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O rientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser , cirkulærer og love
b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.4
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1003
1004
1005
1006

Nr. 1007

Gebyr på vandindvindingstilladelser.
Kommunalt miljøsamarbejde i fremtiden.
Rationel tilrettelæggelse af kommunalt miljøarbejde.
Pjece om indsatsen i koordinationsudvalgene for den forebyggende arbejdsmar
kedsindsats.
Publikation om KL’s syn på Opgavekommissionens forslag.
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Informations- og debatrunde om forliget mellem de kommunale arbejdsgiver
parter og KTO - 1999.
Den fremtidige miljøkontrol
Kommunernes Landsforenings delegeretmøde torsdag den 3. til fredag den 4. juni
1999 i Odense.

•

"Kommunerne for fremtiden” - Oplæg til debat om fremtidens kommunestyre.
Oplægget er tidligere udsendt til medlemmerne.
« Orientering om forhandlingerne om naturgassens fremtid og gassens placering i den
helhedsorienterede energipolitik.
• Ligestilling nr. 3 - Ny Løn og ligestilling.
”Nyt på integrationsområdet” nr. 13 af 18. februar 1999.
”Nyt på integrationsområdet” nr. 14 af 4. marts 1999.
c. Referater/dagsordener
d. Eco-nøgletal
ECO-Nøgletal, 2. udsendelse 1999.
ECO-Nøgletal, 3. udsendelse 1999.
Grafikmodulet, 1. udsendelse 1999.
e. Indbydelser til møder, kurser m.v.
f. Diverse om Slangerup Kommune
Senior Bofællesskabet ”Slangerup-Bo” fremsender brev af 9. marts
Seniorbofællesskab i almennyttige boliger på ”Sawærksgrunden”.

1999 vedr.

Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt fremsender brev af 11. marts 1999 vedr. kommunens
regnskaber for 1997, beretning nr. 121, 122 og 123.
g. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigsministeriet.5
Frederiksborg Amt fremsender pr. 25. februar 1999, foldere vedr. "Nøgletal 1999”
HNG fremsender
Brev af 3. marts 1999 vedlagt redegørelse for tilslutningen til naturgasnettet - status pr. 31.
december 1998.
Brev af 5. marts 1999 vedlagt udskrift af beslutningsprotokollen fra det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde i HNG den 3. marts 1999 samt kopi af formandens indlæg på mødet.
Indenrigsministeriet fremsender:
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Brev af 11. februar 1999 vedr. Ny lånebekendtgørelse
Brev af 4. marts 1999, vedr. Den af Finansudvalget afsatte pulje til særlige finansierings
mæssige overgangsproblemer i forbindelse med integration.
Brev af 8. marts 1999, vedr. optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa
Parlamentsvalg.

Pjece Ira Byggecentrum og Statens Byggeforskningsinstitut "Information om byggeri og
planlægning” nr. 2, marts 1999.
Brancheforeningen SPT fremsender brev af 16. februar 1999, vedr. problematikken omkring
stoffet ”LAS”.
Kofoeds Skole - marts 1999, nr. 1.
Politik i Norden nr. 1 - 1999.
Teknik og Miljø Frederiksborg Amt fremsender brev af 17. februar 1999, vedr. debatoplæg
om udvidelse af svineproduktionen på Esrumgård.
Udlændinge Styrelsen fremsender brev af 17. februar 1999, vedr. tilbud om indkvartering på
asylcenter.
Undervisningsministeriet fremsender brev af 5. februar 1999, vedr. udsendelse af vejledende
standardvedtægter.

24. Ø konom irapportering
00.01002 F4340
lara

Der henvises til bilaget "økonomirapport 1999".

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Taget til efterretning.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Taget til efterretning

Slangerup Byråd
24. marts 1 999, kl. 1 9.0 0 i Raadsalen

Slangerup
Kommune

25. Indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 1999/2000
17.20.01G01 F4353
viol

Indledning
Slangerup Kommune har modtaget klage over Borger og Virksomhedsudvalgets beslutning
om fastholdelse af elevs indskrivning til børnehaveklasse.på Lindegårdskolen.
Sagsfremstilling
Eleven bor på Blommevang, der efter ændring af skoledistrikterne, tilhører Lindegårdskolens
distrikt.
Forældrene har søgt om indskrivning på Byvangskolen, men dette er afslået grundet elevtal i
børnehaveklasserne - herunder beslutning om udbygning af Lindegårdskolen til 3 spor.
Eleven har p.t. ikke søskende på Byvangskolen, men har tidligere haft to ældre søskende
indskrevet på skolen.
Borger og Virksomhedsudvalget besluttede på sit møde den 9. februar 1999,
at såfremt - der bliver plads i børnehaveklasserne på Byvangskolen, skal. søskendebørn
prioriteres.
På denne baggrund fik 4 ansøgere uden søskenderelationer afslag og 3 ansøgere med
søskenderelationer blev sat på venteliste til eventuelle ledige pladser i børnehaveklasserne på
Byvangskolen.
Forslag til beslutning
at udvalget fremkommer med indstilling til Byrådet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. marts 1999
Udvalget indstiller, at tidligere beslutning fastholdes.
Efter udvalgsmødet er der indkommet endnu en klage over afslag på ansøgning om
indskrivning på Byvangskolen fra forældre til elev, der bor på Morelvang. Denne elev har
ikke søskende indskrevet på Byvangskolen.
Formanden for Borger og Virksomhedsudvalget indstiller, at tidligere beslutning om afslag
fastholdes.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt som indstillet
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26. A nvisning a f boliger i æ ldre-bofæ llesskab
16.00.00G00 F4141
pech

Indledning
Foreningen Senior Bofællesskabet, "Slangerup-Bo" søger om, at bofællesskabet delvis selv
får anvisningsretten til boliger i et planlagt ældre-bofællesskab på "Savværksgrunden".
Sagsfremstilling
Det er foreningens plan at anvise boliger til kommende beboere fra foreningens kartoteksliste
- ud fra den forudsætning for, at skal bofællesskabet kunne fungere, er det nødvendigt, at de
borgere, der kommer til at bo i fællesskabet, på forhånd kender hinanden.
Kartotekslisten indebærer, at nye beboere er fortrolige med ideen i bofællesskabet. De har
deltaget i studiekreds om bofællesskab eller har deltaget i fællesarrangementer med øvrige
beboere.
Det er herudover foreningens beslutning, at kommende beboere skal være fyldt 50 år og være
Slangerup-borgere.
Forvaltningen kan oplyse:
• at det som udgangspunkt er Byrådet, der har anvisningsretten til ældreboliger uanset,
hvem der ejer boligerne
• at såfremt Byrådet godkender et ældrebolig-bofællesskab, skal der samtidig tages beslut
ning om, hvorledes anvisning til boliger skal foregå
• at anvisningsretten kan overdrages til beboerne, eksempelvis med det formål at tilgodese
en harmonisk beboersammensætning
• at Ældrerådet skal høres inden Byrådets endelige beslutning om anvisningsret
Ansøgningen er indlagt i sagen.
Borger og Virksomhedsudvalget har på sit møde den 9. februar 1999 indstillet følgende
forslag:
Anvisningsretten for bofællesskabet i almene ældreboliger på Sawærksgrunden over
drages bofællesskabet efter fællesskabets retningslinier. Endelig visitation foretages af
kommunens visitationsudvalg. Det forudsættes, at bofællesskabet anviser mindst 5
personer til en ledig bolig. Ordningen gælder for en forsøgsperiode på 2 år fra opstart.
Forslaget har været til udtalelse i Ældrerådet med følgende konklusion:
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Ældrerådet anbefaler forslaget og påpeger, at udvælgelsen i den første indflytning efter
boligernes færdiggørelse foretages direkte blandt de medlemmer, der er opført på foreningens
liste.
Forslag til beslutning
at udvalget indstiller forslaget til godkendelse.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. marts 1999
Anbefales.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt

27. B randsikring a f U velse Skole
82.20.00G01 F3000
pech

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget besluttede den 21. december 1999 at iværksætte en
brandsikring af Uvelse Skole ud fra de oplysninger, der forelå om sagen på dette tidspunkt.
På mødet den 12. januar 1999 blev det besluttet, at udgift til brandsikringen af Uvelse skole
skulle søges finansieret af uforbrugte beløb på udvalgets driftsbudget for 1998 med endelig
stillingtagen, når opgørelsen forelå.
Torben Krogh Hansens tegnestue har nu foretaget en samlet opgørelse af udgifterne ved
brandsikring af Uvelse Skole
Sagsfremstilling
I forbindelse med byggetilladelse til ombygning/renovering af Uvelse Skole konstaterede
Teknisk Forvaltning, at der er problemer med brandsikring af den eksisterende konstruktion i
bygning A (bygningen med glasgang). De stålbuer, der bærer glastaget, samt delvis de
stålsøjler, der inde i væggene bærer spær over klasselokalerne, er ikke tilstrækkeligt beskyttet
mod varmepåvirkninger ved brand. Torben Krogh Hansens tegnestue foretog en beregning
over udgifter til brandbeskyttelse på i alt ca. kr. 385.000.
Herefter blev der iværksat en undersøgelse af de brandmæssige forhold på den øvrige del af
skolen, der ikke berøres af- eller er omfattet af projektet til den igangværende om/udbygning
af skolen. Det er her konstateret, at forhold, der vedrører tidligere byggearbejde, ikke er
korrekt udført.
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Beskrivelse med økonomisk oversigt udarbejdet af Krogh Hansens Tegnestue blev udleveret
til udvalgsmedlemmerne og kort kommenteret af teknisk chef på mødet den 9. marts.
Den samlede overslagspris for ekstra brandforanstaltningsarbejder er opgjort til kr. 1.378.000.
På mødet den 23. marts vil Teknisk Forvaltning give en vurdering af den nødvendige
brandsikring af Uvelse Skole.
Forslag til beslutning
Udvalget bedes fremkomme med indstilling til brandsikring af Uvelse Skole.
Borger og Virksomhedsudvalget den 23. marts 1999
Udvalget indstiller, at de beskrevne brandsikringsforanstaltninger til kr. 1.378.000 udføres i
forbindelse med de igangværende ombygningsarbejder ved Uvelse skole.
Udvalget kan ikke anvise finansiering. Der søges om en tillægsbevilling på kr. 1.378.000. Det
pålægges forvaltningen at undersøge alle muligheder for placering af ansvar og fejl ved den
manglende brandsikring med henblik på at opnå erstatning.

Økonomiudvalget den 24. marts 1999
Anbefales
Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt

28. Ideer og forslag til R egionplan 2001
01.01.02P17 F7343
pekr

Indledning
Frederiksborg Amt inviterede med et brev fra den 12. januar 1999 til en dialog om
Regionplanlægning 2001. Samtidig blev der udsendt debatoplæg om Nordsjællands fremtid,
der sammen med Fælles beretning om Regionplanrevision 2001 i Hovedstadsområdet
tidligere er udsendt til Byrådets medlemmer.
Sagsfremstilling
Denne fase af regionplanlægningen er en indkaldelse af ideer og forslag. Amtet ønsker en
indmelding om dette senest den 29. marts 1999. Senere vil der ske en administrativ og politisk
behandling, således at i september 2000 kan fremlægges et forslag til regionplan til debat.
Slangerup Kommune vil også her få mulighed for at kommentere forslaget.
Væsentlige emner i den kommende regionplan set fra Slangerup Kommunes side er
detailhandelsstrukturen og bolig- og erhvervsbyggeriets lokalisering.
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I debatoplægget er der lanceret 4 forskellige modeller til en detailhandelsstruktur. Den
nuværende regionplans detailhandelsstruktur kan beskrives som en mellemting mellem model
A og B.
I Miljø- og energiministeriets oplæg til regionplanlægningen og i Fælles beretning er der
anført, at boligrummeligheden i hovedstadsområdet beregnet i 1996 svarer til ca. 34 års
forbrug med det nuværende boligbyggeri. Denne rummelighed forventes dog nedsat ved nye
undersøgelser. Men rummeligheden betyder, at der fra centralt hold anbefales en nedsættelse
at byggemulighederne, og at disse centreres om stationer i fingerstrukturen.
Tilsvarende betragtninger findes på erhvervsbyggeriets område.
Slangerup Kommune har allerede ved sidste kommuneplan oplevet den stramme styring af
udlæg af nye boligområder. Forvaltningen arbejder på at dokumentere den reelle
rummelighed i kommunens udlagte boligområder, idet vi forventer en lavere rummelighed
end anført fra centralt hold. Selvom kommunen ikke opfylder betingelserne om
stationsnærhed er det alligevel af en vis betydning for kommunens fortsatte udvikling at
kunne tilbyde en vis byudvikling. Både detailhandel og f.eks. Uvelse kræver et vist
boligvolumen for at kunne fungere godt.
Udover nye boligområder bør ønsker til evt. overførsel af sommerhusområder til helårsbe
byggelse drøftes.

Forslag af Hans Andersen den 18.03.1999.
Slangerup Kommune tror på fortsat udvikling i Nordsjælland med respekt for de landskaber
og det miljø, der omgiver os. Vi vil ikke passivt se til at Nordsjælland bliver udlagt som grønt
udkantsområde i Øresundsregionen. Vi skal stå sammen i Nordsjælland for at vi kan få andel i
de kommende statslige inffastmktur-investeringer. Disse investeringer skal sikre at
Fingerplanen bliver færdiggjort og dermed vil Frederikssundfingeren kunne blive den dynamo
som både kommunerne og amtet ønsker.
Vi ønsker tillige med amtet at kommunecentrene knyttes bedre sammen. Det skal ske ved en
forbedring af amtets trafiknet og den kollektive trafik. Endvidere ønsker vi på linie med
amtet, at der bliver etableret flere trafikknudepunkter i Nordsjælland. Slangerup Kommune er
med sin placering og med den meget gode kollektive busbetjening et naturligt
trafikknudepunkt.
Boligbyggeri:
Slangerup Kommune ønsker fortsat at kunne tilgodese behovet for arealer til byudvikling. 1
takt med at der sker en udvikling af erhvervsområderne i Frederikssundfingeren vil Slangerup
Kommune være et attraktiv sted at bosætte sig. Vi vil med en byudvikling sikre en bæredygtig
udvikling, hvor borgerne sikres nærhed til arbejdet.
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Stationærprincippet bør lempes, således at der bliver mulighed for lokalt betingede
udbygninger i kommune- og lokalcentre. Slangerup Kommune ønsker at kunne færdiggøre en
affundning af et boligområde i Uvelse. I Uvelse er der gode busforbindelser og et mindre
udlæg af boligareal vil give lokalsamfundet et grundlag for en bæredygtig udvikling vedr.
bl.a. skole og handelsmulighed.
Detailhandel:
Detailhandlen i Nordsjælland skal sikres udviklingsmuligheder. I lyset at de meget store
udbygningsplaner som der ligger for detailhandlen i City og i Ørestaden er det væsentlig, at vi
i Nordsjælland sikrer nærhed til dagligvarer og et godt udbud af andre varer, så vi også i
fremtiden ønsker at handle i Nordsjælland. Planlægningen af detailhandelsstrukturen skal
skabe forudsætningerne for at vi i fremtiden kan opfylde de stigende behov og krav til udvalg
af varer, varernes kvalitet o.s.v.. Når vi skal handle i fremtiden, og det gælder især
udvalgsvarer, er det også et krav, at det skal være en oplevelse at gå på indkøb.
Slangerup Kommune mener at det er væsentligt at der tilstræbes balance mellem lokal
omsætning og lokalt forbrug i den enkelte kommune for dagligvarer. Slangerup Kommune
skal som gammel handelsby i et vigtigt trafikknudepunkt fortsat sikre muligheder for
udvikling. For udvalgsvarer er det naturligt at de regionale centre far mulighed for at udvikle
deres butiksareal til udvalgsvarer, her tænkes især på Frederikssunds muligheder for at
udvikle sig til regionalt center. Dermed vil vi bedre kunne opfylde borgernes behov for et
varieret udbud af specielt udvalgsvarebutikker. En større del af detailhandelsomsætningen vil
således også forblive i Nordsjælland. Med andre ord ønsker Slangerup Kommune så få
begrænsninger som muligt i planlægningen af den kommende detailhandelsstruktur. Vi skal
sikre os at borgerne far det bedst mulige udbud af detailhandelsbutikker i Nordsjælland og det
kan vi kun opnå ved at give muligheder.
Trafik og miljø:
Slangerup Kommune ønsker som tidligere nævnt at blive trafikknudepunkt. Der er daglig ca.
250 busafgange fra busstationen. Forbindelsen mellem Roskilde og Hillerød krydser
forbindelsen mellem Frederikssund og Farum. Kommunen har således en vigtig funktion for
mange mennesker der skal på langs og tværs i amtet. Vi ønsker at fastholde den nuværende
trafikbetjening. En styrkelse af de tværgående busforbindelser i amtet må således ikke ske på
bekostning af busbetjeningen af Slangerup Kommune. Vi mener, at der godt kan ske en
forbedring af den tværgående kollektive trafik ved at forbedre de nuværende forbindelser.
I lyset af at biltrafikken stiger med ca. 3% om året mener vi, at det er væsentligt at amtet
fortsat forbedrer og udbygger vejnettet. Med gennemførelsen af omfartsvejen om Gørløse vil
en vigtig regional forbindelse i amtet bliver forbedret. Det hilser Slangerup Kommune
velkommen. Amtet bør også være opmærksom på den regionale forbindelse mellem
Frederikssund og Farum, hvor vi enkelte steder på strækningen kan konstatere
kapacitetsproblemer. Slangerup Kommune støtter amtets initiativer for at forbedre
trafiksikkerheden.

Slangerup Byråd
24. marts 1999, kl. 19.00 i Raadsalen

Slangerup
Kommune

Lokal Agenda 21
Slangerup Kommune ønsker en udvikling på et miljørigtigt og bæredygtigt grundlag. Et
bæredygtigt samfund som også giver livskvalitet. Den enkelte borger skal have reelle
muligheder for at fa hverdagslivet til at fungere med en bæredygtig livsstil. Vi hilser amtet
initiativer vedr. Lokal Agenda 21 velkommen, men skal henlede opmærksomheden på at det
vigtig at de lokale agenda 21 råd i kommunerne i amtet fungerer tilfredsstillende. Det er nu
engang i lokalsamfundene, hvor initiativerne og mulighederne er, at vi skal opnå en bred
opbakning til sikre en bæredygtig udvikling.
Sommerhusområder:
Slangerup Kommune ønsker at tilkendegive at sommerhusområderne ved Lystrupvej og
Borgmarken er områder, der har en bymæssig præg og det ville derfor være naturligt at de
blev overført til byområde. Områderne er i forvejen overvejende beboet af lovligt af
helårsbeboere.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at der drøftes en indmelding til Frederiksborg Amt om specielt
detailhandelsstruktur og om ønsker til nye boligområder.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Forslag udarbejdet af Hans Andersen af 18. marts 1999, med tilføjelse af mulighed for
erhvervsarealer indstilles godkendt.
Socialdemokratiet kan ikke give tilslutning til at eksisterende sommerhusområder overføres til
byområde.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Socialdemokratiet og SF kan ikke give tilslutning til at eksisterende sommerhusområder
overføres til byområde og ønsker synspunktet meddelt Amtet.
I øvrigt godkendt som indstillet.

29. Styregruppe for den grønne guide
00.17.00A08 F7341
hakl
I forbindelse med ansættelse af den grønne guide skal der nedsættes en styregruppe for den
grønne guide. Guiden bliver ansat af Økologi i Slangerup som har faet bevillingen fra Den
grønne fond. For at give kommunen direkte kontakt med guiden og økologi nedsættes en
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fælles styregruppe. Gruppen består af bestyrelsen fra Økologi i Slangerup samt et medlem
udpeget af byrådet, der indgår som almindeligt medlem i gruppen. Gruppen er således på 6
medlemmer. 5 fra Økologi i Slangerup og en udpeget af byrådet. Styregruppen udpeger et
ansættelsesudvalg som gennemfører ansættelsesproceduren.
Forslag til vedtægter for styregruppen fremgår af dokumentet: ”Bilag styregruppe grøn
guide”.
./.

Vedtægterne for Økologi i Slangerup fremsendes. Den grønne guide fungere som sekretær for
gruppen.
Det eneste punkt som jeg mener bør overvejes er § 7’s bestemmelse om opløsning af gruppen.
Her kan man evt. kræve værdier betalt af Slangerup Kommune, eksempelvis indrettet
arbejdsplads med mere skal tilbageføres til kommunen.
Forslag til beslutning
Det foreslås at vedtægterne godkendes og der udpeges et medlem til styregruppen. Evt. kan
der stilles krav om ændring af §7 således kommunens materiel tilbageføres i tilfælde af at
projektet lukker før tiden.
Teknisk Udvalg den 3. marts 1999
Vedtægterne godkendt med den ændring, at der i § 7 anføres, at kommunale værdier
tilbageføres til kommunen ved evt. ophør.
Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at Henrik Maag vælges som Slangerup Kommunes
medlem af styregruppen, og at Ejvind Mortensen vælges som stedfortræder.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Anbefales.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt

30. L okalplan 26.1, for et om råde ved Lindegårdskolen
01.02.05P16 F7281
ner
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Indledning
Forslag til Lokalplan 26.1, for et område ved Lindegårdskolen, har været offentligt fremlagt i
perioden 29. december 1998 -2 3 . februar 1999.
Sagsfremstilling
I løbet af perioden er der ikke kommet indsigelser, men følgende bemærkninger:
a) Frederiksborg Amt
Frederiksborg Amt fremsender skrivelse af 9. februar 1999, hvori det anføres, at forslaget
ikke giver amtet som regionplanmyndighed anledning til indsigelser
Amtet skal dog som myndighed i henhold til anden lovgivning bemærke følgende:
Kildepladszone
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kildepladszonen til Hørup Kildeplads, der er udlagt
med retningslinie 4.5 nr. 2 i Regionplan 1997. Frederiksborg Amt opfordrer derfor Slangerup
Kommune til, at der indarbejdes tiltag til øget grundvandsbeskyttelse. Dette kan aktuelt ske
ved henstilling til vedligeholdelse af grønne arealer - herunder private haver, samt befæstede
arealer uden anvendelse af pesticider.
Forvaltningens bemærkninger
Under § 9 Ubebyggede arealer medtages en fodnote:
"Det henstilles, at vedligeholdelsen a f grønne arealer, herunder private haver, samt
befæstede arealer sker uden anvendelse a f pesticider. ”
b) Færgegården
Museet har ingen indsigelser til lokalplanforslaget, men ønsker at blive underrettet, hvis der
under gravearbejdet skulle fremkomme forhold af historisk betydning.
Forvaltningens bemærkninger
Ingen bemærkning.
c) Teknisk forvaltning
I det offentliggjorte lokalplanforslag var der fejl i kortbilag 1, idet signaturen for byggezone,
område 2.1 og byggezone, område 2.2 var blevet ombyttet. Disse er nu angivet rigtigt.
Vurdering
Forvaltningens bemærkninger til tilføjelser og rettelse kan indarbejdes uden at ændre på
planens reelle indhold, og at der ikke er behov for yderligere at ændre lokalplanens
bestemmelser.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Lokalplan 26.1 vedtages endeligt med forvaltningens bemærk
ninger til tilføjelser og rettelse.
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Der henvises til den endelige lokalplan se bilag: "Lokalplan 26.1, endelig”.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Anbefales godkendt som foreslået af forvaltningen.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt

31. A ktivitetshusets evt. overgang til selvejende institution
16.09P21 F1735
pech

Indledning
Styregruppen for Aktivitetshuset har på sit møde den 1. juli 1998 godkendt, at Aktivitetshuset
overgår til selvejende institution under forudsætninger, der kan godkendes af Slangerup
Kommune. Styregruppen ønsker herefter, at Slangerup Kommune foretager det nødvendige
administrative arbejde i sagen.
Sagsfremstilling
Generelt er det en betingelse for styregruppen, at brugerne ikke stilles ringere ved selveje end
under den eksisterende ordning, hvorfor følgende forhold må fortsætte:
•
•
•
•

Nuværende årlige driftstilskud (ca. 400.000 kr.) fortsætter - justeret i takt med øvrige
kommunale budgetter.
Nuværende personale (31 timer/ugtl.) forudsættes ansat i kommunalt regi, men lønudgift
afholdes af det årlige driftstilskud.
Administration af bygningsvedligeholdelse fortsætter ved Teknisk Forvaltning.
Valg af styregruppe fortsætter uændret som Aktivitetshusets ledelse.

Det er ligeledes fremført fra styregruppen, at ejendommen ved overgang til selvejende
institution ikke kan pantsættes uden aftale med Slangerup Kommune.
Forvaltningen kan oplyse, at i forbindelse med en drøftelse af det samme forslag i 1996/97,
blev der udarbejdet et forslag til vedtægt (med notat) for fonden: "Aktivitetshuset Kongshøjs
Ejendomsfond" af Advokaterne v/Jens Andersen
Efter et møde med Aktivitetshusets styregruppe besluttede Borger og Virksomhedsudvalget
på sit møde den 10. november 1998, at de økonomiske forhold undersøges - vedrørende
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Aktivitetshusets momsregistrering og kommunalt tilskuds indvirkning på låntagning ved
overgang til selvejende institution.
Med henvisning til notater fra advokat og økonomichef kan følgende konkluderes ved
Aktivitetshusets eventuelle overgang til selvejende institution:
• at Aktivitetshuset ikke kan fritages for momsbudgettering
® at Slangerup Kommune kun kan yde et almindeligt driftstilskud, såfremt det ikke skal
påvirke kommunens låneramme
Udvalget har herefter drøftet et forslag om, at Aktivitetshuset bliver en selvejende virksomhed
med driftsoverenskomst med Slangerup Kommune. (Samme status som Slangerup Børne
have).
Forslaget indebærer følgende:
•
•
•

bygningerne ejes af den selvejende virksomhed, Slangerup Aktivitetshus.
der udarbejdes en overenskomst med Slangerup Kommune om den daglige drift.
at såfremt den selvejende virksomhed ønsker at udbygge - skal der betales moms af
anlægssummen.

Forslaget har været til udtalelse i styregruppen for Aktivitetshuset og Ældrerådet.
Styregruppen anbefaler forslaget og Ældrerådet meddeler, at de bakker styregruppen
op i de beslutninger, styregruppen indstiller omkring Aktivitetshuset ejerforhold.
Forslag til beslutning
at udvalget indstiller, at Aktivitetshuset bliver en selvejende virksomhed, og der udarbejdes en
driftsoverenskomst med Slangerup Kommune.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. marts 1999
Under henvisning til styregruppens og ældrerådets anbefaling indstilles forslaget til
godkendelse. Udgifter til overdragelse finansieres inden for aktivitetshusets rammebevilling.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Anbefales med bemærkninger om spørgsmålet at moms undersøges nærmere inden
byrådsmødet.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt
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32. R egisterforskrifter
85.10.03A26 F4361
viol

Indledning
Forvaltningschefen for Kultur og Virksomhedsforvaltningen søger om godkendelse af
registerforskrifterne for Det fælleskommunale Elevadministrationssystem.
Sagsfremstilling
Byrådet er registeransvarlig myndighed for personer, der er bosat i Slangerup Kommune
Formålet med registret er:
♦ at lette kommunens arbejde i forbindelse med administration af elever i kommuneskoler,
herunder kontrol af, at undervisningspligten overholdes.
♦ at registret endvidere anvendes i ungdomsskolen, til administration af ungdomsvejledning
og i den kommunale planlægning af skoleområdet.
Registret opdeles i en central del og en decentral del. Den centrale del af registret må kun
føres på Kommunedata A/S. Den decentrale del af registret må kun føres i den enkelte
kommune.
Kommunaldirektøren indstiller registeret til godkendelse.
Forslag fil beslutning
at Byrådet godkender forskrifterne.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Anbefales.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt

33. O rganisering a f B orgerserviceforvaltningen
00.15.01A21 F4187
kure
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Indledning
Under overskriften "Omorganisering a f personsager inden for det sociale område"
behandlede Byrådet den 25. februar 1998 et forslag om:
at Familieafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen og Sikring samles i een forvaltning under en
ny forvaltningschef og
at Borgerporten organiseres under Koordinationsforvaltningen.
Baggrunden for indstillingen var at forvaltningschefen for Borgerserviceforvaltningen
opsagde sin stilling med fratrædelse pr. 31. marts 1998. I den anledning blev det overvejet,
om der burde ske organisatoriske ændringer i forvaltningen (Arbejdsmarked, Sikring og
Borgerport). Overvejelserne gik på, om forvaltningens opgaver kunne indpasses i eksisterende
forvaltninger, eller om der var basis for en ændring i forvaltningens opbygning.
Byrådet vedtog at Familieafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen og Sikringsafdelingen
organiseres samlet og indtil videre med reference til kommunaldirektøren og at områdets
endelige tilhørsforhold skulle vurderes senest 2 mdr. efter at opgavekommisionen har afgivet
betænkning. Det blev endvidere vedtaget at Borgerporten organisatorisk blev henført til
koordinationsforvaltningen.
Sagsfremstilling
Indenrigsministeriet offentliggjorde den 18. december 1998 "Opgavekommissionen Betænkning 1366 - Fordeling af opgaver i den offentlige sektor - Betænkning I".
http://www.inm.dk/opgavekommissionenl/index.htm
http://www.inm.dk/opgavekommissionen2/index.htm
Betænkningen indeholder ikke reelle forskydninger i opgaveløsninger i kommunerne.
Vurdering
Efter Byrådets vedtagelse i februar 1998 indtrådte lederen af familieafdelingen, som daglig
leder af hele forvaltningsområdet med reference til kommunaldirektøren, men uden at have
sæde i Ledergruppen. Dispositionen indebar, at der blev ansat en sagsbehandler i stedet for en
forvaltningschef.
Sammenlægningen af Arbejdsmarkedsafdelingen, Sikringsafdelingen og Familieafdelingen
har vist sig at fungere hensigtsmæssigt. Det skal oplyses, at det p.t. overvejes at udflytte
sikring til Sundhedscenteret med 2 medarbejdere.
1 administrationen på Rådhuset er der p.t. ansat 71,528 årsværk fordelt på følgende
forvaltningsområder.
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Koordinationsforvaltn. (økonomi, IT, fællessekretariat, borgerport og skat) 34,987 årsværk
Kultur-og Virksomhedsforvaltningen
(skoler, børneinstitutioner, sundheds-og ældrepleje, kulturelle aktiviteter)

5,000 Årsværk

Teknisk forvaltning

11,252 årsværk

Borgerserviceforvaltningen
(Arbejdsmarkedsafdelingen, Sikring og Famileafdelingen)

20,289 årsværk

Teknisk Forvaltning og specielt Kultur - og Virksomhedsforvaltningen har en væsentlig del af
deres arbejdsområde eksternt. Derfor kan man ikke med rimelighed udelukkende måle en
forvaltningschefs arbejdsområde på personalenormeringen i administrationen. Imidlertid
viser ovenstående oversigt at Borgerserviceforvaltningen har en væsentlig størrelse
normeringsmæssigt.
Forslag til beslutning
Kommunaldirektøren foreslår - i enighed med samarbejdsudvalget - at Arbejdsmarked
safdelingen, Sikringsafdelingen og Familieafdelingen (Under et Borgerserviceforvaltningen)
organiseres som en egentlig forvaltningsenhed med en særskilt forvaltningschef. Denne
indstilling gælder også såfremt Byrådet senere måtte vedtage at udflytte sikringsopgaveme
med 2 medarbejdere til Sundhedscenteret.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Det indstilles at sagen udsættes til Budget 2000 med henblik på drøftelse i bredere perspektiv.
Borgmesteren og Steen Rasmussen anbefaler det af kommunaldirektøren stillede forslag.

.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Socialdemokratiet foreslår at sagen udsættes til Budget 2000 med henblik på drøftelse i
bredere perspektiv.
Borgmesteren sætter kommunaldirektørens forslag til afstemning
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34. E rhvervspolitiske udfordringer
24.10.05P20 F4367
kure

Frederiksborg Amt har fremsendt et debatoplæg til en ramme for Nordsjællands erhvervs
politik.
Erhvervsudvalget den 23. februar 1999
Bycirklen’s kommentarer til Frederiksborg Amt’s erhvervspolitik er taget til efterretning.
Erling Rindbo slog til lyd for, at TIC overhovedet ikke er nævnt i debatoplægget og heller
ikke i Bycirklens kommentarer. ER vil som erhvervsmand selv reagere med sin mening på
baggrund af gode erfaringer.
Bycirklens kommentarer er følgende:
ERHVERVSPOLITISKE UDFORDRINGER - debatoplæg til en ramme for
Nordsjællands erhvervspolitik
Det er af afgørende betydning for Nordsjællands fremtid at lokale og regionale erhvervs
politiske initiativer understøtter hinanden og arbejder sammen om at opnå nogle fælles
overordnede mål.
Den regionale erhvervspolitik skal omfatte hele amtet
Derfor er det også vigtigt, at den regionale erhvervspolitik omfatter hele amtet. Man kan af
debatoplægget få indtryk af, at Hillerød-Helsingør-FIelsingborg-forbindelsen har væsentligt
større interesse end f.eks. Frederikssundfmgeren. Set fra Bycirklen må den vestlige del af
amtet have mindst lige så stor bevågenhed som den østlige og midterste del.
Med den vestlige del af amtet tænkes ikke alene på kommunerne mellem Ballerup og
Frederikssund, men også kommunerne i Hornsherred og omkring Frederiksværk.
Bycirklen - en ligeværdig vækstdynamo
Bycirklen og Frederikssundfingerens Erhvervsknudepunkt skal betragtes som en ligeværdig
vækstdynamo, der kan komplettere og supplere udvikling i de øvrige del af amtet. Amtets
indsats skal fremme udviklingen blandt andet ved at understøtte de enkelte vækstdynamoer og
sikre et ligeværdigt samspil mellem Bycirklen, H-H-H-forbindelsen og Forskningscentret ved
Hørsholm. Udbygningen af infrastrukturen i Frederikssundfmgeren er mindst lige så vigtig
som forbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg.
Frederiksborg Amt må understøtte Frederikssundfmgeren som vækstdynamo ved
1.

at deltage aktivt i Erhvervsknudepunktets arbejde.
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at lokalisere og/eller hjælpe med at tiltrække nye uddannelsesinstitutioner inden for
Bycirklens område (gerne inden for det social- og sundhedsmæssige område).
at medvirke til en tættere kobling mellem Forskningscentret i Hørsholm og
virksomhederne i Bycirklen, f.eks. gennem etablering af en satellitenhed i
Frederikssundfmgeren. Hermed kan Forskningscentret også blive strategisk vigtigt for
udviklingen i amtets vestlige del.
at de regionale uddannelsesinstitutioner samarbejder med de øvrige institutioner i
Bycirklen om at fremskaffe optimale uddannelsestilbud både set fra de uddannelses
søgendes og erhvervslivets behov.
at medvirke til en hurtig udbygning af områdets infrastruktur (Frederikssundmotorvejens forlængelse, udbygning af Tværvej fra Måløvknudepunktet til Lynge,
forbedringer af forbindelsen mellem Homsherred og Frederikssundsvej, bedre
kollektive trafikforbindelser mellem Frederikssund og Hillerød, Helsingør, Holbæk og
Roskilde og effektive kollektive trafikforbindelser mellem det enkelte lokalområde og
den nærmeste station).
at medvirke til at skabe de nødvendige (areal-) mæssige forudsætninger for at udjævne
underskuddet af arbejdspladser også i Frederikssundfmgeren. Der skal bla. være muligt
at udbygge stationsnære erhvervsområder af regional betydning til f.eks. videnbaserede,
administrative og serviceorienterede virksomheder langs den nye dobbeltsporede bane
til Frederikssund. Samtidig bør der være mulighed for en vis lokal erhvervsudvikling i
kommunecentrene.

Samarbejde og dialog om de erhvervsmæssige specialer
I debatoplægget lægges vægt på at sikre "regionens internationale konkurrencedygtighed i
forhold til vores erhvervsmæssige styrker:
•
•
•
•
•

Medico/sundhed - bioteknologi
Infrastruktur ogtransport/logistik
IT, telekommunikation/logistik og elektronik
Miljø
Turisme

Bycirklen er enig heri og påpeger samtidig, at en tæt dialog mellem vækstdynamoerne i
regionen, Erhvervsknudepunkteme, Amt og Kommuner er afgørende for at styrke regionens
erhvervsmæssige specialer både internationalt og nationalt.
Erhvervsservice både til virksomheder og iværksættere
Erhvervsservice er af stor betydning for den fremtidige erhvervsudvikling. Frederikssundfingerens Erhvervsknudepunkt er ved at igangsætte et projekt, der skal føre frem til den bedst
mulige erhvervsservice på virksomhedernes præmisser. Yi forventer, at Frederiksborg Amt
som deltager i erhvervsknudepunktet vil medvirke til at føre ideerne ud i livet, når den tid
kommer.
Alle virksomheder har eller kan få brug for erhvervsservice. Derfor skal erhvervsservice ikke
målrettes specifikt til vækstorienterede virksomheder, men til alle typer af virksomheder. Her
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kan Amtet have en aktiv rolle ved bl.a. at hjælpe til at synliggøre og samordne de mange
tilbud.
Samtidig er det vigtigt, at erhvervsservice også er lokal service. Derfor skal erhvervsservice
ikke samles i ét erhvervshus. Det kan overvejes fortsat at knytte erhvervsservicehuse til de
enkelte dele af amtet. Den nævnte erhvervsserviceprojekt vil bl.a. afdække behov og
muligheder for sådanne tiltag.
Også iværksættere har brug for service og tilbud, når de overvejer at starte virksomhed. I
Bycirklen og Frederikssundfingerens Erhvervsknudepunkt har vi sat os det mål, at det her skal
være det letteste sted at starte ny virksomhed. Det samlede udbud af erhvervsservice bør også
omfatte tilbud til iværksættere.
Med disse bemærkninger og ideer og forslag ser Bycirklen frem til et fortsat frugtbart
samarbejde med Frederiksborg Amt omkring en stadig forbedring af rammebetingelserne for
den fremtidige erhvervsudvikling.
Forslag til beslutning
Det foreslås at Byrådet tiltræder Bycirklens svarskrift.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Anbefales.
Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig bemærkningerne i punkt 5 om Frederikssundsmotorvejens forlængelse.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt. Socialdemokratiet og SF kan ikke tilslutte sig bemærkningerne i punkt 5 om
Frederikssunds-motorvej ens forlængelse.

35. R evisionsberetning nr. 125
00.01K01 F4150
jubr

Indledning
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning vedr. Revisionsbesøg den 2. december
1998, samt for perioden 21. december 1998 til 15. januar 1999.

Dagsordenen er klargjort den 19. marts 1999
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Sagsfremstilling
Revisionsberetningen fremsendes.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Anbefales.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Godkendt

36. K om m unalt tilsagn til alm ennyttige boliger på Savvæ rksgrunden
03.03.01 052 B-arkiv
chje

Danske Funktionærers Boligselskab DFB fremsender ansøgning om godkendelse af skema A
for den selvstændige afdeling Klostergården, der tænkes opført på Savværksgrunden,
delområde 1. Projektet indebærer at der opføres 53 boliger fordelt på 38 familieboliger, 12
ældreboliger og 3 ungdomsboliger, se i øvrigt elektronisk bilag "Almennyttige boliger på
Savværksgrunden”. Projektet er i overensstemmelse med den netop vedtagne lokalplan 48 for
Sawærksgrunden.
Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er kr. 44.739.000, hvilket indebærer at
kommunen skal yde en grundkapital på kr. 6.263.478 og en garantistillelse på kr. 10.748.128.
Kommunens budgetterede indskud i almennyttige boliger udgør p.t.:
Indskud vedr. Savværksgrunden

1999
2000

Indskud 10 ældreboliger på Kingovej
I alt

2000

2.000. 000 kr.
2.000. 000 kr.
500.000 kr.
4.500.000 kr.

Såfremt der skal gives tilsagn til projektet, betyder dette at kommunen skal beslutte at
overføre midlerne fra ældreboliger på Kingovej til Savværksgrunden, samt skal bevilge
yderligere kr. 1.763.478. Det er ikke muligt inden for den gældende lovgivnings rammer at
lånefmanciere beløbet. Alternativt kan man give et tilsagn om støtte svarende til en
grundkapital på kr. 4.500.000. Dette medfører at den samlede anskaffelsessum for byggeriet
kan være kr. 32.143.000, hvilket ved et hurtigt overslag betyder at der kan bygges ca. 37
boliger, alt efter størrelsen og sammensætningen af boligtyperne, samt et evt. ændret forhold
mellem omkostningerne ved grundkøb og antal boliger. Ved en forholdsmæssig fordeling som
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i det fremsendte skema A svarer dette til 27 familieboliger, 8 ældreboliger og 2
ungdomsboliger. Denne løsning er i sig selv ikke en hindring for at der senere kan bygges en
anden etape i delområde 1.
Kommunen skal endvidere tage stilling til byggeriets totaløkonomi, herunder huslejens
størrelse. By- og boligministeriet udgiver i den forbindelse nøgletal der kan bruges som
sammenligningsgrundlag. Nøgletallene er beregnet i 1997 og tjener kun som et delvist
sammenligningsgrundlag. Derudover kan man sammenligne med huslejeniveauet for lignende
byggerier i kommunen. Ud fra nøgletallene er byggeriet generelt dyrere end andet byggeri i
området. Dette skyldes navnlig at de samlede grundudgifter er højere. Forskellene kan
muligvis skyldes at tallene baseres på tidligere støttesager og at der siden er kommet
anderledes opgørelsesmetoder for byggeriets pris. Sammenlignes med Nybrovænge,
Morelhaven og Kongensgade svarer huslejeniveauet for familieboliger og ældreboliger til
hinanden, hvorimod huslejen for de tre ungdomsboliger er kr. 750 højere pr. måned.
Kommunen skal også tage stilling til den angivne sammensætning af boligtyper. Tidligere har
man tilkendegivet over for DFB at der ønskes opført de tre boligtyper, om end der ikke er sat
tal på fordeling og størrelser. Det skal nævnes at ungdomsboliger som oftest er dyre at opføre,
idet prisen for bad og toilet stort set er den samme for alle boligtyper. Der er ikke i
kommunen problemer med at udleje familie- og ældreboliger, hvorimod der har været nogle
problemer med ungdomsboligerne i Morelhaven, hvorfor disse er ombygget til små
toværelses lejligheder. Kommunens overvejelser vedrørende boligtype m.m. kan have
betydning for den samlede anskaffelsessum.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller at Slangerup Kommune meddeler tilsagn til opførelsen af et antal
almennyttige boliger af kvalitet og pris svarende til det fremsendte skema A, men med en
samlet anskaffelsessum på 32,143 mio. kr. Forvaltningen indstiller endvidere at
sammensætningen af boligtyper bliver forholdsmæssigt som i det fremsendte skema A, men
at ungdomsboligerne udgår og erstattes af nogle mindre to-rumsboliger. Tilsagnet medfører at
Slangerup Kommune skal yde en grundkapital på 4,500 mio. kr. og en garantistillelse på
6,107 mio. kr. Grundkapitalen indbetales med 2,000 mio. kr. i 1999 og 2,500 mio. kr. i 2000.
Det er en forudsætning at 0,500 mio. kr. afsat til ældreboliger på Kingovej overføres til
Savværksgrunden.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Det anbefales at projektet godkendes som ansøgt. Finansiering af grundkapital:
1999: 2 mio. kr.
2000: 2,5 mio. kr.
2001: 1,763 mio. kr.
Forslag om ældreboliger på Kingovej ophæves.
Der anbefales en garantistillelse på 10,7 mio. kr.
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Godkendt med bemærkning at ophævelse
finansieringsopgaven.

f.s.a.

Kingovej

alene

vedrører

37. K voter til opførelse a f støttede private andelsboliger
03.00.01052 F7308
chje

Slangerup Byråd vedtog på sit møde at udmelde følgende ønsker om tildeling af kvoter til
opførelse af støttede private andelsboliger:
1999

40 andelsboliger

2000
2001
2002

20
20
20

-

-

-

By- og Boligministeriet har med sin udmelding af 26. februar 1999 tildelt Slangerup
Kommune 0 kvoter for hvert af ovennævnte år.
Der er dog en mulighed for at fa tildelt kvoter som følge af særlige hensyn. Indberetningen
skal være ministeriet i hænde senest den 12. april 1999 og foregår ved hjælp af et særligt
skema hvori der oplyses om nogle forskellige kriterier til grund for vurdering af ansøgningen.
Interessentforeningen Rappendam Have, Jørlunde, søgte første gang i september 1996 tilsagn
til opførelse af 14 andelsboliger og et fælleshus. Projektet tænkes opført som et
ældrebofællesskab og vurderes at opfylde en række af de i førnævnte skema angivne kriterier.
AB Børsten, ligeledes en selvgroet forening, søger tilsagn til opførelse af 20 boliger på
savværksgrunden. Der er også her tale om et ældrebofællesskab og byggeriet vurderes
ligeledes at opfylde en række af kriterierne. AB Børsten er af yngre dato end Rappendam
Have.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller at Slangerup Kommune ansøger om tildeling af kvoter til de to
nævnte projekter, i alt 34 boliger.

Økonomiudvalget den 18. marts 1999
Anbefales.
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Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Niels Frølich Nilsson deltog ikke grundet inhabilitet, da han er medejer af et af de nævnte
områder.
Godkendt som anbefalet.

38. T ilsynsrådsafgørelse om procedure for bevillinger ud over budgetår
m .m .
00.01002 F4158
kure
Indledning
Den 28. januar 1998 havde Ejvind Mortensen begæret følgende på Byrådets dagsorden
"Af referatet fra Borger og Virksomhedsildvalgsmødet den 11. november 1997fremgår det, at
udvalget har forpligtet kommunen til i årene fremover at yde Slangerup-Lynge Rideklub et
årligt lokaletilskud på op til kr. 180.000.

Jeg skal på den baggrund bede om på førstkommende byrådsmøde at få en redegørelse for
følgende:
1. Hvorledes kan udvalget uden om Byrådet forpligte kommunen økonomisk ud over
ramme, som er fastlagt i budgettetfor det aktuelle budgetår?

den

2. Hvis det er brud på procedurereglerne, hvad er da gået galt, og hvorledes sikrer vi os mod
lignende fejl i fremtiden?
3. Hvis det er i overensstemmelse med procedurereglerne, vil borgmesteren da tage initiativ
til at sikre, at beslutninger der forpligter kommunen ud over budgetrammerne for det aktuelle
år altid skal i Byrådet?”
Byrådet vedtog at tage B&V-udvalgets afgørelse til efterretning. Ejvind Mortensen kunne
ikke tilslutte sig Byrådets afgørelse og tilkendegav at han ville forelægge sagen for
Tilsynsrådet.
Sagsfremstilling
Den 27. februar 1998 fremsendte Tilsynsrådet - efter klage fra Ejvind Mortensen - sagen til
Byrådet med anmodning om en udtalelse. Samtidig gav Tilsynsrådet udtryk for den opfattelse
at en afgørelse om at yde støtte til drift af et nyopført ridehus, således at kommunen er
afskåret fra med kort varsel at beslutte at standse støtten kræver Tilsynsrådets samtykke i h.t.
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I.l-CIj

lånebekendtgørelsens § 9. Tilsynsrådet lægger vægt på at kommunen ikke har pligt til at yde
tilskud efter Folkeoplysningsloven.
Under samme forudsætning om, at der er givet tilsagn, der rækker mere end få år frem i tiden
udtrykte Tilsynsrådet den opfattelse at Den kommunale Styrelseslovs § 40 stk. 2 skulle
lægges til grund under henvisning til at alle bevillingssager skulle besluttes af Byrådet.
Som Byrådets udtalelse til Tilsynsrådet fremsendtes nedenstående skrivelse den 21. april
1998:
"

VedrByrådsmedlem Ejvind Mortensens klage a f 6. februar 1998.

I skrivelse a f 27. februar 1998 har Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt anmodet Slangerup
Byråd om en udtalelse i anledning a f en henvendelse til Tilsynsrådetfra byrådsmedlem Ejvind
Mortensen. Henvendelsen vedrører beslutningen om at yde lokaletilskud i henhold til
folkeoplysningsloven til Slangerup-Lynge Rideklub.
Som bekendt indeholder folkeoplysningsloven regler om tilskud til foreninger, der anvender
egne eller lejede lokaler. Tilskuddet beregn es fra år til år, afhængigt afbl.a. driftsudgifternes
størrelse og antallet a f timer, hvor foreningen benytter lokalet.
I henhold til lovens §24, stk. 3 kan byrådet undlade at yde tilskud i nærmere bestem te tilfælde,
feks. i forbindelse med nye haller, nye lejemål vedrørende haller eller væsentlige udvidelser
a f aktivitetsgrundlaget i haller. Tilsvarende kan byrådet i henhold til lovens §27 nedsætte et
lokaletilskud i nærmere bestemte tilfælde, feks. i forhold til antallet a f deltagere der benytter
lokalet.
Slangerup Byråd mener ikke, at det faktum, at en kommune ikke benytter en eller flere a f disse
midigheder kan sidestilles med en egentlig bevilling eller et tilsagn om regelmæssige ydelser.
Efter byrådets opfattelse giver kommunen ikke i sådanne tilfælde tilsagn om noget bestemt
beløb, men blot tilsagn om at man vil yde tilskud efter folkeoplysningslovens almindelige
regler, tilskud der som nævnt afhænger afbl.a. antal timer, antal medlemmer osv.
Der ydes ikke efter folkeoplysningsloven tilskud til lokalerne som sådan, men til de foreninger
der anvender lokalerne. I praksis vil der derfor være tale om varierende ansøgninger fra år til
år fra de forskellige foreninger, der benytter et givent lokale.
Specielt vedrørende muligheden for ikke at yde tilskud til brugen a f nye haller og nye lejemål
vedrørende haller nævner Undervisningsministeriet i sin vejledning om lov om støtte til
folkeoplysning (december 1997), at den enkelte kommunalbestyrelse kan beslutte generelt
ikke at udnytte muligheden for at undlade at yde de pågældende tilskud. Hvis en
kommunalbestyrelse benytter denne mulighed, yder kommunens folkeoplysningsudvalg
lokaletilskud efter lovens almindelige regler, uden at kommunalbestyrelsen involveres i den
enkelte sag. Undervisningsministeriets formulering må klart forudsætte, at sager, hvor
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benyttelse a f lovens §24 kunne komme på tale, ikke alle skal behandles i byrådet, og at der
ikke i alle sådanne tilfælde skal indhentes godkendelse fra Tilsynsrådet.
En implicit eller eksplicit beslutning om ikke at benytte folkeoplysningslovens §§24 og 27 vil i
øvrigt i selv mellemstore kommuner ske i op til hundreder a f tilfælde om året, hvilket efter
byrådets opfattelse ligeledes taler imod, at tilsynsrådets godkendelse skal indhentes i sådanne
situationer.

A f Tilsynsrådet skrivelse fremgår endvidere i sidste afsnit: ”Under samme forudsætning om,
at der er givet et tilsagn, der rækker mere end nogle få år frem i tiden, er det Tilsynsrådets
opfattelse at Den kommunale Styrelseslovs § 40 stk. 2. finder anvendelse. ”
Måtte Styrelseslovens § 4 0 skulle læses så snævert som Tilsynsrådet her gør, må enhver
økonomisk disposition som i en eller anden form rækker ind i et budgetår, og som ikke er
vedtaget a f kommunalbestyrelsen, skulle forelægges denne, uagtet om det handler om år,
måneder, uger eller dage.
Imidlertid er den kommunale hverdag således, at der bliver truffet mange beslutninger, som
økonomisk rækker ind i et ikke endeligt vedtaget budgetår, uden at disse forelægges
Kommunalbestyrelsen forinden. Dette sker såvel i udvalg som i embedsværket.
Det er derfor Slangemp Byråds opfattelse, at måtte der være et legalitetsproblem i
forbindelse med Borger-og Virksomhedsudvalgets beslutning i den konkrete sag, er der også
et generelt problem omkting den måde Slangerup kommune — og for den sags sltyld alle
landets kommuner - disponerer på. Alle instanser handler i tillid til, at der i et eller andet
omfang er et økonomisk råderum efter den 31. december i et år.
Slangerup Byråd vil med spænding se frem til Tilsynsrådets afgørelse. A f speciel interesse er
Tilsynsrådets fortolkning a f Styrelseslovens § 40 stk. 2 samt samme lovs § 21, idet der her er
tale om et generelt forhold som - afhængig a f Rådets afgørelse —vil kunne give kommuner et
reelt problem med at lovliggøre sine dispositioner."
Ved skrivelse af 2. februar 1999 meddeler Tilsynsrådet, at rådet - på baggrund af
Byrådets udtalelser - nu er af den opfattelse, at der ikke er et klart grundlag for at stille
krav om Tilsynsrådets samtykke i forbindelse med beslutninger om tilskud til nye
haller.
Om Byrådets muligheder for at tillægge et stående udvalg beslutningskompetence meddeler
Tilsynsrådet:
"Af lovens og vejledningens angivelse a f at det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter
regler for ydelse a f tilskud og som ved udformningen heraf bør tage stilling til, om man vil
yde tilskud til nye haller m.v., kan ikke klart udledes, at det vil være idovligt, at
beslutningskompetencen overlades til et stående udvalg.
Udgangspunktet er, at den omstændighed at speciallovgivning angiver Kommunalbestyrelsen
som det kompetente beslutningsorgan ikke udelukker, at Kommunalbestyrelsen ved
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styrelsesvedtægt eller på anden måde henlægger den umiddelbare varetagelse a f sådanne
opgaver til et stående udvalg.
I visse tilfælde følger det a f bestemmelser i den kommunale styrelseslov, at beslutninger skal
træffes a f Kommunalbestyrelsen og ikke lovligt kan delegeres til stående udvalg eller andre.
I Styrelseslovens § 40, stk. 2 anføres blandt andet, at Bevillingsmyndigheden er hos
Kommunalbestyrelsen samt at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som
ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen a f årsbudgettet, ikke må iværksættes, før
Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.
Bestemmelsen skal forstås som et forbud mod delegation a f bevillingskompetence, (jf Emil le
Maire og Niels Preislers lovkommentar, 1996, s. 198 note 3).
Det anføres, at alle sager om meddelelse a f bevillinger - indtægtsbevillinger såvel som
udgiftsbevillinger — skal behandles a f Kommunalbestyrelsen, dog modificeret ved stk. 2, 4
plet., om bemyndigelse til Økonomiudvalget til i visse tilfælde at meddele tillægsbevillinger.
Bestemmelsen i folkeoplysningslovens § 24, stk. 3 indebærer en mulighed for, at kommunen
kan undlade at yde et i øvrigt lovbundet tilskud til nye haller. En undladelse a f at benytte
denne adgang indebærer, at kommunen løbende - d.v.s. også ud over det igangværende
budgetår har pligt til at yde tilskud efter folkeoplysningslovens regler. Selv om størrelsen a f
det løbende tilskud kan regideres efter § 27 og regler fastsat efter § 24, har kommunen ikke
hjemmel til efterfølgende at beslutte, at tilskuddet skal ophøre eller nedsættes med den
begrundelse at kommunen prioriterer således, at der ikke er råd til fortsat at yde dette tilskud.
Det er derfor Tilsynsrådets opfattelse, at en beslutning om ikke at benytte adgangen til at
begrænse tilskudsforpligtelsen til nye haller jf. folkeoplysn ingslovens § 24, stk. 3. skal træffes
a f Byrådet. Som det fremgår a f Ministeriets vejledning kan Byrådet i sine regler træffe
afgørelse generelt for nye haller m.v., eller man kan kræve konkret forelæggelse a f hver
enkelt ansøgning. Øvrige beslutninger i kommunen efter lovens § 24 og § 27 kan Byrådet
derimod beslutte at henlægge til feks. et stående udvalg. "
Vurdering
Tilsynsrådets afgørelse er uklar.
Generelt handler de stående udvalg på Byrådets vegne efter reglerne i Den kommunale
Styrelseslov. Administrationen af folkeoplysningsloven er fulgt op af "Vedtægt for Folke
oplysningsudvalget" hvor det bl.a. fremgår:
§ 3
Stk. 1.

Byrådet fastsætter årligt en beløbsramme for tilskud til det samlede område.
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tzkiid,

Stk. 2.

Til nye initiativer til udviklingsarbejde, til samlingssteder med folkeoplysning
som hovedformål og til virksomhed af tværgående karakter afsættes mindst 5
pct. af den samlede ramme til folkeoplysning, bortset fra den del, der påregnes
anvendt til tilskud til private lokaler og lejrpladser.

Stk. 3.

Byrådet (B&V) fordeler den resterende beløbsramme på 2 hovedområder:
1. Oplysningsforbund og andre kredse, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter
undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.
2. Foreninger samt fritids- ungdomsklubber og handicaporganisationer.

Stk. 4.

Byrådet (B&V) kan beslutte, at dele af beløbsrammerne skal anvendes til
nærmere angivne formål.

Stk. 5.

I det omfang det i stk. 2 nævnte beløb ikke anvendes til de anførte formål,
overføres beløbet efter byrådets (B&V) bestemmelse til fordeling inden for de i
stk. 3 angivne hovedområder.

§ 4
Stk. 1.

Byrådet (B&V) fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for
folkeoplysningslovens område og om anvisning af offentlige lokaler og
udendørsanlæg.

Vel har Byrådet ikke udtrykkeligt truffet beslutning, om kommunen helt skal undlade at give
tilskud eller om man generelt skal give et sådant tilskud i h.t. Folkeoplysningslovens § 24 stk.
3. Byrådet har i vedtægten overladt denne afgørelseskompetence til Borger- og
Virksomhedsudvalget jf. ovenstående vedtægtsbestemmelser.
At der i en lov står, at et Byråd skal træffe beslutning om et givet forhold, er normalt ikke
ensbetydende med, at en sådan beslutning ikke kan træffes af et udvalg/embedsmand, som
Byrådet har udpeget dertil. Det er således uforståeligt, at Tilsynsrådet har den opfattelse, at
ovennævnt bestemmelse i Folkeoplysningsloven skal tolkes som et delegationsforbud.
I den konkrete sag havde B&V- udvalget bevillingsmæssig dækning for sin disposition i
1998. Det forhold at meddelelsen om tilskud rækker ind i efterfølgende budgetår - som
byrådet ikke bevillingsmæssigt har forholdt sig til - adskiller sig ikke i princippet fra en lang
række andre dispositioner, som udvalg og embedsværk iværksætter f.eks.
leasingarrangementer, personaleansættelser, lejemål o.l. hvor der er bevillingsdækning i det år
hvor aftalerne indgås, og en forventning om at der meddeles bevilling til de lovforhold og
kontrakter, som binder kommunen ved kommende års budgetter.
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Forslag til beslutning
Det foreslås at sagen påklages til Indenrigsministeriet m.h.p.
1. at få Tilsynsrådets afgørelse af 2. februar 1999 tilsidesat som værende urigtig og
2. at få Indenrigsministeriets vurdering af, hvorvidt dispositioner foretaget af
udvalg/embedsværk, som rækker ind i endnu ikke vedtagne budgetter, er ulovlige i
forhold til styrelseslovens § 40 stk. 2.

Slangerup Byråd den 24. marts 1999
Sagen påklages som foreslået.

E ventuelt

Mødet slut kl.: 20:25
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Beslutninger
Efter byrådsmødet afholdes temadrøftelse om udlicitering og år 2000-problematikken.
Materiale vedr. udlicitering er fremsendt den 18. marts 1999

Sager som a f hensyn til tavshedspligten foreslås behandlet for lukkede døre
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39. F orvaltningschefstilling i B orgerserviceforvaltningen
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Forslag til beslutning:
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