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BYRÅDET indkaldes herved til møde, onsdag den 27.
juni 1979 kl. 19,oo i byrådssalen, med følgende
dagsorden:

Fraværende:

lo

2.

Orientering og efterretning.

Vedtægtsændring.
Som følge af ændring af § 28, stk. 2 i lov
om kommunernes styrelse, der trådte i kraft
den 1. april 1979, må kommunens vedtægt æn
dres i overensstemmelse hermed.
Vedtægtens § 18 stk. 2 ændres "2 måneder"
til "1 måned".
Økonomiudvalget anbefaler.

3.

2. behandling af
Ændring til styrelsesvedtægt.
*
I forbindelse med at Slangerups indbyggertal
er oversteget 7.5oo indbyggere, foreslås
kommunens styrelsesvedtægt §8 stk. 1, ændret
til:
Borgmesteren oppebærer vederlag efter de til
enhver tid for statens tjenestemænd i lønram
me 31 (skalatrin 44) gældende regler. Veder
laget udbetales med 1/12 forud hver måned.
Økonomiudvalget indstiller til godkendelse.
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4.

Dyrtidsregulering af tjenestemandspensiofy .

nen.

tiltrædelse af erklæring om tillæg af maj
1979 til Pensionsregulativ for kommuner uden
-

§1 .
I Pensionsregulativ for kommuner udenfor ho
vedstadsområdet foretages følgende ændring:
§ 25 stko 1 affattes således:
"Pensioner og efterindtægt efter bestemmel
serne i kapitel 2 - 6

samt ventepenge og rå

dighedsløn i medfør af § 3o i Tjenestemands
regulativ for kommuner udenfor hovedstadsom
rådet, dyrtidsreguleres, når der sker for
højelse eller nedsættelse af tjenestemands
lønninger som følge af bevægelser i regule
ringspristallet, med 1.248 kr. årlig for
hver fulde 3 pionts udsving i regulerings
pristallet udover loo. De enkelte dyrtidspor-,
tioner til pensioner m.v. kan dog højst an
drage 3% af grundpensionen".
§ 2.

5.

Tillægget har virkning fra 1. oktober 1979.

'

Økonomiudvalget anbefaler.

-

Bloktilskud og andre udligningsordninger.
Kommuneforeningens bestyrelse har drøftet
betænkning nr. 855 af november 1978 vedrø
rende bloktilskud og andre udligningsord
ninger.
Kommuneforeningen har med henblik på udar
bejdelse af en udtalelse over betænkningen
vedtaget at anmode medlemskommunerne om at
drøfte betænkningen og meddele kommunefore-
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Kommunernes Landsforening anmoder byrådet om

for hovedstadsområdet.
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ningen, hvorledes kommunens stilling er til
de i betænkningen foreslåede ændringer af
bloktilskud og andre udligningsordninger,
inden den 1.7. d.å.
Økonomiudvalget tilslutter sig borgmester
klubbens skrivelse og det indstilles at man
støtter den beregningsmetode der er anvendt
for 198o.
./.

Kopi af Borgmesterklubbens besvarelse ved
lægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bi
lag) .

6.

Forslag til ungdomsskolevirksomhed
fro

i sæsonen 1979/8o.
Ungdomsskolenævnet anbefaler.
Skolekommissionen anbefaler.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget tilslutter sig forslaget.

7.

Tillæg til lokalplan nr. 11
Byplan- og bygningsudvalget indstiller til
byrådets stillingtagen forslag til tillæg

jr*

X c

s ST-tX*

til lokalplan nr. 11, omfattende areal ved
Slangerup skole, rådhus og bibliotek.
Der er udarbejdet 2 hovedforslag, det ene
indeholder 3 alternativer, vist som alter
nativ A,B og C, der tilgodeser rådhuset og
Slangerup skoles forbliven på arealet.
Det andet forslag indeholder, at Slangerup

X* o *

skole inddrages til administrationsformål,
dette forslag er rettet ind på grundlag af
en skrivelse fra den socialdemokratiske by/•
C/

o -c eU S c q
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rådhusgruppe af 22. maj 1979.
Byplanarkitekt Sv. Allan Jensen der har med

ZÆ

virket ved forslagenes udarbejdelse, er an
modet om at redegøre for forslagene på by

/ /

rådsmødet.

r

Ledergruppen anbefaler økonomiudvalget, at
indstille at alternativ Ic og II fremlægges
som byrådets forslag medens alternativ la og
Ib blot medfølger som orientering.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
forslag Ic og II fremlægges som byrådets for
slag, medens la og Ib medfølger som oriente- ■
ring.
Bilag vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bi
lag) .

8.

Energibesparende foranstaltninger.
A/S Dansk Shell meddeler, at de på grund af
den forsyningsmæssige udvikling inden for o
lieområdet ikke kan love kunder et større
kvantum fyringsolie, end det maksimale nor
malforbrug i den tilsvarende periode 1978,
og opfordrer kunderne til at finde frem til
besparelsen på 5% i de resterende måneder i
år.
Teknisk udvalg indstiller, at byrådet bemyn
diger udvalget til at fremkomme med oplæg
til energibesparende foranstaltninger på
samtlige institutioner og ejendomme, uanset
hvilket fagudvalg disse sorterer under.
Vejledende kan oplyses, at det vil dreje sig
om nedsættelse af energiforbruget vedrørende
varmt vand og opvarmning, herunder isolerings
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arbejder, jfr. vedlagte notat af 3o.5.1979.
Økonomiudvalget indstiller som forslået af
teknisk udvalg, dog således at det pålægges
hvert udvalg at udpege en kontaktmand som
indhenter energibesparende forslag fra in
stitutioner, der indberettes til teknisk ud
valg.
(Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bi
lag) .

Kommuneplanlægning.
Byplan- og bygningsudvalget fremsender b .
udkast til debathæfte om kommuneplanlægning,
med anmodning om stillingtagen til, om ud
valget på dette grundlag kan foretage den, i
henhold til kommuneplanlovens §6, krævede
offentliggørelse om hovedspørgsmål og plan
lægningsmuligheder. ,
Som anført i oplægget forestiller man sig
fra udvalgets side, at debathæftet skal lig
ge til grund for iværksættelse af borgermø
der, udstillinger og evt. studiegrupper, jvf
side 8 "2. fase" i debathæftet.
Økonomiudvalget anbefaler.
Bilag vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bi
lag) .
(Fa. Sv. Allan Jensen redegør^ for planen).

Regnskab for 1978.
Økonomiudvalget indstiller regnskabet til
godkendelse, samt kloakforsyningens regn
skab og afvigelser hvortil der ikke er giv
et tillægsbevillinger.
Bilag vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bi
lag) .
FREDERIKSHAVN
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Ansættelse af assistent i skatteforvalt
-
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ningen.
Skatteinspektøren anmoder om at ansøgning
om en assistent i skatteforvaltningen tages
op til fornyet overvejelse.
Økonomiudvalget anbefaler.
Knud Andreasen gik imod.

//

//
/

c /_
S

12.

Kursusejendom.

*

.

o

?

'

2

Stillingtagen til placering af kursusejen
dom i landzone og vurdering af egnede area
ler til placering af skolen.

<■

Sømandsforbundet vil skriftligt redegøre for
kursusvirksomhedens omfang.
Byplan- og bygningsudvalget anmoder byrådet
om stillingtagen til, om udvalget skal søge
at finde frem til placering af en kursus
ejendom for Sømandenes Forbund i Danmark.

13.

Vedr. pasningsordningen.
/j>

^

Kulturelt udvalg besluttede på sit ekstra
ordinære møde den 18. juni 1979 endnu en
gang at tilskrive de børn, som er omfattet
af børnehaveklasserne for at meddele disse,
at der nu vil ske pasning i 25o dage i ste-

'

det for byrådsbeslutningen ca. 2oo dage, da

-

alle medlemmerne i udvalget var af den opfat
telse efter debatten i byrådet, at såfremt
der var et behov udover ca. 2oo dage, skul
le dette dækkes, og netop sagen fra foræl-

-

drekredsen i Uvelse har bl.a. givet udtryk
for et yderligere behov.
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Det skal bemærkes, at udvidelsen af ordnin
gen fra ca. 2oo dage til 25o dage ikke vil

LA.

udløse yderligere økonomiske konsekvenser foiL
kommunen.

14.

/Y .

Ansøgning om anlægsbevilling.
02 Vejvæsen
32 Kommunale gader og veje, anlæg
31 Nye veje incl. forlægninger
3 Anlæg
231oo4 Parkeringsanlæg.

/ /

s /c —

&

*

'

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 78.84o,Projektet er opført i investeringsoversig
ten der er godkendt af byrådet.
Tidl.år
3o

1979
79

198o

Starttidspunkt:
1.7.1979

1981

1982

Eft.år.

Sluttidspunkt:
31.12.1979.

Økonomiudvalget anbefaler.
Agergård tog forbehold.

15.

Ansøgning om anlægsbevilling.
02 Vejvæsen
32 Kommunale gader og veje, anlæg
31 Nye veje incl. forlægninger
3 Anlæg.
231oo3 Offentlige gang- og cykelstier.

j? & 2 .

y

. .

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 324.ooo
Tidl. meddelte anlægsbev.

-

Bevillingen udgør herefter ialt

o
324.ooo

Projektet er opført i investeringsoversig
ten af marts 1979 således:
Tidl.år
25o
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1981
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1982
187

Eftf.
o

Y
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Teknisk udvalg indstiller følgende:
Bevillingen skal dække følgende stier der
påregnes anlagt eller udbygget i 1979:
Sti fra "Lærkensten" til
Lystrup skov

kr.

Sti langs Lystrupvej ud
for sommerhusområdet frem
til Lystrup

-

80.000

Sti fra Industrivej til Ly
strupvej

-

42.000

Sti fra Roskildevej til Hau
ge Møllevej
-

55.000

Sti fra Lystrup til Uvelse

21.000

-

126.ooo

324.000
Sti fra Hauge Møllevej til amtets hovedsti
udgår, istedet anvendes beløbet til financiering af Slagslundevej og stianlæg 1978,
restbeløbet bruges på sti fra Lystrup til
Uvelse.
Økonomiudvalget anbefaler.

16.

Ansøgning om tillægsbevilling.
06
25
07
1
50

Administration og planlægning.
Planlægning og sektorforvaltning.
Teknisk forvaltning
Drift
1979: kr. 271.000
Konsulentbistand
Registerkt. 607 00 II0-08

År
1979

Bevilling
iflg.budget
I87.000

Tidl.givne
Tillægsbev.
o

Forventet
årsforbrug
458.000

Begrundelse for ansøgningen:
Arbejdet med udarbejdelse af kommuneplanen,
der forestås af byplanarkitekt Sv. Allan Jen
sen, er først kommet rigtig i gang i 1979.
Udgiften i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan for rådhusområde, der forestås af
Sv. Allan Jensen, forventes at beløbe sig
til kr. 78.000. Der er derfor ikke taget høj
de for udgifter ved udarbejdelse af andre lo
kalplaner.
Udgifterne opgjort på grundlag af oplysnin
ger fra Sv. Allan Jensen.
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Der kan ikke peges på besparelse på andre
konti.

*4<

Økonomiudvalget anbefaler.

17.

Ansøgning om anlægsbevilling.
05
32
35
3
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Social- og sundhedsvæsen
Institutioner for ældre og handicappede
Plejehjem
Anlæg

oo4 535 3o3 Ombygning af Jørlunde alderdoms
hjem
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbev. 23/8-79
-

-

-

24/1-79

kr.

118.9oo

-

29o.ooo

-

5 4 5 .0 0 0

Bevillingen udgør herefter ialt kr.

953.9oo

Projektet er opført i revideret investerings'
oversigt af marts 1979 således:
Tidl.år
29o.ooo

1979
198o
545.ooo o

Starttidspunkt:
August 1978

1981
o

1982
o

Eftf.år
o

Sluttidspunkt:
September 1979

Begrundelse for ansøgningen:
Den samlede anlægsudgift forventes at ud
gøre kr. 1.128.9oo -f 175.ooo som tilskud
fra Helsefonden, idet ombygningen søges ud
videt med bevilling til dækning af udgifter
vedrørende istandsættelse af kælderrum,
herunder viktualierum, forlangt af levneds
middelkontrollen .
Etablering af nødstrømsforsyningsanlæg til
samtale- og kaldeanlæg.
Klimastyring af varmeanlægget med inde- og
udefølere for at opnå energibesparelser.
Herudover søges bevillingsdækning for for
ventede overskridelser som følge af pris
stigninger og uforudsete udgifter under ar
bejdets udførelse.
Økonomiudvalget anbefaler.
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18.

Udtalelse til byggeprogram og disposi
tionsforslag for Byvangskolens udvidelse.
Voksenundervisningsnævnet indstiller, at
P-fagslokalerne indrettes med 16, helst 18
arbejdspladser, samt at der indrettes de
potrum til voksenundervisningen.
Endvidere indstilles det, at man undgår be
tongulve i lokalet hjemkundskab og lokalet
sløjd og i stedet finder et andet materia
le til gulv, som er mere sundt at stå på.
Fritidsnævnet indstiller, at P-fagslokaler
ne indrettes til 16, helst 18 arbejdsplad
ser.
Skolekommissionen indstiller, at arealet
2
til pasningsordningen udvides til ca. 12o m .
Herudover kan kommissionen anbefale såvel
dispositionsforslag som byggeprogram.
Skolekommissionen kan gå ind for lærerrådets
og skolenævnets udtalelse.
Kulturelt udvalg anbefaler byggeprogram og
dispositionsforslag bortset fra arbejdsplad- ■
ser i P-fagene, da udvalget ønsker, at dis
se skal være indrettet til 16 af hensyn til
fritidsundervisningen.
Lokalet til pasningsordningen skal være på
2
7o m , som afsat i byggeprogrammet. løvrigt
tages skolebyggeudvalgets redegørelse af 14.
juni 1979 til efterretning.
Økonomiudvalget anbefaler.

19.

Vurdering af økonomien for byggesagen
Byvangskolens udvidelse.
Kulturelt udvalg har på sit budgetmøde den
23. maj 1979 indstillet til byrådet, at der
afsættes yderligere kr. 900.000 i 198o, så
ledes at tilbygningen (udvidelsen) vil kos
te kr. 3,5 mili.
Økonomiudvalget anbefaler, dog således at
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at projektet vil koste 1 ,5 miil. i 1979 og
2,8 millo i 198o.

? .' f t

2o.

Indstilling til godkendelse af projekt
forslag og detailleret bygningsoverslag for
Idrætshallens udvidelse.
Kulturelt udvalg anbefaler projektforslag
af 18„ juni 1979 fra I/S Vesterlund og Krogh
Hansen med total udgift på kr. 4,7 miil jfv.
side 24 i overslaget.
løvrigt henvises til revision af anlægsbud
gettet pr. 18. juni 1979 (1979: 1 miil 198o:
3,7 mili.) Det bemærkes, at udvalget ønskede
ikke at spare kr. I6.000 (varmegenvinding,
jvf. side 23).
Kulturelt udvalg anmoder om frigivelse af kr.
1 miil. af anlægsbudgettet for 1979 til pro
jektet, jvf. tids- og rateplaneno
Økonomiudvalget anbefaler, at beløbene ind
arbejdes i revideret investeringsoversigt.

21.

Ny overbygningsskole.
Fr. Laursen & Wille oplyser på grundlag af
en foreløbig kalkulation, at Kingoskolens
1. etape vil koste ca. 8 .175.000 kr.
Økonomiudvalget anbefaler, at investerings
oversigten revideres, således at der afsæt
tes 2 mili. i 1979 og 5 o945 miil. i 198o.
Bilag vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bi
lag) .
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Oprettelse af et fælleskommunalt for
handlingsprotokolregister for ligningskom

/

missioner.
Økonomiudvalget anbefaler.

Den Tværsocialistiske Gruppe fremsender følgende
2 punkter til optagelse på byrådets dagsorden:
23.

TSG anmoder byrådet om at nedsætte et ud
valg der skal udarbejde forslag til sikring
af en langsigtet boligpolitik.
Det foreslås at udvalget kommer til at be
stå af et medlem fra hvert parti.

24.

Til afhjælpning af det akutte boligproblem
foreslår TSG, at kommunen køber eller lejer
egnede boliger i den bestående boligmasse.
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25.

Kommunernes Revisionsafdeling
fremsender beretning om kasseeftersyn den
8. december 1978.
Økonomiudvalget indstiller til godkendelse.
Beretning samt økonomisk forvaltnings bemærk
ninger hertil vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bi
lag) .

26.
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FOR LUKKEDE DØRE

27.

Matr.nr. 57 , Lystrupvej 26.

28.

Overdragelse af entreprice.
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29.

Regulering af ldv. 52o, strækning Lindholm
til Slangerup, matr„nr. 18u rn.fl. Slangerup

3o»

Kommunernes Revisionsafdeling

31.

Ansøgning om 1 års orlov
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32.

Palle Stenbak Larsen, lærer ved Kingosko-

33.

Ansøgning om orlov.

34.

Lisbet Birkmann, lærer ved Byvangskolen,
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Eventuelt.
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