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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser1, cirkulærer2 og love3
b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.4
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1055
1056
1057
1058
1059

Seminar om ellovsreformen
Sikring mod ansvar ved deltagelse i bestyrelser for selskabet m.v.
Fælles kampagne om flydelag i gyllebeholdere
Møde mellem KL og Lærernes Centralorganisation om 0.99-læreraftalerne
Ny CPR-lov - indsats imod socialt bedrageri

Nyt på integrationsområdet nr. 2 7 -1 4 . oktober 1999 og nr. 29 - 28. oktober 1999.
Fokus på resultatvurdering i kommunale dagtilbud.
c. Referater/dagsordener
Ingen sager.

>
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d. Eco-nøgletal
Ingen sager.
e. Indbydelser til møder, kurser m.v.
Kommunernes Landsforenings sociale temamøde år 2000. Årets tema er : "Kommunerne &
de etniske minoriteter - udfordringer og muligheder. Den 11 og 12. maj 2000 i Aalborg
Kongres og Kultur Center.
Program og tilmeldingsblanketter, herunder hotelreservationer vil blive udsendt primo januar
2000 .

f. Diverse om Slangerup Kommune
Indenrigsministeriet fremsender brev af 28. oktober 1999 vedr. meddelelse om dispensation
fra lånerammen efter Slangerup Kommunes ansøgning af 15. juli 1999.
Told og Skat fremsender brev af 5. november 1999 vedr. Tilsynsrapport for personligningen i
Slangerup Kommune.
Brugerundersøgelse af ældreplejen
16.08.00P05 F4355
loha

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget besluttede på mødet d. 9. februar 1999, at der skulle
gennemføres en brugerundersøgelse af ældreplejen i Slangerup Kommune bestående afen
spørgeskemaundersøgelse og nogle kvalitative interview. På udvalgets møde d. 14. september
1999 blev spørgeskemaet godkendt til udsendelse. De kvalitative interview - i alt 9 - vil blive
gennemført medio november 1999. Udvalget vil blive orienteret om essensen af de kvalitative
interview snarest efter, at interviewene er gennemført.
Sagsfremstilling
Der blev udsendt 149 spørgeskemaer. Der er modtaget 107 besvarelser retur, hvilket giver en
svarprocent på 72. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen foreligger nu, og er samlet i en
lille rapport med de væsentligste konklusioner og bilag.
El Rapporten udsendes til udvalgsmedlemmerne og vil blive gennemgået på mødet.
Overordnet har undersøgelsen vist, at brugerne i Slangerup Kommune er tilfredse med den
hjælp, de far. For nedenstående 4 punkter har en svarene vist, at der er behov for at gøre
tingene bedre, end de bliver i dag.
- En del ældre ved ikke, at de har muligheden for at fa indflydelse på, hvilke opgaver der
udføres i deres hjem.
- En del ældre har ikke kendskab til deres faste kontaktperson
- Antallet af forskellige hjælpere, der kommer i hjemmet, er relativt højt
- Kendskabet til primærsygeplejersken bør øges.

229

Slangerup Byråd
24. november 1999, kl. 19.00 i Raadsalen

Slangerup
Kommune

Over halvdelen af de ældre har skrevet kommentarer om, hvad de er særligt glade for ved
hjælpen. Her nævnes, at hjælperne er søde og venlige, at de giver tryghed og omsorg.
Samtidig kommenteres, at det er hjælpen til støvsugning, gulvvask og rengøring til
badeværelse, de ældre sætter særligt pris på.
Knapt 40% har skrevet kommentarer om, hvad de er utilfredse med ved hjælpen. Her nævnes,
at hjælperne har for travlt og er stressede - at man ikke har en fast hjælper - og der er for lidt
tid.
Overordnet viser undersøgelsen, at borgere under 67 år er bedre til at bruge deres
indflydelsesmuligheder. Generelt afhænger den ældres tilfredshed af kendskab til en fast
kontaktperson og den skriftlige aftale om hjælpen.
Forslag til beslutning
Udvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning.
Borger og Virksomhedsudvalget den 9. november 1999
Taget til efterretning idet resultatet inddrages i det fremtidige arbejde. Fremsendes til Byrådet
til orientering.

g. Diverse informationer
Nyheder ffa Indenrigsministeriet.5
HNG fremsender brev af 28. oktober vedr. indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabs
møde den 26. november 1999
Indenrigsministeriet fremsender brev af 29. oktober 1999 vedr. etablering af integrationsråd.
Regeringen fremsender debatoplægget ”En offentlig sektor på borgernes præmisser”.
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt fremsender håndbog vedr. Kommuneforeningens
bestyrelse, Social- og Sundhedsudvalg samt kommuneforeningens repræsentanter i diverse
udvalg.
Frederiksborg Amt fremsender styrelsesvedtægt for Frederiksborg Amt, oktober 1999.

116. Økonomirapportering
00.01002 F4340
lara
B

Der henvises til dokumentet "Økonomirapport 1999”.
Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger er indarbejdet i rapporten.
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Økonomiudvalget den 18. november 1999
Rapporten justeres i overensstemmelse med det foreløbige lånetilsagn for udbygning af
Lindegårdskolen i år 2002 som er modtaget ffa IM den 28.10.1999.

Slangerup Byråd den 24. november 1999

A. Udviklingsomkostninger til gennemførelse af udbud og intern kontraktstyring
Sagsnr.: 100000611
kure
Indledning
Byrådet vedtog den 7. oktober 1998 at afsætte 200.000 kr. til ekstern hjælp til at undersøge
udliciteringsmuligheder og til udarbejdelse af retningslinier for udbud
http.V/www. slangerupkomm,dk/Indhold/udvalg/Bvraad/1998/bv981007, htm
Sagsfremstilling
Der er pr. d.d. brugt 164.000 af denne bevilling. Beløbet dækker udgifter til
konsulenthonorar til Kvalitetsinstituttet, som har medvirket til at give overblik over
kommunens aktiviteters egnethed til udbud og kontraktstyring, samt aflønning af en
studentermedarbej der.
I juni måned 1999 blev Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) knyttet
til opgaven. Aftalen i juni lød på 165.550 kr. fordelt over 2 år. Imidlertid har vi måttet
erkende, at KLK's indsats er mere omfattende end oprindeligt aftalt, f.eks. indeholder den
første aftale med KLK ikke konsulentydelser til kontraktstyring, der vil derfor være brug for
yderligere godt 80.000 kr. til ekstern konsulent. I projektforløbet vil der endvidere løbe
udgifter på til en til opgaven nedsat arbejdsgruppe, f.eks. til kursusvirksomhed, samt fortsat
aflønning af studentermedarbejder.
Økonomi
Forventet forbrug 1999:
Forbrugt d.d.
Studentermedarbejder rest 1999
Kursus arbejdsgruppe 1999
A\ conto betaling KLK 1999

164.000 kr.
16.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.

Forventet forbrug 1999 i alt

200.000 kr.

Forventet forbrug i 2000:
Konsulentbistand
Studentermedarbejder
Arbejdsgruppen

155.550 kr.
54.000 kr.
10.000 kr.
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Forventet forbrug udbudsdel 2000
219.550 kr.
Indgåelse af tillægskontrakt (kontraktstyring) 80.000 kr.
Forventet forbrug i alt 2000
299.550 kr.

Vurdering
Byrådet besluttede den 28.04.1999, at 25% af evt. besparelser skulle tilgå en udviklingspulje
http://www.slangerupkomm.dk/Indhold/udvalg/Bvraad/1999/bv990428.htm#Toc449415437
Der er ikke budgetmæssigt taget højde for en evt. tilgang til denne pulje. Der er dog en
forventning om, at der opnås en besparelse på de opgaver som udliciteres.
Det arbejde som pågår p.t. vedr. forberedelser til udbud og kontraktstyring, handler i høj grad
om udvikling af koncept og knowhow for fremtidige udbuds- og kontraktstyringstiltag,
hvorfor det må være i overensstemmelse med udviklingspuljens formål at finansiere
ovenstående forventede forbrug i år 2000.
Forslag til beslutning
Idet det forventes, at der vil tilgå udviklingspuljen et beløb på over 299.550 kr. i 2000,
foreslås det at beløbet finansieres af puljen.
Økonomiudvalget den 18. november 1999
Anbefales med den ændring, at tillægsbevillingen i første omgang finansieres ved træk på
kassebeholdningen. Udvalget forventer at kassebeholdning i anden omgang vil blive styrket
ved udbudsprojektet.

Slangerup Byråd den 24. november 1999
Godkendt

117. Forpligtende miljøsamarbejde mellem 8 kommuner i Frederiksborg
Amt Vest
09.00A21 F7355
pekr

Indledning
Teknisk Udvalg har på mødet d. 7. april 1999 godkendt, at der blev arbejdet videre med et
udvidet samarbejde på miljøområdet i Frederiksborg Amt.
Sagsfremstilling
Siden da har en gruppe af miljømedarbejdere og tekniske chefer fra kommunerne Skibby,
Jægerspris, Hundested, Frederiksværk, Frederikssund, Stenløse, Ølstykke og Slangerup
arbejdet med at opstille vedtægter for et forpligtigende samarbejde mellem de 8 kommuner kaldet 8-kommunesamarbejdet.
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ISI Som bilag medsendes brev fra d. 7. oktober 1999 med vedtægtsforslag revideret d. 24.
september 1999 (Vedtægt for et forpligtende samarbejde om kvalitetsudvikling og styrkelse af
miljøarbejdet med virksomheder og landbrug i 8-kommunesamarbejdet), samt brev fra d. 19.
oktober 1999 med kopi af brev til Tilsynsrådet.
Vedtægterne har været fremlagt på Bycirklens borgmestermøde d. 23. september 1999,
Borgmestrene anbefaler principperne i vedtægtsforslaget.
Kvalitetsudviklingen og effektiviseringen af miljøtilsyns- og godkendelsesarbejdet er især
baseret på harmonisering af tilsynsprincipper og -opfølgning ved at udarbejde fælles
retningslinier og standarder for tilsyn, godkendelser, påbud og håndhævelse samt på en faglig
udvikling af medarbejderne.
Der er i oplægget regnet med en opstartsperiode på to år, hvor udvikling og drift af
samarbejdet finansieres fra tilskud fra den af KL og regeringen aftalte pulje på 50 mio. kr. til
nye samarbejder. Hvis dette samarbejde mod forventning ikke bliver tildelt midler fra denne
pulje, forudsættes samarbejdet gennemført med et lavere ambitionsniveau inden for de
nuværende budgetter.
Vedtægtsforslaget er sendt til Tilsynsrådet til forhåndsgodkendelse/vejledende udtalelse om
samarbejdet er omfattet af styrelseslovens § 60.
Økonomi
Ingen yderligere økonomiske forpligtigelser
Vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at principperne i det fremsendte vedtægtsforslag sikrer, at der
kan ske en kvalitetsmæssig udvikling i det kommunale miljøtilsyn uden at miljøtilsynets
nærhed og samarbejde med andre beslægtede kommunale myndighedsopgaver lider derved.
Vedtægterne beskriver en organisation og arbejdsform, som i vid udstrækning praktiseres på
frivillig basis blandt de fleste af de involverede kommuner allerede i dag.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Slangerup Kommune tiltræder principperne i det fremsendte
vedtægtsforslag.
Teknisk Udvalg den 3. november 1999
Anbefales overfor Byrådet.

Slangerup Byråd den 24. november 1999
Godkendt som anbefalet.
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118. Udkast til ændring af styrelsesvedtægten for Det Sociale
Koordinationsudvalg
16.00.00A15 F4299
jejr
Indledning
Udkast til ændring af styrelsesvedtægten for Det Sociale Koordinationsudvalg bedes
behandlet af Borger- og Virksomhedsudvalget og herefter indstilles til godkendelse i byrådet.
Sagsfremstilling
Sammen med Jægerspris Kommune, Frederikssund Kommune og Stenløse Kommune
oprettede Slangerup Kommune fra 1.januar 1999 et fælles Socialt Koordinationsudvalg. Det
Sociale Koordinationsudvalg har i løbet af 1999 udarbejdet handlingsplan og budget. I
handlingsplanen indgår oprettelse af Formidlingscenter Vest, beliggende på Torvet i Fr.sund.
Det nye tiltag med oprettelse af formidlingscentret, har nødvendiggjort en ændring af
styrelsesvedtægten, så det fremgår tydeligt hvilken kompetence koordinationsudvalget har og
ligeledes præciseres hvilket ansvar og kompetence følgegruppen har. Følgegruppen er
sammensat af ledelsesrepræsentanter fra de fire kommuner.
ISI Der henvises til fremsendt kopi af ’Udkast til ændringer af styrelsesvedtægten’.
Det Sociale Koordinationsudvalg har på sit møde den 11.10.1999 godkendt ændringer af
styrelsesvedtægten.
Forslag til beslutning
At udvalget indstiller vedtægtsændringerne til endelig godkendelse i Byrådet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. november 1999
Anbefales.

Slangerup Byråd den 24. november 1999
Godkendt som anbefalet.

119. Forslag til lokalplan nr. 51 for et idrætsområde i Uvelse
01.02.05P16 F7359
rier
Indledning
I tilknytning til det eksisterende idrætsområde i Uvelse har man ønsket at etablere en ny hal til
idræts- og kulturformål, Uvelse Fritids Center. For området gælder lokalplan nr. 14, der
udlægger området til offentligt formål med anvendelse til idrætsformål. I lokalplan nr. 14 er
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der for området kun udlagt et begrænset areal til byggefelt, og dette byggefelt er udbygget
med klubhus ved tennisbanen.
Områdets udlagte byggemulighed er således fuldt udnyttet, og det er nødvendigt at
tilvejebringe en ny lokalplan, for at fastlægge rammerne for den ændrede anvendelse og
udvidelse af byggeriet i området.
Sagsfremstilling
Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i skitseprojekt fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel
A/S.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en halbygning til brug for Uvelse
Fritids Center. Som følge af etableringen af en hal og de øgede aktiviteter i området, er det
ligeledes nødvendigt at sikre parkeringsforhold og trafikafviklingen i området.
Lokalplanen har til formål at fastlægge et område, hvori byggeriet af hallen kan placeres.
Formålet er også at sikre en tilstrækkelig parkeringskapacitet, der kan afvikle
parkeringsbehovet, både til hverdagsaktiviteter og til dels ved særarrangementer.
Det er ligeledes formålet med lokalplanen at sikre trafiksikkerheden ved færdsel i området,
med særligt fokus på udkørslen ved Gørløsevej.
Lokalplanen skal sikre at halbygningen indpasses i området, ved hensyntagen til
omgivelserne.
Ved nyplacering af boldbanerne skal det sikres at terrænændringer sker uden at skabe
skæmmende terrænspring i overgange til de omkringliggende områder.
Det er ligeledes formålet med lokalplanen at sikre de omkringliggende boligområder mod
støjgener. Dette skal ske ved fastsættelse af krav for den støjmæssige belastning af området.
Endelig har lokalplanen til formål at sikre at de eksisterende beplantningsbælter i videst
muligt omfang bevares, og at etableringen af parkering på Kornvænget sker uden at skæmme
det eksisterende beplantningsbælte.
Placering af en gangsti fra Gørløsevej til hallen, vil være med til at friholde Kornvænget for
bløde trafikanter.
Lokalplanområdet er mindre end det område, der i lokalplan 14 er udlagt til idrætsformål, idet
kommuneplanen udlægger området mod Lystrupvej som boligområde U.B.4.
B B S Der henvises til bilaget: “Lokalplan nr. 51, forslag (udvalgskopi)” og bilagene: “kortbilag 1 3 lokalplan nr. 51, forslag”.
Lokalplanforslaget fremlægges ved godkendelsen til offentlig høring i perioden fra den 30.
november 1999 til den 25. januar 2000. Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, hvilket efter
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planen kan ske på Byrådets møde i februar 2000, kan der ikke gives tilladelse til udstykning,
byggeri eller ændring af anvendelse. Hvis der fremkommer indsigelser, kan der heller ikke i
en 4-ugers periode efter høringsfristens udløb gives tilladelser. Dog kan der evt. efter
offentlighedsperiodens udløb opnås tilladelse til at udnytte ejendommen i overensstemmelse
med forslaget.
Forslag til beslutning
Det indstilles, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 51 for et idrætsområde i Uvelse, til
offentliggørelse i henhold til Planlovens kapitel 6.
Økonomiudvalget den 18. november 1999
Anbefalet til offentliggørelse som indstillet.

Slangerup Byråd den 24. november 1999
Godkendt som anbefalet.

120. Takster for børnepasning i 2000
16.06.00029 F4315
bekr
Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets godkendelse af budgettet for 2000 er der beregnet følgende takster
for børnepasning i år 2000:

Dagpleje 48 timer
Dagpleje 32 timer
Integreret plads
Børnehave/skovbørnehave
Legestue

Takst 1999 (kr.)
1.777
1.185
2.423
1.275

Takst 2000 (kr.)
1.858
1.239
2.586
1.361

397

730

Der betales i 12 rater.
Prisen for en integreret plads afspejler de reelle udgifter, og prisen ligger på niveau med
taksten i andre kommuner med tilsvarende tilbud.
SFO
Bh.kl - 3.klasse
Morgenmodul incl.
Ferie
Bh.kl- 3 . klasse

Takst 1/8-99 (kr.) Takst 1/1-2000
(kr.)
450
478

900

957
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eftermiddag til kl. 17.00
incl. Ferie
600
Bh.kl - 3.klasse
Morgenmodul og
eftermiddag til
Kl. 15.00 incl. Ferie
700
Bh.kl- 3.klasse
Eftermiddag til kl. 17.00
incl. Ferie

Slangerup
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638

744

Der betales i 11 rater.

Juniorklub
4 .- 5 . klasse
Eftermiddag til kl. 17.00
incl. Ferie

Takst 1/8-99 (kr.) Takst 1/1-2000
(kr.)
600
638

Der betales i 11 rater.
Forslag til beslutning
At udvalget indstiller taksterne for børnepasning i 2000 til godkendelse.
Borger og Virksomhedsudvalget den 9. november 1999
Indstilles til godkendelse.
Økonomiudvalget den 18. november 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 24. november 1999

Sagsfremstilling
Taksterne for SFO Uvelse og for førindskrivning i SFO indgik desværre ikke i Borger og
Virksomhedsudvalgets behandling af sagen. Taksterne for de to tilbud er beregnet udfra
samme fremskrivningsprocent som de øvrige takster.

SFO Uvelse
4. - 6. klasse
k l 13-17. Incl ferie

Takst 1/8-99 (kr.) Takst 1/1-2000
(kr.)
744
700
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Der betales i 11 rater.
Førindskrivning i SFO Takst 1/8-99 (kr.) Takst 1/1-2000
(kr.)
1.250
Kommende skolebørn 1.176
Der opkræves betaling fo r maj, juni og juli måned.

Forslag til beslutning
At udvalget indstiller taksterne for børnepasning i 2000 til godkendelse.
Økonomiudvalget den 18. november 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 24. november 1999
Godkendt.
Ejvind Mortensen tiltræder forslaget som en teknisk udmøntning af budget 2000, men mener
fortsat at takstforhøjelsen er udtryk for forkert prioritering.

121. Udtrædelse af skolebestyrelsen ved Lindegårdskolen
17.01.01A16 F4396
vima

Mona Majland Larsen, Sejerøvej 6, 3550 Slangerup anmoder byrådet om, at blive fritaget for
at indtræde i skolebestyrelsen på Lindegårdskolen som suppleant for Karl Erik Andersen.
Begrundelsen for anmodningen er, at Mona Majland Larsen i øjeblikket har en del
tidskrævende arbejde og derfor ikke har den fornødne tid til skolebestyrelsesarbejdet.
Suppleant for Mona Larsen er Charlotte Nefer, Banevænget 44, 3550 Slangerup
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Slangerup Byråd den 24. november 1999
godkendt

122. Mødekalender for 2000
Sagsnr.: 100000554
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basi
Forslag til mødekalender for 2000:
Fastsættelse af mødedatoerne følger hovedreglen med 4. onsdag i måneden kl. 19.00 i
Raadsalen. Dog er mødet i december flyttet frem til 20. december (3. onsdag i måneden), for
at undgå afholdelse af byrådsmøde mellem jul og nytår.
Den 26.01.2000
Den 23.02.2000
Den 22.03.2000
Den 26.04.2000
Den 24.05.2000
Den 28.06.2000 Forseminar om budget 2001
Den 28.06.2000
Den 21.08.2000 Budgetseminar
Den 23.08.2000
Den 13.09.2000 1. behandling af budgetforslag
Den 27.09.2000
Den 11.10.2000 2. behandling af budgetforslag
Den 25.10.2000
Den 22.11.2000
Den 20.12.2000

Forslag til beslutning
Byrådet bedes godkende forslaget.

Slangerup Byråd den 24. november 1999
Godkendt

Eventuelt
Mødet slut kl.: 19.30
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Beslutninger
Fraværende:

Sag som a f hensyn til tavshedspligten blev behandlet for lukkede døre
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