SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 19.3.1992

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag
den 25.3.1992 kl. 19:00 i byrådssalen til
behandling af følgende dagsorden:

Fraværende:

1

.

ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
Love, cirkulærer, bekendtgørelser m.v.
b)
Kommunalpolitiske informationer fra Kom
munernes Landsforening.________________
Information nr. 1005
Reform af levnedsmiddelkontrollen
Information nr. 1006
Sammenslutningen af sociale udvalgs
fremtidige organisation.
Information nr. 1007
Efteruddannelse af medarbejdere med de
hidtidige grunduddannelser på socialog sundhedsområdet.
Information nr. 1008
Uddannelsessystemet for kommunernes og
amternes administrative personale.
Information nr. 1009
Vedr. henvendelsen fra Indenrigsmini
steriet med anmodning om oplysninger
om kommunens engagement i erhvervsak
tiviteter .
Information nr. 1010
Delegeretmøde torsdag den 11. og
fredag den 12. juni 1992 i Aalborg.
Information nr. 1011
De europæiske arbejdsmiljøår 92-93.
EFs ministerråd har besluttet, at
perioden fra denl. marts 1992 - 28.
februar 1993 skal være europæisk arbejdsmi1jøår.
Information nr. 1012
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V e d r . henvendelse af 7 . februar 1992
fra Indenrigsministeriet til kommun
erne med anmodning om oplysninger om
kommunens engagement i erhvervsaktivi
teter .
c)
Kursustilbud - Den kommunale Højskole.
Nye udvalg - erfaringer og
NAVN
perspektiver.
Tid:

Søndag den 3. maj tirsdag den 5. maj 1992.

NAVN:

Erhvervspolitik

Tid:

Søndag den 10. maj onsdag den 13. maj 1992.

NAVN:

Den folkevalgte leder.

Tid:

Søndag den 24. maj onsdag den 27. maj 1992.

d)
V e d r . virkeliggørelse af lokalplan n r .
40, der udlægger et landzoneområde til
offentligt fritidsområde med speedwaybane
e t c .______________________ _________________
Slangerup kommune har konkret spurgt
Planstyrelsen om følgende:
Da ejeren af det omhandlede areal ikke
ønsker at sælge, vi 1 kommunen da kunne
ekspropriere det pågældende areal i hen
hold til planlovens § 47, stk. 1, enten
nu eller i forbindelse med forpagtnings
kontraktens udløb ?
Styrelsen finder, at der er hjemmel til
ekspropriation af det omhandlede areal.
e)
MILJØTILSYN 1991.
Kommunens beretning om miljøarbejdet i
1991 og tilkendegivelse om det planlagte
arbejde i 1992.
Det indstilles, at tilsynsberetningen
samt tilkendeg ive1se rne om miljøarbejdet
i 1992 godkendes.
Teknisk Udvalg, den 4.3.1992:
Indstil1ing tiltrådt, fremsendes til ori
entering og efterretning for byrådet.
09.02.00K08 F 6240 thj
f)
Frederiksborg amt har ved skrivelse af
13.3.1992 meddelt at der nu er tinglyst
endelig skøde vedrørende amtets køb af
Ejegodskolen.
g)
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Politimesteren i Hillerød har ved skriv
else af 11.3.1992 oplyst, at det på et
møde i Bevillingsnævnet er bestemt, at
det skal være et vilkår for alle frem
tidige alkoholbevillinger og fornyelser
af samme, at dørmænd og andet personale,
der er beskæftiget med adgangskontrol,
skal godkendes af politimesteren.
22.01.01P00
h)
ECO-NØGLETAL.
3. udsendelse er modtaget den 18.3.1992.
Hele samlemappen fremlægges til byrådets
orientering.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.
Økonomirapport pr. 15. februar 1992
./. fremlægges til orientering.
Ansøgning om overførsler fra 1991 til
1992 vedrørende driftskonti er indar
bejdet i økonomirapporten med 2,4 miil.
kr.
Økonomiudvalget, den 17.3.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget økonomirapporten.
00.01002/92-02

3.
1, BEHANDLING AF ÆNDRING AF STYRELSES
VEDTÆGT .
Følgende foreslås ændret i Slangerup
kommunes styrelsesvedtægt:
§ 10, stk. 4 udgår og erstattes med
"Udvalget forestår kommunens planlæg
ning" .
(jfr. styrelseslovens § 18, stk. 4).
§ 13, stk. 3
" - kommuneplan, lokalplaner og sektor
planer for de i stk. 2 omtalte om
råder i samarbejde med økonomiudvalg
et, jfr. § 10"
UDGÅR.
§ 14, stk. 3
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" - skoleudbygningsplaner og andre sek
torplaner inden for det undervis
ningsmæssige og kulturelle område, i
samarbejde med økonomiudvalget, jfr.
§

10"

UDGÅR.
§ 15, stk. 4
" - sociale udbygningsplaner og andre
sektorplaner inden for udvalgets om
råde, i samarbejde med økonomiudvalg
et, jfr. § 10"
UDGÅR.
Økonomiudvalget, den 17.3.1992;
Anbefales med
3 stemmer for
1 stemme imod
Jens Jensen ønsker at Kommuneplan og
tværsketoriale opgaver som griber ind i
flere stående udvalg henlægges til øko
nomiudvalget, øvrige planopgaver for
bliver i de stående udvalg.
00.01A10

4.
REVISION KOMMUNEPLAN.
Efter den fastlagte revisionsprocedure
skal byrådet udpege de hovedtemaer, der
skal lægges vægt på i forbindelse med
revision af kommuneplanen.
Med Planredegørelsen 1992 som grundlag
(februar 1992) har der været afholdt
idéseminar den 27. februar og 5. marts,
og der er som bilag til planredgørelsen
udarbejdet en sammenfatning af de syns
punkter og forslag der fremkom på semi
narerne .
Næste fase er udsendelse af debatavis
hvor der specielt fokuseres på hoved
spørgsmålene i den kommende planlægning.
Som oplæg hertil er der udarbejdet et 1.
udkast til indhold af debatavisen, som
udsendes direkte til økonomiudvalgets
medlemmer fra Sven Allan Jensens tegne
stue .
Ledergruppen indstiller:
at der husstandsomdeles en debatavis med
4 hovedspørgsmål
Arbejdspladser
Boliger
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Slangerup Bymidte
Daginstitutioner/skolestruktur.
at

offentlighedsperioden på 8 uger løber
i tidsrummet maj-juni måned.

at

der afholdes borgermøde i teatersalen
på Kingoskolen ultimo maj - primo ju
ni måned.

Oplæg til debatavis gøres færdig på oven
stående grundlag og på grundlag af udkast
til indhold af debatavisen.
Debatavisen redigeres færdig med journa
listisk bistand til endelig forelæggelse
og godkendelse på økonomiudvalgsmøde i
april 1992.
Økonomiudvalget, den 17.3.1992:
Alle debatoplæggets temaer fremdrages på
forsiden. Størrelsen af avisen er til
fredsstil lende.
løvrigt tiltrådt.
Administrationen skal oplyses,
at 2. udkast til debatavisen udsendes di
rekte til byrådsmedlemmerne fra Sven
Allan Jensens Tegnestue.
0 1 .02.03P15

F 6247

LA

5.
REVISIONSBERETNING NR. 76.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretning om revisionsbesøg i peri
oden fra 20. januar 1992 til 6. februar
1992.
Revisionen har omfattet:
- uanmeldt kasseeftersyn
- efterprøvelse af forretningsgange
- revision af sager indenfor ydelser
efter bistandsloven, individuel bolig
støtte og lønninger.
Den udførte revision har ikke givet an
ledning til bemærkninger.
Beretningen indstilles til byrådets god
kendelse .
Økonomiudvalget, den 17.3.1992:
Anbefales.
00.01K07
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6 .

PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING.
Byrådet godkendte på sit møde den 27.11.
1991, at Slangerup kommune ansøger Under
visningsministeriet om tilladelse til
normering af en stilling som ledende psy
kolog - og dermed mulighed for oprettelse
af selvstændig pædagogisk-psykologisk
rådgivning.
Ved telefonisk henvendelse til Undervis
ningsministeriet har vi fået oplyst, at
vi vil få denne tilladelse.
I notat af 25.2.1992 har socialchef og
skoledirektør beskrevet forslag til kon
torets fremtidige normering og ledelse.
Socialudvalg og kulturelt udvalg bedes
drøfte notatet med henblik på indstilling
af den pædagogisk-psykologisk rådgivnings
fremtidige normering og ledelse.
Notatet foreligger i sagen.
Kulturelt udvalg, den 3.3.1992:
Det indstilles, at der efter ophør af
samarbejdet med Frederikssund kommune om
kring ledende skolepsykolog - opnormeres
med en halvtids psykolog i den pædagogi
ske- psykolog iske rådgivning i Slangerup
kommune.
Det indstilles samtidig, at tale/hørekonsulent funktionen bortfalder.
Endvidere indstilles, at opnormeringen
koordineres med psykologfunktionen i lo
kal iseringsprojektet således, at der kan
oprettes en heltidsstilling. Stillingen
som ledende psykolog opslås såvel internt
som eksternt.
Omstruktureringen holdes inden for bud
gettets rammer.
Socialudvalget, den 3.3.1992:
Notatets punkt A I og B III anbefales.
Økonomiudvalget, den 17.3.1992:
Da økonomiudvalget konstaterer, at der er
enighed mellem socialudvalget og kultu
relt udvalg, indstilles forslaget til by
rådets godkendelse.
81.01.03:17.01.05G01

7.
EVENTUELT.
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D ag o g å r:

B la d n r.

25. marts 1992

33
F o rm a n d e n s
in it ia le r :

FOR LUKKEDE DØRE

8.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppen
møde den 13,2.1992
Koordinationsgruppen for organisa
tionsudviklingsprojektet ,
møde den 13.2., 28.2. og 6.3.1992.

9.
IT-ANSKAFFELSE - EF-UDBUD.
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Dag og å r :

Blad nr.

25. marts 1992

34____
F o rm a n d e n s
in it ia le r :

83.01.02022

10.
EVENTUELT.

MØDET SLUT K L .:
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TIL LÆGSDAGSORDEN til byrådets møde den
25.3.1992 .

1

.

LÆRERNORMERING FOR SKOLEÅRET 1992/93,
Økonomiudvalget godkendte på sit møde den
19.11.1991, at der kunne optages forhand
ling med DLF om afskedigelse af tjeneste
mand ved Uvelse skole med udgangspunkt i
udbetalt løn i 2 år efter opsigelse.
DLF har i forhandlingen fremsat ønske om
en frivillig fratrædelsesordning pr. 31.
07.1994, hvor der samtidig tillægges tje
nestemanden 4 ekstra pensionsår.
Det kan oplyses, at kommunens
pensionsbidrag vil være ca. kr. 35.000
pr. år.
Dette beløb vil dog tilnærmelsesvis op
vejes af løndifferencen mellem overlærer/timelærer.
På denne baggrund indstillede kulturel
forvaltning, at såfremt Undervisningsmi
nisteriet /Finansministeriet kan acceptere
ordningen - fritages tjenestemanden for
tjeneste m/løn fra 1.8.1992 og der ind
gåes forhåndsaftale om en frivillig fra
trædelsesordning pr. 31.07.1994 med til
læg af 3 ekstra pensionsår.
Økonomiudvalget godkendte den 14.1.1992
kulturel forvaltnings indstilling.
Administrationen skal oplyse,
at Undervisningsministeriet telefonisk
har oplyst, at man ikke kan acceptere
ordningen.
Det indstilles herefter.
at pågældende afskediges. Afskedigelsen
indebærer at pågældende skal have 3 års
ventepenge.
Lønkontoret skal oplyse.
En afskedigelse med ventepenge i 3 år vil
betyde en yderligere udgift for Slangerup
kommune på ca. 125.000 kr. i hele peri
oden .
Økonomiudvalget har på møde den 17.3.
1992, på det foreliggende grundlag, ikke
kunnet anbefale administrationens ind
stil 1 ing.
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D ag o g å r:

25. marts 1992

B la d n r.

36
F o rm a n d e n s
in it ia le r :

Administrationen skal gøre opmærksom på,
at udtalelser fra skoleinspektør Betty
Westh Hansen og skoledirektør Peder Chri
stensen foreligger i sagen, ligeledes vil
økonomiudvalgets indstilling foreligge
til byrådsmødet.
81.03:17.00P21

2.

EVENTUELT.

Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

