SLANGERUP KOMMUNE
BQRGMESTERKONTORET,

DEN 13.11.1986.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til made
tirsdag den 18.11.1986, kl. 8.00 på kom
munaldirektørens kontor til behandling af
følgende dagsorden:

Fraværende:

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

bekendtgørelser m. v.

b) Bruttoregnskabsrapport pr. 27.10.1986.
c) Anlægsrapport pr. 27.10.1986,
d) Referater
Ledergruppemøder den 10/10, 17/10,
22/10, 24/10, 31/10 og 7/11 1986.
Samarbejdsudvalgsmøde for det centraladministrative personale den 22/10
1986.
Fællessamarbejdsudvalgets møde den
30/10 1986.
SSP-udvalget den 16/10 1986.
e) Politimesteren i Hillerød har den
14.10.86 fremsendt fortegnelse over
restaurationsvirksomheder i Hillerød
politikreds pr. 10.10.1986.
f) Pasningsordningen på Idrætsvej har ved
skrivelse af 22.10.1986 meddelt at der
natten mellem den 20. og 21. oktober
1986 har været begået indbrud i insti
tutionen.
Indbruddet er meldt til politiet.
g) Hovedstadsregionens Naturgas I/S har
fremsendt forslag til budget 1987 samt
budgetoverslag over årene 88-90.
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h) Kommunernes Landsforening har ved cir
kulere nr. 156 af 16.10.1986 frem
sendt skrivelse om at det i EF er be
sluttet at 1987 skal være "Det europæ
iske miljøår".
Miljøårets formål er at gøre det klart
for hver enkelt, at vi aktivt må del
tage i bevarelse og forbedring af mil
jøet.
i) Indenrigsministeriet har udsendt et
hæfte vedr. afgørelser og udtalelser
om kommunale forhold i 1985.
Hæftet indeholder nogle vigtigere af
gørelser og udtalelser fra perioden 1.
januar 1985 - 31. december 1985.
j ) Boligministeriet har fremsendt en
pjece "En bolig til en flygtning".
Initiativet til pjecen er taget af
Landsforeningen for ejere af udlej
ningsejendomme, Fællesforeningen af
jydske grundejerforeninger og Dansk
Flygtningehjælp, som har redigeret og
udgivet den i fællesskab med Bolig
ministeriet.
k) Danmarks Statistik har fremsendt ta
beller om arbejdsstyrken, beskæfti
gelse og erhvervspendling ultimo no 
vember 1984.
1> Slangerup Menighedsråd har ved skri
velse af 6.11.1986 fremsendt medde
lelse om at Kirkeministeriet har
meddelt godkendelse af at Slangerup
Kirke afhænder ca. 14.000 m2 af
matr.nr. 2 a Slangerup by for 15 kr.
pr. m2 og iøvrlgt på de i skødeud
kastet anførte vilkår.
13.06.01G01
m) Den socialdemokratiske byrådsgruppe
har i skrivelse af 7/11 1986 til
Undervisningsministeriet tilkendegivet
at den finder at flertalsbeslutningen
i byrådet om at Esben Andersen fortsat
skal være på ventepenge - som er taget
til efterretning af undervisningsmini
steriet - er usaglig.
n) Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg
amt har fremsendt opgørelse over le
dige med bopæl i Slangerup kommune som
var tilmeldt arbejdsformidlingen den
15. 10. 1986.
o) Amtsankenævnet for Frederiksborg amt
har fremsendt orientering om at der i
juli kvartal er Indbragt 247 sager.
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Fra Slangerup kommune er indbragt 4
sager heraf er 3 stadfæstet.

2.

ØKONOMIRAPPORTERING.
.

/. Rapport pr. 27 oktober 1986 vedlægges til
orientering.
ANSØGNING OM DIVERSE TILLÆGSBEVILLINGER
PÅ DRIFTSKONTI VEDR. TEKNISK UDVALGS
OMRÅDE PÅ IALT KR. -7.164
Teknisk udvalg har gennemgået samtlige
udvalgets driftskonti og foretaget o m 
placeringer indenfor de enkelte bevillin
ger. I enkelte tilfælde har det medført
ændringer i de enkelte bevillinger, hvil
ket fremgår af økonomirapporten. På denne
baggrund indstiller teknisk udvalg bevil
lingsændringer til et samlet beløb på kr.
* 7. 164.
b.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSLØB PÅ
KR. -356.QQQ VEDR. ENERGIBESPARENDE
FORANSTALTNINGER I 1986.
Der har været afholdt licitation på o m 
stilling til naturgas på Jørlunde forsam
lingshus. Da licitationsresultaterne væ
sentlig overstiger overslaget, har Tek
nisk udvalg besluttet at udbyde arbejdet
påny i foråret 1987, hvorfor beløbet øn
skes overført til investeringsoversigten
1987.
Det samme gør sig gældende med omstilling
til naturgas Lindegårdskolen. Her ønskes
arbejdet også udskudt til 1987. Ialt en
overførsel fra 1986 til 1987 på kr.
356.000.
c.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB
VEDR._ UDSTYKNINGEN 8 A UVELSE LYSTRUPGÅRD
PÅ IALT NETTO _KR. 272. 460
Teknisk udvalg indstiller følgende æn 
dringer vedr. de afsatte rådighedsløb på
udstykningen Lystrupgård.
Udgifter vedr. kloaktilslutningsbidrag
forhøjes med kr. 323.000, idet beløbet
i.h.t. kloakbetalingsvedtægten forfalder
i 1986.
Indtægten vedr. salg af grunde forhøjes
med kr. -50.540.
d.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ
IALT KR. 1.171.000 VEDR. BYGGEMODNING AF
INDUSTRIOMRÅDE VEST.
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Byrådet har på sit møde den 12 nov 1986
meddelt en anlægsbevilling på ialt kr.
5.250.000 vedr. byggemodning af industri
område VEST.
Hidtil har det været forudsat, at der af
dette beløb i 1986 skulle afholdes kloak
tilslutningsbidrag samt landinspektør på
ca. kr. 2.000.000, medens resten af ud
gifterne skulle afholdes i 1987 og 1988.
På grund af anlægsrammer i 1987 foreslår
administrationen, at betaling af tilslut
ningsbidrag vedr. vand og el ialt kr.
1.171.000 fremrykkes til 1986.
e.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ
KR. 34.000 VEDR. MINDRE NYANLÆG
Teknisk udvalg ansøger om en forhøjelse
af rådighedsbeløbet vedr. mindre nyanlæg
på kr. 34.000, idet udgiften i 1986
bliver højere end tidligere forventet.
f.
ANSØGNING OM DIVERSE TILLÆGSBEVILLINGER
PÅ DRIFTSKONTI VEDR. KULTURELT UDVALGS
OMRÅDE PÅJEALT KR. 49^506
Kulturelt udvalg har gennemgået samtlige
udvalgets driftskonti og foretaget om
placeringer indenfor de enkelte bevil
linger. Udvalget indstiller på denne
baggrund følgende bevillingsændringer:
Faste ejendomme............ kr.
Fritidsfaciliteter.... .kr.
Folkeskolevæsen............ kr.
Fritidsundervisning....... kr.
Folkebiblioteksvæsen.......kr.
Kulturel virksomhed........ kr.

-20. 000
1.800
167. 106
-62.800
-6.600
-30. 000

Yderligere specifikation og begrundelser
fremgår dels af økonomirapporten og dels
af sagsark.
Dog skal specielt fremhæves:
OVERBYGNINGSSKOLERNE ANSØGER OM
EKSTRABEVILLING TIL INDKØB AF NYE
ORDBØGER.
Kingoskolen og Ejegodskolen ansøger om
h. h. v. kr. 20. 300 Og kr. 13. 300 til indkøb
af Dansk sprognævns nyeste retskrivnings
ordbog.
Kulturelt udvalg anbefaler en tillægs
bevilling på kr. 10.000, som finansieres
over fælles inventarkonto.
2 medlemmer anbefaler, at der ydes
tillægsbevilling på de ansøgte beløb.

gANSØGNING OM DIVERSE TILLÆGSBEVILLINGER
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PÅ DRIFTSKONTI VEDR. SOCIALUDVALGETS
OMRÅDE PÅ IALT NETTO KR. -271,2Q5
Socialudvalget har gennemgået samtlige
udvalgets driftskonti og foretaget o m 
placeringer indenfor de enkelte hevillinger.
Udvalget indstiller på denne
baggrund falgende bevillingsændringer:
Bistand og pleje..........kr. -325.200
Statsrefusion....
150.950
Dagpleje/Daginst..
-768.350
Statsrefusion.... ........kr.
351.325
Dagninst.for barn/unge....kr.
506.745
Statsrefusion. . . . .
-9.700
Inst. for ældre...
123.000
Statsrefusion....
-245.200
Revalideringsinst.
-14.000
Sundhedsudgifter. .
-36.000
Statsrefusion....
-17.000
Boligstotte......
-110.000
Refusion..........
38.025
Heraf skal felgende fremhæves:
BØRNEHUSET KRQGHØJ.
1 forbindelse med opgravning til dræn er
det konstateret, at der er brud på regn
vandsledningen m.v. Teknisk forvaltning
foreslår, at disse skader udbedres nu
hvor der alligevel graves.
Økonomiudvalget har på sit made den 6/11
19S6 godkendt at arbejdet igangsættes.
Udgiften belaber sig til kr. 84.600 minus
kr. 42.300 statsrefusion.
UVELSE BØRNEHAVE - NY GULVBELÆGNING.
Institutionen har haft kontakt til et
gulvfirma, som oplyser, at lapning af
nuværende gulvbelægning er en uholdbar
låsning, ligesom der mange steder ikke
kan foretages en lapning, idet gulvbe
lægningen er i en meget dårlig stand,
hvorfor den bedste låsning er pålægning
af nyt linoleum.
Udgiften udgår kr. 17.400 minus kr. 8.700
statsrefusion.
UVELSE PASNINGSORDNING - LYDISOLERING AF
LOFTER.
I budgettet for 1986 er der afsat kr.
14.300 til lydisolering af lofter. Den
endelige overslag belaber sig til kr.
19.750 mere.
Socialudvalget anbefaler merudgiften på
kr. 19. 750 minus kr1. 9. 875 statsrefusion.
NØDKALDEANLÆG - BESKYTTEDE BOLIGER.
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Socialudvalget anbefaler, at der gives en
tillægsbevilling til at retablere nødkaldeanlæg ved de beskyttede boliger jfr.
notat fra Socialforvaltningen.
Udgiften beløber sig til kr. 93.300 minus
kr. 46.700 statsrefusion.
h.
AMSØGNING OM DIVERSE TILLÆGSBEVILLINGER
PÅ DRIFTSKONTI VEDR. HOVEDKONTO 06
ADMINISTRATION OG PLANLÆGNING..SAMT
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER PÅ NETTO
KR. 113.600
Administrationen har gennemgået samtlige
konti og indstiller på den baggrund en
tillægsbevilling på ialt netto kr.
113. 600.
Den nærmere begrundelse for tillægsbe
villingen fremgår af notat af 12/11 1986.
i.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ KR.
-350. 000 VEDR_^_ RENTER AF ^LIKVIDE AKTIVER.
På grundlag af oplysninger fra banken
angående tilskrevne renter på kommunens
løbende konto skønnes det at renteind
tægten nu vil blive ca kr. 350.000 større
end tidligere forventet.

3.
REVISIONSBERETNING NR. 37A
./. Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt Beretning nr. 37 om revision af
boligstøtteregnskaberne for året 1985.
./. Socialforvaltningens udtalelse til revi
sionens bemærkninger medsendes dagsor
denen.
S o d a ludvaloet. den 3. 11, 19 8 6 :
Forvaltningens besvarelse af revisions
bemærkninger anbefales til byrådets god
kendelse.
00.01K07

4.
REVISIONSBERETNING NR. 38.
./. Kommunernes Revisionsafdeling har fremNr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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sendt Beretning nr. 38 om revision af de
sociale regnskaber for året 1985.
./. Socialforvaltningens udtalelse til revi
sionens bemærkninger medsendes dagsor
denen.
Socialudvalget,

den 3.11.1986;

Socialforvaltningens bemærkninger til
revisionsrapporten for de sociale regn
skaber anbefales til byrådets godkendel
se.
00.01K07

5.
REVISIONSBERETNING NR. 39.
. /. Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt Afsluttende beretning om revi
sionen af regnskabet for året 1985.

C—

f 'i

. /. Lønkontorets, Borgmesterkontorets og
Økonomisk forvaltnings udtalelser til
Revisionens bemærkninger medsendes
dagsordenen.
00.01K07

6.
DIÆTER - RADIONÆVNSMEDLEMMER
Den 27.8.1986, pkt. 8 tiltrådte Byrådet
økonomiudvalgets indstilling om at der
ydes diæter som anført i en udarbejdet
oversigt. Herudover tiltrådte byrådet at
der skal betales diæter for observatørar
bejde.
Administrationen for Radionævnet har op 
lyst at den ikke betaler diæter til Slan
gerup Kommunes repræsentant i fælles
radionævnet.
Økonomiudvalget bedes indstille til By
rådet, om der skal ydes diæter til Slan
gerup kommunes repræsentant i nævnet af
Slangerup kommune.
81. 14. 01G01
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7.
HUSLEJESTIGNING - AFD.

12 ØPARKEN.

Arbejdernes Andelsboligforening har frem
sendt varsling om huslejestigning for be
byggelsen i Øparken. Huslejestigningen
vil træde i kraft 1. februar 1987.
Som årsag til stigningen anføres bl.a.
lejetab ved salg af Øparkens børnehave,
selvom dette kun medfører 56 af udgifts
stigningen.
Efter lov om boligbyggeri kan byrådet
gribe ind, dersom den opkrævede leje er
væsentlig for høj eller for lav. Da dette
ikke synes at være tilfældet her indstil
les huslejestigningen "taget til efter
retning".
03.01.01056

8.
MØDEKALENDER FOR 1987.
,/. Vedlagt fremsendes forslag til møde
kalender for økonomiudvalgsmøderne i
1987.
OO.01A14

9.
FRIGØRELSESATTESTER.
Følgende personalegrupper tilknyttet sam
arbejdsudvalgene i kulturelt udvalgs regie :
bibliotekspersonale
idræts- og Bvømmepersonale
skolesekretærer
pedeller
lærere
har på SU-møder vedtaget at anmode Byrå
det om at udfærdige generelle retnings
linier for udstedelse af frigørelsesattester i Slangerup kommune.
Økonomiudvalget

den 14.10.1986 ;

Der udarbejdes forslag til generelle
retningslinier til behandling på øko
nomiudvalgets møde i november 1986.
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Økonomiudvalget, har tidligere besluttet
at delegere kompetencen til udstedelse af
frigørelsesattester til kommunaldirek
tøren forsåvidt angår medarbejdere som på
kommunens foranledning går ned i arbejds
tid.
Da det kan være forbundet med vanskelig
heder at lave generelle retningslinier
gældende for alle personalegrupper fore
slås det, at kompetencen til at udstede
frigørelsesattester delegeres til kom
munaldirektøren.
Dette vil Indebære, at de samarbejds
udvalg, som måtte ønske retningslinier,
vil kunne få sådanne ved forhandling i
SAU.
81.03P21
10.
KLQAKBETALINGSVEDTÆGT.

I forbindelse med udstykning af eksiste
rende ejendomme i ejerlejligheder/andels
boliger kan der opstå fortolkningsspørgs
mål ved påligning af tilslutningsbidrag
for de derved fremkomne nye boligenheder,
da kloakbetalingsvedtægten ikke nævner
dette forhold.
Udvalget for teknik og miljø den 5.11.
1986 i
Fremsends byrådet med indstilling, at der
i tillæg til S 4 A, stk. 10, i kloakbeta
lingsvedtægten indføjes:
"Ved udstykning af en bebygget ejendom
forstås også opdeling af eksisterende
ejendomme i ejerlejligheder eller andels
boliger ".
Tilføjelsen er en præcisering af nuvæ
rende vedtægtsbestemmelser og betragtes
ikke som en vedtægtsændring der skal
offentliggøres.
06.00P24

F 4431

JJ

11 .
SUNDBYLILLE RENSEANLÆG.

Jordfilteranlægget fungerer ikke til
fredsstillende.
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Møde afholdt 28. 10.1986 med forsikringselskabet Winterthur-Borgen, VIAK og
Cowiconsult om forsikringsdækning ved
renovering af anlæg, ofr. notat.
Udvalget for teknik og mil ø. den 5.11.
1986:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
udvalget bemyndiges til at arbejde videre
på en forligsmæssig løsning på renovering
af jordfilteranlægget, på baggrund af det
møde der har været afholdt med forsik
ringsselskabet den 28. 10. 86.
Der ønskes hermed godkendelse af at synsog skønsforretningen stilles i bero ind
til projekt for renovering foreligger.
Endelig indstilling om forlig eller op
retholdelse af syns- og skønsforretning
forventes at kunne foreligge til byrådets
januar møde.
Majbrit Bengtson ønsker syns- og skøns
forretning igangsat.
. /. Referat fra møde 28.10.1986 fremsendes
hoslagt.
Byrådet behandlede sidst sagen på mødet
den 27/8 1986, pkt. 18
06.03.00K08

F 3693
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12.

VANDFORSYNINGSPLAN.
•X

Forslag til vandforsyningsplan for hele
kommunen.
Fremsendes byrådet med indstilling, at
forslaget offentliggøres i mindst 3 mdr.
med de forskellige alternativer for for
syningsmodeller, som er indeholdt i plan
forslaget. En endelig fastlæggelse af
vandforsyningsstrukturen afventer de
indsigelser som måtte komme i offentlig
hedsperioden.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ.
1986;

10.11.

Forslaget indstilles godkendt med ne
denstående ændringer og tilføjelser.
at Sundbylillevej 1 overføres fra udlagt
forsyningsområde til fremtidigt for
syningsområde for Jørlunde vandværk,
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at information omkring vandforsyningsplanen gives i forbindelse med in
formation på borgermøde om forslaget
til "kommuneplantillæg 1986",
at speedwaybaneområdet og bebyggelsen
Hørup Ruder medtages som fremtidigt
forsyningsområde under Nybrovejens
vandværk,
at fremtidigt forsyningsområde for Hørup
vandværk ikke medtager Hørup Ruder
området,
at der medtages en model 6G under Hørupområdet omfattende forslag om
fremføring af vandledning fra Ny
brovejens vandværk til målebygværk i
Hørup, hvorfra Hørup vandværk kan
aftage vand fra Nybrovejens vandværk
og selv foretage fordeling i eget
vandforeyningsnet,
at planens forslag om nødforsyningsforbindelse fra Nybrovejens vandværk
til Uvelse - Lystrup vandværk, og
omvendt, udtages af planen.
at der senest ved vedtagelse af vand
forsyningsplanen vedtages regula
tiver, der fastlægger vandværkernes
takstpolitik, forslag til regulativ
vil senere blive fremsendt til by 
rådet,
at forslaget sendes til offentlig høring
i Skævinge kommune, da Kurreholmområdet er udlagt som forsyningsområde
under Uvelse - Lystrup vandværk, og
Der ligger notater fra møde med vand
værkerne 21.8.1986 og 5.11.1986 i sagen.
13. 02.00P15

F 4422
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13.
ANSØ G N I N G Q H FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVIL
LING I 1987.
Kloakforsyning til Bakkebos jorder,
nr. 7 jg, 7gj Slangerup.

matr.

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevil
ling kr. 1.259. 999i
til dækning af pro
jekteringsudgifter
til dækning af kloNr. 1851 A /S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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akering

kr.

1.109.500,00

Som finansieringsdækning kan peges på, at
der vil blive pålignet kloaktilslutnings
bidrag for parcellerne ca. 1.800.000 kr.
og for udlagt vejareal.
Udvalget for teknik og mille,
1986;

den 5.11.

Udvalget for teknik og miljø har beslut
tet at indhente yderligere et underhånds
tilbud på kloakering af Bakkebos jorder.
Økonomisk forvaltning,

den 13.11.1986;

Det skal bemærkes, at såvel udgifter som
indtægter vedrører 1987 .
Der er ikke afsat rådighedsbeløb vedr.
Bakkebo i 1987-budgettet.
Der bør derfor optages rådighedsbeløb i
1987 på følgende;
Udgift

1. 259. 999 kr

Indtægt

1.800.000 kr

00. 01005
14.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING TIL AN
LÆGSBEVILLING.
Ansøgning om tillægsbevilling på 96.800
kr. til anlægsbevillingen på 110.000 kr.
ventilation, Kingoskolen som er anført i
investeringsoversigten for 1987.
Tillægsbevillingen 96.800 kr. samt rest
anlægsbevilling til ventilation, Kingo
skolen 56.000 kr. skal finansiere in
stallation af ventilationsanlæg i ung
domsskolens klub i kælderen på Kingo
skolen.
Kulturelt udvalg,

den 4.11.1986;

Der ansøges om frigivelse af 56.000 kr.
af de til ændring af ventilation på
Kingoskolen afsatte 110.000 kr. i inve
steringsoversigten for 1987.
Endvidere søges om frigivelse af 96.800
af de til istandsættelse af ungdomssko
lens klub afsatte 150.000 kr. i inve
steringsoversigten for 1987.
82.07;18. 01G01
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17.
UDVIDELSE AF ÅBNINGSTID I SVØMMEBADET.

___' f /

/$ 8 %

Slangerup svømmeklub fremsender fornyet
ansøgning om benyttelse af svømmebadet
mandag aften.
./.

Kopi af ansøgningen vedlægges.
Fritidsnævnet,

28/10 1986:

Anbefales at en udvidelse imødekommes
snarest.
Kulturelt udvalg,

den 4/11 1986:

Fritidsnævnets indstilling anbefales
under forudsætning af en positiv ud
vikling i kassebeholdningen og med
iværksættelse pr. 1/2 1987.
Der søges om tillægsbevilling på kr.
64. 000 i 1987.
Økonomisk forvaltning,

den 12/11 1986:

Det skal bemærkes, at byrådet på sit møde
29/9 1986 i forbindelse med budgettets 2.
behandling vedtog at udsætte spørgsmålet
om ændring af åbningstiden. Samtidig r e 
duceredes budgettet med kr 68.000 i 1987.
04.07G01

18.
FOLKEBIBLIOTEKSPLAN.
Kulturelt udvalg fandt på sit møde den
30/9 1986 det fremlagte materiale egnet
til folkebiblioteksplan, men til gennem
førelse i takt med de økonomiske mulig
heder.
Kulturelt udvalg,

den 4/11 1986:

Anbefales og til gennemførelse i takt med
de økonomiske muligheder.
21.OOP15
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15.
ANSØGNING OM IKKE-KURSUSDELING PÅ
OVERBYGNINGSSKOLERNE I SKOLEÅRET 1987/88.
a> Kingoskolen ansøger om Ikke kursusdeling i skoleåret 1987/88 i flg. fag
på flg. klassetrin:
Engelsk
Tysk
Regning/matematik
Fysik

8.og 9.klassetrin
8.og 9.klassetrin
8.og 9.klassetrin
9.klassetrin

b) Ejegodskolen ansøger om ikke-kursusdeling i skoleåret 1987/88 i flg.fag
på flg. klassetrin:
Engelsk
Tysk
Regning/matematik
Fyslk/kemi
Skolekommissionen,

8.,9.,10.klassetrin
8. , 9. ,10.klassetrin
8. ,9.,10.klassetrin
8. ,9. ,10.klassetrin

27/10 1986:

Eenstemmigt anbefalet.
Efter skolekomissionens møde den 28/10
1986 er der fremkommet ansøgning fra
Kingoskolen om ikke-kursusdellng i
engelsk og tysk også for 10. klassetrin.
Kulturelt udvalg,

den 4/11 1986:

Samtlige ansøgninger anbefales
17.00P01

16.
RAPPORT OM SKOLESYSTEMET I SLANGERUP.
Skolekommissionen besluttede på sit møde
den 16/6 1986 at anmode skolenævn, lærer
og fælleslærerråd om en udtalelse til
rapporten.
Skolekommissionen,

27/10 1986:

Det indstilles, at der nedsættes projekt
gruppe i henhold til fælleslærerrådets
forslag.
Kulturelt udvalg,

den 4/11 1986:

Fremsendes med anbefaling til økonomi
udvalget for principiel stillingtagen,
herunder konsulentbistand udefra.
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19.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING VEDR.

1987.

Fra Undervisningsministeriets økonomiske
kontor er modtaget opgørelse over, hvil
ket beløb Slangerup kommune skal betale
a'conto for elever i private og statslige
skoler i 1987.
Der betales for opgjort elevtal pr. 1.9.
1985.
193 elever å 12.120
Afsat i budget 1987
Difference

2. 339. 160
1. 7 8 8 .0 0 0

551.160

Samtidig bliver der i januar 1987 en re
gulering for 1985 således:
Endelig opgørelse
149 elever é 11.543 = 1.719.907
Betalt å conto i 1985 =1.560.024
Rest til betaling i
Januar 1987
159.883
I alt at betale i 1987:
å conto
f regulering vedr.
* momsandel
Afsat i budget 1987
Tillægsbevilling ialt
Kulturelt udval

85

2.339.160
_159.883
2.499.043
113.600
2.385.443
1. 788.000
597.443

den 4.11. 1986:

Der søges om tillægsbevilling på kr.
597.443 i 1987.
20.

ØKONOMISK HJÆLP YDET MED TILBAGEBE
TALINGSPLIGT.
Socialforvaltningen har fremsendt liste
over personer der har modtaget økonomisk
hjælp ydet med tilbagebetalingspligt som
afskrives på grund af 5-års forældelses
fristen. Det drejer sig ialt om 32.892,80
kr.
Socialudvalcet,

den 3.11.1986:

Anbefales.
Administrationen foreslår at økonomi
udvalget tager punktet til efterretning.
16.01.02.00007
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21.
DEN SELVEJENDE INSTITUTION SLANGERUP
BØRNEHAVE.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt Beretning nr. 6 om revisionen af
regnskabet for året 1985.
Regnskabet har ikke givet anledning til
bemærkninger fra revisionen.
Soclaludvalqet,

den 3. 11.1986 i

Fremsendes til byrådets godkendelse.
00. 01:16.04.02K01

22.

DET FÆLLESKOMMUNALE PLEJEHJEM "SOLGÅRDEN"
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt Beretning nr. S om revisionen af
regnskabet for året 1985.
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger fra Revisionen.
Man skal gøre opmærksom på, at Beret
ningen endnu ikke har været forelagt for
plejehjemmets bestyrelse ej heller for
socialudvalget.
00.01 j 16.07. 00K01

23.
ENDELIGT BYGGEREGNSKAB FOR TANDKLINIK PÅ
LINDEGÅRDSKOLEN.
Endeligt byggeregnskab foreligger nu på
etablering af tandklinikken på Linde
gårdskolen. Regnskabet udviser et min
dreforbrug på 48. 059, 99 kr.
Økonomisk forvaltning,

den 5 .11.1986:

Regnskabet er i overensstemmelse med
bogholderiets noteringer.
Socialudvalqet,

den 20.10.1986;

Fremsendes med anbefaling til byrådets
godkendelse.
82.20.05008
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24.
TILSYN MED ENERGIFORBRUGENDE INSTAL
LATIONER I KOMMUNENS EJENDOMME.
Udbygning af nuværende ordning med tilsyn
og kontrol med varmeforsyningsanlæg.
Pedel
, Lindegårdskolen, har
de sidste par år med S timer ugentligt
ført tilsyn og kontrol med fyringsanlæg
på kommunale installationer samt fore
taget justeringer af disse.
er faglært smed).
Ordningen indstilles udbygget til 20
timer ugentligt og udbygget til også at
omfatte driftstilsyn med varmecentral på
Slangerupgård. Udgiften indstilles af
holdt over konto for energibesparende
foranstaltninger.
Samtidig søges oprettet et 19 timers job
for
som altmuligmand på
institutioner. Udgiften afholdes over de
enkelte institutioners driftskonti.
Udvalget for teknik o j m l l :ø. den 5.11.
1986;
Fremsendes byrådet med anbefaling af at
der oprettes en stilling som faglært
medarbejder ved kommunale ejendomme- og
institutioner (halvtids stilling) samt
faglært medarbejder på energiområdet.
Jfr. udkast til stillingsbeskrivelse,
notat af 13.10.1986. (halvtids stilling).
82.07G01 F 4426 LA

25.
BESKÆFTIGELSE AF LANGTIDSLEDIG BIOLOG.

^ 5 .

I forbindelse med revision af kommune
planen, specielt forholdene omkring det
åbne land og naturplejen, samt i forbin
delse med en revision af kommunens vand
løbsregulativer (jfr. lov nr.
302 om
vandløb og lov nr. 391 om kommuneplan
lægning) har det været drøftet i admini
stration, om der kan etableres et me
ningsfuldt jobtilbud for en langtidsledig
biolog.

;o

n

«

Kommunen er pligtig at skaffe beskæfti
gelse til personel" som bliver langtids
ledige.

JL k

På den baggrund har byplanafdelingen
udarbejdet et forslag til stillingsbe
skrivelse for en biolog,

C '(bf, L/MfAlÅ

l
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Teknisk forvaltning er af den opfattelse,
at arbejdet med at skabe et ordentligt
datagrundlag omkring den miljømæssige
tilstand i kommunens vådområder, er
nødvendig for at kommunen kan opfylde
sine forpligtelser i henhold til gældende
lovgivning indenfor den fysiske planlæg
ning og recipientplanlægningen.
Kommunaldirektøren oplyser, at jobtilbud
der direkte kan henføres under et udvalgs
ressortområde, har kompetencen vedrørende
jobtilbuddets relevans og nødvendighed i
forbindelse med udvalgets arbejde.
Fremsendes økonomiudvalget med indstil
ling, at der oprettes en midlertidig
stilling som langtidsledig biolog ved
teknisk forvaltning med opstart ultimo
1986.
Udval' et for teknik o
1986:

mil ø

den 5. 11.

Indstilles godkendt.
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den
10.11.1986:
Anbefales godkendt indenfor de gældende
arbejde- og beskæftigelsestilbudsordninger.
15.02.02G01

26.
ANSØGNING OtL ORLOV.
Lindegårdskolen søger om
orlov i tiden 1/1 1987, subsidiært 15/1
1987 og indtil 1/8 1988 med datoen 1/4
1988 som sidste dato for endelig afgø
relse om fratrædelse/tilbagevenden for at
tiltræde en stilling som fritidsmedar
bejder i Nykøbing-Rørvig kommune.
Konstitueret skoleinspektør Lars Morten
sen, Lindegårdskolen anbefaler, dog så
ledes at orloven tidligst træder i kraft
fra 1/2 1987, da Lindegårdskolen skal ha
ve ansat en lærer til at varetage
i timer.
Skolekommissionen,
Det indstilles,
1/2 -1/8 1987.

at der ydes orlov i tiden

Kulturelt udvalg,
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Skolekommissionens indstilling anbefales.
fil. 30:17.00G01 t

27.
ANSØGNING OM AT TRÆKKE BEVILLING AF ORLOV
TILBAGE.
Efter indstilling fra skolekommissionen
har byrådet den 24/9 1986 tiltrådt, at
bevilge lærer
Ejegodskolen
orlov uden løn resten af skoleåret 1986/
87 - med start når kvalificeret vikar er
ansat.
ansøger i brev af 8/10 1986
om, at måtte trække ansøgningen tilbage
og genindtræde i sin stilling.
Skolekommissionen,

27/10 1986:

Det ansøgte anbefales,
ansøgning ikke haves.
Kulturelt udvalg,

da kvalificeret

den 4/11 1986:

Skolekommissionens indstilling anbefales
81.30:17.00G01 t

28.
AFKORTELSE AF PRØVETID.
som er ansat som tjene
stemand på prøve med en prøvetid på 2 år,
søger om at få reduceret prøvetiden.
Som begrundelse er anført, at
i tidligere stillinger var fastansat
som tjenestemand i henholdsvis Gladsaxe
og Herlev kommune i ialt 8 år fra 1978.
I "Regler om ansættelse som tjenestemand
på prøve” kan kommunalbestyrelsen nedsæt
te prøvetjenesten eller helt lade den
bortfalde under hensyntagen til karak
teren og varigheden af tjenesten i den
tidligere tjenestemandsstilling.
Socialchefen anbefaler
ansøgning.
Personalechefen indstiller at prøvetiden
reduceres til 1 år, under hensyntagen til
tidligere tjenestemandsstillingers varig
hed.
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