SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 16/9-1982.

BYRÅDET indkaldes herved til møde ONSDAG DEN
22/9-1982 KL. 19,00 i byrådssalen med
følgende dagsorden:

FRAVÆRENDE:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

A) Diverse love, bekendtgørelser og
cirkulærer m.v.
B) Meddelelse om hærværk natten mellem
den 19/8 og 20/8 1982 i Øparkens
Børnehave.
C) Meddelelse om hærværk mellem fredag
den 27/8-82 kl. 18 og mandag den 30/8-82
kl. 6 i Øparkens Børnehave.
D) Kommunernes Landsforening fremsender
cirkulæreskrivelse af 12/8-82 vedrørende
fortolkning af regelsættet om
rådighedsvagt i hjemmet.
E) Kommunernes Landsforening fremsender
cirkulæreskrivelse af den 30/8-82
vedrørende beskæring af bloktilskuddet til
kommunerne.
F) Indenrigsministeriet fremsender cir
kulærer om borgmestervederlag.
G) Indenrigsministeriet fremsender cir
kulærer om vederlag til udvalgsformænd.
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2.

Fra byrådsmedlem Ebbe Hilding-Hansen er
modtaget følgende til byrådet:
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"Det foreslås at der ved alle
entrepriseforhold for Slangerup kommune
fremover kræves, at entreprenøren har
beskæftiget mindst 1 langtidsledig."
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SKOLEBIBLIOTEKSUDVALG.
Valg af medlemmer til skolebiblioteks
udvalget .
Valgt af skolekommis
sionen den 23/8-1982: Lajla Arndt Nielsen.
Valgt af Fælleslærer
Jens Erik Henriksen.
rådet :
Faste medlemmer:

Jørgen Olesen
Jens Dahl Madsen
Tove Worm Bisgaard
Margrethe Kirkeskov Hågensen.

00.01 A 16.

4.
FRIGØRELSESATTESTER.
a) Økonomiudvalget behandlede i mødet
den 17/8-82 en ansøgning om
frigørelsesattest til
skolerengøringsassistenterne bl.a. i
efterårsferien.
Økonomiudvalget godkendte, at der
udstedtes frigørelsesattest til to ansatte
i forbindelse med mistede arbejdstimer ved
omlægning af rengøringen, men afslog at
give frigørelsesattest for efterårsferien.
I forbindelse med

I
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rengøringsrationaliseringen er
hovedrengøringstimetallet nedskåret.
Tidligere havde rengøringsassistenterne
hovedrengøringsarbejde i efterårs-, jule-,
påske- og en del af sommerferien. Nu kan
der kun blive gjort hovedrengøring i
f.eks. en del af sommerferien og
rengøringsassistenterne kan derfor komme
til at miste timer i skoleferierne.
Økonomiudvalget indstiller at
kommunaldirektøren bemyndiges til at udstede
frigørelsesattest til medarbejderne som
påtvinges nedsat arbejdstid.
Øvrige sager om frigørelsesattester
forelægges økonomiudvalget.
Frederik Møller begærede spørgsmålet om
frigørelsesattester forelagt byrådet, idet
han ønsker generelle retningslinier
udarbejdet for udstedelse af
frigørelsesattester og at
rengøringsassistenterne får
frigørelsesattester i skoleferien og at der
udstedes generelle retningslinier for ad
ministrationen .
./. Kommunernes Landsforenings notat om
frigørelsesattester af 23/12-80 vedlægges.

81.03 g 01

5.
ANDELSBOLIGFORENINGEN SØNDERPARKEN.
Boligstyrelsen har nu principgodkendt
opførelsen af 24 andelsboliger på matr.nr.
9-eæ Slangerup (Fløjgård) og bemyndiget
Slangerup kommune til på boligstyrelsens
vegne at meddele endeligt tilsagn om
rentebidrag, når betingelserne herfor er
opfyldt.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet:
at der gives endeligt tilsagn om ga
ranti til byggeriet
at endeligt tilsagn om rentebidrag med
deles forudsat, at byggeriet påbe
gyndes inden 1 måned fra meddelsen
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om støttetilsagn og
at garantien og støtten i øvrigt ydes
på de i boligstyrelsens skrivelse
af 3/9-82 med henvisninger angivne
vilkår.
at der oprettes andelsboligforening og
at dennes vedtægt forelægges byrådet
til godkendelse.
03.02.02 0 60

6.
LOV NR. 488 - TILSKUD TIL PRIVATE
VIRKSOMHEDER TIL AT ANSÆTTE UNGE UNDER 23 ÅR.
fra Frederik Møler er modtaget følgende
spørgsmål:
"Med henvisning til at jeg gentagne gange
forgæves har søgt oplyst hvilke 3 firmaer,
der har søgt om tilskud til beskæftigelse af
ungdomsarbejdsløse i henhold til lov nr. 488
og datoer for ansøgningerne, udbedes dette
oplyst på økonomiudvalget 14. september
1982".
./. Løn- og personalekontorets notat af
7/9-82 vedlægges.
Økonomiudvalget vedtog at fremsende sagen til
byrådet for en mundtlig redegørelse.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
15.04.03 G 01.

7.
EKSTRAORDINÆRE BESKÆFTIGELSESFREMMENDE
FORANSTALTNINGER.
Byrådet vedtog i mødet den 25/8-1982 - pkt. 9
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- at godkende oprettelsen af en stilling på
20 timer pr. uge til at administrere
beskæftigelsesmidlerne m.v. men udsatte
følgende indstillinger fra økonomiudvalget
den 17/8-1982 - pkt. 8
a) "Til projekter under gartnerafdelin
gen afsættes kr. 61.000. Restbeløbet
afsættes som tilskud til private
arbejdsgivere".
Økonomiudvalget indstiller, at der ansættes
en ledig i gartneriafdelingen.
b) "Økonomiudvalget indstiller endvide
re, at der ikke ydes supplerende tilskud
til efterskoler m.v."
"1 medlem af økonomiudvalget indstiller,
at der ydes supplerende tilskud til
efterskoler".
Socialudvalget har i mødet den 30/8-1982
besluttet at anmode økonomiudvalget om, at
beskæftigelsesmidlerne også anvendes til
højskole- og efterskoleophold.
Socialudvalget foreslår, at der omkring
administrationen/udbetalingen indgås en vis
form for samarbejde/koordinering med
socialforvatningens bistandsafdeling.
Økonomiudvalget indstiller at ansøgere om
tilskud til højskoler m.m. fremsendes til
socialudvalget med henblik på en udtalelse i
konkrete sager til økonomiudvalgets
behandling.
Forvaltningen oplyser, at kommunen kan give
den supplerende kommunestøtte af 488-midlerne
under forudsætning af, at kommunen samtidig
yder det sædvanlig anvendte tilskud til
forskellen mellem statstilskud og den af
undervisningsministeriet godkendte
elevstøtte.
15.04.04 G 01.

8.

UDDANNELSE AE DAGPLEJERE.
Erederiksborg amts socialcenter har ved
skrivelse af 12/5-82, anmodet kommunerne om
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22. september 1982.

Socialudvalget besluttede, at anbefale
overfor økonomiudvalg/byråd, at dagplejerne
under kursus aflønnes 8 timer dagligt ved en
kursustid dagligt på 7 timer (tidsrummet
09,00 - 16,00).
Beslutningen skal ses på baggrund af at:
1) dagplejerne, når de skal på kursus
skal have passet deres egne børn
2) har transport til kursusstedet og
3) de ikke er kursusvante samt
4) kursusdeltagelse for mange dagpleje
res vedkommende vil betyde en reduk
tion i indtjeningen.
Økonomiudvalget indstiller ovenstående til
byrådets godkendelse.
81.39:16.02.01 G 01.

9.

ANLÆGSREGNSKAB.
Byrådet bevilgede i mødet
den 25/11-1981 til flyt
ning af pavillonen ved
Kvinderup skole til I170.000,- kr.
drætshallen
Udgiften har været

169.470,- "

Mindre forbrug

530,- kr.

Kulturelt udvalg den 1/9-1982:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning den 6/9-1982:
Regnskabet er i overensstemmelse med
bogholderiets noteringer.
Økonomiudvalget indstiller regnskabet til
godkendelse.
82.00:18.09 P 21.
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en stillingtagen til om kurser, uden
reduktion i dagplejernes løn, kan
tilrettelægges i tidsrummet kl. 09,00 16,00.
Dagplejerne har i forbindelse med
kursusaktivitet krav på en aflønning svarende
til arbejdsmarkets mindsteløn i 8 timer
daglig.

9.
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10.

SLANGERUP SVØMMEBAD.
Borgmesteren indstiller, at kommunen tilbyder
at overtage den selvejende institution
Slangerup Svømmebads aktiver, herunder
personale og bygninger, og passiver, således
at badet overgår til rent kommunal status pr.
1/1-1983.
Merudgifterne herved anslås ved et uændret
aktivitetsniveau til 30.000 kr. i
./. 1983 - jvf. vedlagte notat af 8/9
1982.
Økonomiudvalget indstiller:
2 medlemmer indstiller at svømmebadet
overtages pr. 1/1-1983.
1 medlem går principielt ind for en kommunal
overtagelse men ønsker en teknisk, økonomisk
gennemgang forinden endelig stillingtagen.
1 medlem ønskede svømmebadet bibeholdt som
selvejende institution.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
04.07 P 21.

11

.

SLANGERUP SVØMMEKLUB
har ansøgt om fri halleje. Merudgiften i
forhold til det nuværende budget er 35.000
kr.
Byrådet vedtog i mødet den 24/3-1982 - pkt.
13 - at yde svømmeklubben et tilskud på 75%
af hallejen.
Fritidsnævnet den 31/8-1982:
For at ligestille Slangerup Svømmeklub med
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andre idrætsforeninger indstilles det, at der
ydes 90% af hallejen.
Kulturelt udvalg den 2/9-1982:
Fritidssnævnets indsstilling følges, således
at der ydes 90% af hallejen i 11 ugentlige
timer i 40 uger årligt. Udgiften foreslås
finansieret over de afsatte kr. 350.000,- til
Slangerup svømmebad. Der gøres opmærksom på,
at der ikke er taget budgetmæssig højde for
merudgiften i 1983, hvorfor det indstilles,
at dette gøres ved 2. behandling af
budgettet.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen
såfremt svømmebadet ikke overtages pr.
1/1-83. 1 medlem ønskede at fastholde et
tilskud på 75%.
18.06 0 49.

12 .
RENGØRING I IDRÆTSHALLEN.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den 17/8-1982
pkt. 23 om rengøring i idrætshallen.
Blumøllers forslag af 11/6-1982 vedrørende
idrætshallen var på 4,5 timer daglig i 315
dage (45 uger a 7 dage) = 1417,5 timer om
året + hovedrengøring 5% = 71 timer pr. år;
ialt 1488,5 timer.
Halinspektørns forslag er på 1.488 timer pr.
år incl. større arrangementer.
Den nødvendige rengøringsmaskines pris er
oplyst til 26.000 kr. incl. moms, men Chr.
Larsen har fået at vide, at prisen p.t. er
lavere.
Kulturelt udvalg den 4/8-1982:
Kulturelt udvalg anbefaler halinspektørens
forslag på 1488 t./årligt.
Økonomiudvalget anbefaler kulturelt udvalgs
indstilling.
82.08 G 01
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RENGØRING PÅ BIBLIOTEKERNE.
Økonomiudvalget overlod det i mødet den
20/10-1981 til kulturelt udvalg at fremkomme
med forslag til tilrettelæggelse af
rengøringen på bl.a. bibliotekerne efter
retningslinierne i "Kommuneinformation nr.
12 ".
Det i henhold hertil nedsatte
rengøringsudvalg har fremsendt udkast til
aftale af 19/8-1982 om rengøring på
bibliotekerne.
Blumøllers forslag af 11/6-1982 vedrørende
Slangerup bibliotek var på 2,3 timer daglig
rengøring 5 dage om ugen eller 650 timer om
året incl. hovedrengøring.
Rengøringsgruppens forslag er på 2,25 timer
daglig rengøring incl. bortbæring af
affaldssække 6 dage om ugen eller 718 timer
pr. år incl. hovedrengøring.
Der anvends p.t. 3 timer daglig 6 dage om
ugen eller 900 timer pr. år excl.
hovedrengøring.
Økonomiudvalget anbefaler rengøringsgruppens
indstilling.
82.08 G 01.

14.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
o3
22
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Undervisning og kultur
Skolevæsen
Folkeskoler
Anlæg - Slangerup Skole - kr. 3o.ooo

Ansøg, om frigivelse af anlægsbevilling
på
kr. 3o.ooo
tidl. frigivet
o
Anlægsbev. udgør herefter
ialt

kr. 3o.ooo

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over
anlægsbevilling på Ejegodskolen, der i

588
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Dag og år:

22. september 1982.
investeringsoversigten for 1982 er opført med
kr. llo.ooo.
Starttidspunkt:
september 1982

Sluttidspunkt:
oktober 1982

Begrundelse for ansøgningen:
Ansøgning om anlægsbevilling på kr. 3o.ooo
ifl. tilbud til opstilling af skabe samt
installation af varmt vand ved nyetablerede
toiletter og 2 udslagsvaske på Slangerup
Skole. Der er ikke varmt vand samt
udslagsvaske i nordlig fløj. Arbejdet kan
udføres i forbindelse med etablering af 4
toiletter.
Kulturelt udvalg den 1/9-1982:
Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler.
82.06:17.00 G 01.

15.
ANLÆGSREGNSKAB.
Byrådet har til opfø
relse af Ejegodskolen
bevilget
kr. ll.o33.455,oo
Udgifterne har været kr. ll.oo5.719,88
Mindre forbrug

kr.

27.735,12

Kulturelt udvalg den 1/9-1982:
Anbefales

Økonomiudvalget anbefaler regnskabet
godkendt.
00.01 0 08.
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16.
SKOLEBUSKØRSEL.
Eorældre til børn i Lindegårdsskolen fra
området Lyngkrogen - Nytoften - Rappendamsvej
har anmodet om fribefordring af børnene med
skolebus, idet vejene må anses for farlige.
Landbetjent Olav Nielsen har med politiet i
Hillerøds tilsagn klassificeret Rappendamsvej
som trafikfarlig for børn til og med 3.
klasse.
Kulturelt udvalg den 1/9-1982:
Det indstilles, at elever fra området
Lyngkrogen - Nytoften - Rappendamsvej til og
med 3. klasse fra Lindegårdsskolen tilbydes
transport med skolebus.
Kulturel forvaltning oplyser, at de
økonomiske konsekvenser ikke umiddelbart kan
beregnes, idet udgiften til den øgede
befordring vil afhænge af, om
passagerertallet vil stige til mere end det i
udbudsmaterialet anførte (5o).
Såfremt dette bliver tilfældet, vil der
udløses ekstrabusser.
Økonomiudvalget indstiller at der bevilges
kørsel for skoleåret 82/83.
17.20.06 G 01.

17.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan
staltninger
22 Jordforsyning
Lærkensten III
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3 Anlæg

Ansøgning om anlægsbev.

100.000 kr.

Tidl. meddelt anlægsbev.

0

Ialt udgør bevillingen

Starttidspunkt:
oktober 1982

"

100.000 kr.

Sluttidspunkt:
december 1982

Begrundelse:
Olieudskiller på regnvandsudløb til
Slotsmosen.

Projektet opført i investeringsoevrsigt,
godkendt februar 1982, således:
Tidl.år
0

1982
100

1983
0

1984
0

1985
0

Udvalget for teknik og miljø, den 1/9-82:
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler.
00.01 0 05.

18.
EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE.

19.
BIOGRAEEN REGINA.

20.00 P 21.
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20.

SUPPLERENDE UNDERVISNING.

Økonomiudvalget anbefaler.
17.03.07 G 01.

21

.

ERHVERV I CENTEROMRÅDE.

01.02 G 01.

22

.

SALG AE JORD.
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13.06.02 G 01.

23.
SLAGSLUNDEVEJ 14.
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Økonomiudvalget

82.21 G 01.
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.

VAKANCEVIKAR.

Økonomiudvalget anbefaler.
081152.

25.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL.

Nr. 588

A/» DAPOLO-PREOERIKSHAVN

7

