Slangerup
Kommune

Beslutninger fra møde i Borger og Virksomhedsudvalget
Dato; 12. maj 1998
Tid: 13.00
Sted: Raadsalen
Fraværende:

'

KL 13.00 til 15,00 orientering om den nye social lov v/ Jørgen Bent Hansen.

Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
Ingen sager.
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.

.

d. Orientering fra sundhedsområdet
^Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage for marts 1998.
Sundhedsforvaltningen i Frederiksborg Amt fremsender pressemeddelelser af 14. april 1998
med følgende overskrifter: Amtets 5 medicinske afdelinger styrkes, Støtte og lindring til
alvorligt syge og døende samt Sundhedsvæsenet skal personaleudvikles,
■^:-i
Serviceinformationer vedrørende madudbringning samt Café Palmehaven er indlagt i
medlemmernes mapper

v

Oversigt over belægning på Sundhedscentret udleveres på mødet.
e. Brevnyt
Brev af 29. april 1998 fra Pay Juhl vedr. klage over sikkerheden i Uvelse Børnehave.

r

f. Ældrerådet
Referat af møde i Ældrerådet den 9. marts 1998.
Brev af 22. april 1998 fra Ældrerådet i Slangerup Kommune v/ formand John Hansen vedr.
Ældreboliger i Slangerup.
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Brev af 23. april 1998 fra Slangerup-BO v/Hanne Graae vedr. borgermødet den 22. april 1998
i Aktivitetshuset.
g. Biblioteket
Ingen sager.
h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Socialforvaltningen i Frederiksborg Amt; Temadag om lokalisering i dybden, den 26. maj
1998 på LO-skolen i Helsingør.
Det Nationale Sund By Netværk: National sundhedspolitisk konference om forebyggelse i amt
og kommune, den 15. juli 1998 i Bella Center Auditoriet.
Tilmeldingsfrist: 15. maj 1998.
Daginstitutionernes Landsorganisation: Landskonference”Samspillet mellem
kommunalpolitikere og bestyrelser og forældre, den 10. juni 1998 i Fællessalen på
Christiansborg.
Tilmeldingsfrist: 29. maj 1998.

^

^

i. Diverse
Uddannelse, Erhverv & Kulturafdelingen i Frederiksborg Amt fremsender oversigt over de
kommende tilskud til arkæologisk arbejde for 1999. Slangerup Kommunes tilskud stiger fra
kr. 11.500,- til kr. 15.000,-.
Oversigt og notat ligger under orienteringspunktet.

44. Økonomirapportering
00.01002 F4189
lara *
A.
./. Regnskabsrapport, udskrevet pr. 16. april 1998 medsendes dagsordenen.

./. Kultur og Virksomhedsforvaltningen og Borgerservice har foretaget en gennemgang af
Borger og Virksomhedsudvalgets samlede budgetramme.
Gennemgangen har resulteret i budgetomplaceringer inden for Kultur og Virksomheds
området, der udviser neutralitet.
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./. Bilag med oversigt over budgetomplaceringerne og notat fra Borgerservice er vedlagt.

Forslag til beslutning:
at udvalget godkender budgetomplaceringerne.

Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Udvalget godkendte budgetomplaceringerne.

-

45. Kingoskolens genopførelse
82.18038 F4208
pech

Sagsfremstilling
Udvalget blev på Byrådsmødet den 29. april 1998 orienteret om skadeopgørelsen ved branden
"på Kingoskolen - herunder de forventede udbetalte forsikringsbeløb ved forskellige
■
muligheder for genopførsel.
Endvidere blev der oplyst om Indenrigsministeriets meddelelse om evt. dispensation fra
v
lånebestemmelserne - således, at kommunen kan optage lån til den del af byggeriet, der ikke
dækkes af forsikringen.
Med baggrund i disse oplysninger foreslås det, at Kingoskolen opføres som en ny 4-sporet
skole for elever fra 7 -10. klasse.
Det foreslås samtidig, at der udarbejdes et forslag til ny lokaleindretning/fordeling (med
v
økonomisk overslag) over den resterende del af Kingoskolen. Forslaget skal tilgodese de
eksisterende aktiviteter i lokalerne, men også kommende planlagte aktiviteter, der kræver ny
lokalekapacitet.

Forslag til beslutning
at udvalget tager stilling til forslaget.

.
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Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Det indstilles, at Kingoskolen opføres som en ny 4-sporet skole med mulighed for udvidelse
til 5-spor for elever fra 7.-10.- klasse på brandtomten og idrætsanlægget vest herfor.
Eksisterende Teatersal og skolekøkken indgår i lokaleprogrammet. Som adgangsvej i
anlægsperioden og eventuel permanent benyttes tilkørselsvejen til Ejegodcentret
Det indstilles, at forvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejder skitse og
økonomisk overslag over anvendelse og indretning af den resterende del af Kingoskolen i
henhold til Økonomiudvalgets godkendelse d. 19. marts 1998.

46. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende pasningstilbudet på
området (0-6 år)
16.05.01P16 F4176
hado

børne
‘

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget har iværksat en spørgeskemaundersøgelse, som er blevet
gennemført i april. Formålet med undersøgelse er hovedsaglig at få et billede af forældrenes
ønsker til det fremtidige pasningstilbud i Slangerup Kommune.
Spørgeskemaundersøgelsen er på den baggrund et led i planlægningen af det fremtidige
pasningstilbud i kommunen.
.

Sagsfremstilling

...... o:-..

Der er indkommet 331 svar, hvilket giver en svarprocent på ca, 53.
Det vurderes, at der på baggrund af svarprocenten kan udledes nogle generelle tendenser om
ønskerne på pasningsområdet.
Af besvarelserne fremgår det tydeligt, at der er ønske om en skovbørnehave samt et alternativt
pasningstilbud til dagplejen.
Godt halvdelen af de returnerede spørgeskemaer indeholder kommentarer vedrørende
pasningstilbudet. Disse kommentarer går primært på et alternativ til dagplejen, ønsket om en
skovbørnehave, den aktuelle åbningstid, deltidspladser samt ros og ris i forhold til det
nuværende tilbud og dets administration.
Desuden er der specifikke kommentarer til henholdsvis dagplejen, børnehaverne samt
Legestuen.
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Der henvises til det vedlagte notat: -Opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen vedrørende
pasning af børn i Slangerup Kommune” for yderligere detaljer.

Forslag til beslutning
At udvalget beslutter, at planlægningen af det fremtidige pasningstilbud skal omfatte en
skovbørnehave samt integrerede pladser i eksisterende børnehaver.
På juni-mødet skal udvalget drøfte befolkningsprognosen for 1998 med henblik på at vurdere
det fremtidige behov for pasning af børn mellem X
A år og 6 år.
.

Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Forslag til beslutning følges.

47. Styregruppen for projekt Læring
17.01.00A26 F4081
pech

^Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget bedes vælge et medlem til styregruppen for projekt Læring.

Sagsfremstilling
Borger og Virksomhedsudvalget valgte to medlemmer til styregruppen på sit møde i juni
1997, Jens Jensen og Allan Madsen.
:
Efter valget er Allan Madsen udtrådt, hvorfor udvalget bedes vælge et nyt medlem til
styregruppen.

Forslag til beslutning:
at udvalget vælger et medlem til styregruppen for projekt Læring.

Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Punktet udgår
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48. Lærernormering 1998/99
81.01.G01 F4209
pech

Indledning
Udvalget skal tage stilling til lærernormeringen for skoleåret 1998/99.

Sagsfremstilling
Lærernormeringen for det samlede skolevæsen er i skoleåret 1998/99 beregnet til 88,50
lærerstillinger fordelt på U-timer, F-timer og Ø-timer.
Normeringen er i overensstemmelse med tidligere beslutninger om retningslinier for
normering.
Børnehaveklassenormeringen til 5 klasser er på 3,60 stillinger og uændret. Der er tildelt
Lindegårdskolens børnehaveklasser ekstra pædagoghjælp grundet de meget store elevtal.
Der forventes en stigning i lærerantalict på 4,40 stilling pr. 1. august 1999,

^^

og 0,72 stilling i børnehaveklassenormeringen (6 klasser)

Økonomi
Lærernormeringen er indarbejdet i budgettet for 1998.

Forslag til beslutning:
At udvalget godkender lærernormeringen for skoleåret 1998/99.

Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Udvalget godkendte lærernormeringen for skoleåret 1998/99.

49. Styrelsesvedtægt for Aktivitetshuset
16.09P21 F1735
pech
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Indledning
Styregruppen for Aktivitetshuset beder om at få godkendt en tilføjelse til styrelsesvedtægten
for huset.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtægtens godkendelse i byrådet i december 1997 - har styregruppen
glemt at indsætte følgende tilføjelse til § 1 i vedtægten:
"1 de tilfælde, hvor det ikke er til gene for den primære brugergruppe, og hvor det
styrker husets målsætning, kan der åbnes for, at andre borgere kan deltage i
Aktivitetshusets arrangementer/aktiviteter".
Ældrerådet kan anbefale tilføjelsen.

Forslag til beslutning:
at udvalget indstiller tilføjelsen til godkendelse i byrådet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Udvalget anbefaler tilføjelsen.

"50. Ansøgning fra ”Den Gamle Smedjes Venner” om økonomisk tilskud til
etablering af ,fDen Gamle Smedje"
00.01 0 49/98 F4197
bekr

Den "Gamles Smedjes Venner" søger om økonomisk tilskud på kr. 35.000 - kr. 50.000 i
forbindelse med etablering af Den Gamle Smedje.
'
Det ansøgte tilskud skal dække den udgift, foreningen har i forbindelse med bl.a.
oprydningsarbejde og reparationsarbejde.

^

Forvaltningen kan oplyse, at der resterer kr. 115.097 på kontoen for øvrige kulturelle formål,
(beløbet er ind. overførsel fra 1997).
Ansøgningen er indlagt i sagen.
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Forslag til beslutning
at udvalget tager stilling ti! ansøgningen fra "Den Gamle Smedjes Venner".

Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Udvalget bevilger 10.000 kr. til ”den Gamle Smedjes Venner”.

51. Ansøgning fra Ældre Sagen om økonomisk støtte til ny kulturel aktivitet
00.01049/98 F4197
bekr

Ældre Sagen søger om økonomisk tilskud til ny aktivitet, som er rettet mod blinde og
svagtseende medborgere i Slangerup Kommune og som bygger på frivillig arbejdskraft.

v

Det ansøgte tilskud skal dække den udgift, foreningen har i forbindelse med anskaffelse af
udstyr til at kunne levere lydbånd med aktuelle nyheder hver uge til disse borgere.
Den samlede anskaffelsessum er en engangsinvestering på ca. kr. 30.000. v

^

^

Ældre Sagen oplyser, at der også søges tilskud fra Slangerup Rotary Klub og Lions Club i
Slangerup.
.
Forvaltningen kan oplyse, at der resterer kr. 115.097 på kontoen for øvrige kulturelle formål.
(Beløbet er incl. overførsel fra 1997).
Ansøgningen er indlagt i sagen.

...

.....

....

•

Forslag til beslutning
at udvalget tager stilling til ansøgningen fra Ældre Sagen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 12. maj 1998
Udvalget bevilger 5.000 kr. som økonomisk støtte til ny kulturel aktivitet.

52. Drøftelse af udbudsform
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Borger og Virksom hedsudvalget den 12. maj 1998

Det indstilles, at der gennem en prækvalifikation udvælges 5 firmaer,som afgiver tilbud i
totalenterprise. Inden udbud udarbejdes detaljeret program samt beskrivelse af forslagets
forudsætninger, funktioner og hoveddisponering. Endvidere forslag til konstruktions- og
installationsprincipper samt overordnet materialevalg. Der fastlægges desuden en økonomisk
ramme for byggeriet.

Meddelelser til pressen
Alle punkter

Eventuelt
Intet
Mødet slut kl.: 18.10
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