SLANGERUP KOMMUNE
BORSMESTERKONTORET den 21. januar 1982

BYRÅDET indkaldes hermed til møde QNSDAS
DEN 27. JANUAR 1982 KL. 19.00 i
byradssalen med -følgende dagsorden:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser og
cirkulærer.
b) Regnskab for indsamlingen
FLYGTNING 81, der pr. december 1981
udviser et overskud på 44.671.ooo kr.
c) Kommuneforeningen fremsender med
principiel anbefaling en opfordring
til at yde 2 kr. pr. indbygger i
kommunen til de efterladte efter
Hirtshalskatastrofens ofre.
d) Skrivelse af 12. januar 1982 fra KL
om kommunalbestyrelsesmedlemmers
arbejdsvi1 kår.
e) Skrivelse af 12. januar 1982 fra
Indenrigsministeriet om kommunale
snerydningsudgifter.
f) Indbrud i Uvelse Børnehave mellem
den 30. og 31. december 1981.
g) Indbrud I Bakkebo Børnehave mellem
den 30/12-1981 og 4/1-1982.
h) Skrivelse af 1. december 1981 fra
Kommuneforeningen om årsmøde i 1982.
i) Indenri gsmi ni steri et har i skrivel
se af 15. december 1981 stadfæstet
./.
styrelsesvedtægten med de i
vedlagte styrelsesvedtægt indføjede
ændri nger.
j) Kulturelt udvalg har i mødet den 5.
januar 1982 vedtaget at der
genoptages forhandlinger med skolerne
med henblik på rengøringsbesparelser.
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2.

,

REGLER OM STØTTE TIL BETALING AF
BEBOERINDSKUD.
Socialudvalget anbefaler, at reglerne om
støtte til betaling af beboerindskud
ændres saledes, at der også ydes kaution
for lån til indskud udover 15 kr. pr.
kvadratmeter til familier, der ikke er
afskåret fra boligsikring,
Reglerne bibeholdes ellers uændret,
økonomi udvalget anbefaler.
16.23.o 1ø 6 q .
/C?
BEFORDRINBSGODTGøRELSE.
I medfør af den fra den 1, januar 1982
gældende kommunale styrelseslov kan
kommunalbestyrelsen uden den hidtil
gældende styrelseslovs begrænsninger yde
befordringgodtgørelse i forbindelse med
varetagelsen af kommunale hverv, og det
vil efter den 1. januar 1982 således
være kommunalbestyrelsens egen
afgørelse, hvorvidt og i hvilket omfang,
der skal ydes kommunalbestyrelsesmed
lemmer befordringsgodtgørelse i for
bindelse med rejser inden for kommunens
grænser.
Økonomiudvalget anbefaler, at' de
nuværende begrænsninger ikke ændres.

4.
./. DELBERETNING NR.

13

fra Kommunernes Revisionsafdeling om
revisionsbesøg den 23. oktober 1981 samt
i perioden 5. til 12. november 1981
bl.a. med kasseeftersyn:
"Den udførte revision har ikke givet
anledning til bernerkninger".
økonomiudvalget anbefaler beretningen
til godkendelse.
00.01KOI.
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5.

ANSØGNING OM TILLEGSBEVILLING
06
22
02
1
1

Ar
82

Administration og planlægning«
Fælles -funktioner«
Kommunalbestyrelsesmedlemmer«
Drift.
kr. 20.000
VEDERLAG TIL VICEBORGMESTER

Bevilling
ifIg.budg«
961.200

Ti dl.givne Forventet
ti 1lægsbev. årsforbrug
0

981.200

økonomiske konsekvenser i
oversiagsårene s
Medtages ved budgetlægningen fremover«
Begrundelse for ansøgningens
Der har ikke tidligere været udbetalt
vederlag til viceborgmesteren. I
budgettet for 1982 er der derfor ikke
afsat beløb til vederlag«
Med vedtagelsen af styrelsesvedtægten
den 25. november 1981 skal der til
viceborgmesteren udbetales vederlag med
10% af borgmesterens vederlag.
Finansierings
Udgiften finansieres over kontoen Møder,
rejser og repræsentation. Forbruget har
i 1981 været kr. 109.100, hvorfor der
rent umiddelbart vil være dækning for en
nedsæt telse på kr. 20« 000.
Økonomiudvalget anbefaler ansøgningen.
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6.

REGNSKAB VEDRØRENDE NY
ADii INI STRATIONSBYGNING.
Byrådet bevilgede den 22.
december 1976 til projek
tering a-f ny administra
tionsbygning

75.000 kr=

Udgifterne har i 1976/78
været

53.574 kr.

Mindreforbrug

21.426 kr.

økonomiudvalget anbefaler.

7.
ANSØGNING ON ANLÆGSBEVILLING.
00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninqer.

22

Energibesparende foranstaltninger

01

Fælles formål

3

An1æg

Ansøgning om anlægs—
bevi 11 ing

100.000 kr.

Tidl. meddelt bevilling

1.656.000 kr.

I alt

1.756.000 kr.

Projektet opført i
investeringsoversigten i budget 1982,
således;
Ti dl.år
1656

1982
1080

1983
540

1984
540

1985
540

Begrundelse for ansøgningen;
I medfør af lov nr. 301 af 10.6.1981 om
begrænsning af energiforbrug i
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offentlige bygninger, skal hele den
offentlige bygningsmasse inden udgangen
af 1987 bri nuges i energi økonomisk
rimelig stand, og inden udgangen af 1982
skal kommunen udarbejde en oversigt over
de arbejder og de omkostninger, der er
forbundet hermed.
Beløbet anvendes til konsulentbistand
fra energi konsulenter samt teknikere
vedrørende instal 1ati aner som til
termografisk måling af bygninger.
Teknisk udvalg anmoder om frigivelse af
en anlægsbevilling på 100.000 kr.
økonomiudvalget anbefaler ansøgningen.
00.01003.
8.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00

Byudvikling, bolig- og miljø
far anstal tni nger

42

Spi1devandsanlæg=

51

Hovedkloakker og pumpestationer
med betalingsvedtægt.

3

an1æg
Mindre nyanlæg

Ansøgning om anlægs
bevilling
Tidl. méddelt anlægs
bevilling
I alt

298.000 kr.
0

kr.

298.000 kr.

Projektet opført i
investeringsoversigten såledess
Tidl.år
276
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1982
298

1983
298

1984
298

1985
298
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Starttidspunkt:
1.1.1982

Sluttidspunkt:
31.12.1982

Beqrundelse -for ansøgningen:
Fremføring af stikledning til enkelte
ejendomme der tilsluttes kloaknettet.

Afledte driftsudqifter :
Indeholdt i budgettet.

Teknisk udvalg anmoder om frigivelse af
en anlæqsbevi11inq på 298.000 kr.

økonomiudvalget anbefaler ansøgningen.
00.O 1003
9.
INSTRUKS FOR BENYTTELSE AF KOMMUNALE
LOKALER M.V.
Byrådet tilbagesendte i mødet den 25.
november 1981 instruksen til kulturelt
udval g .
./. Kulturelt udvalg og økonomiudvalget
fremsender vedlagte instruks, dateret
19/1-82, med anbefaling.
(økonomiudvalgets og kulturelt udvalgs
medlemmer har tidligere modtaget
ovennævnte instruks).
82.00:18.00 p 21.
H
O
iH

SKOLEDISTRIKTER.
Skolekommissionen indsti 1 ler
skoledistrikterne for børnehaveklasserne
ændret fra 1. august 1982 således:
Deldistriktet omfattende vejene: Øvej,
Vinkel vej, Fejøvej, Tulipanvej,
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Syrenvej, A. Jensensvej, Erik Arupsvej,
Ny øvej, Lupinvej og Hosebuen tilgår
Lindegaardskolens distrikt. Således at
Lindegaardskolens distrikt herefter ers
Syd for Københavnsvej / Roskildevej,
herunder Jør1unde og Sundbylille.
Slangerup skoles distrikt: Øst for
Kongensgade og A-6 og nord for
Københavnsvej.Justeringen vedrørende
børnehaveklasser fra 1= august 1982
anbefales af kulturelt udvalg og
økonomi udvalget.
17.00p15.

t
11 .

FERIEPLAN.
Lærere ved Lindegårdskolen har i
skrivelse af 24. november 1981 ansøgt om
at inddrage lørdag den 20. februar 1982
til undervisning mod at der gives fri
mandag den 22. februar 1982, idet der i
dagene 15. til 20. februar 1982 er
planlagt klyngeemne med afrunding og
forevisning far forældrene lørdag den
20. februar 1982.
Ansøgningen anbefales af
skolei nspektøren, skolenævnet,
skolekommisisonen og kulturelt udvalg,
økonomiudvalget anbefaler, idet
bemærkes, at det er en forudsætning, at
ændringen ikke medfører ekstra
timebetaling eller vikardækning.
17.OOp15.

12 .

EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE
13 =

ERHVERVELSE AF JORD.

1 3 .0 6 .O lg O l.

14.

DAGSORDENER FOR OG REFERATER AF
UDVALGSMØDER.
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15 .

ORLOV.

81.30.17.OOgOl.

16.
ORLOV.

31.30:17.OOgOl.

17.
ORLOV.

81.30g01.
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IB.

EKSTRAORDINfERE BESKfEFT IGELSESFREMMENDE
FORANSTALTNINGER I KOMMUNEN I HENHOLD
TIL LOV NR. 488 AF 14. SEPTEMBER 1977.
Med virkning fra 1= januar 1982 er
administrationen heraf overgået fra
socialudvalget til økonomiudvalget.
a) Etablering af kontorelevstilling.

Budget 1982:

(15.04. OlgOl St 15. 04. OlgOl & Sl.OlgOl).
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19.

NORMERING TIL ADMINISTRATIONEN

81.01:16.OOgOl

20.

EVENTUELT.

MØDET SLUT KL.
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