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SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 11/12-1978.
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ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde tirsdag
den 1 9 . december 1978 , kl. 08,00 på borgmesterens
kontor, med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

2.

Mødekalender for 1979 til godkendelse.

3.

Eventuel ændring af forretningsorden for
Slangerup byråd.
2/5-1978 er følgende udsendt til medlemmerne:
a) Den nuværende forretningsorden for byrådet.
b) Den gældende "normalforretningsorden".

V

t

__

c) Forslag til rettelser fra Palle Stenbak
Larsen.
Der er ikke indkommet andre rettelser end de
af Palle Stenbak Larsen

4.

stillede forslag.

Evt. udbetaling af diæter

l(. McX

fc

til ikke byrådsmedlemmer i kommissioner og
nævn for deltagelse i kurser.
Da reglen imidlertid ikke umiddelbart hjemler
adgang til at udbetale diæter for deltagelse
i kurser for ikke byrådsmedlemmer i f.eks.
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kommissioner og nævn, skal man anmode om ø~
konomiudvalgets stillingtagen med hensyn til
at søge tilsynsrådet om tilladelse til at yde diæter for ikke byrådsmedlemmer.
Det kan oplyses, at tilsynsrådet har givet
sådanne tilladelser til andre kommuner samt
at kommunens merudgift vil beløbe sig til
ca. 45.000,- kr.

5-

Arbejdernes Andelsboligforening
fremsender endeligt driftsbudget for perio

$

•

,-V

c?

den 1/1o -1978 til 3o/9-1979 til godkendelse.

6.

Ændring af instruks vedrørende lån/kaution

V -

til beboerindskud i almennyttigt boligbygge
ri. Økonomiudvalget anmodes om at tage stil
ling til hvorvidt man skal indskrænke adgan

-' i

^

gen til at få kaution for lån til familier
med børn bosiddende i Slangerup kommune.

7.

Spørgsmål om udsendelse af
dagsorden og referat til aviserne, til for
nyet behandling.

s«

__________________
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S.
Selskabet anmoder om godkendelse af revide
rede vedtægter.
Teknisk udvalg indstiller at de reviderede
vedtægter godkendes.
^5-

?

Bilag.
JD.Ur*
2

9.

Grundejerforeningen Brantegård
søger kommunen om at få udbetalt kr. 65.855
som er tilbageholdt i forbindelse med etab
lering af sti ved Brantegårdsudstykningen.

lo.

Civilforsvar.
Civilforsvarsstyrelsen

fremsender meddelel

se om udbygning af beredskabet med måling for
radioaktivt nedfald, og anmoder i den anled
ning om oplysning om lokaliteter for udsty
rets placering.
Teknisk udvalg indstiller, at civilforsvars
mæssige forhold henlægges til behandling un
der brandkommissionen.
I nærværende sag om udbygning af den beståen
de beredskabsorganisation ville det ved en
udpegning af et lokale til kommandostation
være hensigtsmæssigt at placere denne på
brandstationen.

11.

Ændring af skoledistrikter pr. 1. august 1979.
Skolekommissionen ønsker Byvangskolens skole

//.

e*& t

, g^ L
/

distrikt ændret således:
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1) At Lindegårdskolen aflastes idet området
nord/vest for Roskildevej (Birkemosevej Aagaardsstræde - Åvej) tillægges Byvang
skolen.
2) At området syd for Københavnsvej (stræk
ningen Øvej - Vinkelvej - Tulipanvej, så
vel lige som ulige numre) tillægges Slan
gerup skole.
Kulturelt udvalg anbefaler.

12 .

Ændring af skoleplan pr. 1. august 1978.
Det indstilles, at der i skoleplanen gælden
de pr. 1. august 1978 foretages følgende æn
dringer :
§

2:

Modermålsundervisning tilbydes i Frederiks
sund.
§ 3:
Ændring af specialundervisningens organisa
tion som følge af byrådets godkendelse den
22. marts 1978 af specialundervisningsrap
porten.
§ lo:
Tjenestebolig ved Kvinderup skole er nedlagt
§ 12 :

Ændring af honorarer til lærere som følge af
økonomiudvalgets beslutning af 18. septem
ber 1978.
Tillæg 1, ad § 8:
Ændring af normering ved Slangerup kommunes
skolevæsen som følge af byrådets beslutning
af 28. juni 1978.
§ 13: Ikrafttrædelse
Underskriftsside.

Kulturelt udvalg anbefaler.

Dag og år:

19* december 1978.
13.

Forhøjelse af det årlige honorar til
lederen af Slangerup Musikskole fra kr. 9.000
til kr. I8.000.

'3.
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Ved budgetlægningen for 1979 blev lederhono
raret forhøjet til kr. 1 8 .000 mod tidligere
kr. 9 .000. Motiveringen for denne forhøjelse
var, at musikskolen i sidste sæson havde et e
levtal på 15o i gennemsnit, og i denne sæson
er elevtallet på ca. 170 .
Lederens honorar har ikke tidligere været for
højet, d.v.s. helt tilbage til musikskolens
start i 1973.

14.

Byvangskolen anmoder skolekommissionen
om, at søge byrådets beslutning om udskydelse
af byggeri ændret.
Skolekommissionen meddeler, at man beklager at
der ikke i budgettet for 1979 er afsat penge
til udbygning af Byvangskolen.
Skolekommissionen henstiller til byrådet, at
denne beslutning tages op til fornyet overvej
else, således at en udbygning af Byvangskolen
kan påbegyndes snarest i overensstemmelse med
skolekommissionens forslag til udbygningspla
nen.
I denne forbindelse indstiller skolekommissio
nen, at man undersøger, om de afsatte beløb
til udbygning af Kingoskolen og Idrætshallen
vil blive brugt i 1979, eller om det er mu
ligt, at overføre beløb herfra til udbygning
af Byvangskolen.
Kommissionen understreger, at Kingoskolens
byggeri ikke må udskydes af ovennævnte forslag
Kulturelt udvalg anmoder byrådet om at nedsæt
te et byggeudvalg for Byvangskolen. Anlægsbud
gettet for undervisning og kultur i 1979 og
1980, jvfr. notat af 1 . dec. 1978 , hvor der er
afsat kr. lo.o54.ooo,-, må overholdes for alle
4 projekter.
Såfremt der ikke afholdes byrådsmøde i decem
ber 1978, anmodes økonomiudvalget om nedsættel
se af byggeudvalg for Byvangskolen snarest.
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15.

Opkrævning af skorstensfejerafgift.

.

A57

i/ *

Kommunen skal tage stilling til hvorvidt ge
byret ønskes forhøjet, samt om man ønsker
fortsat at opkræve afgiften.

'

Bilag.

16.

&

Opstilling af terminal i skattevæsenet

4%, /t?Pi

til forskudsændringssystemet.
J

Udgiften vil kunne afholdes af driftsbudget
tet.

17.

Håndværksparceller.
Drøftelse af eventuel regulering af salgs

/P,

prisen for håndværksparceller på Bøllemose
vej.

2

Nuværende pris 12o,- kr./m .
Der er solgt 4 parceller af de ialt 9 par
celler.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, ef
ter fornyet drøftelse, at man fastholder nu
værende servitutter for håndværksparceller i
Uvelse, hvorefter det fortsat vil være mu
ligt, at opføre beboelse uden at der finder
en erhvervsmæssig bebyggelse eller udnyttel
se sted.
Udvalget skal i stedet indstille, at man re-

2

gulerer salgsprisen til 175,- pr. m .

18.

Sikkerhedsudvalg.
Samarbejdsudvalget indstiller at der nesættes sikkerhedsudvalg for:
1) De sociale institutioner.
2) Kulturelle institutioner.
3) Det administrative område.
4) Teknisk område.
Herudover nedsættes et hovedudvalg til koor
dinering.

/S. ? nc/jU U f.

TILLÆGSBEVILLINGER.

19.

Kontoen for kommissioner, råd og nævn vedrø
rende administration og planlægning, forven
tes overskredet i 1978 med lo.ooo kr. hvilket
blandt andet skyldtes kurser for ligningskommissionensmedlemmer.
Der ansøges om en tillægsbevilling på lo.ooo
kr, der kan financieres over kontoen for kom
missioner, råd og nævn vedrørende undervis
ning og kultur - mødediæter.

2o.

Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling
på 14.316 k r . for 1979 til yderligere sekre
tærbistand med 15 timer om ugen vedrørende
Kingoskolen.
Kulturelt udvalg kan ikke finde besparelser
indenfor udvalgets regi, hvorfor beløbet ale
ne vil kunne financieres ved forbrug af kas
sebeholdningen .

21.

Byplan- og bygningsudvalget søger om følgende
tillægsbevillinger for 1978.
00 Byudv.
bolig- og miljøforanstaltninger.
22 Jordforsyning.
04 Offentlige formål - drift.
Kingovej 4-8: Bev. 4.8oo
lønninger

tillægsbev.

+ 2.000

+ 2.000

Solhøjvej 5-7: Bev. 3.46o
lønninger

tillægsbev.

* 1.000

1.000

Slangerupgård: Bev. 3-53o
lønninger

tillægsbev.

+ 3.000

+ 3.000

Hjemmeværnsgården: Bev. 3.460
lønninger
N r. 5 8 7
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tillægsbev.

+ 1.000

+ 1.000

0032 Fritidsfaciliteter
31 Stadion - idrætsanlæg
Idrætsanlæg Kø benhavnsve j_:_ Bev._ 79.55o
Arealer, pladser
lønninger
tillægsbev.

+ 5.000

+ 5.000

Uvelse Idrætsanlæg: Bev. 36.36o
Fast ejendom - fremmede tjeneste+ 6.000
ydelser
tillægsbev.
arealer - pladser
løn
tillægsbev.

+ 4.000

arealer - pladser an
skaffelser tillægsbev.

+ 5.000

arealer - pladser
fremmede tjenesteydelser
tillægsbevilling

+ 1.000

ialt tillægsbevilling byplanog bygningsudvalg

+ 4.000

14.000

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
tillægsbevillingerne gives. Merforbruget på
lønkonti på kr. 14.000 modsvares af tilsva
rende besparelser på lønudgifter under vej
væsenet .
Økonomisk forvaltnings bemærkninger:
Da vejvæsenet henhører under Teknisk udvalg
og der fra dette udvalg, foreligger tillægs
bevillingsansøgninger på ialt kr. 71.000 vil
ovennævnte tillægsbevillingsansøgninger på
ialt kr. 14.000 alene kunne financieres på
følgende måder:
- ved besparelser på øvrige områder under
byplan- og bygningsudvalget.
- ved forbrug af kassebeholdningen.

Teknisk udvalg søger om følgende tillægsbe
villinger for 1978.
0045 Renovation m.v.
004563 Lossepladser: Bevj_u. JJ1.900
Bev. i. 3.200
Personale - lønninger

t

10.000

Areal - fremmede tjeneste
ydelser
+100.000
Afgifter - driftsanlægs
indtægter

+ 35.000

+-55.000

Dag og år:

19. december 1978.
004564 Bortskaffelse olie/kemikalieaffald
Bev. u. 53.52o - Bev. i. 0.
Afgifter - driftsanlægsindt. + 2.700

4- 2.700
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0048 Vandløbsvæsen
004871 Vedligeholdelse og regulering
af vandløb: Bev. u. 120.800
Bev. i. 17.850
Grødeopskæring - fremmede
tjenesteydelser

4-

Sandopgravning - fremmede
tjenesteydelser

+ 25.000

10.000
35.000

0052 Øvrige miljøforanstaltninger
005283 Luft/støjforureningsbekæmpelse
Bev. 2o.ooo.
Konsulentbistand - fremmede
tjenesteydelser
4- 20.000

4- 20.000

005287 Levnedsmiddelkontrol: Bev. 157-500
fremmede tjenesteydelser

4-

20.000

4- 20.000

0055 Diverse udgifter og indtægter
91 Skadedyrsbekæmpelse: Bev. 32.950
Lønninger tillægsbev.

+ 15.000

+ 15.000

92 Foranstaltninger iøvrigt: Bev. 16.830
Fast ejendom - fremmede
tjenesteydelser tillægsbev. + 10.000

+ 10.000

02 Vejvæsen
22 Fælles funktioner
01 Fælles formål bev. 604.620
Vejassistent - lønninger
tillægsbev.

+ 25.000

Driftsbygninger - varekøb
tillægsbev.

4-

9.000

Maskinmateriale - varekøb
tillægsbev.

4-

10.000

Maskinmateriale - fremmede
tjenesteydelser tillægsbev.

4-

20.000

Andre udgifter - fremmede tje
nesteydelser tillægsbev.
+ 10.000
Andre udgifter varekøb
tillægsbev.

+ 10.000

Andre udgifter indtægter fra
dagpengefond - tillægsbev. 4-

1.000

Andre udgifter lønninger til
lægsbev.
+ 20.000
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0228 Kommunale gader og veje, drift
12 Forstærkning af færdselsbaner
Bev. 241.400
Færdselsbaner - lønninger
tillægsbev.
+ 50.000
Parkerings- rastepladser
varekøb - tillægsbev.

-s- 5.000

Stier i egen tracélønninger
tillægsbev.
4-

022813

20.000

Slidlag på færdselsbaner
Bev. 559.900.

Stier i egen trace- lønninger
tillægsbev.
4- 10.000

022814

4-75.000

4- 10.000

Færdselsbaner løvrigt
Bev. 464.510

Færdselsbaner - lønninger
tillægsbev.
4- 70.000
Parkerings/rasteplads - løn
ninger - tillægsbev.
+ 5.000

022815

+ 65.000

T v æ r p r o filelementerBev. 227.530

Rabatter m.v. lønninger
tillægsbev.

+ 25.000

Afvandingsbrønde fremmede tje
nesteydelser tillægsbev. * 40.000

4- 15.000

022816 Færdselsregulerende foranstaltninger
~
Bev. 82.280.
Afmærkning kørebaner lønninger
tillægsbev.
45.000
Færdselstavler - lønninger
tillægsbev.
4Færdselstavler - varekøb
tillægsbev.

5.000

+ 30.000

Færdselstavler fremmede tje
nesteydelser - tillægsbev.+ 20.000

40.000

022817 Renholdelse: Bev. 120.300
Veje - lønninger
tillægsbev.

4- 30.000

Veje - varekøb
tillægsbev.

4- 2.300

Parkeringspladser lønninger
tillægsbev.
Stier - lønninger
tillægsbev.

5.000

4- 15.000

Stier - varekøb

tillægsbev.

4-

5.000

4-57.300

Dag og år:
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022819 Større bygværker: Bev. 9-200
Broer - varekøb Tillægsbev.

+

5.000
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022821 Vintervedligeholdelse: Bev. ^23.940
Glatføregrusning - lønninger
tillægsbev.
+ 66.000
Snerydning - lønninger
tillægsbev.

+ 50.000

Snerydning - varekøb
tillægsbev.

+ 25.000

Snerydning - fremmede tje
nesteydelser - tillægsbev.+ 90.000

+231.000

Ialt tillægsbevilling Teknisk udvalg +_71.000

Teknisk udvalg indstiller at tillægsbevillin
gerne til driftskontiene gives. De 71.000 kr.
som der mangler dækning for, har udvalget in
gen forslag til financiering til.
Økonomisk forvaltnings bemærkninger:
Såfremt der på andre konti under udvalgets
forvaltningsområde ikke kan findes financieringsdækning for de søgte tillægsbevillinger
på kr. 71.000 vil financiering alene kunne
ske ved forbrug af kassebeholdningen.

22.

AFåV I/S
2 2 .

p u l s é r
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Selskabet anmoder om kommunegaranti for kr.
9o.ooo, som Slangerup kommunes andel i en kas

'O,

sekredit på 1,5 mill. til etablering af yder
ligere sigteanlæg.
Teknisk udvalg indstiller, at der gives kom
munegaranti på kr. 9o.ooo.
Økonomisk forvaltning bemærker, at kommunega
rantien på kr. 9o.ooo i henhold til Indenrigs'
ministeriets cirkulære af 6. december 1977 er
indeholdt i reglerne om lånebegrænsning for
regnskabsåret 1978, hvorfor beløbet skal fra
gå i Slangerup kommunes låneramme for 1978.
Lånerammen udregnes blandt andet på grundlag
af de i året afholdte anlægsudgifter, og da
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disse ikke som forventet når op på en stør
relse der giver ret til låneoptagelse i
1978, vil det rent faktisk betyde at kommu
negarantien umiddelbart ikke vil kunne gi
ves, som indstillet af teknisk udvalg.
Da cirkulæret imidlertid indeholder visse
dispensationsmuligheder, idet Indenrigsmi
nisteriet inden for et beløb af 5oo mio. kr.
kan meddele samtykke til optagelse af lån
udover de fastsatte lånebegrænsninger, hvis
specielle omstændigheder i særlig grad van
skeliggør selvfinancieringen, skal økono
misk forvaltning foreslå, at der i forbin
delse med ansøgningen til Tilsynsrådet om
godkendelse af garantien, samtidig ansøges
om dispensation for lånebegrænsningen med
90.000 kr.

23.

Spildevandsplanen.
Udkast til indberetning til hovedstadsråaet
om ændringer, samt forskydning i tidsplan i
forhold til den godkendte spildevandsplan.
Teknisk udvalg indstiller, at udkastet af
29/11-1978 om ændringer i forhold til den
godkendte spildevandsplan tiltrædes.
Økonomisk forvaltning oplyser at forskyd
ninger i tids- og investeringsplanen vedrø
rende spildevandsanlæg vil betyde en merud
gift på kr. 3.873.ooo i perioden 1979 - 1982
set i relation til det af byrådet vedtagne
budget for 1979 - 1982 jfr. bilag.
De økonomiske konsekvenser af denne merud
gift vil alene afhænge af i hvilket omfang
der kan forventes forøgede indtægter i form
af tilslutningsbidrag - hvilket på nuværen
de tidspunkt ikke foreligger oplyst - idet
merudgiften ikke efter de gældende lånebe-.
grænsninger kan forventes lånefinansieret.

