SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET den 18. marts 1982.

BYRÅDET indkaldes herved til møde ONSDAG
DEN 24. MARTS 1982 kl. 19.oo i
byradssalen med følgende dagsorden:

Fraværende:
1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING
a) Diverse love, bekendtgørelser og
ci rkul ærer.
./. b) Hovedstadsrådet har med skrivelse
af 15/2-82 fremsendt vedlagte folder
med udvalgets statistiske oplysninger
om hovedstadsregionen.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har
modtaget materialet tidligere)
c) Folkeskolens forsøgsråd har frem
sendt en orientering om skoleåret
198o/81.
d) Finansministeriet, Budgetdeparte
mentet, har fremsendt Budgetoversigt
1982 - bilag.
e) Ejegodskolen har fremsendt opgørelse
over hærværksskader på skolen den
31/1-32 og 15/2 - 17/2-82 på
2o.765,o q kr.
f) Der har natten mellem den 21. og 22.
februar 1982 været indbrud på Kingoskolen.
g) Indenrigsministeriet har fremsendt
"indenrigsministeriets afgørelser og
udtalelser om kommunale forhold".
h) Borgmesteren har på seksklubbens
vegne anmodet Kommunernes
Landsforening
./.
om på delegeretmødet i Ålborg den
1 .-2 . april at drøfte en skævhed i
forbindelse med særforsorgens
udlægning.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har
tidligere modtaget materialet)
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2.
GODKENDELSE AF AUTORISATION VEDRØRENDE
BRUG AF SKfiERIiTERM INAL.
I -forbindelse med byrådets behandling af
sikkerhedssystemet i marts 1979,
vedrørende kommunens skærmterminaler,
blev det godkendt at ændringer i
autorisationer som følge af
nyansættelser og fratræden,
forhåndsgadkendes løbende af
borgmesteren og forelægges byrådet 1
gang årligt — på marts mødet.
./. Der vedlægges notat af marts 1982
om nuværende operatører,
økonomiudvalget anbefaler. 1 medlem
tager forbehold.
oo.ol A 4a

3.
FORSLAG FRA VENSTRES BYRÅDSGRUPPE.
Venstres byrådsgruppe skal herved anmode
byrådet om at tage initiativ til en
drøftelse med Slangerup Håndværker og
Handelsforening med henblik på
initiativer til fremme af
erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i
Slangerup kommune.

4.
FORSLAG FRA LISTE T.
I forbindelse med de af kommunen ændrede
ansættelses- og arbejdsforhold for
rengøringspersonalet ved kommunens
administrationsbygninger er det
konstateret at formalia i henhold til
gældende aftaler er blevet groft
ti 1 si desat.
Dette må generelt skabe usikkerhed
blandt de ansatte omkring deres arbejdsog beskæftigelsesforhold samt deres
tryghed i ansættelsen.
Liste T skal på denne baggrund stille
følgende forslag:
1) De af kommunen fremsatte trusler om
opsigelse af det pågældende personale
trækkes tilbage.
2) Kommunens forslag til ændrede ansæt
telses— og arbejdsvi 1 kår
genforhandles snarest muligt i
henhold til gældende regler.
N r.
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5.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
oo Byudvikling, bolig— og miljøforan
staltninger
22 Jordforsyning
o2 Boligformål
Arealerhv. og omkostninger vedr.
matr.nr. 12 Z Slangerup
3 Anlæg
Ansøgning om anlægsbevilling
ti dl. meddelt anlægsbev.

kr.1.375.ooo
—
25.ooo

Bevillingen udgør herefter

kr.1.4oo.ooo

Projektet er opført i investeringsover
sigten af sept. 1981 således:
Tidl. år. 1981
o

14oo

1982

1983

1984

o

o

o

1985
o

Begrundelse for ansøgningen:
Byrådet har på sit møde den 27. maj 1981
vedtaget at købe matr.nr. 12 Z
SIangerup.
Udgifterne vedr. erhvervelsen kan
opgøres således:
Købspris
Stempel vedr. skøde
—
—
gældsbrev
Udstykningsomkostninger
Jordbundsundersøgel se

kr. 1 .3oo.ooo
—
15.6oo
—
2 .4oo

—
—

48.000
34.000

kr. 1 .4oo.ooo
økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales.
13.06.g .ol

6.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
oo Byudvikling, bolig— og miljøforan
staltni nger
22 Jordforsyning
Byggemodning matr.nr. 12z Slangerup
3 Anlæg
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Ansøgning om anlægbevilling
tidl« meddelt anlægsbev.
Bevillingen udgør herefter

kr. 46.ooo
kr.23o„ ooo
kr.276.ooo

Projektet opført i investeringsoversig
ten, således:
Tidl. år
o

1982
lo8o

1983
432

1984
216

1985
o

BEGRUNDELSE:
Kommunens andel i F-gas tankanlægget der
skal betjene lejeboliger og villapar—
celler på frugtplantagens areal.
Udvalget for teknik og miljø d. 3.3.82:
Fremsendes med anmodning om frigivelse
af en anlægsbevilling på 46.ooo kr.
Økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales.
oo.oløo3

g.

7.

<0

UDTRÆDEN AF HEGNSYNET.
Hegnsynsformand Jens Thorup har i
skrivelse af 18. januar 1982 anmodet om
at måtte udtræde af Hegnsynet, idet han
fremover må anvende al sin tid til sit
job som håndværksmester.
Hegnsynet består a f :
MEDLEMMER
Jens Thorup
Frede Asmussen
Peter Borggaard

STEDFORTRÆDERE

Arthur Nicolajsen
Poul W. Hansen
Dennie Grauballe

STEDFORTRÆDER ER: Arthur Nicolajsen,
Skrænten lo, Slangerup (er
bygningskyndig).
SOM NY FORMAND BESKIKKES:
Udsattes af Byrådet den 24. februar 1982
oo.ol A 16

N r . 5 8 8 */* DA FOIO-FREDERIKSHAVN

SS

.

Blad nr.

Dag og år:

48.

24. marts 1982.

Formandens
initialer:

s.
VENSKABSBYBESØG.
Slangerup kommunes svenske venskabsby,
Mjølby, har indbudt til besøg den 4. til
6. juni 1982.
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9.
VALG TIL SKOLEKOMMISSIONEN:
Skolekommissionen består af 11 medlemmer
og sammensættes således:
-MEDLEMMER--STEDFORTRÆDERE
a) 6 medlemmer vælges af byrådet. Mindst
3 af disse skal være medlem af
Byrådet.
b) 4 medlemmer valgt af og blandt med
lemmerne af skolenævnene.
c) 1 medlem valgt af af og blandt med
lemmerne af ungdomsskolenævnet.

^

^
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VALG AF 1 MEDLEM TIL BESTYRELSEN FOR
HøjAGERGÅRD.

0*

Kommuneforeningen for Frederiksborg Amt
anmoder Slangerup byråd om at udpege et
medlem til bestyrelsen for Højagergård.
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TILLÆGSBEVILLING FOR 1982 TIL UNGDOMS
SKOLEN.
Byrådet vedtog i mødet den 24. februar
1982 — pkt. 19 — at godkende en
tillægsbevilling på ialt 2o2.o4o kr. til
lærerløn og materialer til
ungdomsskolen, men bad Kulturelt udvalg
genvurdere posterne, drift af
ungdomsskoleklub — 24.ooo kr. - og 5/12
pædagogisk medhjælp - 8.853 kr. -.
Kulturelt udvalg og økonomiudvalget
anbefaler tillægsbevillingen.
oo.ol Øo3

1
1jC .

m

UNDERVISNINGSPLANER.
Byrådet vedtog i mødet den 16. december
1981 under pkt. 8 bl.a., at den
integrerede 6. specialklasse på
Byvangskolen overføres udelt til
Kingoskolen som 7. klasse i august 1982
og, at der tildeles specialklassen timer
i henhold til skolens undervisningsplan
for special klasser.
Kingoskolen og skolenævnet har i
skrivelse af 2o. januar 1982 foreslået,
at ekstrastøtten kun nedtrappes til 8
timer.
Skolekommisionen fremsender forslaget
uden anbefaling.
Kulturelt udvalg har vedtaget at afslå
ansøgningen. Et medlem af kulturelt
udvalg ønsker sagen afgjort i byrådet.
Økonomiudvalget tilslutter sig kulturel
udvalgs afslag. 1 medlem af økonomiud
valget indstiller, at der bevilges 8
t imer.

17.00 P 15
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SLANGERUP SVØMMEKLUB.
Slangerup Svømmek1ub søger om fri
hal 1 eje.
Fritidsnævnet har på sit møde den
o3.o2.82 behandlet ansøgningen og
indstillet eenstemmigt, at der ydes 75%
af hallejen.
Kulturel forvaltning oplyser, at
udgiften ved tilskud på 75% af hallejen
vil andrage kr.165.ooo, hvilket udgør
kr.93.3oo, mere end der er afsat i
budgettet for 1982, jvf. notat af
21.02.82.
Denne yderligere udgift på kr. 93.3oo
vil evt. kunne financieres over midler,
afsat til Slangerup Svømmebad i 1982
kr.35o.ooo, idet Slangerup Svømmebad kun
påregner et tilskud i 1982 på
kr.179.QOO, jvf. vedlagte notat af
25.02.82.
Kulturelt udvalg den 3/3— 1982:
Fremsendes med anbefaling .Der søges den
nødvendige budgetomplacering.
økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales.
IS .06 ø 49

14.
ANSØGNING Oli TILLÆGSBEVILLING I 1982.
o3
32
5o
1

Undervisning og kultur
Folkebiblioteksvæsen
Folkebiblioteker
Drift

kr.13.ooo

bevilling
tidl.givne
iflg.budget tillægsbev.
1982
1.53o.4oo
o

forventet
årsforbrug
1.543.4oo

År

økonomiske konsekvenser i
oversiagsårene:
Ingen
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A/$ OAFOLO-FREDERIKSHAVN

Begrundelse for ansøgningens
Slangerup bibliotek ansøger om kr .
lo.ooo til bogindkøb og kr. 3.ooo til
inventar vedr. Uvelse Bibliotek.
BOGINDKØB: På grund af at tallene for
bogkøb på Uvelse Bibliotek er udregnet i
december 198o, og da bogpriserne er
steget væsentligt siden da, er der behov
for en udvidelse af budgettet med kr.
lo.ooo.
INVENTAR: På grund af at tallene for
inventar til Uvelse Bibliotek er
udregnet i december 198o, har det vist
sig - trods det at flere ting er sparet
væk - at det bevilgede beløb ikke har
kunnet overholdes. Ledende Bibliotekar
oplyser, at der kan søges staten om 5o%
tilskud af dispositionssummen.
Kulturelt udvalg

o3.o3.82

Fremsendes med anbefaling.
1 medlem tager forbehold.
Økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales under forudsætning af at der
ydes 5o% tilskud af dispositionsfonden.
o o .o 1 ø o3

15.
PLANER OG REGLER FOR IDRÆT.
Fritidsnævnet anbefaler følgende ændring
af "Slangerup Ordningen":
Punkt B l.ste. punktum ændres således:
"Til ledere og instruktører, der agter
at dygtiggøre sig på kurser eller skoler
ydes et tilskud til kursus- og
rejseudgift på 75% af beløbet, dog højst
kr.75o
Ændringen har virkning fra 1. januar
1982."
Kulturel forvaltning oplyser, at der er
taget budgetmæssig højde for ændringen.
Kulturelt udvalg den 3. marts 1982:
Fremsendes med anbefaling.
økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales
18.o9 P 21
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REVISION AF KLOAKBETALINSSVEDTÆGTEN.
Teknisk udvalg den 3/3—82:
a.
Fremsendes til byrådet med indstilling,
at kloakbetalingsvedtægtens regulerings
faktor for industri, fodnoten til pgf. 4
a, stk. 2, ændres til at omfatte
håndværks— og industriparcel1er med
grundstørrelser på 2.ooo m2 og derover.
sO

økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales.
b.
Udvalget skal endvidere indstille, at
reguleringsfaktoren i pgf. 4 a, stk. 2,
ændres til o,25. Et medlem tager
forbehold.
Økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales. 1 medlem tager forbehold.
c.
Det indstilles, at der i pgf- 4 a stk.
6, 3. linie efter bebyggelse tilføjes:
"ved udstedelse af byggetilladelse".
Økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales, økonomiudvalget indstiller,
at pgf. 4.a. stk. 8. ikke kan bringes i
anvendelse for industri— og
håndværkerparceller.
oo.o1029

079.

17.

REGLER OM STØTTE TIL BETALING AF BEBOER
INDSKUD.
Byrådet vedtog i mødet den 27. januar
1982 at ændre reglerne om støtte til
betaling af beboerindskud og besluttede,
at socialudvalget skulle behandle
spørgsmålet om et års karenstid for
opnåelse af kaution.
Socialudvalget og økonomiudvalget
indstiller, at karenstiden på 1 år i
forbindelse med kaution for lån til
beboerindskud ophæves.
16 23 al P 21
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REGNSKAB FOR SOLGÅRDEN 1980
Kommunernes Revisionsafdeling har
revideret regnskabet for Solgården 198o.
Den udførte revision har ikke givet
anledning til bemærkninger.
Socialudvalget og økonomiudvalget
indstiller regnskabet for 198o til
godkendelse.
16.o70o8/o2

19.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING FOR 1981.
Byplan- og planlægningsudvalget ansøger
om følgende tillægsbevillinger
vedrørende udvalgets områdes
Konto

Bevilling Forventet Afvigelse
årsforbr.

9.629
74.251

45.211
-33.929

258.434
220.414

5.682
-23.986

00.22.04.1
Off.formål

54.840
108.180

00.25.11.1
Beboelse

252.752
244.400

00.25.12.1
Erhv.ejd.

12.680

13.462

00.25.13.1
Andre ejd.

10.762
28.000-

12.391
15.000-

Overskridelse ialt

-782

-1.629
-13.000
-22.433

økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales.
oo.ol 0 o3
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20.
ANSØGNING ON TILLÆGSBEVILLINGER FOR 1981
Teknisk udvalg ansøger om følgende
tillægsbevillinger vedrørende udvalgets
område:
Konto

Bevilling

Forventet
forbrug

Afvig.

00.42.51.1 1.243.068 1.117.9oo 125.168
Hovedkloak 2.017.848- 2.007.105---lo.743
og pump.st
00.42.53.1
Rens.anlæg
m/bet.vedt.

735.540

00.45.61.1 1.250.380
Renovation 1.025.200

850.940-115.400

1.190.680
1.016.700-

59.700
-8.500

382.651
47.766-

-4.651
-4.074

00.45.63.1
Losseplads

378.000
51.840-

00.45.64.1
Olie- og
kern.affald

26.390
8.760-

00.48.71.1
Vandløb

151.420
22.460-

-1.691
153.111
673
23.133-

00.52.87.1
Levn.m.kon

143.000

146.000

-3.000

00.52.91.1
Sk d.d .bek.

37.680

33.800

3.900

00.52.92.1
Foranst. i
øvrigt

31.740

20.900

10.840

Kommunens
bidr. til
kloakfors.

392.280

384.280

8.000
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26.377
18.745-

13
9.985

VEJVÆSENET
29 Bygn.og
pladser
30 Mask.og
materiel
31 Andre
udgifter
32 Private
veje
33 Forst.
af færd.
baner
34 SI idlag
på færd.
baner
35 Færd.b.
i øvrigt
36 Tværpro—
fi lelem.
37 Færd.reg
foranst.
38 Renhold.
39 Større
bygværk.
40 Vejbelys.
41 Vintervedl.h .

96.540

100.600

-4.100

613.750

658.000 -44.300

178.12o

177.300

4.000

800

1.800-

5.800

82.580

82.700

-ioo

634.980

636.300

-1.400

452.380

459.300

-6.900

274.190

272.300

1.900

169.240
101.140

144.100
98.400

25.200
2.700

25.540
460.000

19.500
457.000

6.000
3.000

515.750

533.250 -17.500

Mindreforbrug i alt

41.32o

Økonomiudvalget den 16. marts 1982:
Anbefales.
o o .o 1 0 o3
21
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SAMARBEJDSUDVALG.
økonomiudvalget vedtog i februar at
udsætte behandlingen af de nye
bestemmelser om samarbejde og
samarbejdsudvalg, som Landsforeningen
har anbefalet medlemskommunerne at
tiltræde inden udgangen af 1981, til
mødet i marts måned, idet man ville
afvente Kommunernes Landsforening?s
redegørelse, som var lovet udsendt med
"Danske Kommuner" nr. 4, forinden
st i 11 ingtagen.
Redegørelsen om de nye regler er ikke
som lovet udsendt med "Danske Kommuner",
men man har af Kommunernes Landsforening
./. fået tilstillet en fotokopi af rede
gørelsen, som vedlægges.
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På denne baggrund indstiller
økonomiudvalget at de nye regler
tiltrædes.
(økonomiudvalgets medlemmer har
tidligere modtaget materialet).
81.38 6 ol

22.
FORSLAG TIL KRIMINALPRÆVENTIV
SAMARBEJDSSTRUKTUR FOR FREDERIKSBORG
AMT.
Kommuneforeningen har med skrivelse af
1. december 1981 fremsendt forslag til
en Kriminalpræventiv Samarbejdsstruktur
for Frederiksborg Amt.
Socialudvalget kan i princippet gå ind
for, at der etableres kriminalpræventivt
samarbejde mellem kommunerne i
Frederiksborg Amt.
Forinden der tages endelig stilling til
forslaget, ønsker socialudvalget en
nærmere præcisering af målsætningen for
det kriminalpræventive arbejde samt
oplysninger om, hvilken indflydelse
kommunerne får på de arbejdsopgaver, som
sekretariatet skal udføre.
Kulturelt udvalg fremsender sagen med
bemærkning om, at kulturelt udvalg
ønsker en nærmere undersøgelse eventuelt
en drøftelse med initiativtagerne inden
sti 11 ingtagen =
økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at kommuneforeningen tilskrives, at man
ikke på det foreliggende grundlag kan
tilslutte sig ordningen.
26.o 1 A 06

23.
EVENTUELT
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FOR LUKKEDE DØRE

24.
UDSTYKNING AF LANDZONE.
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25.
REGINA.
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26.

INDDRIVELSE AF KLOAKTILSLUTNINBBIDRAG.
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27
ORLOV.

81.3o.17.00 Bol

28.

EVENTUELT.
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