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Slangerup kommune, den 11. december 1992

DAGSORDEN

til ekstraordinær byrådsmøde ondag den 16. december
1992, kl. 18:00 i byrådssalen.

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)

Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
b)
Kommunalpolitiske informationer.
Information nr. 1058
Ændringer til registerloven.
Information nr. 1059
Kommunernes Landsforening har fremsendt "Fælleserlæring
mellem regeringen og landsforeningen om kommunernes
økonomi 1993."
Fælleserklæringen medsendes dagsordenen.
Økonomiudvalets medlemmer har modtaget Fælleserklæingen.
Information nr. 1060
Betaling for midlertidigt døgnophold på plejehjem.
Information nr. 1061
Anmodning til miljøministeren om forlængelse af tidsfrist for
udarbejdelse af vandløbsregulativer.
c)

ECO-nøgletal, 10. udsendelse.

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

initiajejjb

Blad nr.

Dag og å r :

Formandens
initialer:

Mødedato den 16.12.1992

Punkt 1. fortsat
d)
Indenrigsministeriet har fremsendt publikationen "Afgørelser
og udtalelser om kommunale forhold 1991".
e)
Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber har fremsendt
en rapport om EFRUs virksomhed i de regioner, der er
omfattet af mål nr. 1,2 og 5b -for 1990.
Mål nr. 1 er at fremme udviklingen og strukturtilpasningen i
de tilbagestående regioner.
Mål nr. 2 står for omstilling i de regioner, der er hårdt ramt
af den industrielle tilbagegang.
Mål nr. 5 b står for fremme af udviklingen af landdistrikterne
f)
Hovedstadsregionens Statistikkontor har fremsendt "Statistisk
Årbog 1992 for hovedstadsregionen.
g)
Københavns Statistiske kontor har fremsendt "Statistisk Årbog
for København og Frederiksberg".
h)
Den 24. november modtoges en klageskrivelse,
over
nyoprettede bump på Øvej, underskrevet af en række beboere
i kvarteret. Klageren er i teknisk forvaltnings skrivelse af 26.
november 1992 gjort bekendt med, at sagen vil blive
behandlet af teknisk udvalg, der i sin tid har godkendt, at de
pågældende bump blev etableret.
i)
Det skal oplyses, at lærer Margrethe Groes er bevilget lønnet
orlov i tidsrummet 4. januar til 18. juni 1993.
Den bevilgede orlov med løn er betinget af Margrethe Groes'
ansættelse i det dansk-lettiske lærerprojekt som
anført i Danmarks lærerforenings stillingsannonce i
Folkeskolen 1992 nr. 42.
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2.
RÅDHUS OG BIBLIOTEKSBYGGERIET.
./. Oplæg til funktionsbeskrivelse og byggeprogram er klar til
politisk godkendelse.
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Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere modtaget ma
terialet.
Oplægget er tiltrådt i ledergruppen og har været drøftet i
nedsatte arbejdsgrupper og i hovedfællessamarbejdsudvalg
et. Referater herfra foreligger i sagen.
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Udover godkendelse af selve byggeprogrammet anmodes om
godkendelse af nedennævnte forhold.
A.
Funktionsbeskrivelse og byggeprogram af 9. december 1992.

Der lægges op til, at Kongensgade 18 (rådhuset) skal hoved
istandsættes, at Kongensgade 20 (blok B) ikke skal berøres
bygningsmæssig, da den er nyistandsat, at skolefløjen (blok
C) bygningsmæssigt ikke skal ændres udover, det der er
nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig funktion og
sammenkobling med øvrige bygninger.
Med hensyn til biblioteksbygningen stilles de bydende frit, de
kan renovere bygningen eller rive den ned og bygge nyt.
Hvis man ser på nettoarealer og lokaleprogram, er der behov
for et samlet nettoareal på ca. 2.200 m2 for at dække rådhusog biblioteksfunktionens behov. Heroverfor står at
nettoarealerne i Kongensgade 18 og 20, den udnyttede del af
den tidligere skolefløj og biblioteksbygning tilsammen udgør
ca. 2.000 m2.
Der er således kun behov for en udvidelse af nettoarealet med
ca. 200 m2, der omregnet til bebygget areal vil udgøre ca.
300 m2. Hvis den bydende vælger at nedrive bib
lioteksbygningen for at opnå en bedre planløsning, vil der
være behov for at bygge ca. 1.000 m2.
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