Slangerup kommune
BORGMESTERKONTORET,

den 2 2 .10.1992

BYRADET indkaldes herved til møde ons
dag den 28. oktober 1992, KL. 19:00 i by
rådssalen til behandling af følgende dags
orden:

Fraværende:

1.

ORIENTERINT OG EFTERRETNING.
a)
Love, cirkulærer og bekendtgørelser.
b)
Kommunalpolitiske informationer fra Kom
munerens Landsforening.
Information nr. 1045
Efterregulering af indkomstskat og generelle
tilskud i 1993.
Information nr. 1046
Kommunernes Landsforenings delegeret mø
de 1993 afholdes torsdag den 10. og fredag
den 11. juni 1992 i Aalborg.
Information nr. 1047
Ændret styrelse for Amtscentralerne nedsæt
telse af bestyrelser.
Information nr. 1048
Konference om vækst og kommunernes er
hvervspolitik.
Information nr. 1049
Debat hæfte om "Friere valg i den lokale ser
vice".

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

Information nr. 1050
Stenografisk referat fra Kommunernes
Landsforenings delegeretmøde den 11. og
12.juni 1992
Information nr. 1051
•
Forslag til fremme af investeringer og
beskæftigelse.
c)

Kursus
Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
indbyder til temadag om ÆLDREPOLITIK
TIL ÅR 2000.
Tidspunkt: tirsdag den 17. november 1992.
Den kommunale højskole
indbyder til kursus om ØKONOMI OG
KVALITET PÅ DET TEKNISKE OM
RÅDE.
Tidspunkt: torsdag den 7. januar - lørdag
den 9. januar 1993.
d)
Indbrud.
Slangerup Børnehave har ved skrivelse af
12.10 1992 meddelt, at der har været indbrud
natten mellem den 9. og 10.10.
Indbruddet er meldt til politiet.
e)

Danmarks Statistik har fremsendt befolk
ningsstatistiske hovedtal for kommuner og
amter 2. kvartal 1992.
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f)
Det sociale amtsankenævn har ved skrivelse
af 6.10.1992 fremsendt statistik over ind
bragte sager i juli kvartal 1992.
Fra Slangerup kommune var indbragt 9
sager, heraf er 7 afsluttede.
Sagerne fordelte sig på følgende områder:
7 lov om social bistand
2 lov om børnetilskud og andre
familieydelser.
g)
Frederiksborg amt har ved skrivelse af 18.9.
fremsendt orientering om indførelsen af frie
re sygehusvalg pr. 1. oktober 1992.
h)

Danmarks Statistik har fremsendt publika
tionen "Skatter og afgifter - Oversigt 1992".
Formålet med publikationen er at skabe et
samlet overblik over udviklingen i beskat
ningen.
i)
Danmarks Forvaltningshøj skole har ved
skrivelse af 18.9.1992 fremsendt et
eksemplar af Forvaltningshøjskolens status,
tal og tendenser.
j)
Frederiksborg amts tekniske forvaltning har
ved skrivelse af 10.9.1992 fremsendt Notat
om indsigelser og bemærkninger til det i
foråret 1992 fremlagte debatoplæg om erh
verv og turisme. Fremlæggelsen var led i
arbejdet med at forberede et forslag til en ny
regionplan, der planlægges udsendt inden
udgangen af 1993.
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k)
Som led i Det sociale Informations- og
analysesystem har Socialministeriet i valgpe
riodens 3. år fremsendt skema for nøgletal på
det sociale område 1991-2000.
Skemaet er udfyldt på grundlag af de eksi
sterende planer og tendenser for områderne
med deraf følgende hovedtendenser.
Børnepasning:
Stigende antal børn først i perioden, derefter
fald - beroende på befolkningsudviklingen.
Døgnpleje, børn og unge:
Faldende antal i forhold til tidligere forvent
ninger.
Kontanthjælp:
Faldende antal i forhold til tidligere forvent
ninger.
Unge handicappede:
Stigende forbrug af institutionspladser, be
skyttet beskæftigelse samt hjemmehjælpsyd
elser end tidligere forventet.
Ældreområdet:
Faldende forbrug af døgnpladser i forhold til
tidligere forventet, samtidig med en forskyd
ning i aldersgruppen, der benyttet plejehjem
mene, idet stadig færre under 80 år kommer
på plejehjem. Planer om stigning i antallet af
ældreegnede boliger i perioden løb.
Socialudvalget, den 5.10.1992:
Taget til efterretning.
16.00.01P17 F1759
l)
Skatteankenævnet har fremsendt beretning
for perioden 1. april 1990 til 31. marts
1992.
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Blad nr.

Dag og år:

28. oktober 1992

2.

ØKONOMIRAPPORT.
A.
Økonomirapport pr. 15. september 1992
fremlægges til orientering.
De under punkt B - G anførte tillægsbevil
linger er indarbejdet i rapporten.
Teknisk udvalgs ansøgninger, (punkt C - G)
er likviditetsmæssigt neutrale.
Økonomiudvalget, den 20.10.1992
Taget til efterretning.
B.
Negativ tillægsbevilling på kr. 729.200
Socialudvalget ansøger om tillægsbevilling
på kr. -729.200. I forhold til den
eksisterende bevilling for 1992 forventes et
mindre forbrug på udvalgets samlede bud
etramme.
Mindre forbruget vedrører områderne:
a) Døgninstitutioner for voksne med vidt
gående handicap.
Mindreforbruget skyldes nedgang i plads
antal.
b) Førtidspensioner. Mindreforbruget skyld
es senere tilkendelsestidspunkt end forven
tet.
c) Boligsikring. Mindre forbruget skyldes
lavere tilgang af ydelsesmodtagere end for
ventet.
00.01.002

F1775
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c.
Anlægsbevilling/P-plads ved NETTO.
Teknisk udvalg søger om anlægsbevilling på
kr. 50.000 til etablering af belysningsanlæg
og udskiftning af træ på P-plads ved Netto.
Den samlede bevilling udgør herefter kr.
394.000.
01.00005

F6345

D.
Anlægsbevilling/Hørup renseanlæg.
Teknisk udvalg søger om anlægsbevilling på
kr. 150.000 til dækning af udgifterne ved
nedlæggelse af Hørup renseanlæg og etab
lering af kloakledning til Slangerup rensean
læg.
Entreprenørudgifterne efter licitation er ble
vet større end de overslagsmæssige udgifter,
ligesom der har været uforudsete merudgif
ter.
Den samlede bevilling udgør herefter kr.
1.039.800.
01.00005
F6346
E.
Anlægsbevilling/Udbygning og befæstelse
af offentligt stinet.
Teknisk udvalg søger om anlægsbevilling til
udbygning og befæstelse af offentligt stinet.
Tillægsbevillingen skal dække udgifterne til
befæstelse af en sti til Hørup fra Frederikssundsvej i forbindelse med nedlæggelse af
Hørup renseanlæg og fremføring af kloak
ledning fra Hørup til Slangerup.
Den samlede bevilling udgør herefter kr.
137.600.
00.01005
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F.
Negativ anlægsbevilling Industriområde
VEST.
Teknisk udvalgt søger anlægsbevilling på
kr. -40.000 vedrørende Industriområde
VEST. Ansøgningen er ikke yderligere
specificeret.
Den samlede bevilling udgør herefter kr.
760.000.

G.
Negativ anlægsbevilling. Tilslutnings
bidrag, spildevandsanlæg.
Teknisk udvalg søger anlægsbevilling på kr.
-200.000. Bevillingen udgør en forventet
merindtægt på tilslutningsbidrag for boliger
under spildevandsområdet. Ansøgningen er
ikke yderligere specificeret.
Den samlede bevilling udgør herefter kr.
1. 200. 000.
Økonomiudvalget, den 20,10.1992:
Punkterne B-G incl. anbefales.

3.
VEDTÆGTER FOR AKTIVITETSHUSET
KONGSHØJ.
Ved byrådsmøde 30.10.1991 blev det beslut
tet at vedtægterne for Aktivitetshuset Kongshøj skulle revurderes om et år.
Styregruppen for Aktivitetshuset Kongshøj
har fremsendt de reviderede vedtægter og
husregler.
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Blad nr.

Dag og å r :

28. oktober 1992
Pkt. 3 fortsat
Det indstilles.
at de nye vedtægter anbefales.
Socialudvalget, den 5.10.1992:
Anbefales med få ændringer, vedlagt som bi
lag.
Økonomiudvalget, den 20.10.1992:
Anbefales.
16.00P21

F1735

4.
REGNSKAB OG REVISIONSBERETNING
NR. 14 VEDR. PLEJEHJEMMET SOL
GÅRDEN FOR REGNSKABSÅRET 1991.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretning om revision af regnskabet
1991.
Revisionen har ikke givet anledning til be
mærkninger.
Det bemærkes, at regnskab og revisionsberet
ning vil blive behandlet på plejehjemmets
førstkommende bestyrelsesmøde.
Det indstilles.
at regnskabet samt revisionsberetningen anbe
fales til byrådets godkendelse.
Socialudvalget, den 5.10.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalget, den 20.10.1992:
Anbefales.
00.01:16.07.00K01
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Dag og år:

28. oktober 1992

5.

6,

REGNSKAB OG REVISIONSBERETNING
NR. 12 VEDR. REGNSKABSÅRET 1991
FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
SLANGERUP BØRNEHAVE.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretning om revision af regnskabet
1991.
Revisionen har ikke givet anledning til be
mærkninger.
Det indstilles.
at regnskabet samt revisionsberetningen anbe
fales til byrådets godkendelse.
Socialudvalget, den 5.10.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalget, den 20.10.1992:
Anbefales.
00.01:16.04.02K01

F1671

6.

NEDSÆTTELSE AF BØRN- OG UNGEUD
VALG I H.T, BISTANDSLOVENS S 126.
Med virkning fra 1/1 1993 skal der nedsættes
et nyt udvalg (et børn og ungeudvalg), der får
kompetence til at træffe beslutning om tvangs
mæssig gennemførelse af foranstaltninger jfr.
Bistandslovens § 126.
Udvalget skal bestå af 3 byrådsmedlemmer,
en byretsdommer og en pædagogisk
psykologisk sagkyndig, jfr. Bistandslovens §
126.
Alle
får
stemmeret.
De
3
bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være
medlem af det udvalg, der i h.t.
styrelsesvedtægten har ansvar for at behandle
sager om børn og unges sociale forhold, det
nuværende socialudvalg.
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Pkt. 6 fortsat
Udvalget vælger selv sin formand og
næstformand blandt de af kommunalbestyr
elsen valgte medlemmer.
Det indstilles.
at der vælges 3 medlemmer og 3 suppleanter
til børn og ungeudvalget.
Økonomiudvalget, den 20,10.1992:
Økonomiudvalget indstiller følgende til
Medlem henholdsvis Suppleant
Jens Jensen
Karen Bay
Erik Fristrøm
Niels F. Nilsson
Hans Henrik Larsen
Inge Nordstrøm
00.01A01

F1829

ek

7.
SKOLEBESTYRELSE VED UVELSE SKO
LE.
Byrådet godkendte i møde den 26.8.1992,
pkt. 8, at Mai Franck skulle indgå i skolebe
styrelsens arbejde efter Anne Hass' udtræden
I skrivelse af 31. august oplyser Mai Franck,
at hun, på grund af stort arbejdspres, ikke ser
sig i stand til at bestride skolebetyrelsesarbejdet.
Administrationen skal oplyse, at den næste
person på kandidatlisten er Birgitte Christen
sen, Kærstykket 42, Uvelse.
Det indstilles, at Birgitte Christensen ind
træder i skolebetyelsen ved Uvelse skole.
00.01A16
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8.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT
UDTRÆDE AF SKOLEBESTYRELSE.
Claus Wibskov søger om tilladelse til at ud
træde af skolebestyrelsen ved Byvangskolen,
på grund af stigende arbejdspres.
Næste person på kandidatlisten er Lene Skov
Madsen, Mejsevej 12, Slagnerup.
Det indstilles, at Lene Skov Madsen indtræder
i skolebestyrelsen ved Byvangskolen.
00.01A16

9.
EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE

10.

ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)

Referater.
Ledergruppen møde den 10.9., 1. 10., 8. 10.
1992.

11.

SLANGERUP GJÆSTGIVERGAARD.

82.01G01
01.11.01G01

12.

EVENTUELT.

MØDET SLUT KL.
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