SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 2o.9.1979
Byrådet indkaldes herved til møde, onsdag den
26. september 1979 kl. 1 9 .oo i byrådssalen med
følgende dagsorden:
Fraværende:
1. Orientering og efterretning.

2. 2. behandling af budgettet 198o - 1983.
A. DRIFT
A.oo

(l.ooo kr.)

Byudvikling- bolig og miljøforans'taltninger.
198o
4.86o
2.527-

Udg.
Indt.

1981
4.8o2
2.544-

1982
4.624
2.563-

1983
4.6o2

2.5 8 1 -

Ændringsforslag:
A .o o ,1 Borgmesteren foreslår, at følgende ud
giftskonti nedsættes, og beløbene overføres til
samlet anlægskonto for energibesparende foran'
staltninger.
Konto oo.25.ll

Beboelsesejendomme.

Slangerup ås
Kongensgade 24
Slangerupgård
Slagslundevej 18
Matr.n r .26,Lystrup
Kongensgade 1

198 o
nedsættes med 1 5 .ooo
5.000
_
lo5 .ooo
4.000
14.ooo
13.000
156.000
Ialt

Økonomiudvalget anbefaler.
A,o3

Undervisning og kultur.

Udg.
Indt.

198o
27.787
1 .1 8 9 -

1981
2 7 .8 o 3
1 .1 8 9 -

1982
27.8o3
1 .1 8 9 -

1983
27.8o3
1 .1 8 9 -

Ændringsforslag:
A.o3.1

Kulturelt udvalg foreslår

Konto o3. 22 .0 1 3olool.22 Undervisningspersonale.
Nedsættes med 2oo.ooo alle år.
Økonomiudvalget anbefaler, Kaj Johansen ønskede
ikke at medvirke til besparelser på ca. 2 oo.ooo
på konto for undervisningspersonale.
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Dag og år:

26. september 1979
A. o3.2 Den tværsocialistiske gruppe foreslår:
Konto o3.22.ol. 3olool Fælles udgifter og indt.
42 inventar forhøjes med loo.ooo alle år.
Flere skoler har behov for udskiftning af ned
slidt materiel.

03. /

^

19
Formandens
initialer:

/

P

Sø-

,'h

//

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
A.P3.31 Kulturelt udvalg foreslår:
Konto o2.22.ol.l 3ol998 Pasningsordning.
22 undervisningspers. neds. med 166.ooo alle år
42 inventar
8.00 0 62 befordring
3o.ooo 80 indbetaling
48 .000 -

/?, 03. g / __________

Økonomiudvalget anbefaler.

S.2

A,o3,3.2 Den tværsocialistiske gruppe foreslår:
Konto o3.22.ol.l 3ol998 Pasningsordning.
80 indbetaling nedsættes med 12 o.ooo alle år.
Dette beløb skal anvendes til nedsættelse af
forældrebetalingen.

/

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
A.03,4 Borgmesteren foreslår:
Konto o3.22.ol.l 3oloo2 Slangerup Skole.
28 bygninger nedsættes med 1 1 9 .ooo i 198 o.
Nye vinduesrammer udgår og overføres til samlet
anlægskonto for energibesparende foranstaltninger.

0 3 •

^

s/ø
’

Økonomiudvalget anbefaler.
A.o3.5 Tværsocialistiske gruppe foreslår:
Konto o3.22.ol -32 Pedel
Forhøjes med 19o.ooo alle år.
Der oprettes hjælpepedel-stillinger på miljø
skolerne.

________________________

/
//

<#■

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
A.03.6.1 Kulturelt udvalg foreslår:
Konto o3.22.ol -46 Undervisningsmidler.
Slangerup Skole nedsættes med 14.ooo alle
- 13.ooo
Byvangskolen
3 3 .0 0 0
Kingoskolen
- I 5.0 0 0
Lindegårdskolen
6.000
Uvelse skole

e s 6. /
år
-

8

-

/

-

S

y£ét*t

Økonomiudvalget anbefaler.
Kaj Johansen havde indvendinger imod at Kulturelt
udvalg ikke har undersøgt om besparelse på under
visningsmateriel får konsekvenser for undervis
planen.
A.03.6.2

Den tværsocialistiske gruppe foreslår:

Æ

OZ. C. 2. /

Konto o3.22.ol - 46 Undervisningsmidler.
Kingoskblen forhøjes med 13o.ooo alle år
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/

y

U

^

/

y

^

e

/

^

Slangerup Skole forhøjes med
Byvangskolen
Lindegårdskolen
JJvelse skole^ „
z.
„
C,9 9 Ejegodskolen der afsættes
‘ ■<
nyetablering.

lS.ooo alle år
13.000
1 4 .0 0 0

6.000
loo.ooo

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
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A.o3.7 Kulturelt udvalg foreslår:
3

Konto o3.22.o9 Skolebiblioteker.
06 Klassesæt nedsættes l o . 000 alle år.

.?

/$ = / /> l /

Økonomiudvalget anbefaler.
A.o3.8 Den tværpolitiske gruppe foreslår:
Konto o3.32.5o.l Folkebiblioteksvæsen.
ol Personale
forhøjes med 175.ooo
30.000
03 Materialer voksne 30.000
04 børn
1 0 . 000
07 Inv. og kont.mask 2 0.000
12 Administration
-

yf. é>3. %
alle
-

ar
-

s

For at hæve serviceniveauet foreslås, at der
ansættes en 1 / 1 assistent samt en biblioteks
medhjælper på 1 /2 .
Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
A.o5 Social - og sundhedsvæsen.

Udg.
Indt.

198 o
66.345
48.4o5-

1981
66.676
48.544-

1982
68.551
49.862-

1983
68.56o
49.862-

Ændringsforslag:
A,o5.1 Den tværsocialistiske gruppe foreslår:
Konto o5.25.1o.o3 Nedsættelse af forældrebet.
Forhøjes med 517 .000 alle år.
Anvendes til nedsættelse af forældrebetalingen.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
A.05.2 Borgmesteren foreslår:
Konto o5.25.13 53olo Kroghøj børnehave.
28 fast ejendom nedsættes med 6 .000 i 19 80 .
Overføres til samlet anlægskonto for energibespa
rende foranstaltninger.

0 . 2.

Økonomiudvalget anbefaler.
A.o5.3 Socialudvalget foreslår:
Konto o5.25.13 53o4o Børnehaven Bakkebo.
22 inst.personale
nedsættes med 1 7 o.ooo i 198 o
92 forældrebetaling 59.000 i 198 o
2 refusion
56.000 i 198 o
Økonomiudvalget anbefaler.
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Formandens
initialer:

A .06

Administration og planlægning

198o
11.931
182-

Udg.
Indt.

1981
1982
1983
11.99o 12.o73 12.o67
182182182-

Ændringsforslag:

A. 0 6 .I Den tværpolitiske gruppe foreslår.

/f

Konto o6.22,o2.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.
o2 Vederlag til udvalgsformænd nedsættes med
157.ooo i alle å r .Vederlagene bør principielt
afskaffes, da der udelukkende burde være tale om
engagement.

/

2
//*

g>

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.

A. 0 6 .2

Den tværpolitiske gruppe foreslår:

Konto o6.22.o2.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.
o3 mødediæter nedsættes med 4o.ooo i alle år.
Møder udenfor tidsrummet 7-18 bør ikke medføre
diætbetaling. Møderne bør principielt holdes
udenfor nævnte tidsrum.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
A. 0 6 .3

4

#6. 2
✓

'c

------------------—
r----------------

Den tværpolitiske gruppe foreslår:

Konto 0 6 .22.o3 Komm. best. sekretariat.
48 Kommunalinformation forhøjes med 2o .000 i alle
åt Informationen fra kommunen til borgerne bør
forøges.

#06. 3

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
A, o6.4

Borgmesteren foreslår:

Konto o6.o7.22.1 Teknisk forvaltning.
22 personale nedsættes med 43 .000 i alle år
(1 elev udgår)

yf

y

Økonomiudvalget anbefaler.
A. 0 6 .5

Konto o6.o8.22 1 Skole og kulturforv.og
0 6 .lo.22.1 Social og sundhedsforv.
22 personle nedsættes 99.000 i 198 o
Nynormering udskydes til 1.4.198o
Økonomiudvalget anbefaler.
A. 0 6 .6 . Borgmesteren foreslår:
Konto o6.12.22.1 Økonomisk forvaltning.
22 personale' nedsættes 4 8 .000 i alle år.
( 1 elev udgår)
Økonomiudvalget anbefaler.
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22.
Formandens
initialer:

B. ANLÆG (l.ooo kr.)
B.oo Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

1980
Udg.
Indt.

4.o56

9 .o9o-

1981
7.343
2.465-

1982
7.663
4.156-

1983
4.5o8
5.076-

Ændringsf orslag:
Borgmesteren foreslår:

B.oo.1.1

é. ØV. /. /

Konto 0 0 .2 5 , Ny konto Energibesparende foran
staltninger.
Der afsættes kr. 281.ooo i 198o.
Økonomiudvalget anbefaler.
B.oo.1.2,

Den tværsocialistiske gruppe foreslår:

Konto o q .25 Ny konto Energibesparende foranstalt
ninger .
Der afsættes 4oo.ooo i 198o og 1981.
Udover den planlagte 5% energibesparelse i kommu
nen skal det foreslås, at der yderligere gøres
bestræbelser for at nedbringe kommunens samlede
energiforbrug.

/. 2

6
/

~y -----------------------

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
B.oo.2.

Den tværsocialistiske gruppe foreslår:

z

Konto o q .25 Ny konto Energibesparende anlæg på
Slangerupgårds jorder.
198o
1981
1982
1983
Der afsættes o,2 miil. 1,5 miil. 1,5 mili. 2 mili.
til delvis dækning af energiforbruget på de ins
titutioner der er beliggende på Slangerupgårds
jorder foreslås opført et sol- og vindbaseret
energibesparende anlæg.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
B .0 0 ,3.

Den tværsocialistiske gruppe foreslår:

Konto oo.32.32.21
Udgår

/

Idrætshallen.

1981

få, CrO. 3
y &

1982

4,5 miil. 3.mili

//

Økonomiudvalget kan ikke anbefale
B.oo.4

Den tværsocialistiske gruppe foreslår:

/3.otp. v

Konto oo.32.32 Gymnastiksal v/idrætshallen.
Der afsættes 1,5 miil. i 198 ^.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale.

/<?
/

N r.

588
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B.o2

Vejvæsen

198 o
Udg.
Indt.

985
43-

1981
4.oo9
43-

1982
3.199
43-

1983
2.712
43-

Ændringsforslag:

B.o2.1

Borgmesteren foreslår:

Konto 02.32.31.5 Kommunale vejanlæg i forb. med
omfartsvej.
.
De afsatte 1.134 .000 udgår i 1981 og afsættes i

1982.

Økonomiudvalget anbefaler.

B.o3.

Undervisning og kultur.
198o
9.56o

Udg.

1981
o

1982

1983

2.0 00

3.0 0 0

Ændringsforslag:

B.o3.1

Den tværsocialistiske gruppe foreslår:

Konto 03.22.1
Der afsættes

Ny grundskole ved Lystrupvej.
198o
1981
1982
2 mili. 9 mili. 7 miil.

Økonomiudvalget kan ikke anbefale.

B.o5

Social- og sundhedsvæsen.
198o
1.521
15o-

Udg.
Indt.

1981
3.15o
o

1982
o
o

1983

2 .9oo
o

Ændringsf orslag:

B.o5.1

Borgmesteren foreslår:

Konto 0 5 .2 5 .1 4 .3 Integreret institution.
Kontoen nedsættes med 1,9 mili. i 1981, der over
føres til 1982 .
Økonomiudvalget anbefaler.

B.o5.2

Den tværpolitiske gruppe foreslår:

Konto o5.32.37 Dagcenter.
Der afsættes 25o.ooo i 198o til etablering af dag
center, samtidig pålægges det socialudvalget at
finde egnede lokaliteter.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
Nr. 588
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Formandens
initialer:
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P
B. 06

Administration og planlægning.

Udg.

198o

1981

1982

2 mili.

6 miil.

1983

Ændringsforslag:

B. 0 6 .I

Borgmesteren foreslår:

Konto 0 6 .2 2 .I .3 Administrationsbygning.
Kontoen nedsættes med 1,6 miil. i 198o .
3 mili. i 1981
forhøjes
4,5 miil. i 1982

G. (PC. /

Økonomiudvalget anbefaler.

/f
D .08

Finansforskydninger og finansiering.
198o
15.482
71.847-

Udg.
Indt.

1981
12.273
82.368-

1982
1983
10.894
18.882
94.5o6~ lo6.483-

Ændringsforslag:
D. 0 8 .I

Borgmesteren foreslår:

Konto o8.55 Låneoptagelse.
Der afsættes 281 .000 i 1 9 8 0 , som låneoptagelse
svarende til anlæg vedr. energibesparende for
anstaltninger.
Økonomiudvalget anbefaler.

0.0*,/
D. 0 8 .2

Borgmesteren foreslår:

Konto o8.62
Kont.forh.

Generelle tilskud.
198o
1981
1982
234 .000 262 .000 293 .000

O.Q & .

o

1983
321 .000

på grundlag af skrivelse fra indenrigsministeriet
af 24.8.79 omhandlende de foreløbige tilskud vedr.
udligningsordningerne.
Økonomiudvalget anbefaler.

D .0 8 .2
slår:

Den socialdemokratiske byrådsgruppe fore
Z 7 é>8T'2 t s : ? 0

Konto o8.65.9o Indkomstskat.
Kontoen nedsættes 697 .000 i 198o, således at ud
skrivningsprocenten bliver 18,o.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale, 2 medlemmer
tilkendegiver at de støttede forslaget.

(O.

^7
O
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D.o8.4
slår:

Den socialdemokratiske byrådsgruppe fore

^

.jr

^

25.
Formandens
initialer:

Konto o8.65.9A Grundskyld.
Kontoen forhøjes med 1 mili. i 198o, således at
grundskyldspromillen bliver 5 .
Økonomiudvalget kan ikke anbefale, 2 medlemmer
tilkendegiver at de støttede forslaget.

?> rfl

c?

Bilag vedlægges.

ff
A. Skolekommissionens skrivelse af 19-7.1979.

/

/-cv

Økonomiudvalget fastholder de besluttede be
sparelser.
Kaj Johansen fastholder sine tidligere indsi
gelser.
B. Skrivelse fra kulturelt udvalg af 17-9.1979.

0. o c . ty

C. Skrivelse fra tværsocialistisk gruppe af
15.9.1979.

~r

D. Skrivelse fra den socialdemokratiske byråds
gruppe af 16.9.1979.

3. Kommunal indkomstskat.

/

g—y’

Forvaltningen oplyser, at der i budgettet er reg
net med en uændret beskatningsprocent på 18,2%.
Ændringsforslag.
3A. Socialdemokratiet foreslår:
at beskatningsprocenten sættes til 18,o%.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale, 2 medlemmer
støttede forslaget.

4. Kommunal grundskyld.
Forvaltningen oplyser, at der i budgettet er reg
net med en uændret grundskyldspromille på 2 ,5 o/oo.
Ændringsforslag.
4A . Socialdemokratiet foreslår:
at grundskyldspromillen sættes til 5 o/oo.
Økonomiudvalget kan ikke anbefale, 2 medlemmer
støttede forslaget.

sffy* £
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5. Dækningsafgift vedrørende off. ejendomme.
Forvaltningen oplyser, at der i budgettet er
regnet med dækningsafgift på off. ejendomme på
1 ,2 5 o/oo.
Økonomiudvalget indstiller at dækningsafgiften
fastsættes som det halve af grundskyldspromillen.

6 . Renovationsafgift.
Forvaltningen oplyser, at der i budgettet er
regnet med en renovationsafgift på 325,- kr.
excl. moms.
(Renovationsafgiften er i 1979 kr. 255,- excl.
moms).
Økonomiudvalget indstiller afgiften fastsat til
325,- kr.
7. Vandledningsafgift.
Forvaltningen oplyser, at der i budgettet er reg
net med en vandafledningsafgift pr. eenfamiliehus
på kr. 466,-.
(Afgiften er i 1979 kr. 432,-)Der betales ikke moms af vandledningsafgiften.
Økonomiudvalget indstiller afgiften fastsat til
466,- kr.

8 . Kirkelig ligning.
På grundlag af budgetforslag fremsendt af Frede
rikssund provstiudvalg, skal det indstilles at
kirkeskatteprocenten for 198 o fastsættes til
o ,8%.
Budgetforslag vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler.

Nr. 588
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9.

Ansøgning om udtræden af kommission samt
nævn.
Frank Larsen søger om tilladelse til at ud
træde af skolekommissionen samt skolenævnet
for Lindegårdskolen, da han er bortrejst fra
kommunen.

1 . stedfortræder skolekommissionen:
Bente Thorup.

1 . stedfortræder skolenævnet:
Leif Kølbæk Hansen.
(oo.ol A 16).

lo.

Nyt medlem af byggeudvalget for de beskyt
tede boliger.
Da Henny Andersen er vendt tilbage til byrå
det, er stedfortræderen, Jon Lytken, udtrådt
af bl.a. byggeudvalget for de beskyttede bo
liger.
Socialudvalget indstiller Kaj Johansen som
nyt medlem af byggeudvalget for de beskytte
de boliger.

11 .

Tillæg til lokalplan nr. 1 4 ,
vedrørende AA parcelhusgrunde på en del af

NT. 588
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28.
Formandens
Initialer:

matr.nr. 8 -a Uvelse ved idrætspladsen.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller at lo- '
kalplantillægsforslaget vedtages til offent-

.

liggørelse, såfremt der i forslaget optages
bestemmelser om fælles gasforsyning.
Forvaltningen bemærker, at der i lokalplan-

'

forslag 14.1 for området, nu er optaget be-

.

stemmelser om fælles gasforsyning, og at eje
ren af området har godkendt forslaget.
Økonomiudvalget anbefaler byplan- og bygnings
udvalgets indstilling.

.

.

(ol.o2 P 16).

12 „

Torvehandel i Slangerup.
Torvepladsen tilstræbes oprettet 1.lo.1979
med torvedag hver lørdag fra kl. 9 ,oo til kl.
13,oo. Det indstilles, at der i prøveperio
den ikke opkræves stadeafgift.
Udvalget vil optage forhandlinger med studie
kredsen "Oprør fra midten" om uden betaling
at påtage sig jobbet som torveinspektør.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte for
slag til regulativ af 2 9 .8 .1 9 79 godkendes for
en prøveperiode indtil 1 .1 .198 o.
Bilag vedlægges.
(o5.o6.ol G ol).

13.

Li-ndegårdsudstykningen.

/3.
Fastsættelse af servitutter og salgsvilkår
for de 8 parceller ved Lindegårdskolen.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
vedlagte servitutter tinglyses på ejendommen,

Nr. 588 a/s rafolo-Frederikshavn

n

Dag og år:

26. september 1 9 7 9 .
samt at prisfastsættelsen foretages på grund
lag af de sidste solgte boligparceller, kr.

21 o,~ pr. m

2

med tillæg for prisstigninger

(prisindex).
Forvaltningen oplyser at en regulering efter:
Reguleringspristallet fra juli 1978 til 1979
vil give en pris på kr. 223,63.
Byggeindex for eenfamiliehuse fra juli 1978
til 1979 vil give en pris på kr. 224,39.
Økonomiudvalget indstiller, at prisen fastsættes til kr. 24o,- pr. m

2

stigende med 1%

pr. måned.
Grundene sælges på grundlag af skriftlige
tilbud.
Salget vil foregå ved lodtrækning, således at
først udtrukne vælger først. Det er en betin
gelse for at erhverve en grund, at vedkommen
de ikke efter 1 /1-1 9 76 har erhvervet en par
celhusgrund af kommunen.
Bilag vedlægges. (Servitut samt udkast til
slutseddel).
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag.
(13.o6.o2 G ol).

14.

Ansøgning om anlægsbevilling.
02
32
31
3

Vejvæsen
Kommunale gader og veje, anlæg
Nye veje, incl. forlægninger.
Anlæg.

231335 Industrivejens fremføring til Lystrup
vej.
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelte anlægsbevil.

kr.
-

42.ooo
I80.000

Bevillingen udgør herefter ialt

kr.

222 .000

Projektet er opført i investeringsoversigten
udarbejdet i forbindelse med budgetlægning

Nr. 588

*1$

OAFOCO-raeOElVKSHAVH

Blad nr.

29.
Formandens
initialer:

Dag og ar:

26. september 1 9 7 9 .
198o således:
Tidl.år

1979

183

198o

1981

1982

O

loo

looo

eftf.

0

Teknisk udvalg indstiller, at overskudsjorden
fra Ejegodskolen køres til Industrivejens for
længelse. Som finansieringsdækning kan peges
på stianlægskontoen. Chr. Agergård kan ikke
tiltræde indstillingen og påtaler at byggeud
valget har vedtaget at tilkøre jorden til vej
anlægget.
Økonomisk forvaltning bemærker, at. der på kon
toen for offentlige gang- og cykelstier er af
sat et rådighedsbeløb på kr. 365.ooo i 1979,
hvoraf bevillingsansøgningen på kr. 42.ooo kar
finansieres som foreslået af teknisk udvalg.
Økonomiudvalget anbefaler.
Chr. Agergård ønsker ikke at medvirke.

Ansøgning om anlægsbevilling.
00
42
51

Byudvikling
Spildevandsanlæg
Hovedkloakker og pumpestationer med beta
lingsvedtægt.

351002 Kloakering af sommerhuse ved Buresø.
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

kr. 26o.ooo
9o.ooo

Bevillingen udgør herefter ialt kr. 35o.ooo
Projektet er opført i investeringsoversigten
udarbejdet i forbindelse med budgetlægning
for 198 o således:
Tidl.år
51

1979
35o

198o
0

1981
0

1982
0

eftr.
0

Bevillingen skal dække projektering, fremfø
ring af hovedkloak over Metalskolens ejendom
og udgifterne ved projekteringsændringer.
Teknisk udvalg anmoder om frigivelse af an.lægsbevilling på kr. 35o.ooo. Der er i 1977/
78 meddelt bevillinger på ialt kr. 9 0 .0 0 0 ,
som er indeholdt i de kr. 35o.ooo.
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3o.
Formandens
initialer:

Bevillingen skal dække afrømning for opfyld
ning af råjord i fremtidig vejareal.

15.

Blad nr.

Økonomisk forvaltning bemærker, at der i 1979
er afsat rådighedsbeløb på kr. 35o.ooo. Da
udgiften i 1979 udgør kr. 299 .ooo, iflg. o
verslag, vil det afsatte rådighedsbeløb i
1979 kunne nedsættes med kr. 51.ooo.
(Økonomiudvalget ønskede ikke på nuværende
tidspunkt at nedsætte rådighedsbeløbet) .
Økonomiudvalget anbefaler.

16.

Ansøgning om anlægsbevilling.
05
32
38
3

Social- og sundhedsvæsen
Inst. for ældre og handicappede
Beskyttede boliger
Anlæg.

5383ol Beskyttede boliger ved Solhøjvej.
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelte anlægsbevil.

kr. 2.531.ooo
0

Bevillingen udgør herefter ialtkr. 2.531.ooo
Projektet er opført i revideret investerings
oversigt af marts 1979 således:
1979
l.o95.ooo
Starttidspunkt

198o
1.521.000
Sluttidspunkt

1.11.1979

?

Begrundelse for ansøgningen:
Byggeudvalget for de beskyttede boliger ved
plejehjemmet besluttede på sit møde den 3o/8
1979 at indstille til byrådet, at skitsepro
jekt udarbejdet af I/S Vesterlund og Krogh
Hansens tegnestue godkendes. Skitseprojektet
blev godkendt af byrådet den 5/9-1979.
Økonomisk forvaltning bemærker, at det udar
bejdede overslag på kr. 2.531.ooo, der danner
baggrund for bevillingsansægningen, ikke inddeholder samtlige de ved projektet forbundne
udgifter. Blandt andet mangler der kloaktil
slutningsbidrag på ca. 95.ooo kr. Da licita
tionen forventes afholdt i ugen 1 - 5 okto
ber, og for ikke at forsinke projektet, ind
stiller økonomiudvalget at:
- Der meddeles en a'conto anlægsbevilling på
kr. l.o 9 5 .ooo, svarende til det afsatte rå
dighedsbeløb i 1 9 7 9 , således at arbejdet kan
påbegyndes umiddelbart efter licitationen.
- At byggeudvalget bemyndiges til at godkende

Nr. 588

*ls O A FO IO -FR EO E R IK S H A V N

licitationsresultatet.
- At det pålægges byggeudvalget at fremkomme
med anlægsbevillingsansøgning i oktober, om
fattende samtlige de ved projektet forbundne
udgifter.

17.

Ansøgning om anlægsbevilling.
06
25

12
3

Administration og planlægning.
Planlægning og sektorforvaltning.
Økonomisk forvaltning.
Anlæg.
Anskaffelse af registreringsudstyr.

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling

kr. 255.ooo
0

Bevillingen udgør herefter ialt kr. 255.ooo
Projektet er opført i revideret investerings
oversigt af august 1979 således:

1979
25o.ooo

198 o
0

Starttidspunkt
1/12-1979.

Sluttidspunkt
1/12-1979.

Begrundelse for ansøgningen:
Det nuværende makaniske registreringsudstyr
er nedslidt og ønskes udskiftet.
Økonomiudvalget anbefaler.

18.

Normering af praktisk medhjælper i 3o ugent
lige timer på Slangerup skole.

a)

Kulturelt udvalg indstiller at der normeres
en stilling som praktisk medhjælper i 3o u 
gentlige timer om ugen på Slangerup skole
til børnehaveklasserne samt bistand til en
handicappet elev i 1 . klasse.
Økonomiudvalget anbefaler.

N r. S
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Dag og år:

26. september 1 9 7 9 .
b)

ling.
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Drift
Undervisningspersonale - børnehaveklaskr. 2 o .9 72
ser.

År

Bevilling
iflg.budget
153.610

1979

Tidl. givne
tillægsbev.

Forventet
forbrug

0

174.582

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen.
Begrundelse for ansøgningen:
Der er ikke ved budgetlægningen for 1979 ta
get højde for udgifter til praktisk medhjælp
ved børnehaveklasserne på Slangerup skole.
Finansiering:
Kan finansieres over kontoen for pasningsord
ningen .
Økonomiudvalget anbefaler.
(81.ol:17.o5 P 2 1 ).

19.

Normering af en praktisk medhjælp i 3o ugent
lige timer på Lindegårdskolen.

a

Kulturelt udvalg indstiller, at der ansættes
praktisk medhjælp i 6 timer daglig ved børne
haveklasserne ved Lindegårdskolen.
Økonomiudvalget anbefaler.

b)

I den forbindelse ansøges om en tillægsbevil
ling.
22
01
1
22

Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Drift
Undervisningspersonale - børnehaveklas
ser.
kr. 1 5 .56 o,lo

År

Bevilling
iflg.budget

1979

153.61o

Tidl.givne
tillægsbev.
O

Forventet
forbrug
169.17o,lc

(Her er ikke taget højde for sideløbende an
søgninger vedrørende Slangerup skole på kr.

20. 972).
Nr. 588
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33.
Formandens
initialer:

I den forbindelse ansøges om en tillægsbevil

22
01
1
22

Blad nr.

/

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen.
Begrundelse for ansøgningen:
Der er ikke ved budgetlægningen for 1979 ta^:
get højde for udgifter til praktisk medhjælp
ved børnehaveklasserne på Lindegårdskolen.
Finansiering:
Kan finansieres over kontoen for pasningsord
ningen .
Økonomiudvalget anbefaler.
(8 I.0 I G ol).

Præcisering af en byrådsbeslutning.
I mødet den 2 2 . august 1979 vedtog byrådet
under pkt. 29 følgende:
"Socialudvalget anmoder om optagelse af 7 -

8 årige (5 stk.) fra Uvelse skole i pasnings
ordningen.
Kulturelt udvalg udtaler, at skema for 1.
klasse er lagt således for skoleåret 19 79 /8 o,
at elever fra Uvelse skole ikke har behov for
pasning i børnehaveklassens åbningstid. Bør
nehaveklasselokalet, der også fungerer som
basisrum for nasningsordningen, kan således
godt fungere som pasningssted for 1 . klasser
ne. Derimod er det ikke praktisk muligt at
lade 2 . klasserne deltage i pasningsordningen
Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles
dispensation for børnene i 1 . klasse, medens
der meddeles afslag for ansøgningerne fra 2 .
klasse".
Da der er opstået tvivl om, hvorvidt der er
meddelt dispensation til fordel for alle børn
der går i 1. klasse og bor i Uvelses skoles
skoledistrikt eller kun for 5 bestemte elever
i Uvelse skole, indstiller kulturelt udvalg,
at der gives dispensation for skoledistriktet
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for 1. klasse ved Uvelse skole i skoleåret
1979/8o.
Økonomiudvalget anbefaler, at 1 . klasseelever
i Uvelse skoledistrikt kan optages i pasnings
ordningen ved Uvelse skole i skoleåret 1979/

80.
(16.o2.ol P 21).

Seniorklub i Slangerup.
En gruppe unge mennesker (ca. 2o lærlinge)
har rettet henvendelse til Fritidsnævnet for
at få stillet lokaler til rådighed for en
"Seniorklub" og har peget på fritidshjemmets
kælderlokaler.
Klubben ønsker ikke løbende tilskud.
Socialudvalget besluttede på møde den 17/9

1 9 7 9 , at godkende at fritidshjemmets kælder
lokaler stilles til rådighed for "seniorklub
ben" .
Sagen har været behandlet på fritidsnævnets
møde den 28. august 1979 og initiativet kan
anbefales på følgende vilkår:
1) En forsøgsperiode på \ år.
2) Der skal være en ansvarlig leder.
3) Parkering af køretøjer må ikke ske ved
"Seniorklubben" man skal benytte de of
fentlige parkeringspladser.
4) Der stilles et etableringstilskud på kr.
I 5.000 til rådighed.
5) Anvisning af lokaler i fritidshjemmets
kælder.

6 ) Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag
fra kl. 19 ,0 0 - 23,0 0 .
Fredag og lørdag fra kl. 1 9 ,00 - 24,0 0 .
7) Oprydning og rengøring klares af "Senior
klubben" selv, uden udgift for kommunen.
Kulturelt udvalg kan anbefale fritidsnævnets
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indstilling med følgende tilføjelser:
a) Seniorklubben skal være en åben klub for
unge mellem 18 og 25 år bosiddende i Slan
gerup kommune.
b) Der skal udarbejdes vedtægter i samarbejde
med Seniorklubben.
c) Bent Lund ønskede sagen til orientering på
socialudvalgsmødet den 1 7 . september 1 9 7 9 .
Udvalget ønskede sagen på byrådets dagsorden
i september måned 1 9 7 9 .

22.

Tildeling af fripladser i skolepasnings
ordningen.
Kulturelt udvalg anmoder byrådet om kompeten
ce til at tildele fripladser i pasningsord
ningen efter indhentet udtalelse i socialfor
valtningen.
Økonomiudvalget

indstiller, at byrådet giver

kulturelt udvalg kompetence til at tildele
fripladser i pasningsordningen efter indstil
ling fra socialforvaltningen.
(17.o5 0 49).

23.

Slangerup Legestue.
I mødet den 2 2 . august 1979 har byrådet ved„
2
taget at stille et areal pa 7 oo - l.ooo m
til rådighed for Slangerup Legestue i for
ventning om ikke at få yderligere udgifter i
forbindelse med etableringen af bygningen.
Legestuen har imidlertid i skrivelse, dateret

2 7 . august 1 9 7 9 , henvist til tidligere ansøg
ning af 2 1 . maj 1979 om grund samt kapital
til at opføre en pavillon på grunden og fast
holdt denne ansøgning.
Nr. 588
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Dag og år:

Blad nr.

26. september 1979.

37.
Formandens
initialer:

Ansøgningen er afslået af kulturelt udvalg i
mødet den 4. september 1 9 7 9 .

m
o

I den anledning indstiller økonomiudvalget,

07

at tilsagnet om at stille arealet til rådig
hed tilbagetrækkes.

Forhøjelse af huslejen i Øparkens børne

s y ,

have pr. 1 . oktober 1 9 7 9 .
Arbejdernes Andels Boligforening har på bag
grund af forventede olieprisstigninger og an
dre stigninger varslet lejeforhøjelse i over
ensstemmelse med det ny budget for bebyggel
sen, således at huslejen i Øparkens børnehave
stiger med virkning fra 1 . oktober 1979 til
kr. 28.819 pr. måned svarende til en årlig
husleje på kr. 345.828.
I budgettet for 198 o er afsat 28.000 kr. pr.
måned til husleje. Økonomiudvalget har den

2 o/8-1979 afsat yderligere l o . 000 kr. i 198 o
- 83 til dækning af huslejen.
Økonomiudvalget indstiller at huslejen godken
des.
(82.o3:16.o4.o2 G ol).

Personalenormering - børnehaven "Bakkebo",

2 S,

/

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
børnehaven normeres med 196 ugentlige pædagog
timer og 12 o pædagogmedhjælpertimer samt 27
ugentlige timer til rengøring og 5 ugentlige
timer til havearbejde.
Der er i budgettet for 198o dækning for oven
nævnte normering.
(81.ol:16.o4.o2 G ol).
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10

Dag og år:

26. september 1 9 7 9 .
26.

vilkår for personale ansat i skolepasningsord
ningen.
Fra BUPL og PMF er der rettet henvendelse til
Kommunernes Landsforening om at en aftale,
'

og Birkerød, Farum, Lejre, Søllerød, Esbjerg, .
Vallensbæk og Herlev kommuner, udvides til at
omfatte Slangerup kommune.
Økonomiudvalget indstiller at aftalen tiltræ- '
des.

■

Kopi af aftalen vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod-"
taget bilag).
(81.oo.ol P ol).

27.

Nr. 588

Eventuelt.
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38.
Formandens
initialer:

Midlertidig aftale om løn- og ansættelses

som er indgået med Kommunernes Landsforening

Blad nr.

FOR LUKKEDE DØRE

28.

Forretningsbebyggelse.

(o2.o3.oo P 21).

29.

Nr. 588

Boligtilsynssag.
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(o3.o3 G ol).

3o.

(81.o4 G ol).

31.

(81.o3 G ol).
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32.

Eventuelt.

Mødet slut kl. £ £ C.
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