SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 11.12.1986.

ØKONOMIUDVALGET Indkaldes herved til
ekstraordinært møde onsdag den 17.12.
1986, kl. 17.30 på kommunaldirektørens
kontor til behandling af følgende
dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Love, cirkulærer, bekendtgørelser m.v.
b> Bruttoregnskabsrapport pr. 28.11.1986.
c) Anlægsrapport pr. 26.11.1988.
d ) Referater
Ledergruppemeder den 14/11, 21/11
28/11 1986.
Samarbejdsudvalgsmede for det centraladministrative personale 3/11 og 19/11
1986.
e) Arbejdsmarkedsnævnet for Frederiksborg
amt har fremsendt opgørelse over le
dige med bopæl i kommunen som var til
meldt arbejdsformidlingen pr.12.11.86.
f) Statistik over gennemsnitlig antal le
dige i oktober måned 1986. Fra Slange
rup er der meldt 177 ledige.
g) Hovedstadsrådet har fremsendt en plan
lægningsrapport "Kollektiv Trafik Sta
tus 1986". Rapporten er en å jourføring af tidligere udsendt planlæg
ningsrapport og kan betragtes som et
teknisk supplement til Hovedstads
rådets debatpjece "Hovedstadsregionens
Kollektive Trafik".
h) Indenrigsministeriet har ved skrivelse
af 27/11 1986 fremsendt en bekendtgø
relse om låntagning og meddelelse af
garantier m.v.
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Bekendtgørelsen andrer reglerne for
anvendelse af kassekredit og reglerne
for adgangen til at delegere kompeten
cen til at træffe beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser m. v.
Bekendtgørelsen har virkning fra 1. 12.
1986.
i) Bistandsafdelingen har til orientering

for økonomiudvalget fremsendt liste
over personer der det seneste halve år
har fået henstand/eftergivelse af daginsti tutionsrestance.
Kommunernes landsforening har ved
skrivelse af 2.12.1986 meddelt at
ville iværksætte et fremtidsprojekt
"Kommunerne i 90'erne*.
Projektet igangsættes i slutningen af
januar 1987 og markeres ved udgivelse
af en publikation samt et temanummer i
bladet Danske Kommuner.
k) Justitsministeriet har udsendt "Vej
ledning om lov om offentlighed i for
valtningen" samt "Vejledning om for
valtningsloven".
1) Personalerepræsentanterne i det cen
traladministrative hovedsamarbejds
udvalg har i skrivelse af 11.12.
1986 krævet at der nu etableres ac
ceptable fysiske arbejdsvilkår for
personalet.
Man ønsker derfor af byrådet, at der
straks indgås aftaler med entrepre
nører om udførelse Bf rådhusprojektet så indflytning kan starte den 1.
august 1988 og slutte den 31. decem
ber 1988.
m) Økonomisk forvaltnings personale har
fremsendt tilkendegivelse af 9.12.1986
om rådhusbyggeriet.

.
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ØKONOMIRAPPORTERING.
./. Rapport pr. 25 nov. 1986 vedlægges til
orientering.
ANSØGNING OM DIVERSE TILLÆGSBEVILLINGER
PÅ DRIFTSKONTI VEDR. BYGNINGS- OG PLAN
LÆGNINGSUDVALGETS OMRADE PA IALT NETTO
KR. -9.800.
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Bygnings- og planlægningsudvalget har
gennemgået samtlige udvalgets driftskonti
og foretaget omplaceringer indenfor de
enkelte bevillinger.
I enkelte tilfælde
har det medfart ændringer i de enkelte
bevillinger, hvilket fremgår af økonomi
rapporten.
På denne baggrund indstiller teknisk ud
valg bevillingsændringer til et samlet
belab på kr. -9.800
b.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RADIGHEDSLØB OG
ANLÆGSBEVILLING VEDR. UVELSE SKOLE.
Der har været afholdt licitation på Uvel
se skoles tag. Med udgangspunkt i det
billigste tilbud forventes udgiften at
udgere følgende iflg. overslag fra arki
tekten :
1988...........kr.
122.OQO incl.
1987. .......... kr. 2. 700. OQO excl.
Ialt.......... kr. 2.822.000

moros
moms

Der er tidligere den 25/3 1986 meddelt en
anlægsbevilling på kr. 57.340.
Nødvendig yderligere anlægsbevilling
kr. 2.764.660
Vedr. rådighedsbeløb er der afsat
falgende:
1986 .......
kr. 618.300 incl. moms
1987 .......... kr. 2.100.000 excl. moms
Der er således afsat kr. 496.300 for
meget i 1986 og kr. 600.000 for lidt i
1987.
Kulturelt udvalg, den 3/12 1986t
Jens Thorup var ikke til stede under
punktets behandling. Det indkomne tilbud
fra Uvelse Maskinsnedkeri godkendes, for
udsat at de nødvendige bankgarantier kan
stilles.
Det indstilles en anlægsbevilling på kr.
2.764.660 og ændringer af rådighedsbeløb
på kr. -496.300 i 1986 og kr. 600.000 i
1987.
c.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB
SAMT TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING PÅ KR.
13.420 VEDR. INDEKLIMA - SLANGERUP BIB
LIOTEK.
Teknisk forvaltning meddeler i skrivelse
af 13/11 1986, at endelig afregning vedr.
Installation af ventilation på Slangerup
bibliotek kan finde sted.
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Endvidere meddeler Teknisk forvaltning i
skrivelse af 21/11 1986, at der skal
bruges yderligere kr. 11.000 +■ moms til
opsætning af urstyring til friskluftindblæsningsventilatorerne, montering af
friskluftventil i bibliotekskontoret mod
ast, samt trykluftsrensning af ventilerne
i facaderne.
Kulturelt udvalg den 3/12 1986t
Der seges om en tillægsbevilling på kr.
13.420
d.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PA NETTO
KR. 45.000 VEDR. DAGPENGE.
Socialudvalget Indstiller en tillægs
bevilling på netto kr. 45.000, jfr.
notat af 5/12 1986 fra Social- og sund
hedsforvaltningen.

ANSØGNING OM TILLÆGSBEV. PA KR. -10.300
VEDR. ADMINISTRATION OG PLANLÆGNING.
Administrationen indstiller diverse
ændringer vedr. hovedkonto 06
f.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PA
KR.-2.130.500 VEDR. AKTIESEL SKABSBESKATNING.
Den årlige afregning fra statsskattedirektoratet foreligger nu og sammen med de
i årets lab modtagne og afregnede belab
med andre kommuner udgår indtægten kr.
-2.130.500 mere end budgetteret.
Dog skal der geres opmærksom på, at der
hersker tvivl omkring en afregning i
størrelsesordenen kr. 700.000. Såfremt
denne tvivl går kommunen imod, kan der
blive tale om en tilbagebetaling i 1987.

3.
UDBETALING AF ERSTATNING.
Under byfesten fra den 22/8 - 24/8 1986
arrangerede kommunen en udendørs udstil
ling af nogle af billedhuggeren Niels
Chr. Frandsens værker.
Kommunen påtog sig at forsikre værkerne,
men inden forsikringen blev aftalt, blev
et af kunstværkerne - "KYSSET" - stjålet.
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Tyveriet er anmeldt til politiet, og
skulpturen har været efterlyst med bil
lede uden resultat.
Værdien er opgjort i forsikringssagen til
15.000 kr. Forsikringsselskabet ville ha
ve betalt ca. 90% af dette beleb p.g.a.
sparede handelsomkostninger og fordelene
ved kontant betaling.
Da kommunen er ansvarlig for tabet, seges
om tilladelse til at afholde udgiften kr.
13.500.
00.01061
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PLADSFORHOLD I SKATTEFORVALTNINGEN).
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Skatteinspektøren klager i skrivelse af
3/12 1986 over pladsforholdene i for
valtningen.
Skatteinspektøren anmoder økonomiudvalget
om at se pd forholdene og eventuelt finde
en løsning på problemet da det er hans
opfattelse at forvaltningen ikke kan fun
gere både effektivt og på behørig vis,
indtil rådhusprojekt ad åre står færdigt.
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./. Kopi af skrivelsen medsendes dagsordenen.
82.04GQ1

5.
TILBUD TIL SLANGERUP KOMMUNE OM KØB AF
MATR.NR. 8 AI OG 8 BU. SLANGERUP.

■V :'V ^

:•

2AS*
c

Irma A/S har ved skrivelse af 19/11 1986
tilbudt at sælge matr.nre 8 ai. og 8 bu.
Slangerup til vurderingsprisen pr. 18.
alm. vurdering som udgør 1.664.100,00 kr.
Bygnings- og planlægningudvalget vil på
møde den 10.12.1986 behandle tilbuddet og
indstilling vil foreligge til ekonoraiudvalgsmødet.
82.01G01
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GODTGØRELSE FOR UDKALD - VEJVÆSENET.
Ydelse af godtgørelse for udkald til
snerydning i henhold til overenskomst.
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Under forbehold af byrådets og SIOs
godkendelse er der truffet aftale med
vejvæsenet om honorering for udkald, jfr.
notat af 16.11.1982, beliggende 1 sagen.
Udvalget for teknik oo miljø. den 5.11.
1986;
Godkendt.
Lan- oq personalekontoret den 4.11.1986 i
Godtgørelsen for udkald udgør lO mand é
4.991,35 kr. ialt 49.913,50 kr.
På budget for 1987 er optaget 69.400 kr.
restbeløbet ca. 20.000 kr. skal dække
vagtordning og egentlig snerydning.
81.21G01

7.
ÆNDRET STRUKTUR FOR SLANGERUP BØRNEHAVE.
Slangerup Børnehave har foreslået at 10
formiddagspladser konverteres til 10
heldagspladser på grund af manglende
søgning til formiddagspladserne.
Efter forhandling mellem Pædagogisk Kar
tel og Slangerup kommune er der opnået
enighed om at anbefale yderligere nor
mering med 35 timer ugentlig til Slange
rup børnehave i forbindelse med struktua—
ændringen som betyder at formiddagsgrup
pen ændres til 10 formiddagsbørn og 10
heldagsbørn i alderen 3-6 fir.
Merudgiften vil på årsbasis andrage
148.200 kr. og forventes at kunne fi
nansieres ved overførsel af børn fra dag
plejen samt omplaceringer indenfor det
øvrige sociale budget.
Socialudvalget, den 3.11.1986;
Fremsendes til byrådets godkendelse.
16.04.02G01

8.

OPRETTELSE AF EN FAST STILLING VED BI
STANDSAFDELINGEN.
Socialudvalget har på et mede behandlet
spørgsmålet om oprettelse af en fast
stilling ved bistandsafdelingen til
støttefunktioner i børnefamilier.
Socialudvalget, den 24.11.1986t
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Det anbefales at stillingen oprettes,
Idet udgiften kan finansierers på den
enkelte sag hvor der i forvejen er bud
getlagt til stattepersoner.
Løn- og personalekontoret, den 9.12.1986;
Det skal oplyses at lenudgiften til en
person med socialpædagogisk uddannelse
Indplaceret på skalatrin 18 vil beløbe
sig til 187.100 kr.om året.
81.01:16.01. 01G01

9.
NYNORMERING I SKATTEFORVALTNINGEN.
På budgettet for 1987 er der afsat
410.000 kr. til nynormering i skatte
forvaltningen.
Skatteinspektøren beder økonomiudvalget
om tilladelse til at besætte 2 stillinger
1 overassistent i regnskabsafdelingen og
1 assistent til forskudsregistrering- og
sekretariatsfunktionen.
Kommunaldirektøren indstiller, at assi
stenten ansættes pr. 1.1.1987 og at over
assistenten ansættes pr. 1.4.1987.
Lønudgiften i 1987 vil udgøre 321.000 kr.
81.01G01
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TILSLUTNING TIL DET FÆLLESKOMMUNALE
SYSTEM FOR DELPENSION PÅ KOMMUNEDATA.
Lov om delpension er trådt i kraft den
1/10 1986 og delpension kan udbetales fra
1/1 1987.
Registerforskrifter for Det fælleskom
munale System for Delpension foreligger
nu. Ifølge forskrifternes S 3 er kom
munalbestyrelsen og det sociale udvalg
registeransvarlig myndighed for kommunens
del af registeret.
Socialudvalget, den 14.11.1986:
Det anbefales, at man tilslutter sig det
fælleskommunale system for delpension pr.
1/1 1987.
85.10.03:16.16.00A26
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11.

FERIEKOLONI - BØRNEHUSET KROGHØJ.
Socialudvalgsmedlem Majbrit Bengtson har
foreslået socialudvalget at der tildeles
børnehuset Kroghøj et beløb til ferie
koloni i lighed med de øvrige fritids
hjemspladser i kommunen.
Socialudvalget, den 24.11.1986t
Fremsendes til byrådet uden anbefaling.
16.04.04000
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TILBAGETAGELSE AF EN OPVASKEMASKINE.
Den 10/6 1965 lod Slangerup kommune
installere en opvaskemaskine hos
som
hjælpemiddel.
har nu udtrykt ønske om at
overtage opvaskemaskinen, maskinen kan
overtages til 80% af anskaffelsessummen 4.172,00 kr.
Den 24/6 1986 har kommunen bedt
om at betale beløbet eller indgå
en aftale om en afdragsordning.
har endnu ikke betalt el
ler indgået aftale om afdragsordning,
sagen forelægges derfor økonomiudvalget
for stillingtagen til om hvorvidt maski
nen skal tilbagetages ved fogedens hjælp.
16.01.07.00G01

13.
SKQLEINSPEKTØRSTILLING.
Stillingen som skoleinspektør ved Linde
gårdskolen er ledig til besættelse.
I den anledning er følgende ansøgere
blevet indkaldt til samtale med skole
kommissionen :

Skolekommissionen, den 4.12.1986;
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Skolekommissionen peger eenstemmigt på
Lars Mortensen som den bedst egnede.
Allan Madsen finder fortsat at beslut
ningen om at opslå stillingen som in
spekter på Lindegårdskolen er usaglig.
81.03GG1

14.
TVANGSAUKTION - EJENDOMSSKATTERESTANCE.
På grund af ejendomsskatterestance har
kommunens advokat Allan Feodor Nielsen
begæret tvangsauktion over ejendommen

Økonomiudvalget bedes tage stilling til
om der skal ske tvangsauktion.
130555

15.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL. :
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