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Form andens
initialer:

BYRÅDET indkaldes herved til møde, onsdag den 28februar 1979 kl- 19, oo i byrådssalen med følgende
dagsorden:

Fraværende:

y

J ^ o ^ *^ **^ *”

Spørgsmål fra borgerne.
./.

Bilag vedlægges«

1.

Orientering og efterretning.

2.

Udbygningsplaner for det sociale- og sundheds

2 *

/k r y '

V ir- ,

mæssige område 198o - 1985.
Sagsbehandling:
Socialudvalget besluttede på møde den 22/1-1979
at fremsende udbygningsplanerne for det socia
le- og sundhedsmæssige område 198o - 1985 til
byrådets godkendelse.
Økonomiudvalget ønsker tilføjet i hvilket om
fang de børn som står på venteliste bliver pas
set i den kommunale dagplejeordning.

./.

Bilag vedlægges. (Økonomiudvalgets medlemmer
har tidligere modtaget bilag).

3.

Idrætshal.

3,

o ^ tc ^ n

På byrådsmødet den 22. november 1978 blev det
besluttet, at Laursen & Wille skulle foretage
en beregning af økonomi og tidsplan for en ud

/tf

videlse af den bestående hal som foreslået af
fritidsnævnet.
Der er til projektet afsat 4.000.000 kr. i 1979.
Sagsbehandling:
Rapport fra Laursen & Wille af 5. januar 1979

3 g?
'J r .

588
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Form andens
initialer:

(tidligere udsendt) viser at projektet vil kos
te ca. 7,6 miil.
Fritidsnævnet indstiller, at da projektet nu
beløber sig til kr. 7 .600.000 må det overvejes

y-»-—> ,

hvorvidt der er muligheder for, at bygge en "Ny

'o

hal II" i stedet for nævnets tidligere indstil
ling.
Kulturelt udvalg indstiller, at projektet hol
des indenfor beløbet kr. 4. miil. og at udbyg
ningen bliver østfløjen (omkl. - gym.- sal)
samt tilgodeser de arealer, der skal anvendes
til administration for halpersonalet. Endvide
re indstilles det, at der nedsættes et bygge
udvalg.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af kul-'
turelt udvalg.

-

Sundbylille renseanlæg.
00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn

42

Spildevandsanlæg.

53

Renseanlæg.

3

_r^2

Anlæg.

353ooo

Udbygning af Sundbylille renseanlæg.

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidligere meddelt anlægsbe
villing 12/10-1978

kr. 615.000

Bevillingen udgør herefter

kr. 675.ooo

"

60.000

Projektet er opført i investeringsoversigten så-'
ledes:
Tidl. år.
157

1979
47o

198o

1981

0

0

1982
0

eftf. år.
o

Starttidspunkt: 1/3-1979. Sluttidspunkt 1/11-79.Afledte driftsudgifter:
Udvidet driftstilsyn og elforbrug.
Medtaget i driftsbudgettet.
Teknisk udvalg 7/2-1979:
Fremsendes til byrådet med anmodning om, at der
meddeles anlægsbevilling kr. 615.000 til igang
sætning af arbejdet med opførelse af jordfilter-
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anlæg.
Økonomiudvalget anbefaler at kapitalbevilling
meddeles.

5.

Modtagecentralen for Olie- og kemikalieaffald
i Hillerød.

tf

Ansøgning om anlægsbevilling.
oo

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn.

45

Renovation.

64

Bortskaffelse af affald.

3

Anlæg.

364ool

Anlæg for olie- og kemikalieaffald.

Ansøgning om anlægsbevilling

kr.

lo.o27

Tidl. meddelt anlægsbev. 1976

"

5o.ooo

"

4o.ooo

"

"

"

1978

Bevillingen udgør herefter ialt

kr. loo.o27

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
Tidl. år

1979

6o

4o

198o

1981

o

1982

o

Eftf. år.

o

o

Starttidspunkt: - Sluttidspunkt: Afsluttet.
Afledte driftsudgifter: Ingen
Teknisk udvalg 7/2-1979.
Anlægsbevilling indstilles til godkendelse.
Økonomiudvalget anbefaler.

6.

Olie- og kemikalieaffald.
Regler for indsamling og transport.
Fastsættelse af afgifter.
Sagsbehandling:
1. På grundlag af regulativ om kemikalieaffald,
udarbejdet af Hillerød kommune, fremsendes
oplæg til regulativ for Slangerup kommune.

N r. 588
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2.

Fællesudvalget for modtagestationen anbefa
ler, at kommunerne tilstræber samme af
giftspolitik.
a) affald leveret lokal modtageplads, ingen
afgift.
b) aflevering af olieaffald på modtagesta
tionen i Hillerød, ingen afgift udover
transport.
c) aflevering af kemikalieaffald på modta
gestationen, behandlingsomkostning + 4o
øre pr. kg.

Der er foretaget registrering af virksomheder
nes affaldsmængder.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte udkast
til regulativ for bortskaffelse af olie- og
kemikalieaffald af januar 1979, tiltrædes.
Med hensyn til afgifter indstilles det, at der
ikke af kommunen opkræves afgifter, til dæk
ning af administrationsudgifter jfr. §6 stk. 2 .
Økonomiudvalget anbefaler.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag).

7.

Kort- og arkivsystemet teknisk forvaltning.
Teknisk udvalg indstiller at regnskab for kapi
talbevilling godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler regnskab til godken
delse.

8

.

Kloakforsyning.
a) Anlægsregnskab for "Udarbejdelse af spilde
vandsplan" .
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.
b) Anlægsregnskab for "Detailkloakering Stangegården".
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.

N r. 588 Alt DAFOIO-PREOERIKSMAVN

c) Anlægsregnskab for "Afløbsledninger ved
Slagslundevej".
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.
d) Anlægsregnskab for "Kloakering 9 boligpar
celler Stangegården".
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.
e) Anlægsregnskab for "Område ved idrætsplads
Uvelse".
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.
f) Anlægsregnskb for "Uvelse renseanlæg, udbyg
ning" .
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.
g) Anlægsregnskab for "Kloakering Lystrup skov"
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.
h) Anlægsregnskab for "Højgård og område ved
Lindegårdskolen".
Teknisk udvalg indstiller regnskab for kapi
talbevilling til godkendelse.
Økonomiudvalget anbefaler.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag).

9.

Tillægsbevillinger - Økonomisk forvaltning 1979
Ansøgning om tillægsbevilling.
08

Finansforskydninger og finansiering.

62

Generelle tilskud.

83

Gennerelle tilskud
til kommuner.

7

1978:

1 9 .2oo

1979:

255.84o

Finansiering.

Bevilling
iflg. budget

1978

4- 9-931.000

o

4- 9-911-8oo

1979

4- lo.359.000

o

4- lo.lo3.16o
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Tidl. givne
tillægsbev.

Forventet
årsforbrug

År

B la d n r.

D ag og å r :

28. februar 1979.

Form andens
initialer:

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen.

Begrundelse for ansøgningen:
Ifølge skrivelse fra Indenrigsministeriet af
lå. december 1978, er Slangerup kommunes til
skud endelig opgjort til kr. lo.lo3.16o, me
dens der ved budgetlægningen var regnet med kr.
lo.359.ooo.

Finansiering:
Mindreindtægten er indregnet i finansierings
oversigt udfærdiget i februar 1979.

Økonomiudvalget anbefaler.

lo.

Forslag til regler for lejrskoleophold.
Skolekommissionens udkast til regler for lejr
skoleophold vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag.)
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.

11 .

//.

/ & s ~y -

Eventuel ændring af forretningsorden
for Slangerup byråd.
Økonomiudvalget indstiller følgende:
Teksterne i forretningsordenen ændres således
at der ikke figurerer hankøn.
I øvrigt indstilles det at der ikke foretages
ændringer i forretningsordenen.
Økonomiudvalgets forslag overgår til byrådets
2 . behandling.

./o
r. 588

Revideret forretningsorden vedlægges.
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12.

Byrådsmedlem Palle Stenbak Larsen anmoder
om at få følgende punkt på dagsorden:
"Med baggrund i den store søgning byrådsmøder
ne på det seneste har fået samt det veldoku
menterede arealbehov til administrationen, fo
reslås det hermed, at byrådsmøderne fra marts
måned d.å. henlægges til en bedre egnet loka
litet f.eks. gymnastiksalen i Slangerup skole.
Det nuværende byrådslokale kan derefter indret
tes til at imødegå administrationens akutte
pladsbehov."

13.

Planlægningsudvalget fremsender investe
ringsplan til drøftelse i byrådet.

Bilag vedlægges.
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1A.

.

Normering af yderligere 1 fuldtidsstilling

/

som assistent ved dagplejeformidlingen med
7

virkning fra 1 . april 1979.

112.

'

/

**

Form andens
initialer:

rS

/$- c /?f ?} .

ih /

Løn: Assistent lønramme K 9 (skalatrin 1A/18)
Skalatrin 1A = 7.oA7,9A kr. pr. måned.
Skalatrin 18 = 7«7o5,85 kr. pr. måned.
Ordningen er normeret til 15o børn under skolealder samt 2o børn i skolealder.
Pr. 1/2-1979 vil ordningen omfatte ialt 22A
børn, heraf 1A børn i skolealder.
Ordningen er budgetmæssigt beregnet med 15o

—

børn på fuld tid samt 2o børn i skolealder på
32 timer ugentlig. Da der imidlertid til stadighed er mange børn på deltid, kan dette mindreforbrug dække de overskydende børn, således
at der indtil videre ikke bliver behov for tillægsbevilling til aflønning af dagpiejemødre.
Det er socialudvalgets ønske, at dagplejeordningen fortsat skal kunne opfylde de behov der
melder sig for pasning af børn, i det omfang
behovet ikke kan dækkes af plads i en daginstitution.
Dagplejeformidlingen har for tiden 1 leder.
1 assistent, begge fuldtid samt 2 halvtids-assistenter, hvoraf den ene varetager de administrative opgaver, der ikke påhviler lederen.
Socialudvalget anbefaler, at der normeres yderligere 1 fuldtidsstilling som assistent ved
dagplejeformidlingen med virkning fra 1 . april
1979.
Økonomiudvalget anbefaler, dog skal der i an-

---------------------------------------------------------- ----------------------

sættelsesbrevet tilføjes, at vedkommende indtil videre ansættes i dagplejeformidlingen.

--------------------------------------------------------------------------------.

1 5 . Normering af jurist ved byrådssekretariatet
Økonomiudvalget indstiller, at der ved byrådssekretariatet ansættes en jurist snarest muligt.

N r. 588 Ni
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Dag og år:
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Begrundelsen for indstillingen er bl.a., at der
i de senere år er gennemført en række love og
reformer, hvis fortolkning ofte stiller store
krav, såvel tids- som kvalifikationsmæssigt.
En jurist vil kunne bistå kommunaldirektøren
med løsning af f.eks. følgende opgaver:
1) Fortolkning af styrelsesbestemmelser.
2) Sager til tilsynsmyndigheden.
3) Offentlighedslovsproblemer.
4) Forsikringsspørgsmål m.v.
5) Udfærdigelse af pantebreve og skadeløsbreve.
6 ) Kontrakter.
7) Dagsordner til økonomiudvalg og byråd.
8 ) Fortolkning af nyt lovstof.
9) Andre juridiske opgaver.
Hensigten med en sådan ansættelse skulle blandt
andet være, at ovennævnte sager bliver analy
seret og undersøgt samt bliver argumenteret på
en mere systematisk og relevant måde.

Normering af sagsbehandler i socialforvalt-

-

ningen.
Økonomiudvalget indstiller at der normeres yder
ligere en stilling som sagsbehandler i social
forvaltningen som foruden almindelig sagsbe
handling kan stå som koordinator for sagsbe
handlere. Normeringen kan først effektueres
når der kan skabes rimelige pladsforhold for
vedkommende.
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Sagsbehandling:

16.

Blad nr.

Dag og år:

Blad nr.
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17.

Byrådsmedlem Palle Stenbak Larsen

/7 .

? - 6 .

anmoder om at måtte udtræde af byrådet samt
de udvalg, nævn og kommissioner

han har sid

»5

det i fra 1/3-1979, da han pr. den dato fra

_t

y

/’

(s y ?

*

flytter kommunen.
Palle Stenbak Larsen har siddet i følgende:
Teknisk udvalg
Fritid snævn e t

£/l ~ > J

Brandkommissionen.
1. stedfortræder er Eva Kreutzfeld Petersen.

18.

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe

.

anmoder om at der bliver foretaget en udskift
ning i økonomiudvalget, således at Kaj Rygaard-Hansen fremover bliver medlem der, i
stedet for Henny Andersen.

19.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe anmoder
om at få følgende punkt på dagsorden:
"Da vi har fået oplyst at tilsynsrådet skal
behandle Henny Andersens klage over byrådets
behandling af hendes ansøgning om at udtræde
af byrådet, mandag den 26/2

forventer vi at

der kan være et svar, så byrådet kan behandle
sagen igen på byrådsmødet den 28/2, vi anmo
der derfor om at sagen kommer på dagsorden."

2o.
N r. 588

Eventuelt.
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Dag og år:

28. februar 1979
FOR LUKKEDE DØRE

21 o

Hauge Møllegård.

22.

Eventuelt.

Njf. 588

Mødet slut kl.
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Dag og år:

SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 23/2-1979-

28. februar 1979.

Blad nr.
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TILLÆGSDAGSORDEN TIL BYRÅDETS møde, onsdag den 28.
februar 1979 kl. 1 9 ,oo i byrådssalen:

1.

Jr. 588 Alt

Tildeling af lokaler til fritidsundervisning.
Frederiksborg Amtsråd anmoder om en udtalelse
i henhold til Slangerup BUDOKAI's klage over
kommunens flytning af klubben til et nyt træ
ningssted en anden træningsdag.
Voksenundervisningsnævnet fastholder sin hid
tidige indstilling, jfr. kulturel forvaltnings
skrivelse af 2/lo-1978.
Fritidsnævnet tager forvaltningens redegørelse

-

til efterretning.
Kulturelt udvalg fastholder forvaltningens skri
velse af 2 . oktober 1978, hvor det blev meddelt
Budokai at flytte fra Byvangskolen til Slange
rup skole.
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