SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 13.1.1986

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til mede
tirsdag den 18. februar 1986, kl. 8.00 på
kommnaldirekterens kontor med følgende
dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, cirkulærer bekendtgørel
ser m. v.
b) Bruttoregnskabsrapport pr. 31.1.1986.
c) Anlægsrapport pr. 31.1.1986.
d) Byrådet vedtog i mødet den 27.2.1985
pkt. 8 at stille kommunal regaranti og
yde et lån på 411.482 kr. til renover
ingen af Øparken.
Beløbet er først opkrævet nu og betalt
den 29.1.1986.
e) Kommunernes Landsforening og Den kommu
nale Højskole udarbejder i fællesskab en
pjeceserie under overskriften "Omstil
ling og serviceudvikling".
Kommunernes Landsforening har ved skrielse af 30.1.1986 oplyst at serien især
henvender sig til folkevalgte. En folder
der beskriver pjeceseriens indhold er
fremsendt.
f> KOMMUNEPLANLÆGNING.
Byrådet har i novembermødet vedtaget at
udsende en debatavis om kommuneplanlæg
ningen og revisionen af kommuneplanen.
Debatavisen er trykt i 4000 eksemplarer
og husstandsomdelt i begyndelsen af
februar.
Bygnings- og planlægningsudvalget har i
den anledning vedtaget at afholde to
borgermøder den 4. og 6. marts 1986 kl.
19.30 på Slangerup Gjæstgivergaard.
Notat af 28.1.1986 vedr. oplæg til pro
cedure for mødernes forløb foreligger i
sagen.
01.02.03P15 F4004
g)

Økonomiudvalget sendte efter mødet den
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14.1.1986 sagen om undersøgelse af so
ciale problemer til behandling i soci
aludvalget.
Socialudvalget mener ikke på nuværende
tidspunkt, at det er økonomisk muligt
med undersøgelsen men mener samtidig at
en sociologisk undersøgelse er spænden
de.
16.00.05P20/00.01P01
h) Tabel over gennemsnitlig antal ledige
fordelt efter aldersgruppe, køn, amts
kommune, kommune og arbejdsformid
lingskontorområde for december måned
1985.
i) Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg amt
har ved skrivelse af 30.1.1986 fremsendt
opgørelse over ledige med bopæl i kom
munen opgjort på alder, køn og udvalgte
arbejdsløshedskasser, som var tilmeldt
arbejdsformidlingen den 15. januar
1986.
j> Samarbejdsudvalget for det centraladmi
nistrative personale har fremsendt refe
rater fra møder afholdt den 8.1.1986
samt 5.2.1986.
k) Budgetmetodegruppen har fremsendt
referater af møder afholdt den 13.1.
1986 og 6.2.1986.
1) Pantefogeden har den 9.1.1986 meddelt at
en daginstitutionsrestance for 1985 på
8.436 kr. efter gældssanering er nedsat
med 15%. Daginstitutionsrestance er nu
nedbragt til 1.265,40 kr.
m ) Den kommunale Højskole har fremsendt
diverse kursustilbud:
"Økonomiudvalg Kommunalbestyrelses
medlemmer".
Kursets formål: at belyse økonomi
udvalgets opgaver.
Kurset er specielt tilrettelagt for
nye medlemmer af økonomiudvalget.
"Mødeledelse - Folkevalgte".
Kursets formål:
at udvide deltagernes kendskab til
mødeledelse.
"Informationsteknologien og kommune
styret".
Kursets formål: at belyse og lægge op
til en drøftelse af teknologisk
betingede problemstillinger, der vil
præge kommuner og amtskommuner i de
kommende år.
n) Dagplejeformidlingen har den 29.1.1986
meddelt, at der natten mellem den 10.
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og 11.1.1936 har været begået indbrud
og hærværk i dagplejeformidlingens
lokaler.
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Politiet er underrettet.
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REVISIONSBERETNING NR. 32.
Kommunernes Revisionsberetning har frem
sendt afsluttende beretning for regn
skabsåret 1964.
Bemærkninger til beretningens punkt 3. 1 fritidsundervisning 1981/82 og punkt 3. 2 fritidsundervisning 1983/84 vil fremkomme
efter forvaltningens mede med revisionen
den 19.2.1986.
Bemærkninger til punkt 3.3 vedr. renter af
langfristet gæld samt punkt 3.4 vedr. kas
sekreditter og byggelån vedlægges dagsorde
nen.
00.01K07

3.
REVISIONSBERETNING NR. 33.
Kommunernes Revisionsafdeling har den
/. 17.1.1986 fremsendt beretning om re
visionsbesøg i perioden fra 14.11 til
9. 12. 1985.
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.
00.01K07

4.
BUDGETOPLÆG 1987.

___-- w____—v 7-

./. Notat vedlægges.

/

a) En ansat i Slangerup kommunale Musik
skole er på grund af opsigelse i utide
blevet bedt om at indbetale for meget
udbetalt lan.
Beløbet der udgør 223,10 kr. indstilles
afskrevet.
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AFSKRIVNING AF RESTANCE.
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Dagogira. februar 1986
b) Endvidere indstilles det, at kommunaldirektoren fremover bemyndiges til at
afskrive/sende til incasso tilgodehaender under 1.000 kr.
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6.
RENGØRINGSTID PÅ EJEGODSKOLEN.
Økonomiudvalget behandlede på mødet den
14.1.1986 (tillægsdagsorden) under pkt. 7
ansøgning om vikardskning i forbindelse med
sygdom blandt rengøringspersonalet.
Det blev besluttet at udsætte sagen til
kommunaldirektøren havde drøftet spørgs
målet med tillidsrepræsentanten.
Kommunaldirektøren kan oplyse følgende:
Indenfor kommunen findes to forskellige
aftaler om rengøring. Kommuneinformation
nr. 12 gælder skoleområdet. Kommuneinforma
tion nr. 19 gælder for administrations
bygninger og andre institutioner.
I Kommuneinformation 12 er aftalen ved
sygdom, at det øvrige rengøringspersonale
indenfor den almindelige arbejdstid skal
lave lettere rengøring på den fraværendes
område de første 3 dage. En sådan bestem
melse findes ikke i Kommuneinformation nr.
19, d.v.s. at der kan tilkaldes vikar alle
rede fra første sygedag.
Baggrunden for forskellen i de to aftaler
skal nok søges i, at der på skoler normalt
er ansat mange rengøringsassistenter, så
ledes at det er muligt ved fælles hjælp at
dække en syg kollegas område ind i en kor
tere periode. På andre institutioner er der
som regel kun ansat 1 til 2 rengørings
assistenter, hvorfor det det normalt ikke
er muligt at "dække" en syg kollegas om
råde.
Problemet på de små skoler f.eks. Ejegod
skolen med kun 3 assistenter er, at det er
uforholdsmæssigt belastende for de reste
rende medarbejdere at "dække" en syg
kollegas arbejdsområde.
De to aftaler medfører, at to stort set ens
situationer behandles forskellig p.g.a. af
talernes forskellighed. F.eks. er der på
Rådhuset som på Ejegodskolen ansat tre ren
gøringsassistenter. Assistenterne på råd
huset er ansat under aftale nr. 19, medens
assistenterne på Ejegodskolen er ansat ef
ter aftale nr. 12.
På Rådhuset vikardækkes fra 1. sygedag i
h.t. aftale. På Ejegodskolen
skal de tre
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første dage klares uden vikar, også jfr.
aftale. Det kan være svært at forklare
denne forskel.
a. En måde at klare problemet på kunne
være at der indkaldes vikar såfremt
1/3 af medarbejdertimerne er syge
meldt. En sådan ordning ville hjælpe
de små skoler, og de store skoler
ville i ultrære situationer også
blive hjulpet.
b. En anden vej kunne være at lade
regelen i Kommuneinformation nr. 19 hvad angår vikardækning i forbindelse
med sygdom - gælde også ved sygdom
blandt rengøringspersonalet ved sko
lerne.
Da en opgørelse over sygeligheden blandt
skolernes rengøringspersonale i 1985 viser
at sygefraværet er meget lavt, (vikardæk
ning fra 1. dag ville i 1985 have kostet
under 7.000 kr.) indstiller kommunaldirek
tøren i enighed med tillidsrepræsentanten,
at der på skolerne kan vikardækkes fra 1.
dagen.
81.28:17.00G01

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AQFs DAGHØJSKOLE
FOR ARBEJDSLEDIGE.
Daghøjskolen søger støtte til gennemførelse
af 14 ugers kursus med 35 timers undervis
ning pr. uge.
Der søges om, at Slangerup, Stenløse og
Ølstykke kommuner dækker med hver 1/3 svarende til 21.200 kr. pr. kommune.
Beskæftigelseskonsulenten, den 27.1.1986:
Det indstilles, at det ansøgte bevilges
over konto for beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger.
Kommunaldirektøren, den 28.1.1986:
Det indstilles, at der ydes tilskud med 1/3
fra Slangerup kommune - som ansøgt 21.200
kr., og ikke således som vedtaget af økono
miudvalget den 19.1.1985, idet det har vist
sig at være en fordel for Slangerup kommune
at fortsætte med den hidtidige fordeling
med 1/3 til hver af de deltagende kommuner.
17.11.03049
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En arbejdslos har sagt om supplerende støt
te til ophold på hejskole.
Det kan oplyses, at
socialforvaltningen,
arbejdsformidlingen
stadig til rådighed

pågældende er ukendt i
han har været tilmeldt
siden 19.8.85 og står
for arbejdsmarkedet.

Det ansegte stattebeleb udgår 2.175 kr.
Pågældende har efter egne oplysninger tjent
15.000 kr. pr. måned i perioden 26.1-16.8.
1985 og vil under hejskoleopholdet oppebære
normal understattelse.
Beskæftigelseskonsulenten indstiller med
baggrund i ovenstående, at det ansegte ikke
imødekommes.
17.09 t

9.
FLEKSIBEL FRIHED FOR ELEVER/LÆRERE.
/. Idet henvises til vedlagte notat om etab
lering af en ordning for elever/lærere så
ledes, at det efter eget valg er muligt at
afholde 5 fridage mod, at skolerne holdes
åbent i normalt 205 dage, indstiller kom
munaldirektøren, at økonomiudvalget - som
forsøgsordning i foreløbig 1 år - anbefaler
en sådan ordning forsåvidt angår det perso
nalemæssige aspekt og, at udvalget over
sender forslaget til skolekommissionen med
henblik på stillingtagen til eventuelle pæ
dagogiske forhold og for indarbejdelse af
forslaget i undervisningsplanen.
81.10G01

10

.

RESTANCE - BEBOERINDSKUDSLAM.
Slangerup kommune bevilgede i 1983 et lån
på 12.900 kr. til betaling af beboerindskud
for lejemålet
Efter lejerens fraflytning til Nakskov kom
mune har man forgæves forsøgt at få til
bagebetalt kommunens tilgodehavende.
Det indstilles, at tilgodehavendet søges
inddrevet af kommunens advokat.
16.23.01F01 B 00006
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Slangerup kommune bevilgede i 1985 et lån
på 13.000 kr. til betaling af beboerindskud
for lejemålet
Kommunens tilgodehavende ved lejerens død
den 28.10.1985 -4.352,19 kr.- er blevet
anmeldt i dødsboet.

Jj-.__ -

Skifteretten i Hillerød har tilbagemeldt,
at boet er udlagt til dækning af begravel
sesomkostningerne.
Det indstilles, at beløbet afskrives som
uerholdeligt.
16.23.01G01 B00002

12.

UDBYGNING AF GARAGEANLÆG - BRANDSTATION.
Slangerup brandstation er overgået til stor
slukningshjælp pr. 1. januar 1986.

. /----- 2

Beredskabskommissionen har i mede den
22.11.1985 indstillet, at bygningen på
Kingovej 14 overgår til brandstation og
CF-center. Endvidere anmodedede bered
skabskommissionen om byrådets tilladel
se til at gå videre med et projekt for
garageanlæg placeret mellem gymnastiksal og
Kingovej 14.

-4^L.
b
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Økonomiudvalget har i mødet den 14.1.1986
pkt. 9 udbedt sig et økonomisk overslag
over projektet, samt notat vedr. lovlighe
den omkring projekt og beliggenhed.
<2

Notater af 11.2.1986 er udfærdiget og
vedlægges dagsordenen.
82.20.02P20
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M
13.

SALG AF EJENDOMMEN KQNGENSGADE 24.
I forbindelse med budgetlægningen har by
rådet vedtaget at afhænde ejendommen Kong
ensgade 24.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den
2 0 .1 .1 9 8 6 i

Fremsendes økonomiudvalget med indstilling
at salg af ejendommen udskydes til efter
vedtagelse af kommuneplan og lokalplan (der
formentlig kan finde sted sidst på året 86)
og til det er afklaret om bebyggelsen kan
frigøres for lejemål.
82.02G01

F 3994
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14.

SALG AF JORD TIL BOLIGBEBYGGELSE.
Del af matr. nr. S a Uvelse, 2. etape (40
boliger).

7

K

Det drejer sig om et delvist byggemodnet
areal beliggende i udkanten af Uvelse by.

.■C Si.

Arealet kan bebygges og udstykkes i over
ensstemmelse med lokalplan nr. 14.2 med
maximum 40 boliger.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den
20.1.1986:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling
/. at udkast til salgsvilkår tiltrædes.
13.06.02GQ1

2 t.oCiA.
'-o
6&.Q.&C ■a

Fremsendes akonomiudvalget med indstilling
/. at vedlagte oplæg til boligprognose benyt
tes som grundlag for ny befolkningsprogno
se.
81.19P10 F4030

16.
STØTTE TIL REGIONPLANLÆGNINGENS VIRKELIG
GØRELSE.
Hovedstadsrådet anmoder kommunen om at
indsende ansøgning om støtte til region
planlægningens virkeliggørelse inden 1.
marts 1986.
I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr.
579 af 14.12.1981 er det i § 1 stk. 3 præ
ciseret at støtte fortrinsvis ydes til
formål, der efter Hovedstadsrådets sken er
til nytte for befolkningen i et væsentligt
større område end den kommune eller amts
kommune, der vil afholde udgiften.
Der er ikke i kommuneplanen eller budgettet
1986 medtaget emner som umiddelbart kan
henføres til formål efter bekendtgørelsens
S 1 stk. 3.
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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BQLIGPRQGNQSE.

Bygnings- og planlægningsudvalget, den
20.1.1988:
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F 3910

Der er udarbejdet oplæg til boligprognose
for 1985-1997.
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Dag og å r:

18.februar 1986

I regionplantillæg 1985 er en del af Jørlunde Overdrev udlagt aom regionalt fri
luftsområde og det vil i forbindelse med
etablering af fritidsanlæg i dette område
være relevant at søge tilskud efter omtalte
bekendtgørelse.
Det indstilles, at Hovedstadsrådets henven
delse tages til efterretning, og at det i
kommuneplanlægningen afklares i hvilken
grad der skal etableres anlæg, som der kan
opnås tilskud til efter bekendtgørelse nr.
579.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den
20. 1. 1986:
Fremsendes økonomiudvalget, idet man fra
udvalgets side endvidere skal pege på
motocrossbaneanlægget.
01.01.02P17

F 4004

17.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
02 Vejvæsen
28 Kommunale veje
03 Anlæg
Offentlig qand- oa cykelsti.
Ansøgning om bevilling
Tidl.meddelt bevillina

317.000 kr.
0 kr.

I alt bevillina

317.000 kr.

Projektet er opført i investerings
oversigten således:
1986
317

1987

1988

1989

Projektet omfatter befæstelse af sti langs
Græse å mellem Mosevej og stien til Linde
gårdskolen, færdiggørelse af sti langs
Roskildevej samt ekspropriation af areal
til sti langs Græse å mellem GI. Køben
havnsvej og Uggeløse skov.
Udvalget for teknik oo miljø, den 8.1.1986:
Fremsendes byrådet med indstilling, at be
villingen kr. 317.000 frigives.
Økonomisk forvaltning, den 20.1.1986:
Anlægsbevilling er omfattet af regelen om
20% afgift til staten, hvorfor bevillingen
bør forhøjes til 380.400 kr.
00.01005
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Blad nr.

18

Formandens
initialer:

Dag og å r:

18.februar 1986

Blad nr.

20

Formandens
initialer:

20.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00
22
03
3

Byudvikling, bolig- og miljøforan
staltninger
Jordforsyning
Erhvervsformål
Anleg______________________________

Byggemodning af 40 boliger på matr. nr. 3 u
22 Jarl, ved Lindeqårdskolen 1.300.000 kr.
Ansøgning om anlægsbevilling kr.1.300.000
Tidl. meddelt bevilling
kr.________ 0
Bevilling i alt kr.__________ kr. 1. 300. 000
Opført i investeringsoversigten således:
Tidl. år 1985
1986
1987
1988
0
1553
317
_________-4835____________________________
Begrundelse:
Bevillingen skal dække udgifter til kloak
tilslutningsbidrag, udførelse af stianlæg
og øvrige omkostninger i forbindelse med
salg af arealet.
Udvalget for teknik oa miljø, den 5.2.1986:
Fremsendes byrådet med indstilling at be
villingen på kr. 1.300.000 frigives.
Økonomisk forvaltning den 10.2.1986:
Ingen bemærkninger.
00.01005

F 4028

21.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøfor
anstaltninger
42 Spildevandsanlæg
3 Anlæg___________________________
Fremføring af hovedkloakledninger til are
alet ved Lindegårdskolen, matr. nr. 22 og 3
u, Jørlunde, i forbindelse med opførelse af
40 boliger.
Ansøgning om anlægsbevilling kr. 61.000
Tidl. meddelt bevilling
kr.______ 0
Bevilling i alt

kr. 61.000

Opført i investeringsoversigten således:
(1000 kr. )
Tidl. år
1985
1986
0
104
158
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Begrundelse:
Detailklaakering udfares af bygherren, mens
kommunen i henhold til salgsbetingelserne
for arealet skal fremfare hovedledninger.
Udvalget for teknik

oq ipI

U b , den 5.2.1986;

Fremsendes byrådet med anmodning om fri
givelse af anlægsbevillingen på kr. £1.000.
Økonomisk forvaltning, den 1.2.1986:
Ingen bemærkninger.
00.01005 F4049

22.

ANSØGNING QM ANLÆGSBEVILLING.
/■a-,

00 Byudvikling, bolig- og miljaforanstaltninger
28 Fritidsområder
3 Anlæg
Udlæg af 78 nyttehaver ved Hauge Møllegård,
260.000 kr.
_____________________
Ansagning om anlægsbevilling kr. 260.000
Tidl. meddelt bevilling______kr._______ 0
Bevilling 1 alt______________ kr. 260. 000
Opfert i investeringsoversigten således
(1000 kr.)
Far 1986
1986
1987
______ 0
332
110__________________
Bevillingen skal dække udgifterne ved udførelse af parkeringsanlæg, stier, beplant
ning.
Udvalget for teknik og milla. den 5.2.1986;
Fremsendes byrådet med indstilling at an
lægsbevillingen på kr. 260.000 frigives.
Økonomisk forvaltning, den 10.2.1986:
Udgiften er omfattet af reglen om 20% af
gift i 1986, hvorfor anlægsbevillingen bør
forhøjes til 312.000 kr.
00.01005 F4050

23.
ANSØGNING QM ANLÆGSBEVILLING
00 Byudvikling, bolig- og miljøforans
taltninger
42 Spildevandsanlæg
51 Hovedledninger og pumpestationer med
betalingsvedtægt.
3
Anlæg
Nr. 1B51 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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Mindre Nyanlæg 1986_________ kr. 245. OQQ
Ansøgning om anlægsbevilling kr. 245.000
Tidl. meddelt bevilling______ kr._______ 0
Bevilling i alt______________ kr. 245. OQQ
Projektet opført i investeringsoversigten
således:
1986
1987
1988
1989
245______ 184______ 184________ 185
Begrundelse t
Fremføring af stik til enkelt- ejendomme
samt ledningsarbejder i forbindelse med
byggemodning.
Udvalget for teknik og miljø. den 5.2.1986:
Fremsendes byrådet med anmodning om fri
givelse af anlægsbevilling på kr. 245.000.
Økonomisk forvaltning den 1.2.1986:
Ingen bemærkninger.
00.01005

F4056
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24.
STIANLÆG.
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anmoder om at få anlagt
sti langs Græse å, fra GI. Københavnsvej
til Uggeløse skov, samt at der etableres
offentlig sti fra GI. Københavnsvej ad
Slangerup Ås til Jørlunde Overdrev.
Udvalget for teknik og miljø, den 5.2.1986:
Fremsendes byrådet med indstilling at stien
langs Græse å erhverves ved ekspropriation,
og at der erhverves til sti fra Slangerup
Ås til denne sti enten over matr. nr. 42 d
eller matr. nr. 67 a.
05.04.06P20

F 3763
Or
i _ : -■

25.
MODTAGEPLADSEN LYSTRUPVEJ.
Kemp & Lauritzen A/S fremsender efter an
modning forureningsundersøgelsesrapport for
modtagepladsen.
Rapporten er udarbejdet efter påbud fra
Hovedstadsrådet.
Som afværge- og kontrolforanstaltning læg
ger rapporten op til bortpumpning af ca.
150.000 m3 grundvand årligt og udlægning af
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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Rapporten Indstilles fremsendt til Hoved
stadsrådet med anbefaling, og at der sages
om tilladelse til at fylde mere på pladsen
jf. tidligere anmodning.
Udvalget for teknik og mil ja, den 5.2.1986:
Fremsendes byrådet med indstilling at rap
porten tiltrædes.
07.03G01 F 2369 F 4064

26.
GOKDENDELSE I HENHOLD TIL MILJØLOVENS KAP.
5.
Hovedsstadsrådet meddeler tilladelse til
etablering af motocrossbane på nærmere
fastsatte vilkår.
Udvalget for teknik og mille. den 5.2.1986:
Fremsendes byrådet med indstilling, at det
meddeles moto-crossklubben, at de ikke kan
etablere sig på arealet, uanset om der kan
opnås miljagodkendelse hertil eller ej.
09.12.09G01

F 3455

27.
EKSPROPRIATION FOR NATURGASANLÆG.
Til forsyning af Uvelse og Lystrup med na
turgas skal fremfares gasledning fra Narre
Herlev i Hillered kommune.
Ledningsnettet
nedlægges normalt i offentlige vejarealer,
men ved passage af Kollerad å bliver det
nadvendigt at placere ledningen i privat
areal. Rettighedserhvervelse i den for
bindelse skal ske ved ekspropriation. HNG
har fremsendt ekspropriationsfortegnelse og
ekspropriationsplaner.
Udvalget for teknik og mil1a, den_5.2.1986:
Fremsendes byrådet med anbefaling af, at
der foretages ekspropriation som foreslået
af HNG, for fremfaring af naturgasledning
over matr. nr. 9 a Uvelse.
13.11.03G04 F 4053

28.
LOSSEPLADSPLANLÆGNING.
Hovedstadsrådet anmoder om eventuelle be
mærkninger til forslag til specialtillæg
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Blad nr. ^ 3

n

Blad nr. _

Da9°9ffe. februar I9a&

24

1985 til regionplanen "Retningslinier for
lokalisering af lossepladser".
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Bemærkningerne skal være fremsendt til
Hovedstadsrådet inden 1.3.1988.
Det indstilles, at det meddeles Hoved
stadsrådet, at genbrug og sortering af
affald m.m. bør fremmes gennem en hen
sigtsmæssig lovgivning.
Endvidere bør der
indrettes lokale fyldpladser til modtagelse
af Jord-, bygnings- og haveaffald, herved
reduceres behovet for deponering på større
regionale lossepladser.
Udvalget for teknik og mille, den 5.2.1986;
Fremsendes byrådet med anbefaling af, at
indstillingen tiltrædes.
07.03P01

F 4005

29.
INDEKLIMA PÅ BYVANGSKQLEN.
Pedellen på Byvangskolen har fremsendt
forslag til Intensivering af rengøringen.
Forvaltningen kan oplyse, at den foreslåede
forøgelse af rengøringstimerne vil beløbe
sig til ca. kr. 31.300,- årligt i lønud
gift.
/ .

Kopi af tilsynsrapporten samt pedellens
forslag vedlægges.
Arbejdstilsynet har i tilsynsrapport i 4
punkter påpeget forhold som skal iværk
sættes på Byvangskolen til forbedring af
indeklimaet.
Et af punkterne har udvalget tidligere
behandlet, nemlig udskiftningen af gulv
tæpper til linoleum. En vedtagelse herom på
sidste udvalgsmøde, har udvalgets formand
fortolket, som når der en gang var råd til
det.
Teknisk forvaltning oplyser, at Teknologisk
Institut har fremsendt tilbud på kr. 25.ooo
excl. moms på måling af fiberindhold i for
skellige lokaler. Tilbuddet er accepteret
og målingerne finder sted i perioden 10.14. februar 1986. Rapport vil foreligge ca.
14 dage efter.
Kulturelt udvalg den 4.2.1986;
Vedr. tilsynsrapporten punkt 1:

Det indstilles, at de afsatte beløb i 1986
og 1987 på anlægsbudgettet på henholdsvis
kr.157.000 og kr. 158.OOO fordobles, hvor
efter udskiftning af linoleum vil være
afsluttet i 1987. Der ansøges om tillægs
bevilling
på kr. 157.000 til anlægsbevilNr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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Der foretages udskiftning af loftsplader i
omklædnings- og bruserum til andet materi
ale.
Efter besigtigelse tages stilling til om
man vil foretage udskiftning eller forseg
ling i gymnastiksal.
Stillingtagen til udskiftning eller for
segling af øvrige lofter foretages efter
modtagelse af rapport om måling af fiber
indhold.
Det indstilles, at der foretages intensi
vering af rengøring indtil udskiftning af
gulvbelægning er foretaget og stillingtagen
til udskiftning af loftplader er tilende
bragt i.h.t. pedellens skrivelse.
09.OOGOl

ty)- <£V). tfn.')
30.
UDVIDELSE AF TIMETALLET TIL SKOLEVEJ
LEDERNE.
Skolevejlederne ansøger om en udvidelse af
timeforbruget beregnet som o, o3o time pr.
elevtime/ugtl. for samtlige elever på 7 10. klassetrin eller ca. 13 timer ugtl.
Timerne ønskes læst som kombinations
beskæftigelse af skolevejlederne.
Forvaltningen kan oplyse, at ansøgningen
skal ses i sammenhæng med tidligere an
søgninger om timetildeling til vejleder—
opgaver - senest den 25. marts 1985.
Skolekommissionen, den 27/1 1986:
Det indstilles, at der ydes skolevejlederne
0,015 time pr ugtl. elevtime for eleverne i
7. - 10. klasserne, og at timerne tillæg
lægges ungdomsvejledningen, og at der op
rettes kombinationsbeskæftigelse i forbin
delse med ordningen.
Forvaltningen skal oplyse, at udvidelsen
årligt vil beløbe sig til ca. 42.500,00
kr og financieres over S 293-midlerne.
Kulturelt udvalg den 4.2.1986:
Skolekommissionens indstilling anbefales.
Det indstilles, at ordningen etableres pr.
1/ 8 - 8 6 .

Ordningen financieres af § 293-midler,
dog forudsættes det, at aktivitetsniveauet
inden for disse midler ikke begrænses som
en følge heraf.
Kommunaldirektøren gør opmærksom på, at det
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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er ulovligt at bruge § 293-midler til sko
levejlederordning. Derimod kan kommunen
frit aflønne ungdomsvejledning.
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Det indstilles at der optages forhandling
med ungdomsvejlederne om honorering af
ungdomsvejlederordningen.
Den nugældende aftale er fra 1983.

31.
ANSØGNINGER FRA LÆRERE OM NEDSAT TIMETAL
MOD TILSVARENDE NEDGANG I LØNNEN I
SKOLEÅRET 1986/87.
,/. Oversigt om ønsker vedlægges.
Skolekommissionen, den 27/1 1986:
Indstilles til godkendelse, såfremt det er
skemateknisk muligt.
Kulturelt udvalg den 4.2.1986:
Skolekommissionens indstilling anbefales.
81.10.17.00 G 01

32.
ANSØGNINGER FRA LÆRERE OM ORLOV UDEN LØN I
SKOLEÅRET 1986/87.
Skolekommissionen, den 27/1 1986:
-

anbefales
Anbefales
anbefales
anbefales

- anbefales ikke
Kulturelt udvalg den 4.2.1986:
Udvalget tilslutter sig skolekommissionens
indstilling.
81.30.17.00 G 01

33.
SAMMENLÆGNING AF 4. KLASSERNE PÅ SLANGERUP
SKOLE VED OVERFØRSEL TIL LINDEGÅRDSKOLEN.
Skolekommissionen, den 27/1 1986:
Det indstilles at sammenlægge de nuværende
to 4. klasser på Slangerup skole til een
klasse pr. 1/8 1986 og at placere klassen
på Lindegårdskolen under forudsætning af.
Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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Forvaltningen kan oplyse, at udgiften
årligt vil andrage ca. 97.500 og vil i
givet fald kunne financieres af lærer
lønskontoen.
Kulturelt udvalg den 4.2.1986:
Skolekommissionens indstilling anbefales.
Udgiften financieres over lærerlønskontoen.

34.
REGULERING AF LEDERHQNQRAR FOR MUSIKSKQLENS LEDER.
Lederen af Slangerup Musikskole, som p.t.
får et lederhonorar på kr. 36.ooo,- om
året, søger om, at lederhonoraret stiger i
takt med den årlige fremskrivning af kon
toen for lederhonorar.
Forvaltningen kan oplyse, at kontoen i 1986
er budgetteret til kr. 38.6oo,-.
Fritidsnævnet, 28/1 1986;
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 4.2.1986;
Anbefales.
81.15:18.02 G 01

35.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
05 Social- og sundhedsvæsen
25 Dagpleje/institutioner for børn
10 Fælles formål
5 Strukturændr. vedr.
____dagforanstaltn._____________ 13. 725 kr.
Ansøgning om anlægsbevil.
Tidl. meddelt bevilling *)
Ialt

________

Starttidspunkt
1.12.1985

13.725 kr.
150.000 -

_____ 163.000 kr.
Sluttidspunkt
31.12.1985

Begrundelse for ansøgningen:
På grund af fremkomne tilbud fra håndvarkere er overslag af 16.9.85 ændret.____
Afledte driftsudgifter:

Ingen.__________

*) I denne sum indgår istandsættelse af
lokale til pasningsordningen med 27.000
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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Finansiering :
Der kan ikke anvises besparelser.______
Socialudval cet den 9. 12. 1985j_
Fremsendes med anbefaling til byrådets
godkendelse.
Økonomisk forvaltning:
Ingen bemærkninger.
83.01:16.04.04003 F0978

36.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
Elevator på Jørlunde alder
domshjem________________________ 587.380 kr.
Anlægsbevilling pr. 22.5.85
17.11.85

466.000 kr.
121.000 -

Bevilling ialt
- tilskud fra Helsefonden

587.380 kr.
125.000 -

Ialt

712.380 kr.

Håndværkerudgifter i
h.t. specifikationer
fra teknisk forvaltn. 621.171
Bygningsgebyr
____170

621.341 kr.

Mindref or brug__________________ 91.039 kr.
Tilskuddet fra Helsefonden vil først blive
tilsendt kommunen, når endeligt byggeregn
skab foreligger i godkendt stand.
Socialudvalget den 1Q.2.1986:
Socialudvalget anbefaler byggeregnskabet
til byrådets godkendelse.
82.06:16.07. 00008
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37.
IINDSKOLINGSORDNING.

( o ji r y n

s

!<C

Forslaget om indskolingsprocedure i Slange
rup skolevæsen har været forelagt på byråd
ets møde den 22.1.1986 under pkt. 18 hvor
det efter økonomiudvalgets indstilling blev
vedtaget at sende sagen til socialudvalget
en*
som skulle udarbejde plan over konsekvenser c l , /
for det sociale område.
/ jO O 'l.d'i
& ?/
Socialudvalget den 27.1.1986:
t_

Socialudvalget besluttede at rette henNr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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vendelse til kulturelt udvalg og foresparge om man kan passe bernene fra kl.
6.00 til kl 10.OO, således at pasningsord
ningen ikke væsentlig forringes i forhold
til den nuværende ordning.
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Kulturelt udvalg den 4. 2. 19861

^___ _____

Da der efter gældende regler og aftaler
ikke er mulighed for, at ansætte skolernes
faste personale ved en pasningsordning,
finder udvalget det ikke hensigtsmæssigt,
at pasningsordningen fra kl. 6.00 til ca.
10.00 foregår i kulturelt regi, da der skal
ansættes nyt personale hertil.

iSU

Udvalget er iøvrigt af den principielle op
fattelse, at en pasningsordning ved en sko
le såvel før som efter skoletid bør foregå
i samme forvaltningsregi.
Socialudvalget den 10.2.19861
Under henvisning til svar fra kulturelt
udvalg mener socialudvalget ikke, at der er
baggrund for ændringer på institutions
området p.t. og indstiller derfor at in
stitutionerne fortsætter uændrede.
Det er socialudvalgets holdning, at sagen
bør genoptages i samarbejde med kulturelt
udvalg så der kan foreligge et forslag
klar, når forhandlingerne mellem Danmarks
Lærerforening og Kommunernes Landsforening
er tilendebragt.
16. 04.0OP17 / 17.00. 02P07

38.
ØKONOMISK HJÆLP. YDET MED TILBAGEBE
TALINGSPLIGT.

5S

Socialforvaltningen har fremsendt liste
over personer som har modtaget økonomisk
hjælp med tilbagebetalingspligt som af
skrives p. g.a. 5-års forældelsesfristen.
Listen forefindes 1 sagen.
Socialudvalget, den 10.2.1986:
Anbefales til økonomiudvalget.
16.01.02.00007
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39.
YDELSE AF SÆRLIGT TILLÆG.
I skrivelse af 13.1.1986 har Kommunernes
Landsforening anmodet om en udtalelse over
forslag til ydelse af særligt tillæg til
kommunaldirektøren.
Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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40.
EVENTUELT

MØDET SLUT KL. i
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Borgmesteren indstiller, at man svarer Kom
munerens Landsforening, at det anbefales at
yde et særligt tillæg til kommunaldirektø
ren.
Tillæggets størrelse fastsættes af de for
handlingsberettigede parter.
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