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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. 1040 Tilbud om cirkelprojekter og arbejdsseminarer - udmøntning af
folkeskoleoverenskomsten 0-99.
Nr. 1041 Status for reorganisering af miljøarbejdet.
Nr. 1042 BudgetNyt nr. 4, 1999 - Folkeskolen.
Nr. 1043 Ændring aflov om vandforsyning m.v. (gebyrgrænse)
Nr. 1044 Fælles landdistriktspolitik.
Nr. 1045 ”På cykel i det 21. århundrede”.
Nr. 1046 Børnepasningsaftalen i den økonomiske aftale mellem landsforeningen og
regeringen for 2000 - 2002.
Nyt på integrationsområdet nr. 24 af 19. august 1999.

c.

Referater/dagsordener
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d. ECO-nøgletal
ECO-nøgletal, 7. udsendelse 1999.
e. Indbydelser til møder, kurser m.v.
Den Kommunale Højskole afholder kommunal seminar om "Økonomiudvalget og
økonomien”, torsdag den 09.12 - lørdag den 11.12.1999.
Tilmeldingsfrist den 19. oktober 1999.
HNG indkalder i brev af 21. september 1999 til ordinært repræsentantskabsmøde fredag, den
22. oktober 1999, kl. 10.30.

f. Diverse om Slangerup Kommune
Debatoplæg om Erhvervsområde ved Ny Allerødgård.
Brev af 16. september 1999 fra Alex Jensen vedrørende kommunens økonomi i relation til
nyudstykninger i Slangerup.

g. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigsministeriet.5
Indenrigsministeriets brev af 12. august 1999 med dispensation fra lånerammen for år 2000.
Indenrigsministeriets orienteringsbrev af 17. august 1999 i sagen om Slangerup Kommunes
klage over Tilsynsrådet for Frederiksborg Amts udtalelse af 2. februar 1999.
Indenrigsministeriets brev af 25. august 1999 vedrørende udbetaling af tilskud for nedsættelse
af grundskyld af produktionsjord i 1999.
Indenrigsministeriets brev af 25. august 1999 vedrørende Indenrigsministeriets
Landdistriktspulje for 2000.
Indenrigsministeriets brev af 8. september 1999 med bekendtgørelse om tilskud til kommuner
til medfinanciering af EU-projekter.
Indenrigsministeriets brev a f 14. september 1999 om integrationspulje på 90 mio. kr.
Finansministeriets brev af 24. august 1999 med brochuren "Udfordringer for
velfærdssamfundet”.
Socialministeriets brev af 21. september 1999 om styringskonceptet i praksis med bilag.
Undervisningsministeriets og Byggedirektoratets dommerbetænkning om ”Rum, Form og
Funktion”.
Information om byggeri og planlægning nr. 6/99 af august 1999.
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Nyt fra Den sociale Ankestyrelse, nr. 3 af august 1999.
HNG orienterer om budget 2000 i brev af 31. august 1999.09.23
Danmarks Lærerforening henstiller i udateret brev af august 1999 til Byrådet at tilføre
tilstrækkelige ressourcer til folkeskoleområdet.

93. Økonomirapportering
00.01002 F4340
lara

a

Der henvises til dokumentet "Økonomirapport 1999”.

93 a. Tillægsbevilling Teknologipuljen
pask
Sagsfremstilling
Ved en gennemgang af det samlede IT-budget er det konstateret at en budgetteret udgift til
leasing af kommunens samlede administrative IT-system ikke vil blive så stor i 1999 som
oprindeligt budgetteret. Baggrunden herfor er, at leverancen af SAROS/OPUS2000 blev
forsinket 10 måneder grundet skift af leverandør fra Wang til WM-Data. Konsekvensen af
denne forsinkelse er at leasingkontrakten er indgået med 10 måneders forsinkelse i forhold til
det oprindeligt planlagte, hvilket igen har betydet, at den samlede betalingsplan er forskudt 1
budgetår.
Der er budgetteret med en leasingudgift på kr. 1.283.000. Den faktiske leasingudgift i 1999
vil blive 300.000 kr. Forskelsbeløbet på kr. 983.000 foreslås overført til teknologipuljen.
Samtidig anmodes om tilladelse til fra teknologipuljen at anvende et beløb på 500.000 til den
fortsatte udvikling af kommunens IT-system SAROS/OPUS2000.
Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der i det oprindeligt vedtagne IT-budget for 1999
ikke var afsat én krone til udvikling af SAROS/OPUS2000. Baggrunden herfor var en
forventning om at IT-budgettet for 1998 ikke ville blive brugt 100% og at der ved opgørelsen
af regnskabet for 1998, som sædvanligt ville blive meddelt en teknisk tillægsbevilling som
ville overføre overskuddet i 1998 til 1999. IT-regnskabet for 1998 endte med et overskud på
836.000 kr. Dette overskud blev i modsætning til sædvane reduceret med 555.000 kr. ved
byrådets behandling af overførslerne fra 1998 til 1999 den 28.april 1999.
Forslag til beslutning for punkt 85 og underpunkt 85 a (punktnumre refererer til
Økonomiudvalgets dagsorden).
Økonomirapporten foreslås taget til efterretning og indstillingen om tillægsbevilling
godkendt.
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Økonomiudvalget den 23. september 1999
Udvalget anbefaler, at der tillægsbevilges 600.000 kr. til den fortsatte udvikling af
SAROS/OPUS2000 samt til igangsætning af den IT-evaluering som byrådet drøftede i januar
1999. 383.000 kr. overføres til kassebeholdningen.
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Ejvind Mortensen foreslår, at der tillægsbevilges på kr. 150.000 og at resten af beløbet
overgår til kassebeholdningen.
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Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

94. Revisionsberetning nr. 130
00.01K01 F4150
pask

H

Indledning
Kommunernes revisionsberetning fremsender beretning nr. 130 vedr. Revisionen af
regnskabet for 1998.
Sagsfremstilling
Revisionen har forsynet kommunens årsberetning 1998 med følgende revisionspåtegning:
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Vi har revideret det af Slangerup Kommune aflagte årsregnskab for 1998 bestående af
resultatopgørelse, finansieringsoversigt, finansiel status og noter.
Den udførte revision
Revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.
Revisionen er tilrettelagt efter almindeligt anerkendte revisionsprincipper og de særlige
regler, som gælder for kommunal virksomhed med henblik på at opnå en begrundet
overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen
har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og
dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen.
Konklusion
Det er vore opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav
til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af kommunens samlede
økonomiske forvaltning.___________________________________________________________
Den udførte revision har givet anledning til tre bemærkninger:

Bem. 1: Mellemregning med vandforsyningen
På konto 9340001009 - Vandforsyning henstår ultimo 1997 en saldo på 61.748,33 kr. Ifølge
vore oplysninger eksisterer der ikke en kommunal vandforsyning, hvorfor beløbet ikke skulle
registreres på denne funktion.
Det er oplyst, at beløbet vedrører et udlæg kommunen havde for vandforsyningen omkring år
1977, dette er efterfølgende blevet reduceret i takt med at kommunen har benyttet
vandforsyningen.
Det er til os oplyst, at der ikke er sket noget i mellemregningsforholdet de sidste 10 år, samt at
det af mødereferat fra 1995 fremgår, at mellemregningsforholdet mellem kommunen og
vandforsyningen er afsluttet.
Det henstilles, at forholdet undersøges og at kommunen eventuelt afskriver beløbet.
Bem. 2: Manglende statusafstemninger
Der er enkelte statuskonti, der ikke er afstemt ultimo 1998. Der er udarbejdet en liste til
bogholderiet over hvilke konti vi ikke har modtaget afstemning for. Det drejer sig om konti
fra socialforvaltningen, teknisk forvaltning, bogholderiet og opkrævningen.
Vi har gennemgået en del af de udarbejdede statuskonti og bemærket, at der på enkelte konti
henstår ældre uudlignede beløb.
Det henstilles, at der tages skridt til undersøgelse og udligning af disse ældre beløb, ligesom
det henstilles, at afstemningsarbejdet snarest foretages, idet det ikke kan udelukkes, at den
manglende afstemning kan have driftsmæssige konsekvenser.
Bem. 3: Regnskabsresultatet
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I forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet har vi konstateret, at der ikke har
været foretaget korrekt restancebogføring af afsluttede specialregnskaber med det resultat, at
kommunens driftsregnskab burde have været belastet med i alt 877.196,61 kr.
Merudgiften fordeler sig således på de respektive regnskaber:
Amtskommunal refusion af
udgifter for over-/under 67
årige
Boligsikring - statsrefusion
Boligydelse - statsrefusion
Nettobetaling andre kommuner,
fejlagtigt indtægtsført 2 gange
Statsrefusion af sociale udgifter
I alt merudgift

(287.218,00)

(213.484,00)
(289.170,00)
(170.734,61)
83.410,00
(877.196,61)

Ad bem. 1: om mellemregning med vandforsyningen skal oplyses, at det drejer sig om et
forhold der daterer sig tilbage til september 1977 hvor Slangerup Kommune betalte
Nybrovejens Vandværk kr. 71.134,05 for vandforsyning af området ved Lystrupvej - i alt for
18 parter. Beløbet er nedskrevet i september 1978 med indbetaling for 1 part til 1 lodsejer kr.
3.485,72, og med 2 parter til spejderhytten bogført december 1986 med kr. 5.900,00. Efter
denne nedskrivning udgør saldoen på konto 93400010-09 61.748,33 kr. og det resterende
antal parter udgør 15.
I brev dateret 8. oktober 1987 meddelte vandværket at Slangerup Kommune råder over 9
hovedledningsparter å kr. 2.954,00 excl. moms. Teknisk Forvaltning har ført en liste over
ejendomme som er tildelt parter; og iflg. denne liste dateret 8. oktober 1987 resterer der 9
parter. 6 parter er altså ikke indbetalt / bogført.
Da der ikke har været bevægelser i sagen siden 1987 foreslås det, at beløbet afskrives.
Ad bem. 2: om manglende statusafstemninger skal det indledningsvis beklages, at der igen er
problemer på dette område. Der er siden revisionens konstatering arbejdet intenst med
opgaven og de fleste konti er nu afstemt. Enkelte konti arbejdes der fortsat med. På nær en
enkelt konto, som vi desværre ikke har ressourcer til at klare internt, vil disse være klar i løbet
afkort tid. Hvad den ene konto angår drejer det sig om en nettodifference på 22.000 kr. Men
bag denne nettodifference kan desværre ligge større beløb, der delvist udligner hinanden. Det
er på denne baggrund at revisionens bemærkning om "driftsmæssige konsekvenser” skal
forstås. Revisionen vil blive anmodet om at bistå med afstemningen af denne konto
Ad bem. 3: om de manglende specialregnskaber vil proceduren for udarbejdelse af disse
specialregnskabet blive opstrammet med henblik på at sikre, at fejlen ikke vil gentage sig.
Forslag til beslutning
Det foreslås at beretningen og administrationens bemærkninger og forslag vedr. de 3
revisionsbemærkninger godkendes.
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Økonomiudvalget den 23. september 1999
Anbefales
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Godkendt

95. Ligningsberetning for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999
25.25.04P16 F4424
iran

B

I henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 1998-6 skal der ved ligningsperiodens
afslutning afgives en beretning over ligningens forløb.
Beretningen, der er udarbejdet af skattechef Irene Andersen, opfylder kravet om
afrapportering over for Told- og Skatteregionen i Hillerød.
Der henvises til ”Bilag til pkt. 95”.

Forslag til beslutning
Beretningen anbefales godkendt.
Økonomiudvalget den 23. september 1999
Anbefales
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Godkendt

96. Salg af Bygaden 12
82.02000 F7291
pekr

Indledning
Byrådet besluttede på mødet d. 26. maj 1999 at udbyde ejendommen Bygaden 12 til salg med
en mindstepris på 410.000 kr.
Sagsfremstilling
Ejendommen blev annonceret til salg d. 10. august 1999 med sidste frist for bud d. 10.
september 1999. På denne dag var der indkommet 2 bud:
Tilbudt kontantpris
Købstilbud fra:
Slangerup Murerservice 453.137 kr.

Overtagelsesdato
Senest 1. januar 2000

Tilbud gældende til
1. januar 2000
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Agerhøjen 9 og
Jan Nielsen
Agerhøjen 11
3550 Slangerup
Ole Pedersen
Sundbylillevej 28
3600 Frederikssund

450.000 kr.

15. november 1999

1. november 1999

Da begge tilbud ligger over den udbudte pris på 410.000 kr., kan det ønskede tilbud vælges
frit mellem de indkomne.
De hidtidige beboere er blevet varslet om flytning, og burde være flyttet på tidspunktet for
sagens behandling.

Økonomi
Sagens omkostninger (advokat, stempel, tinglysning, annoncering) forventes at beløbe sig til
ca. 12.000 kr. Desuden er der en formodning om, at spildevandet på ejendommen løber til
Bygaden 10, i stedet for til en brønd i Bygaden. Der bør derfor afsættes ca. 20.000 kr. til at
regulere afløbsforholdene.
Vurdering
Det højeste tilbud er uden forbehold, og bør derfor tiltrædes.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Bygaden 12 sælges til Slangerup Murerservice, Agerhøjen 9 og
Jan Nielsen, Agerhøjen 11, 3550 Slangerup for 453.137 kr. med overtagelse snarest muligt.
Sagens omkostninger mv. på ca. 32.000 kr. dækkes af salgsindtægten.
Økonomiudvalget den 23. september 1999
Forslag til beslutning anbefales
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Godkendt

97. Kommuneplan 1997-2008, Kommuneplantillæg nr. 1
01.02.03 P16 F7383
rier

Indledning
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 1997-2008, for rammeområde S.F.5
v. Jordhøj vej, har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 13. juli 1999 til 7. september
1999.
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Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 blev vedtaget af Slangerup Byråd d. 7. juli 1999. Der er i
høringsperioden indkommet 2 høringssvar.
Forslaget til lokalplan 49 kan tidligst vedtages d. 6. oktober 1999, efter bestemmelserne i
planlovens § 27. Det foreslås at vedtagelsen af Kommuneplantillægget behandles parallelt
med lokalplanen.

1) Telefonisk henvendelse fra Jordbrugskommissionen, Frederiksborg Amt:
Forslaget udlægger området til landbrugsformål og rekreativt område med boldbaner samt
beplantning.
Området skal ikke udlægges til landbrugsformål, da der ikke skal være landbrug når
boldbanerne etableres.
2) Strukturdirektoratet:
Strukturdirektoratet mener ligeledes bestemmelserne kun skal udlægge området til rekreativt
område med boldbaner samt beplantning.
Forvaltningens bemærkninger
Det er forvaltningens vurdering at bestemmelsen bør rettes til at udlægge området til
rekreativt område samt beplantning.
Vurdering
Forvaltningen vurderer at Kommuneplantillæget kan vedtages med den ændring der er
foretaget, da dette ikke ændrer det reelle indhold i rammebestemmelsen.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt.
B

Det endelige kommuneplantillæg se: ”KP-tillæg nr. 1 1997-2008, Jordhøjvej”

Økonomiudvalget den 23. september 1999
Anbefales
Slangerup Byråd den 29. september 1999

Udsat
98. Lokalplan nr. 49, for et friluftsområde med boldbaner ved Jordhøjvej
Endelig vedtagelse, og behandling af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanen.
01.02.05 P16 F7384
rier
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Indledning
Forslaget til lokalplan nr. 49, for et friluftsområde med boldbaner ved Jordhøjvej, har været
offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 13. juli 1999 til 7. september 1999.
Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan nr. 49 blev vedtaget af Slangerup Byråd d. 7. juli 1999. Der er i
høringsperioden indkommet 8 høringssvar, hvoraf nogle svar omhandler forslag til områder,
der ligger uden for lokalplanforslagets område, og som derfor ikke kan tages med i
behandlingen af lokalplanforslaget.
Efter bestemmelserne i planlovens § 27 kan vedtagelsen af den endelige lokalplan tidligst ske
4 uger efter høringsfristens udløb, hvis der rettidigt er fremsat indsigelser. Derfor kan den
endelige vedtagelse tidligst ske d. 6. oktober 1999.
Høringssvarene er som følger:

1) Telefonisk kommentar fra Jordbrugskommissionen, Frederiksborg Amt:
Under § 3.1 Området udlægges til landbrugsformål og rekreativt formål, skal
”landbrugsformål slettes. Selv med vedtagelse af lokalplanen kan områdets eksisterende
lovlige anvendelse fortsætte.
”

Under § 9, Forudsætning for ibrugtagen af området, tilføjes ”at det forudsættes at
landbrugspligten ophører”.

2) Strukturdirektoratet:
Strukturdirektoratet har i første omgang meddelt indsigelse, da man ikke fandt, at det fremgik
tydeligt i lokalplanforslaget om hele arealet skal anvendes til boldbane, eller om der vil være
et resterende areal, som fortsat skal anvendes til landbrugsformål.
Kommunen har efterfølgende oplyst, at hele arealet skal anvendes til boldbane.
Strukturdirektoratet finder ikke længere anledning til indsigelse, under forudsætning af at hele
området således skal anvendes til boldbaner mv., og at lokalplanens § 3 ændres til, at området
kun skal udlægges til rekreativt område.
A f lokalplanens redegørelsesdel bør det fremgå, at arealet skal anvendes landbrugsmæssigt
indtil det tages i brug til rekreative formål.

Forvaltningens bemærkninger ad pkt. 1 og 2
1 lokalplanens redegørelsesdel bliver der tilføjet at arealet vil blive brugt til
landbrugsmæssige formål, indtil det tages i brug til rekreativt formål.
§ 3 .1 ændres til: ”Området udlægges til rekreativt område med boldbaner, samt
beplantning”.
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Under § 9 tilføjes: ”9.3 Ved etableringen a f boldbanerne skal landbrugspligten ophøre”.

3) Egnsmuseet Færgegaarden, Jægerspris:
Der er ikke registreret fortidsminder i det berørte område, men der er mange registreringer
ganske tæt omkring området. Chancerne for at der dukker noget op er derfor store, og det
anbefales at der foretages prøvegravninger forud for anlægsarbejdet.
4) Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt:
Amtet har som regionmyndighed ikke fundet anledning til indsigelser, men bemærker at:
Området er i regionplanen udpeget som kulturhistorisk beskyttelsesområde.
Amtet vurderer, at anvendelsen af arealet til boldbaner vil yde denne interesse større
beskyttelse end landbrugsdriften gør.
Dog skal der i forbindelse med terrænændringer ved etablering af boldbanerne tages hensyn
til de kulturhistoriske interesser. Dette kan ske ved at inddrage det lokale museum før arbejdet
påbegyndes.

Forvaltningens bemærkninger ad pkt. 3 og 4
Under § 8 Beplantning og terrænforhold tilføjes:
”8.4 Inden der foretages terrænændringer i området, skal der foretages arkæologiske
prøvegravninger. Det lokale museum inddrages i dette arbejde. ”
5) Slangerup Kommunes Idrætsbestyrelse:
Ændringsforslag til § 5.1. Forbindelse til idrætsområdet syd for Jordhøj vej skal sikres, enten
som gangbro over eller som tunnel under Jordhøj vej.
Bestemmelsen ønskes udvidet til: ”§5.1. Forbindelse til idrætsområdet syd fo r Jordhøjvej
skal sikres, enten som sikret stiovergang, gangbro over eller som tunnel under Jordhøjvej”.

Forvaltningens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
6) Danmarks Naturfredningsforening, Slangerup lokalkomite.
Der foreslås en ny vejadgang nordvest om lokalplanområdet.
Dette ligger uden for lokalplanens område, men man ønsker at lukke Jordhøjvej fra
Idrætspladsens parkeringsplads og mod vest. Dette vil så også betyde at vejen er lukket på den
strækning, hvor man ønsker at etablere stiforbindelsen til fra de nye baner til Idrætshallen.

Forvaltningens bemærkninger
Lukningen a f Jordhøjvej vil lette adgangen til boldbanerne, men den samlede løsning ligger
uden fo r lokalplanens område, og er både økonomisk og planmæssigt langt mere
vidtrækkende end det vedtagne lokalplanforslag.
7) Nørlund, Byvangen 27 & Larsen, Byvangen 25, Slangerup:
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Foreslår at Jordhøjvejs forløb ændres med en mere jævn bue, da det er et farligt vejsving. Der
ønskes bedre skiltning med farligt vejsving.
Det foreslås at beplantningen i beplantningsbæltets sydlige og østlige side af boldbanerne
maksimum må være 3 meter højt. Dette er siden der vender mod byen.

Forvaltningens bemærkninger
Forslag til ændring a f vejens forløb ligger uden fo r lokalplanens område.
Vedr. § 8 Beplantning og terrænforhold
Forslag til maksimal beplantningshøjde p å 3 m mod byen
Under § 8 .2 tilføjes:
”Beplantningen på beplantningsbæltets strækning C-D skal endvidere være med plantearter,
hvis væksthøjde normalt ikke overstiger 3 m væsentligt. ”

8) Colbjørn Nielsen, Jordhøjvej 20, Slangerup:
Indsigelse mod såvel gangbro som tunnel. I stedet for gangbro og tunnel ønskes:
At der sikres gode oversigtsforhold, at der skabes et synligt fodgængerfelt, at der etableres
busstoppesteder i begge retninger med buslommer og oplyste læskure ved
fodgængerovergangen, at hastighedsgrænsen sænkes til 40 km/t på hele Jordhøjvej fra
Kongensgade til Strandstræde.
Man ønsker ikke gangbro, da den ikke er handicapvenlig, og den vil virke dominerende med
sin højde.
En tunnel tror man ikke på at folk vil vælge at bruge.
I beplantningsbæltets syd- og østlige side foreslås en lav og åben beplantning, så det ikke
bliver en massiv grøn mur.
Samtidig foreslås det uden for lokalplanområdet at plante træer langs Manderupvej til
Frederiksborgvej.

Forvaltningens bemærkninger
Det vurderes at indsigelsen mod en gangbro er berettiget, da denne vil skæmme den visuelle
oplevelse af Jordhøj vej.
§5.1 ændres til:
”Forbindelsen til idrætsområdet syd fo r Jordhøjvej skal sikres som stiadgang via tunnel
under Jordhøjvej ”

Vurdering
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Forvaltningens bemærkninger til tilføjelser og ændringer kan indarbejdes uden at ændre på
planens reelle indhold, og at der ikke er behov for yderligere at ændre lokalplanens
bestemmelser.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Lokalplan nr. 49 vedtages endeligt med forvaltningens
bemærkninger til tilføjelser og ændringer.
H B Dei1 endelige lokalplan se bilag: ”Lokalplan nr. 49, endelig’’, og ”kortbilag til lokalplan nr.
49, endelig”
Økonomiudvalget den 23. september 1999
Det foreslås at § 5.1 ændres til:
"Forbindelsen til idrætsområdet syd fo r Jordhøjvej skal sikres som stiadgang via tunnel
under Jordhøjvej. Indtil denne er etableret sikres overgangen i niveau. ”
Forvaltningens forslag anbefales i øvrigt.
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Udsat

99. Registerforskrifter
85.10.03A26 F4425
flpe

Indledning
Forvaltningschefen for Koordinationsforvaltningen søger om godkendelse af
registerforskrifter for FLD lokal lønstatistik.
Registret er baseret på kommunens egne indberetninger til Det fælleskommunale
lønstatistiksystem.
Sagsfremstilling
Byrådet er registeransvarlig myndighed for løn- og personaleoplysninger fra Det fælles
kommunale lønsystem.
Formålet med registret er:
At kunne udarbejde egne rapporter og statistikker:
• obligatorisk lokal forhandlingsstatistik
• lønudvikling
• personaleomsætning
• lønspredning
• fordeling på alder, køn m.v.
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I forbindelse med aftalerne om ny løndannelse er det forudsat, at kommunen til brug ved de
lokale lønforhandlinger for grupper, der overgår til ny løndannelse skal kunne fremlægge det
nødvendige lønstatistiske materiale for de enkelte grupper.
Der henvises til ”Bilag til pkt. 99”.

Forslag til beslutning
Kommunaldirektøren indstiller registeret til godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. september 1999.
Anbefales
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Godkendt

100. Ændring i Styrelsesvedtægten for Dagplejen
16.06.06P24
loha

Indledning
I forbindelse med indførelsen af Projekt Læring og distriktsopdelingen har dagplejens
bestyrelse fremsendt et forslag om at ændre i dagplejens styrelsesvedtægt. Bestyrelsen
foreslår, at såvel forældre som personale vælges, så de repræsenterer de 3 distrikter. Dette
indebærer, at antallet at medarbejderrepræsentanter øges fra 2 til 4, samt at valg til bestyrelsen
vil foregå i de 3 distrikter.
Endvidere er styrelsesvedtægten ikke opdateret efter ændringen fra Bistandsloven til Lov om
Social Service.
De væsentligste ændringer er beskrevet her. Derudover vil en række konsekvensrettelser blive
indarbejdet i styrelsesvedtægten, hvis udvalget anbefaler ændringen.
Bestyrelsens forslag er indlagt i sagen.
Sagsfremstilling
A f den nuværende styrelsesvedtægt fremgår det i kap.2, § 3, at
”der nedsættes en bestyrelse bestående af 5 forældrerepræsentanter og 2
medarbejderrepræsentanter”.
Dagplejens bestyrelse er fremkommet med forslag om at kap. 2, § 3, ændres t i l :
”der nedsættes en bestyrelse bestående a f 5 forældrerepræsentanter og 4
medarbejderrepræsentanter”.
Ændringen består således i, at antallet af medarbejderrepræsentanter øges fra 2 til 4.
Baggrunden for at udvide antallet af medarbejderrepræsentanter er, at bestyrelsen foreslår, at
de 4 medarbejderrepræsentanter sammensættes af: 1 dagplejer fra hvert af de 3 distrikter
og en dagplejepædagog.
Bestyrelsens forslag nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægtens kap.2, § 3 .
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”Der vælges en medarbejderrepræsentant fra henholdsvis gruppen af dagplejere og
gruppen af tilsynsførende pædagoger”
foreslås ændret til:
”De 4 medarbejderrepræsentanter vælges ud fra følgende fordeling: der vælges 1
dagplejer fra hvert a f de 3 distrikter og 1 tilsynsforende pædagog

B

Bestyrelsen ønsker, at de 5 forældre der vælges til bestyrelsen, fremover skal vælges, så de
repræsenterer de 3 distrikter. Bestyrelsen foreslår, at der vælges 2 forældre fra henholdsvis
distrikt Byvang og distrikt Lindegård og 1 forælder fra distrikt Uvelse.
Ændringsforslaget tilføjes i kap. 2, § 3.
Et eksemplar af styrelsesvedtægten, hvor de nævnte ændringer er indarbejdet, er indlagt som
bilag.
*

Forslag til beslutning
Udvalget bedes tage stilling til forslaget fra dagplejens bestyrelse.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. september 1999
Ændret styrelsesvedtægt anbefales.
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Godkendt

101. Vedtægtsændring for ungdomsskolebestyrelsen.
18 09 02P24 F 4384
pech

Sagsfremstilling
På junimødet behandlede udvalget et forslag om ændring af styrelsesvedtægten for
ungdomsskolen som en følge af juniorklubbens organisering i tilknytning til ungdomsskolen.
Der foreslås, at bestyrelsen udvides med følgende medlemmer:
• 1 bestyrelsesmedlem valgt fra skolebestyrelsen på Byvangskolen
• 1 bestyrelsesmedlem valgt fra skolebestyrelsen på Lindegårdskolen
• 1 medlem valgt af eleverne i juniorklubben
Alle medlemmer af bestyrelsen foreslås at få stemmeret.
Derudover er vedtægten tilrett et redaktionelt.
Forslaget har været til udtalelse i skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen med
følgende tilbagemeldinger:
Kingoskolen: Anbefaler forslaget.
Lindegårdskolen: Anbefaler forslaget.
Byvangskolen: Anbefaler forslaget med tilføjelse om, at der også vælges en repræsentant
blandt de forældre, der har børn gående i juniorklubben. Endvidere foreslås, at der vælges en
repræsentant fra Idrætsunion/Idrætsbestyrelse med det formål at skabe en større kontakt til de
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lokale idrætsklubber. For ikke at gøre ungdomsskolebestyrelsen for stor, kunne der evt.
reduceres med et medlem valgt af byrådet.
Uvelse Skole: Har ikke behandlet forslaget.
Ungdomsskolebestyrelsen: Foreslår følgende til kapitel 2 § 1: "Ungdomsskolebestyrelsen
udvides med 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen på henholdsvis Byvang- og
Lindegårdskolen, 1 medarbejderrepræsentant fra juniorklubben og et medlem fra
juniorklubben. De to sidstnævnte har dog ikke stemmeret for så vidt angår sager vedrørende
ungdomsskole og ungdomsklub". Endvidere til § 11 foreslås tilføjet: "Bestyrelsesmødet
opdeles i to afsnit: Først behandles sager vedr. juniorklub og efterfølgende sager vedr.
ungdomsskolen.
Udtalelserne er indlagt i sagen.

Forslag til beslutning:
at udvalget tager stilling til forslaget
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. september 1999
Det oprindelige forslag anbefales.
Slangerup Byråd den 29. september 1999
Godkendt

Eventuelt
Mødet slut kl.: 19:30

1http://www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?obiekt::=989973&interval=41-60
2 http://www.danmark.dk/hi7owa/danmark.dk?obiekt=989976&interval=l-20
1http://www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?obiekt=989994
4 http://www.kl.dk
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