Dag og år:

19. april 1983.
SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 14/4-1983.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes til møde tirsdag den
19/4-1983 kl. 08,00 på kommunaldirektørens konto r
med følgende dagsorden:
Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser, cirkulæ
rer m.v.
b) Meddelelse om indbrud i Slangerup Lege
stue i tidsrummet 17.-22/3-83.
c) Meddelelse om hærværk i Idrætshallen som
menes sket 2. påskedag.
d) Meddelelse om indbrud i Slangerup Børne
have natten til tirsdag 13/3-83.
e) Danmarks Statistik fremsender tre tabel
ler der belyser pendlingsforholdene i kommunen
i den sidste uge af november 1980.
f) Hovedstadsrådet meddeler i skr. af 9/3
1983 at Slangerup kommunes ansøgning om støtte
til Slangerup rutebilstation samt kommunale
vej- og stianlæg, nu er under behandling.
g) I skr. af 9/3-83 fremsender Indenrigsmi
nisteriet fortegnelser over de endeligt
beregnede tilsvar og tilskud for 1983.
h) Danmarks Statistik meddeler i skr. af
29/3-83 at de på grundlag af oplysninger i BER
kan tilbyde følgende statistiske opgørelser:
- Bygningsopgørelsen pr. 1. januar 1981
- Huslejeopgørelsen pr. 1. januar 1981
- Boligtællingen pr. 1. januar 1982.
i) Kommunernes Landsforening fremsender cir
kulæreskrivelse af 21/3-83 om karensdagslover-.
j) Bruttoregnskabsrapport pr. 31/3-83.
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2.

REVISION AF KOMMUNEPLANEN.

,CAs

2 ,
cl • Økonomiudvalget varetager efter
styrelsesvedtægtens pgf. 10.4
kommuneplanlægningen, medens bygnings- og
planlægningsudvalget varetager administrationen af
kommuneplanlovgivningen.
Bygnings- og planlægningsudvalget har i skrive 1 se
af 28/2-1983 anmodet om at få oplyst, om
økonomiudvalget har forslag til ændringer i
planen.
Økonomiudvalget kan bl.a. drøfte, om arealet,
Kongensgade 22-24, som er udlagt til nyt Rådhus
skal udlægges til andet formål.
Økonomiudvalget bedes endvidere godkende, at
i
bygnings- og planlægningsudvalget forestår
administrationen af ændringen af kommuneplanen.

3.
GODKENDELSE AE AUI0RISATI0N VEDRØRENDE BRUG AE
3
SKÆRMTERMINAL.
I forbindelse med byrådets behandling af
sikkerhedssystemet i marts 1979, vedrørende
kommunens skærmterminaler, blev det godkendt at
ændringer i autorisationer som følge af
nyansættelser og fratræden, forhåndsgodkendes
løbende af borgmesteren og forelægges byrådet t
godkendelse en gang årligt.
/. Kopi af listen over autorisationerne ved
lægges .
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4.
KARENSDAGE.
v

Liste T har i skrivelse af 9/4-1983 anmodet om atfå optaget følgende på økonomiudvalgets dagsord 3n:
Byrådet i Slangerup beslutter, at personale
indenfor kommunens regi ikke trækkes i løn som
følge af karensdagen i lov nr. 572 af 27. oktob sr
1982.
(Se dagsordenens pkt. 1-i).

a

5.
ADMINISTRATION AE KARENSDAGSREGLERNE.
Kommunernes Landsforening har fremsendt skrivells
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om karensdagsreglerne af 8/3-83 og 21/3-83.
Økonomiudvalget bedes drøfte materialet.
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LÆRKENSTEN III.
Byrådet vedtog i mødet den 23/3-83 at yde støtte
til opførelse af 28 andelsboliger på den nordlige
del af Lærkensten III til Danske funktionærers
Boligselskab.
Samtidig har kommunen forpligtet sig til ikke at
afstå restarealet med overtagelse af andre købere
før efter den 13/3-83.
Et lokalt boligbyggeselskab v/advokat
2/. Allan F. Nielsen har den 21/3-83 afgivet
tilbud om køb af den sydlige del af Lærkensten
III.
Selskabet har den 11/4-83 meddelt, at
tilbuddet om kontantbetaling tilbagekaldes.
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Bygnings- og planlægningsudvalget den 24/3-83:
Fremsendes byrådet med indstilling at den
sydligste del af området vist på arkitektens plan
af marts 1983 omfattende 13 boliger godkendes
afhændet til selskabet på grundlag af den
fremsendte bebyggelsesplan.
Bebyggelsesplanmæssigt ønskes der opretholdt en
grøn kile fra Agervej til moseområdet, og
stillingtagen til bebyggelsens 2. etape omfattende
15 boliger afhænger af om Danske Funktionæeres
Boligselskab kommer igang med deres bebyggelse, i
givet fald skal der finde nogle korrektioner sted
forinden der kan meddeles godkendelse af
bebyggelsens 2. etape.
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Økonomichefens notat af 12/4-83 vedlægges.

<

13.06.02G01

7.
KOPIMASKINE.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 19/10/82 - pkt.
21 - om forbrug af kommunale midler i forbindelse
med diverse protestaktioner at lade undersøge, om
der kan indsættes en "maske" i kopimaskinerne, så
alle kopier mærkes.
Der er indsat en maske i teknisk forvaltnings
kopimaskine, og det fremgår af det indsamlede
materiale, som beror i sagen, at der ofte er gener
ved dette f.eks. ved kopiering af kopier, ved
kopiering af kort og lignende.
Forvaltningen foretrækker, at der istedet
etableres et nøglesystem.
00.01A34
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AFSKRIVNING AF RESTANCE.
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9.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF 360.000 KR. TIL
PROJEKTERING.

4
(év

05
32
38
3

Social- og sundhedsforvaltningen
Inst. for ældre og handicappede
5 beskyttede boliger i Jørlunde
Beskyttede boliger
Anlæg

Ansøgning om frigivelse af 360.000 ler. til
projektering.
Projektet er opført således:
1983
1.720.000

1984
1.720.000

Starttidspunt
medio 1983

Sluttidspunkt
primo 1984

Begrundelse for ansøgningen:
Socialudvalgets indstilling til byrådet af 15.
november 1982.
Afledte driftsudgifter:
1983
0

1984
408.750

1985
545.000

1986
545.000(brutto)

Socialudvalget, den 15/11-1982:
Ansøgningen indstilles til byrådets godkendelse
Økonomisk forvaltning 8/3-1983:
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19. april 1983.
Opmærksomheden bør henledes på de afledte
driftsudgifter, der ikke er indarbejdet i
overslagsårene. løvrigt henvises til pkt. 3.4 i
finansministeriets skrivelse af 4/11-82
omhandlende regeringens spareplan og de kommunale
udgifter.
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Økonomiudvalget den 13/3-1983:
Tilbagesendes socialudvalget med henblik på en
revurdering af de afledte driftsudgifter.
Socialudvalget den 11/4-1983:
Socialudvalget indstiller overfor byrådet, at
opførelsen af beskyttede boliger påbegyndes 1983
afsluttes 1984/ændres hvad beliggenhed angår fra
v/Jørlunde alderdomshjem til v/plejehjemmet
"Solgården".
82.06:16.10.01P20

10 .
SLANGERUP BØRNEHAVE.

/o.

På baggrund af at der ikke har været et
tilstrækkeligt antal børn til halvdagsholdene i
Slangerup børnehave igennem længere tid, har
socialudvalget og bestyrelsen for Slangeruup
børnehave drøftet mulighederne for at ændre ved
dette forhold evt. gennem optagelse af 2 årige på
halvdagsholdene.
Imidlertid er der ikke et tilstrækkeligt antal 2
årige der søger optagelse på halvdagshold, hvorfor
socialudvalget ikke for øjeblikket ønsker at gå
ind i sådan en ordning.
Socialudvalget den 11/4-1983:
Socialudvalget besluttede på mødet den 11/4-1983,
at indstille til byrådet, at overenskomsten med
Slangerup børnehave opsiges med det i.h.t.
overenskomstens pgf. 15 gældende varsel nemlig 9
måneder til den første i en måned, d.v.s. 31.
januar 1984.
I opsigelsesvarslet skal der i samarbejde med
bestyrelsen for Slangerup børnehave udarbejdes en
ny struktur for børnehaven, der tilgodeser såvel
det faldende børnetal som det ændrede
pasningsbehov.
16.04.02G01
c*.
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SALG AE JORD.
anmoder om at
købe ca. 1,2 ha af Slangerupgårds jorder

Nr. 587

A/S DAFOLO . FREOERIK5HAVN

.£U2<?

beliggende mellem ny forbindelsesvej og
ejendom matr.nr. 19-a Slangerup (arealet
er beliggende under luftledningerne).
Byrådet har tidligere vedtaget i forbindelse med
ekspropriation, af omfartsveje, at arealet kunne
tilbydes
Bygnings- og planlægningsudvalget den 24/3-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling, at arealet
afhændes til
13.04.02G01.

12.
LOKALPLAN 18 (MORELHAVEN).

2

.
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Der vedlægges forslag til lokalplan
nr. 18.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 24/3-1983:
Fremsendes byrådet, med indstilling at forslaget
godkendes til offentliggørelse i medfør af
kommuneplanlovens pgf. 21.
Fra udvalgets side skal man indstille, at der
tilbydes afholdt borgermøde, såfremt der
fremsættes ønske herom fra de der i medfør af
loven skal høres.
01.02.05P16
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13.
ANSØGNING OM TILSKUD.
Foreningen "Landsbyer i
af marts 1983 ansøgt om
Sidste år blev der ydet
øre pr. indbygger, ialt

Danmark" har i skrivelse
tilskud.
et tilskud svarende til 11
770,- kr.

Bygnings- og planlægningsudvalget den 24/3-83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at der
ydes samme tilskud som sidste år kr. 770,-.
00.01049.

14.
CIVILFORSVARETS OPBYGNING.
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Økonomiudvalget behandlede den 19/10-1983 / plet.
43 / en indstilling fra beredskabskommissionen om,
at Slangerup kommunens civilforsvarsmæssige status é s i . ^ o l o ^ o i
A
ændres til at omfatte de i civilforsvarslovens
pgf. 18, stk. 2 nævnte områder.
åj2. t)
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Dag og år:

19. april 1983.
Økonomiudvalget udbad sig en oversigt over de
økonomiske konsekvenser.
./. Notat herom af 8/3-1983 vedlægges.
Beredskabskommissionen den 8/3-1983:
Investeringsmæssigt påregnes udgiften for kommunen
at blive ca. 170.000 og driftsmæssigt ved fuld
udbygning forventes en udgift på ca. 40 kr. pr.
indbygger pr. år.
Kommissionen skal indstille, at opbygningen finder
sted over en 4-årig periode, og at der fra
regnskabsåret 1984 investeringsmæssigt optages
43.000 og driftsmæssigt et beløb svarende til 10
kr. pr. indbygger.

13.
OFFENTLIGE STIER.
Byrådet vedtog den 23/2-83 at igangsætte
ekspropriation for udbygning og forlægning af
stien fra Ny Øvej til GI. Københavnsvej.
Udvalget for teknik og miljø den 6/4-83:
Fremsendes byrådet med indstilling, at der i
medfør af pgf. 48 i lov om offentlige veje træffes
beslutning om ekspropriation af:
ca. 430 kvdrm. fra matr.nr. 12-q Slangerup.
ca. 250 kvdrm. fra matr.nr. 12-p Slangerup.
ca. 1.830 kvdrm. fra matr.nr. 14-a Slangrup
til offentlig sti fra Ny Øvej til
GI.Københavnsvej.
05.04.01G01

16.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00
42
03

Byudvikling, bolig- og miljøforan.
Spildevandsanlæg
afskærende hovedkloakledninger
Anlæg
kr. 118.000

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling

kr. 118.000
"
576.000

Bevilling i alt

kr. 694.000

Projektet
revideret
Tidl.år
0

er opført i investeringsoversigten,
9/2-83 således:
1982
1983
1984
1985
576
118
118
118

Starttidspunkt:
medio 1982
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Begrundelse for ansøgningen:
Færdiggørelse af hovedkloak i Fredensgade, hvortil
byrådet 25/8-82 har frigivet bevilling kr.
165.000.
Arbejdet har været udbudt i licitation jf.
vedlagte oversigt.
Økonomisk forvaltning den 12/4-83:
Ingen bemærkninger.
Udvalget for teknik og miljø den 6/4-83:
Fremsendes byrådet med indstilling, at bevillingen
frigives.
Arbejdet har vært udbudt i indbudt licitation,
entreprisen har udvalget besluttet at overdrage
Viggo Ebsen.
00.01005

17.
UVELSE UNGDOMSKLUB.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den 15/3-1983
behandlingen af redegørelsen vedrørende Uvelse
Ungdomsklub for at få undersøgt, om byrådet har
besluttet, at Uvelse Ungdomsklub skal holde lukket
i sommerferien 1983.
Kulturelt udvalg den 6/4-1983:
Der er ikke sommeråbning i 1983. 1 medlem har ikke
denne opfattelse.
18.02G01

18.
BURESØUDVALGET.
Buresøudvalget har i skrivelse af 12/10-82
fællesskabets kommuner om, at give Buresøudvalget
bemyndigelse til
a) at erhverve matr.nr. 47-e Slagslunde
til parkeringsplads. Ejendommen er vurderet til
kr. 119.600 og udvalget forventer, at en
købspris må ligge på omkring dette niveau.
b) at acceptere, at Buresøudvalget står
som ejer af ejendommen, hvilket indebærer bl.a.
at udvalget også vil forestå arbejdet i
forbindelse med anlæg af parkeringspladsen og
den senere drift af samme.
Såvel købs- som driftsudgifter vil blive afholdt
af Buresøfondens midler.
Slangerup kommunes repræsentant i Buresøudvalget
Henry E. Jensen anbefaler i skrivelse af 19/11-82

at

Buresøudvalget meddeles den ønskede
bemyndigelse, idet det herved er forudsat,

at

kontantvurderingen kr. 119.600 lægges
til grund ved fastsættelsen af købsprisen, og

at køb, anlæg og fremtidige driftsudgifter
kan afholdes af Buresøfondens midler.
Kulturelt udvalg den 6/4-83:
Kan ikke anbefales.
Udvalget anbefaler at der optages forhandlinger
med skovstyrelsen om etablering af parkeringsplads
på areal i tilknytning til de offentlige
toiletter.
01.07.01P16.

19.
SLANGERUPORDNINGEN.
,/ .

Der vedlægges kopi af udkast til revi
derede regler for Slangerupordningen.
Eritidsnævnet den 22/3-1983:
Anbefales med ændringer. Revideret forslag
udsendes med referat.
Kulturelt udvalg den 6/4-83:
Anbefales.
18.09P21

20 .
INSTRUKS FOR TILDELING, BETALING OG BENYTTELSE AF
SLANGERUP IDRÆTSHAL.
2/. Der vedlægges notat fra Kulturel for
valtning af 1/4-1983 om betaling for arrangementer
i Hallen og udkast til instruks til ikrafttræden
pr. 1/8-1983.
Fritidsnævnet den 22/3-1983:
Anbefales med ændringer. Revideret forslag
udsendes med referat.
Kulturelt udvalg den 6/4-83:
Anbefales.
82.00:18.09P21
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21.
SLANGERUP SVØMMEKLUB.
Slangerup Svømmeklub var pr. 31/12-1982 i restance °<J( ■___(
med betaling af svømmehalleje på 37.258 kr. jvf.
./. økonomisk forvaltnings skrivelse af 9/2-1983.
Fritidsnævnet den 22/3-1983:
Det anbefales, at restancen søges inddrevet.
Kulturelt udvalg den 6/4-1983:
Det anbefales, at beløbet søges indrevet snarest.

22.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03
22
3

ol % ■

•

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Anlæg - Slangerup skole - reparation af
hegn omkring sportspladsen

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

kr. 18.000
"
0

Ansøgningen udgør herefter

kr. 18.000

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1983
18.000
Begrundelse for ansøgningen:
Til dækning af udgifter til reparation af hegn
omkring sportspladsen ved Slangerup skole iflg.
notat fra kommunegartneren.
Økonomisk forvaltning den 13/4-83:
Ingen bemærkninger.
Kulturelt udvalg den 6/4-83:
Anbefales.
00.01005

23.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AE ANLÆGSBEVILLING.
03
22
3

Undervisning og kultur
Eolkeskolevæsen
Anlæg - Lindegårdskolen - reparation og
omlægning af rundkørsel samt dræn flere steder på Lindegårdskolen.

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

kr. 16.000
11
0

1

—

Dag og år:

19. april 1983.
Ansøgningen udgør herefter

kr. 16.000

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1983
16.000
Begrundelse for ansøgningen:
Til dækning af udgifter til reparation og
omlægning af rundkørsel samt dræn flere steder på
Lindegårdskolen, jvf. notat fra kommunegartneren.
Økonomisk forvaltning den 12/4-1983:
Ingen bemærkninger.
Kulturelt udvalg den 6/4-83:
Anbefales.
00.01003

24.
PERSONALEFORHOLD I BRANDVÆSENET.
Brandinspektøren indstiller

81.03G01

25.
TJENESTEFRIHED.
Danmarks Lærerforening, Kreds 33 A ansøger om
tjenestefrihed til kredsstyrelsesarbejde for
lærer
Lindegårdskolen og lærer
Ejegodskolen med 1 time
ugentlig for hver.
Tjenestefriheden søges i henhold til
Finansministeriets cirkulære af 24/8-1981.
Skolekommissionen den 21/3-1983:
Anbefales, det forudsættes at ordningen ikke har
økonomiske konsekvenser for for kommuunen.
Kulturelt udvalg den 6/4-1983:
Anbefales.
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./. Notat af 8/3-83 og 11-12/4-83 vedlægges.
81.10.17.01G01

26.
SUPPLERENDE STØT1E
fra hjemstedskommune i henhold til Lov nr. 488 om
tilskud til kurser på højskoler m.v. (d.v.s.
folkehøjskoler, husholdningsskoler,
landbrugsskoler og efterskoler).
har den 10/2-83 ansøgt om
supplerende støtte til deltagelse i et kursus på
Den Økologiske Jordbrugsskole.
Der er indhentet oplysninger om ansøgerens
indkomstforhold m.v. og beskæftigelseskonsulenten
finder ikke, at der er noget, der taler for, at
netop
skal have supplerende
kommunestøtte til sit skoleophold.

27.
PERSONALENORMERING.
Skatteinspektøren har i skrivelse af 8/4-83
anmodet om at den midlertidigt normerede
assistentstilling i skatteforvaltningen normeres
som en permanent stilling fra den 1/1-84.
Udgiften vil for 1984 være 133.000 "1983"-kroner.
Kommunaldirektøren den 13/4-83:
Por at undgå en dalende effektivitet i
ligningsarbejdet indstilles det, at
skatteinspektørens ansøgning efterkommes.

28.
EVENTUELT.

