pr. 1.januar 1986 bliver der
behov for udbygning af garageanlæg for 3
køretøjer + pesonalefaciliteter.

&
O v u ±

t

Beredskabskommissionen# den 22.11.1985:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
bygningen på Kingovej 14 overgår til
brandstation og CF-center når pasningsord
ningen pr. 1.1.1986 flyttes til Lindegård
skolen.

CzJtf•________________

Der anmodes endvidere om byrådets tiltræ
delse af, at der kan arbejdes videre med et
projekt for garageanlæg placeret mellem

gymnastiksal og Kingovej 14.
82.20.02P20

10.
FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR ENGGÅRDEN I
UVELSE.

Matr.nr. 7 a, m.fl. Uvelse.
./. Forslaget fremsendes hoslagt.

lo T2^Jq_

Bygnings- og planlæqningsusdvalqet, den
25.11.1985:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
planen godkendes til offentliggørelse i
medfør af § 21 i kommuneplanloven.
01.02.05P16

11

.

FORSLAG TIL TILLAG TIL KOMHUNEPLAN 1981.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan
for Enggården i Uvelse er der behov for at
regulere byzonegrænsen.
Kommuneplantillæg
gene overfører ca. 1.400 m2 landzoneareal
til byzone.
./. Forslag til tillæg medsendes dagsordenen.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den
25.11.1985:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
tillæg nr. 4 offentliggøres i medfør af § 7
i kommuneplanloven.
01.02.03P15

12 .
FORSLAG TIL LOKALPLAN HR. 11.2. (TILLÆG TIL
LOKALPLAN NR. 11).

Forslaget er en revision af lokalplan nr.
11.1, der omfatter areal til offentlige
formål 'Rådhus, bibliotek og torveplads".
./. Forslaget medsendes dagsordenen.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den
25.11.1985:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
planen offentliggøres i medfør af § 21 i
kommuneplanloven.
01.02.05P16

13.
FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR HØRUP.
Bygnings- og planlægningsudvalget godkendte
på mødet den 26.8.1985 at der forinden for
slagets udarbejdelse skulle afholdes bor
germøde med beboerne i Hørup.
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./. Det foreliggende forslag medsendes dags
ordenen.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den
25.11.1985;
Fremsendes byrådet med indstilling, at

forslaget til lokalplan offentliggøres
i medfør af kommuneplanlovens § 21.
01.02.05P16

14.
FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR KVINDERUP.
Bygnings- og planlægningsudvalget har
vedtaget at der forinden forslagets ud
arbejdelse skulle afholdes borgermøde med
beboerne i Kvinderup.
./. Det foreliggende forslag medsendes dagsor
denen.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den
25.11.1965:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
forslaget til lokalplan offentliggøres i
medfør af kommuneplanlovens § 21.
01.02.05P16
15.
TILSKUD TIL BRANDPRÆVENTIVT ARBEJDE.
Dansk Brandværnskomite anmoder om tilskud
til komiteens arbejde.
Der har tidligere været ydet et tilskud
svarende til 5 øre pr. indbygger.
Beredskabskommissionen, den 22.11.1985:
Fremsendes økonomiudvalget med indstil
ling, at der ydes et tilskud på 5 øre pr.
indbygger i 1985 og et tilsvarende beløb i
1986.
Det kan oplyses, at der pr. 1. januar 1986
er 7.700 indbyggere.
00.01049

1 6 .

UNDERSØGELSE AF SOCIALE PROBLEMER I
SLANGERUP KOMMUNE.
Social, og sundhedsforvaltningen, den
11.12.1965:
Byrådet besluttede den 27.2.1985, pkt. 15,
efter indstilling fra økonomiudvalget, at
der skulle udfærdiges en opgørelse over
antallet af kontanthjælpssager for 1984,
forinden der blev taget stilling til en
eventuelt sociologisk undersøgelse af de
sociale forhold i Slangerup kommune.
Der foreligger nu statistisk materiale for
fordelingen af kontanthjælpssager i Slange
rup kommune og 4 omegnskommuner i 1984.
Der er en ganske svag faldende tendens i
antallet af sager, idet Slangerup kommune i
1984 har haft 677 sager mod i 1983 692 sa
ger. Modsætningsvis viser det sig, at den
gennemsnitlige tid en sag varer, er steget
fra i 1983 3,4 måneder til i 1984 4,2 må
neder.
Social- og sundhedsforvaltningen finder
fortsat, at der er behov for den planlagte
undersøgelse af sociale problemer i Slange
rup kommune.
00.01P15 og 16.00.05P20

17.
ANSØGNING OM OVERFLYTNING AF KURSUS- OG
VIKARPENGE FRA 1985 TIL 1986.
Børnehuset Kroghøj har den 21.11.1985 frem
sendt ansøgning om overflytning af kursusog vikarpenge ialt 6.200 kr. fra budgetår
85 til 86.
I forbindelse med strukturændringen i in
stitutionen blev der ydet tillægsbevilling
til kurser.

Socialudvalaet, den 9.12.1985:
Ansøgningen anbefales.
16.04.02008

18.
EVENTUELT.
MØDET SLUT KL:
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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 10.1.1986

TILLÆGSDAGSORDEN til økonomiudvalgets mede
den 14. januar 1986.

l- å . ____

1.

_______________________________________________

ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03
22
01
3

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Anlæg

3.065 - Kinqoskolen, tæpper - kr. 211.000
Ans. om frigiv, af anl.bev.
Tidl. friqivet anl.bev.
Anlæqsbev. udaer herefter

kr. 211.000
0
kr. 211.000

Projektet er opført i investeringsover
sigten således:
1986:
Starttidspunkt:
februar 1986

211.000 kr.
Sluttidspunkt:
marts 1986

Begrundelse for ansøgningen:
Udskiftning af tæpper på Kingoskolen til
linoleum til udbedrina af indeklimaet.
Kulturelt udvalq, den 7.1.1986:
Anbefales.
Sagen er sendt til økonomisk forvaltning,
til udtalelse.
00.01005

2.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03
22
01
3

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Anlæg
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3.060 - Bvvanqskolen, tæpper - kr. 157.000
Ans. om frigiv, af anlægsbev.

2

kr. 157.000

Tidl. friq. anlæqsbevillinq
Anlæqsbev. udqør herefter

0
kr. 157.000

Projektet er opført i revideret investe
ringsoversigt således:
1986:

157.000 kr.

Starttidspunkt:

Sluttidspunkt:

februar 1986

marts 1986

Begrundelse for ansøgningen:
Udskiftning af tæpper på Byvangskolen med
linoleum til udbedrinq af indeklimaet.
Kulturelt udvalq, den 7.1.1986:
Anbefales.
Sagen er sendt til økonomisk forvaltning,
til udtalelse.
00.01005

3.
NEDSÆTTELSE AF BYGEUDVALG.
Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse
med etablering af 2 fordboldbaner ved
idrætshallen.
Af?t C & t s z

Kulturelt udvalq, den 7.1.1986:
Det anbefales, at der nedsættes et byg
geudvalg.

/

7

Følgende medlemmer indstilles:
Jens Jensen
Lars Møller Kristensen
Kristian Larsen, halinspektør
1 medlem udpeget af idrætsunionen
Skoledirektøren fungerer som sekretær.
04.04P16

4.
FORPAGTNING AF JORD.
Ændring af kontrakt med landsjagtforeningen om leje af areal til lerdueskydning.
Teknisk forvaltning indstiller, at kommunen
lejer ca. 1,9 ha af matr.nr. 5 c Slangerup
for en 10-årig periode.

tL ___ ■
______________________________________
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1986

I forpagtningskontrakt stiller kommunen i
stedet 1,9 ha beliggende mellem modelflyveklubben og landevejen vederlagsfrit til
rådighed til landbrugsformål for ejeren af
matr.nr. 5 c Slangerup. Aftalen bør inde
holde at Slangerup kommune får forkøbsret
på matr.nr. 5 c.
Jagtforeningens nuværende areal mellem
speedwaybanen og modelflyveklubbens bane
indstilles medtaget under speedvaybanens
areal til støjafsksrmningsbælte.
Udgiften ved flytning af stadepladser og
kastehus indstilles afholdt af Slangerup
kommune.

Kulturelt udvalg, den 7.1.1986:
Teknisk forvaltnings indstilling anbefales.
13. OS.03054

5.
INDSKOLINGSORDNING.
Fælleslererrådet har fremsendt forslag til
indskolingsprocedure i Slangerup skolevæ
sen.

Q

Skolekommissionen, den 28.11.1985;
^
Det indstilles, at der etableres en indsko
lingsordning med fælles mødetid fra kl.
8.15-12.10 og samordning af undervisningen
i henhold til forslag af 31.10.1985 for
børnehave-, 1. og 2. klasser på alle miljø
skoler snarest muligt.
Det indstilles endvidere, at rammebeløb til
børnehaveklasser forøges med 25% grundet
øget timetal.
Efter kommissionens opfattelse kan ordning
en finansieres ved mindre personaleforbrug
i pasningsordnignen i tiden kl. 8.10-12.10.
Forvaltningen skal bemærke, at samordningen
på alle miljøskoler vil koste ca. kr. 360.
000 på årsbasis.
Kulturelt udvalg, den 7.1.1986:
Skolekommissionens indstilling anbefales.
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Ifølge forslaget skal der Indrettes et
børnehaveklasselokale yderligere på By
vangskolen, hvilket der ikke er taget højde
for i budgettet.
2 medlemmer er af den opfattelse, at ord
ningen kun kan finansieres delvis ved ned
skæring i personaleforbruget i pasnings
ordningerne i tiden kl. 8.10-12.10.
17.00.02P07

6.
ANSÆTTELSE AF UNGDOMSSKOLELEDER.
Ungdomsskolenævnet indstiller, at der
ansættes en pædagogisk leder ved ungdoms
skolen.
Skolekommissionen, den 28.11.1985:
Det anbefales, at der ansættes en pædago
gisk medarbejder rned hovedbeskæftigelse
indenfor ungdomsskolens klub.
Forvaltningen kan oplyse, at honoraret til
en pædagogisk medarbejder udgør 22.000 kr.
årligt, hertil kommer løn for klubtimer på

ca. 29.000 kr. årligt.
Kulturelt udvalg, den 7.1.1986;
Anbefales.
Sagen er sendt til lønkontoret, til
udtalelse.
81.01:18.02.01P21

7.
RENGØRINGSTID PÅ EJEGODSKOLEN.
Rengøringsassistent
i og
pedel
oplyser, at såfremt
en rengøringsassistent er syg, skal 2 eller
flere rengøringsassistenter rengøre dennes
område. Til gengæld kan de så gå lettere
hen over deres eget og den syge rengø
ringsassistents område. Først efter 3 dage
kan de så gøre hovedrengøring på deres eget
område.
Denne ordning er rengøringsassistenterne
meget utilfredse med, og mener at karens
dagen kan redde den ene dag, da kommunen

Dag og år:
14.

januar
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ikke betaler sygepenge for den, så der
skulle være timer til rådighed.
Forvaltningen kan oplyse, at en ordning med
vikar fra første sygedag vil koste ca. kr.
29.600 årligt, nemlig 3X af den årlige ud
gift til rengøring.
Kulturelt udvalo, den 7.1.1986;
Sagen sendes til behandling i økonomiud
valget.
Sagen er sendt til lønkontoret, til
udtalelse.
81.28:17. 00G01
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