SLANGERUP KOMMUNE
BQRGMESTERKONTORET, DEN 14/8 1986

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde
tirsdag den 19.8.1986 kl. 8. OO på kommu
naldirektørens kontor til behandling af
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Love, bekendtgørelser,

cirkulærer m.v.

b) Referater:
Ledergruppemøder den 13.6, 20.6, 4.7.
11.7, 25.7, 1.8, 4.8.1986.
Samarbejdsudvalget for centralorgani
sationen, møde den 6.8.1986.
Byfestudvalgets møde den 19.6.1986.
Bestyrelsesmøde i Kommuneforeningen i
Frederiksborg amt den 8.8.1986.
c) Anlægsrapport pr. 25.7.1986.
d) Bruttoregnskaberapport pr. 25.7.1986.
e) Kommunedatas Beretning og regnskab for
Kommunedatas virksomhed i året 1985.
f) Kommunedata har ved skrivelse af 27.6.
1986 meddelt, at de nu har besluttet
at iværksætte og gennemføre Persona
leadministrationssystemet <PA-system e t ) med henblik på ikrafttrædelse 1.
januar 1987.
Byrådet tiltrådte den 27/3 1985, pkt.7
Økonomiudvalgets anbefaling af at kom
munen tilslutter sig systemet.
83.10.00P21
g) Kommunernes Gensidige Forsikrings
selskab har fremsendt godkendt be
retning og regnskab for året 1985.
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h) Indenrigsministeriet har fremsendt
Kommunale negletal 1986 for Øerne og
Jylland.
i) Den kommunale Højskole har fremsendt
indbydelse til konference "Kvinder i
politik".
Konferencen henvender sig til kvinder,
der er medlemmer af kommunalbestyrel
ser og amtsråd.
j ) Den kommunale Hejskole har fremsendt
Beretning for Højskolens virksomhed i
1985.
k) Danmarks Statistik har fremsendt en
publikation over Folke- og boligtæl
lingen pr. 1. januar 1981.
Den foreliggende publikation er en
fortsættelse af de publikationer, der
gennem en lang årrække er udsendt for
hver 5-års folketælling, og som har
til hovedopgave at meddele oversigter
over landets administrative inddelin
ger med angivelse af folketal.
l) Lindegårdskolen har ved skrivelser
meddelt, at der har været indbrud på
skolen natten mellem mandag den 23/6
og tirsdag den 24.6.1986 samt natten
mellem onsdag den 25.6 og torsdag den
26.6.1986.
m) Byvangskolens pasningsordning har ved
skrivelse meddelt at der har været
øvet hærværk på institutionens klatretov.
n) Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg
amt har fremsendt opgørelser over le
dige med bopæl i Slangerup kommune
opgjort på alder og køn som var til
meldt arbejdsformidlingen pr. 18/6 og
16/7 1986.
o) Hovedstadsregionens Naturgas I-S har
ved skrivelse af 23. juni 1986 meddelt
at have modtaget Hovedstadsrådets
planlægningsdokument som omhandler re
gional varmeplanlægning.
Dokumentet har dannet grundlag for
indledende forhandlinger mellem cen
trale og lokale myndigheder om forud
sætningerne for den videre varmeplan
lægning. HNG har ikke været indbudt
til disse forhandlinger, og har derfor
fundet det nødvendigt at fremkomme med
en række kommentarer til materialet.
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p) Hovedstadsrådet har ved skrivelse af
25. Juni 1986 fremsendt rådsformand
Preben Lassens tale ved forelæggelsen
af Hovedstadsrådets budget 1987 på
rådets made den 20. Juni 1986.
q) Socialforvaltningen har fremsendt en
opgørelse over personer der, efter
omlægning af kompetencen til bistands
afdelingen, har fået henstand hen
holdsvis eftergivelse af daginstitu
tions- eller boligsikringsrestance.
16.04.00029
16.23.02029
r) Kommunernes Landsforening har ved
cirkulære nr. 122 fremsendt referat
fra delegeretmøde den 10.-11/4 1986.
s) Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg
Amt har fremsendt årsberetning for
1985.
t> Danmarks Statistik har fremsendt t a 
beller over arbejdsløsheden i maj 1986
u> BUDGET FOR ØFARKEH.
Arbejdernes Andels Boligforening har
fremsendt budget for perioden 1.10.
1986 - 30.9.1987.
Budgettet medfører en m2 -lejefor
højelse på kr. 26,61, svarende til en
stigning på 6,13% .
00.01056

2

.

ØKONOMIRAPPORTERING.
Rapport pr. 25 Juli 1986 vedlægges til
orientering.
a.
FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING
INDUSTRIOMRÅDE VEST KR. 100.000.
Beløbet skal bruges til udarbejdelse af
projekt 1. etape, Jordbundsundersøgelser,
landinspektør og arkæologiske forunder
søgelser.
b.
ANSØGNING OM ANLIGSBEV. PÅ KR. 80.000
VEDR. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER
Beløbet skal bruges til forundersøgelse
for ombygning af varmecentral til
kraftvarmeanlæg.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ d.6.8.86
Fremsendes byrådet med indstilling, at
det ansøgte godkendes.
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Økonomisk forvaltning oplyser, at der
ikke er afsat rådighedsbeløb i 1986,
hvorfor det afsatte rådighedsbeløb på kr.
420.000 bør forhøjes til kr.500.000
00.01005 F 4302 LA
c.
ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB VEDR.
INDUSTRIOMRÅDE ØST
Teknisk udvalg foreslår en nedsættelse af
forventet årsforbrug "salgsindtægter
industriområdet øst fra kr. -2.060.000
til -1.546.000 kr.
d.
ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB VEDR.
IDRÆTSANLÆG SLANGERUPGÅRD
Kulturelt udvalg indstiller, at
rådighedsbeløbet vedr. Idrætsanlæg
Slangerupgård i 1986 på ialt kr.
1.434.000 forhøjes med kr. 40.000
til læbeplantning langs vestende og
Jordhøjvej. Det afsatte rådighedsbeløb i
1987 reduceres tilsvarende.
ANSØGNING QM TILLÆGSBEV.PÅ
KR. 20.600 VEDR.UVELSE KLUBHUS SERVICEKONTRAKT.
1.
Guldager Electrolyse's gratis serviceår
på varmtvandsbeholder udløber pr. 31/7
d.å.
og firmaet fremsender derfor oplæg
til ny servicekontrakt.
Teknisk forvaltning anbefaler at
kontrakten tegnes (A-præmie) af hensyn
til anlæggets vedligeholdelse.
2

.

Forvaltningen kan oplyse, at man har haft
kontakt med VVS-installatør med henblik
på indhentning af tilbud på installation
af termostatstyring til varmt vand og
selvlukkende varmtvandshaner, for at opnå
bedre økonomi og varmt vand til alle.
Tilbudet forventes at foreligge til
mødet.
Kulturelt udvalg,

den 5/8 1986i

1. Tiltrådt.
2. Det indstilles, at der etableres
termostyring og selvlukkende varmt
vandshaner i henhold til tilbud fra
Børge Christiansen.
Beløbet 20.525,03 foreslås finansieret
over Slangerup skoles vedligeholdel
seskonto.
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f.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEV. PÅ KR. 30.000
VEDR. UNDERVISNINGSMINISTERIETS
HANDLINGSPLAN FOR AT FA FLERE
PIGER/KVINDER I BESKÆFTIGELSESFAG.
Undervisningsministeriet indbyder 5
kommuner, heriblandt Slangerup kommune
til at deltage i et 3-årigt udviklings
projekt om pigernes uddannelse.
Skolekommissionen 26/5 86:
Skolekommissionen kan i princippet
tilslutte sig projektet. Der tages
endelig stilling til deltagelse når
færdigt oplæg fra erhvervs- og ud
dannelseskonsulenten foreligger.
Nævn og lærerråd anmodes om en udtalelse.
Skolekommissionen 16/6 1986:
Skolekommissionen tilslutter sig det
principelle i ministeriets handlingsplan
og ansøger om en rammebevillig på kr.
30.000 til projektet.
9 medlemmer stemte for ansøgningen.
2 medlemmer stemte imod ansøgningen.
Undervisningsministeriet fremsender den.
28. ds. meddelelse om konference om
projektet til deltagende kommuner.
Kulturelt udvalg,

den 5/8 1986:

Projektet anbefales.
Der ansøges om en tillægsbevilling på kr.
30.000,- på lærerlønskontoen.
9*
ANSØGNING OM NORMERING AF DAGPLEJE
ASSISTENT.
Sagen har sidst været behandlet i byrådet
den 23. april 1986 hvor det blev beslut
tet at bevilge en dagplejeassistent 2o
timer ugentlig i perioden fra 1. maj til
31. august 1986.
Pr. 8.S.1986 er der 108 børn optaget i
dagplejeordningen, pr. 1.9 1986 optages
yderligere 14 børn pr. 1. 12 1986 vil er
ialt være 140 børn i dagplejeordningen
med det antal børn der for tiden er
optaget på venteliste.
Af statistik fra årene 1983 til 1986
viser det sig at det gennemsnitlige antal
indskrevne børn fordeler sig således:
1983 gennemsnitlig
1984
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1985
1988 indtil 1/8

124,9 120,0 -

-

-

Det gennemsnitlige børnetal der er op
taget i dagplejeordningen er således
meget stabilt, selvom det hen over året
svinger kraftigt.
Udgiften til løn for perioden 1/9
1986 ialt
25.000
trefusion
12.500
12. 500

- 31/12
kr.
kr.

kan formentlig finansieres indenfor det
samlede sociale budget for 1986 (jfr.
økonomirapportering pr. 25/7 1986).
Det anbefales at lønudgiften tages op i
budgettet 1987 således:
20 t. dagpiejeass. på
skalatrin 18
pensionsforsikringspræmie
Ialt
* forældrebetaling 35V.

81. 000
6. 300
87. 300
30. 500

Nettoudgift

56. 800 kr.

Socialudvalget,

kr.
kr.
-

den 11.8. 1986:

Anbefales til økonomiudvalgets godken
delse.
Personalechefen indstiller, at der ikke
normeres 20 timer ugentligt som dagpleje
assistent.
I budgettet for 1986 er afsat 80 ugent
lige timer som dagplejeassistent, 20
timer til en administrativ assistent samt
10 vikartimer.
Socialstyrelsen har som vejledende regel
anbefalet, at der ansættes en heltidsbe
skæftiget pædagog pr. normeret 50 børn
samt, at der kan ansættes hjælp til det
administrative arbejde.
Pr. 1/7 1986 var børnetallet i dagplejen
opgjort til 97 børn og 8/8 1986 108 børn.
Selv med en mindre udvidelse af antallet
af børn i 1986 må en total normering i
dagplejeformidlingen på 110 ugentlige
timer - ud fra en samlet vurdering - være
antagelig.
81.01:16.02. 01G01
h.
AMSØGNING OM TILLÆGSBEV.PA NETTO KR.4.000
VEDR, SLANGERUP BØRNEHAVE
Socialudvalget indstiller en tillægsbev
på netto kr. 4.000 vedr. rep. af loft i
tumlerum.
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i.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEV PÅ NETTO KR.141.90C
VEDR.DØGNPLEJE
Opholdsudgifter § 6 6 ...... kr.
154. 600
Bet. til amtet (plejehjemsf) kr.
129.200
Bet. fra amtet (refusion) .. kr. - 141.900

2.

Socialudvalget den 11 august 1986
Anbefales til økonomiudv. godkendelse

d•
ANSØGNING OM TILLÆGSBEV. VEDR. INST.
FOR ÆLDRE/HANDICAPPEDE PÅ NETTO KR.-300.OQC
Pie eh em
Betaling til Solgården .... kr. - 300.000

2

Socialudvalget den 11 au ;ust 1986
Anbefales til økonomiudv. godkendelse
k.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEV. VEDR.
REVALIDERINGSINST PA NETTO KR. -100.000
Revaliderin sinstitutioner
Betaling til a m t e t ......... kr. - 100.000
Socialudvalget den 11 au ;ust 1986
Anbefales til ekonomiudv. godkendelse
1.
BOLIGSTØTTE
ANSØGNING OM TILLÆGSBEV., VEDR.
M. V. PÅ NETTO KR.-128.000
Boli gsikring
i 1. / .
Boligsikring i.h.t. § 9 .... kr. - 170.000
Driftssikrin ; boligbyggeri
T i l s k u d ..................... kr. - 26.800
6 8 .0 0 0
R e f u s i o n ...................
kr.
Socialudval et den 11 au ust 1986
Anbefales til ekonomiudv. godkendelse
m.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEV. PÅ KR. 9.000 VEDR.
KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN.
5 medlemmer af ligningskommissionen skal i
efteråret på kursus i Grenå. Da kontoen for
uddannelse næsten er opbrugt på nuværende
tidspunkt, samt at øvrige konti skønnes at
blive forbrugt fuldtud ansøges om en tillægsbev. på kr. 9.000 til ovennævnte
kursus.
Udgiften foreslås finansieret ved diverse
budgetompl. under hovedkonto 06. som skit
seret i økonomirapporten.
n.
ANSØGNING OM DIVERSE TILLÆGSBEVILLINGER
VEDR.KONTO 07 OG 08
På grundlag af konstateret forbrug
ansøges om følgende tillægsbevillinger:
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Kurstab ved låneoptagelse. . .kr.
Låneoptagelse.............
Grundskyld...... .........
Dækningsafgift............
Øvrige skatter............
Ialt.......................

293. 000
-321. 700
-138. 000
-13. 000
-104. 000
-283. 700

3.
HUSLEJEREGULERING.
Økonomiudvalget behandlede i mødet den
17.6.1986 pkt. 26 sagen om regulering af
huslejen for kommunens beboelseslejemål
(+ Butikken, Kongensgade 24, st. , som er
tidsbegrænset til 31.12.1986), og udsatte
sagen for at få udarbejdet en trinvis
stigning af lejen.
/. Der vedlægges kopi af udkast af 18.4.1986
til nye huslejer med etapeopdeling, så
ingen leje stiger med mere end 500 kr.
pr. måned hvert halve år.
Hvis der bortses fra Butikken, vil slutlejeniveauet være nået for alle pr. 1. 1.
1988.
Pr. 1.1.1990 vil huslejerne kunne regu
leres med den stigningsprocent, som Dan
marks Statistik offentliggør over gennem
snitlige lejestigninger for landet.
Kom
munen anvender i forvejen den % ved tje
nesteboliger.
Det indstilles:
at A) der varsles lejeforhøjelse som
anført i "etapeopdelingen af
3.7.1986" og
at B) lejen i efteråret 1989 varsles
forhøjet pr. 1.1.1990 med de
stigningsprocenter, som Danmarks
Statistik har offentliggjort i
1987, 1988 og 1989.
13.07.01029

F4153

4.
ANSØGNING OM STØTTE.
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Arbejdsmedicinsk Forskningsfond i Århus
har ved skrivelse i juni 1986 til kom
muner og amtskommuner fremsendt ansøgning
om økonomisk støtte til gennemførelse af
et forskningsprojekt, der belyser skærm
terminalers eventuelle skadelige effekt
på kvinders graviditetsforløb.
Arbejdsmedicinsk Forskningsinstitut er i
januar 1986 stiftet med midler fra Kom
munedata, Århus kommune, Teknisk Skole i
Århus og HK-forbundet.
Det foreslås, at ansøgningen forelægges
Kommuneforeningen med henblik på at opnå
en fælles holdning og indsats.
00.01049

5.
REVISIONSBERETNING NR. 36.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretning om revisionsbesøg i peri
oden fra 21. marts til 7. april samt den
1. og 14. maj 1986.
. /. Beretningen medsendes dagsordenen.
Kulturel forvaltning, Slangerup Bibliotek
samt Økonomisk forvaltning vil på møde
den 29/8 udfærdige en forretningsgang for
registrering af modtagne indtægter.
00. 01K07

6

.

BOLIGINDSKUDSLÅN - KAUTION.
I henhold til lov om individuel bolig
støtte kautionerede kommunen i 1983 for
et beboerindskudslån på 11.700 kr.
Kommunen har som kautionist løbende måt
tet indfri ydelserne på lånet og har for
gæves forsøgt at få tilbagebetalt tilgo
dehavendet, både via boligforeningen og
lejeren.
Kommunens tilgodehavende, incl. renter
pr. 31/8 1986, er opgjort til 12.397.93
kr.
Økonomiudvalget bedes godkende, at tilgo
dehavendet søges inddrevet af kommunens
advokat.
16.23.01G01
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7.
SALG AF HAUGE MØLLEGÅRD.

'i/?/(/• O Vs/?'

Forpagtningskontrakten for Hauge Mølle
gård løber indtil den 31.10 1937.
Det foreslås,
til

l.

at borgmesteren bemyndiges
.7

at udbyde bygningen Hauge Møllegård
til salg sammen med den jord, som
kommunen ikke skal anvende.

'l'W

w

at forhandle med lysthavende om salgsvilkårene, eventuelt under anven
delse af bistand fra en ejendoms
mægler
13.06.02G01

S.
SALG AF IDRÆTSANLÆG VED KØBENHAVNSVEJ.
Når de nye fodboldbaner ved Slangerupgård
kan tages i brug, kunne det nuværende
idrætsareal ved Københavnsvej sælges.

JLl

.<?•
—' J '~ h / i v v

f a tøf

d

■y£L

Hvis arealet skal anvendes til beboelses
kvarter, må kommune- og lokalplanen æn
dres.
Økonomiudvalget bedes afgive indstilling
om den fremtidige status som ændrings
forslag til kommuneplanen.

S -sX sX /S O

13. 06. 02G01

V/.

yV~kn

-

9.
BESKÆFTIGELSESPROJEKT MED STATSTILSKUD HØJAGERGÅRD.
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den
6. 3. 1986:
Udvalget indstiller,
a> at der rekrutteres max 6 unge ad
gangen i projektet.
b> at varighed for ansættelsen max udgør
7 mdr.
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c) at rekruttering foretages fra social
forvaltningen og beskæftigelseskonsulentfunktionen.
d) at "Højagergård-projektet" støttes på
betingelse af, at kommunens beskæf
tigelseskonsulentarbejde bliver styr
ket med yderligere en person, som
yderligere skal intensivere det op
søgende arbejde til det private er
hvervsliv samt følge "Højagergårdprojektet".
Forvaltningen oplyser, at projektet ikke
kan igangsættes før det er godkendt i
Arbejdsmarkedsnævnet.
15.09.00G01

10

.

DIÆTER - NÆVN OG KOMMISSIONER M.V.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 17/6
1986, pkt. 9, at der skulle indhentes
oplysninger fra andre kommuner om hvilke
hverv der var diætgivende.
Efter gennemgang af reglerne fra Skibby
og Bramsnæs og telefoniske oplysninger
fra Stenløse kan det oplyses, at der ikke
er en fast praksis for hvilke hverv der
ydes diæter for.
Der er udarbejdet en oversigt over alle
udvalg, råd og nævn hvori det anføres om
der ydes diæt eller ikke.
Der synes at tegne sig den tendens, at
der kun ydes diæter til personer, der er
direkte medlem af det kollegiale organ
(og ikke for eksempel som observatør
udpeget af andre) med mindre observatøren
er byrådsmedlem.
Da observatørarbejdet i praksis kan være
ligeså tidskrævende som selve medlems
skabet, og da observatørerne ofte del
tager i drøftelserne, kunne det synes
rimeligt, at kommunen udbetaler diæter
også for dette kommunale hverv, med
mindre deltageren er honoreret på anden
måde f.eks. som kulturel forvaltnings
observatør i fritidsnævnet, der får
almindelig løn som ansat ved kommunen.
Det indstilles derfor, at der ydes diæter
som anført i oversigten med ovennævnte
tilføjelse.
81.14.01G01
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11
SALG AF JORD.

Del af matr.nr.

8 aæ, Uvelse,

2. etape.

Arkitekternes Totalentreprise Aps blev
højstbydende ved "auktionen" over parcel
1 af matr.nr. 8 as Uvelse på 23.872 ma
til 40 boliger ved et bud på 6.060.000
kr.
Firmaet har siden meddelt, at det ikke
vedstår sit tilbud og har anført, at der
i udbudsmaterialet står, at den tilbuds
givende, som kommer i betragtning, får 3
uger til at gøre sig bekendt med jord
bundsforholdene, hvorefter han skal til
kendegive, om han vedstår sit tilbud.
Kommunens jurist mener, at der ikke kan
rejses krav mod firmaet i den anledning.
Forvaltningen har kontaktet de næsthøjstbydende. Nr. 2 - Biilow & Nielsen /Højerhar sagt nej til at overtage jorden,
medens Nr. 3 - Kathrinedal Invest A/S er
interesseret i et møde om køb af arealet.
Med mindre det lykkes at få Kathrinedal
Invest A/S til at vedstå sit oprindelige
tilbud, indstilles det, at arealet gives
i kommission til en ejendomsmægler og at
der tages 10 jordprøver på arealet.
13.06.02G01

.

12
INDSIGELSER TIL FORSLAG TIL KOMMUNE
PLANTILLÆG NR. 3.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3
omhandler følgende punkter:
Erhverv og arbejdspladser
Offentlig service
Offentlige forsyningsanlæg og lign.
Forslaget har været offentligt fremlagt i
perioden 3/2 - 3/6 1986.
Ved indsigelsesfristens udløb er der ikke
indkommet nogle indsigelser, blot har
Hovedstaderådet meddelt, at forslaget
ikke giver anledning til bemærkninger.
B gninqs- og planle nin audval et
11.6.1986:
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Fremsendes til byrådet med indstilling,
at kommuneplantillæg nr. 3 endelig ved
tages i medfør af kommuneplanlovens § 9
med socialforvaltningens bemærkninger.
. /. Forslaget fremsendes dagsordenen.
01.02.03G01

F4247

13.
ÆNDRING AF INSTRUKS FOR OFFENTLIGGØRELSE
AF LOKALPLANER.

AA.

.________

Byrådet har den 1/9 1977 vedtaget en in
struks for offentlighedsproceduren ved
lokalplanlægning.
I forhold til lokalplanproceduren - som
det ville være ønskeligt at følge - er
der visse problemer til instruksen, der
for foreslås følgende ændringer :
ad stk. 2 - halv side i stedet for hel.
ad stk. 5 - Afhængig af forslagets
omfang træffer byrådet i
hvert enkelt tilfælde,
efter indstilling fra
udvalget, beslutning om
hvorvidt der skal af
holdes borgermøde eller
beboermøde og fastsætter
tidspunkt herfor, sam
tidig med vedtagelse af
forslaget.
Bygnings- og Planlægnings
udvalget forestår mødets
afholdelse og tilrette
lægger former herfor.
ad stk. 6 Bygnings- o
11.6. 1986:

Udgår.
lanlæ nin sudval et den

Fremsendes til byrådet med indstilling,
at forslag til ændring godkendes.
. /. Instruks fra 1977 samt ændringsforslaget
medsendes dagsordenen.
01.02.05A26
14.
ANSØGNING OM TILSKUD.

Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Seat

Dansk Standardiseringsråd sager i lighed
med tidligere år om støtte til rådets
arbejder, der. bl.a. berører kommunale
interesseområder. Der søges om 6 øre pr.
indbygger, svarende til kr. 456.
I 1985 blev der bevilget 5 øre pr. ind
bygger.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ d. 6.8.1986
Fremsendes byrådet med indstilling at der
bevilges kr. 456.
00.01049

F 4304

KL

15.
TILSKUD TIL ØRREDUDSÆTNING.
Isefjordens Ørredsammenslutning søger om
tilskud til ørredudsstning i Isefjorden.
I 1985 blev der bevilget kr. 350 til for
eningen.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ d. 6.8.1986
Fremsendes til byrådet med indstilling at
der bevilges 350 kr.
00.01049

F 4306

KL

16.
ERHVERVELSE AF JORD TIL AFAV I/S
AFAV søger om interessentkommunernes god
kendelse af, at et stykke jord, som AFAV
erhvervede i 1984, mageskiftes med et
stykke jord, der i modsætning til det op 
rindeligt erhvervede, lokalplanmæssigt er
udlagt til affaldsbehandling. I forbin
delse med mageskiftet skal AFAV betale en
byttepris på 97.500 kr.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ d, 6.8.1986
Fremsendes byrådet med indstilling,
mageskiftet godkendes.

at

Forvaltningen oplyser, at der ikke er
afsat midler i kommunens budget til det
te, der må betales over AFAVs budget.
07.04.10P20

F 4287 JH
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17.
SALG AF BROBÆKSGADE 6.
Økonomiudvalget behandlede på sit mede
den 17/6 1986 en henvendelse fra ejen
domsmægler H.J. Schmidt om køb af oven
nævnte ejendom og besluttede at oversende
sagen til behandling i kulturelt udvalg.
Kulturelt udvalg,

den 5/8 1986:

Udvalget går i princippet ind for at
Brobæksgade 6 (forhuset) afhændes under
forudsætning af, at det ikke sker på en
måde, der bryder kontrakten med nuværende
forpagter af biografen.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til,
hvorvidt borgmesteren skal bemyndiges til
at forhandle med statsautoriseret ejen
domsmægler H. J. Schmidt og lejeren af
Biografen om salg.
82.02G01

18.
RENOVERING AF KINGOSKOLEN.
Byrådet besluttede på sit møde den 25/6
1986, pkt. 5 at renovere eksisterende tag
og loft over Kingoskolen samt at ombygge
aulaen som foreslået i COWICONSULTs løs
ningsmodel B og udsatte indeklimaspørgs
målet til augustmødet.
Kulturet udvalg bedes tages stilling til
resterende arbejder iflg. løsningsmodel
B:
a.
b.
c.
d.

Indretning af kantine og samlingssal,
Ændring af P-fagslokaler,
Ventilation,
Udskiftning af resterende
tæppebelægning.

Kulturelt udvalg,

den 5/8 1986:

Det indstilles, at der afsættes kr.
500.000,- på budgettet.
ad a. Det indstilles, at der udarbejdes
"råhus-skitse", som herefter sendes
til høring i brugergrup- perne.
ad b. Det indstilles til byggeudvalget,
at der foretages ændring af P-fagslokalerne, og det indstilles at der
afsættes kr.
200.000,- hertil i
budgettet for 1987.
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ad c. Der indhentes uforpligtende pris
overslag fra NELANG, der forelægges
byggeudvalget.
ad d. Det indstilles, at der afsættes
beløb til udskiftning af resterende
tæppebelægning med linoleum.
82.04G01

19.
RENGØRINGSSITUATIONEN PÅ SKOLERNE.
Kulturelt udvalg gennemgik på sit møde
den 3/6 1986 rengøringssituationen på
skolerne og besluttede at indhente tilbud
på, hvad det ville koste at få en konsu
lent til at undersøge rengøring og -pro
cedure på skolerne.
Forvaltningen har kontaktet Rengørings
teknisk Institut hvis oplæg til analyse
af rengøringsfunktioner vedlægges.
Kulturelt udvalg,

den 5/8 1986s

Det indstilles, at der på Byvangskolen
foretages en analyse efter Rengørings
teknisk Instituts oplæg når tæppebelæg
ningen er udskiftet med linoleum.
Det indstilles, at der afsættes kr.
25.000,- i budget 1987 hertil.
82.08.17.00G01

..
___ n,

20.

ÆNDRING AF ÅBNINGSTIDEN I SLANGERUP
SVØMMEBAD.
Slangerup svømmeklub fremsender
om at måtte benytte svømmebadet
aften kl. 18.00 - 21.00 ud over
vejen tildelte tider tirsdag og
aften.
/.

ansøgning
mandag
de i for
torsdag

Kopi af ansøgningen og svømmebadets
overslag over merudgiften ved åbningen
vedlægges.
Kulturelt udvalg, den 5/8 1986:
Det indstilles, at der i 1987 tages bud
getmæssig højde for forslag 2 med ialt
kr. 67. 960, -.
04. 07P21
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21.
MOTOCROSSBANE VED
SUNDBYLILLEVEJ/HÅGERUPVEJ.
Slangerup Motocross Klub fremsender for
nyet ansøgning om erhvervelse af areal
til anlæggelse af motocrossbane.
/ .

Kopi af ansøgningen vedlægges.
Kulturelt udvalg,

den 5/8 1986:

Fremsendes til byplanudvalget.
Kulturelt udvalg anbefaler aktiviteten.
Allan Madsen kan ikke anbefale aktivi
teten.
Bygnings- og planlægningsudvalget har på
mødet den 11.6.1986 indstillet til byrå
det, at der ikke udlægges areal til Motocrossbane på matr.nr. 5 a Påstrup
Teknisk forvaltning fremsender sagen til
byrådet med anmodning om stillingtagen
til om der i kommuneplanen skal udlægges
et areal til motocrossbane på matr.nr. 5
a Påstrup.
01.03.03G01
22.
ENDELIGT BYGGEREGNSKAB FOR DE BESKYTTEDE
BOLIGER.
Byrådet tiltrådte på mødet den 24/10
1984, pkt. 18 det foreløbige regnskab for
de beskyttede boliger.
/ .

Der foreligger nu endeligt byggeregnskab.
Der er ialt givet en
anlægsbevilling på

2.717.000 kr.

Udgifterne har ialt be
løbet sig til

2.806.229 kr.

Tilskud fra Helsefonden

*

Mindreforbrua

400.000 kr.
310.771 kr.

Regnskabet vil blive forelagt til orientering for socialudvalget den 25. august.
Økonomisk forvaltning,
Ingen bemærkninger.
82.06:16.10. 01008

Nr. 1051 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

den 8.8.1986:

—
______ r > ^

/

7 , f y^ j ?

—

___________

<

/

23.
SAGSBEHANDLERSTILLING.
En sagsbehandler har pr. 31.8.1986 opsagt
sin stilling i Bistandsafdelingen.
Budgettet for 1986 indeholder en bespa
relse på 204.000 kr. på personalekontoen.
Økonomiudvalget har ved budgetlægningen
haft den opfattelse, at dette beløb kunne
spares ved en nyvurdering af stillingers
indhold i forbindelse med genbesættelser.
Personalechefen Indstiller at der ikke
finder nednormering sted i bistandsaf
delingen, idet det samlede arbejdspres
trods ændringer i sagsstrukturen synes
uændret i forhold til 1985.
81. 01:16.00G01

24.
OPRYKNING AF ASSISTENT.
Oprykning af overenskomstansat assistent
til overassistent som en per
sonlig ordning med virkning fra den 1.
juni 1986, hvor betingelserne herfor er
opfyldt.
har været
ved Slangerup kommune
cember 1977 i teknisk
tiden med 20 timer pr.

ansat som assistent
siden den 1. d e 
forvaltning, for
uge.

I henhold til overenskomst for kontor
personale § 3, stk. 3. 2. kan oprykning
til overassistent som en personlig ord
ning ske når følgende betingelser er
opfyldt:
1. Mindst 20 timers ugentlig beskæf
tigelse.
2. Bestået DK I og DK II.
3. 3 års beskæftigelse i Slangerup kom
mune.
4. 13 års beskæftigelse indenfor kon
torfaget efter det fyldte 21. år heraf minimum 5 år i en kommune.
Merudgiften mellem skalatrin 21 og 24
andrager ca.kr. 3.700 pr.år.
Løn- o

:ersonalekontoret
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Under henvisning til at
op
fylder betingelserne for en personlig
oprykning som overassistent for såvel
uddannelse som anciennitet indstilles
dette med virkning fra den 1. juni 1986.
301045

25.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL. :
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