Dag og år:

Blad nr.

15. februar 1983.

162.
Form andens
initialer:

SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTDRET den 10/2-1983.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes til møde tirsdag
den 15/2-1983 kl. o8,00 på
kommunaldirektørens kontor med følgende
dagsorden:
Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser og cirku
lærer.
b) Arbejdsmarkedsnævnet har i skrivelse af
28/1-83 givet tilsagn om statsstøtte på
55.000 kr. til beskæftigelsesarbejder i
1983, og der søges i overensstemmelse med
økonomiudvalgets vedtagelse den 18/1-83 pkt. Al - om dette beløb til fortsættelse
af de igangværende beskæftigelsesarbejder:
lossepladsen (genbrug m.v.) samt
"ekstraordinær oprydning m.v." på
Solgården.
c) Danske Funktionærers Boligselskab har i
skrivelse af 21/1-1983 redegjort for
stigningen i drifts- og udgiftsbudgettet
for Morelhaven.
d) Kommunedata har meddelt, at persondatasystemet vil blive forsinket 2 måneder og
først forventes igangsat pr. 1/5-1983.
e) Der har den 24.-25/1-1983 været indbrud i
pasningsordningen ved Slangerup skole.
f) Der har den 19.-20/1-1983 været indbrud i
pasningsordningen, Idrætsvej 3a.
g) Der har den 18.-19/1-1983 været indbrud i
dagplejeformidlingen.
h) Der har den 11.-12/1-1983 været indbrud i
Slangerup børnehave.
i) Det er fejlagtigt i referatet af økono
miudvalgets møde den 18/1-1983 - pkt. 9 anført, at Frederik Møller gik ind for at
bevilge midler til ungdomsvejledningen
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efter forslag 4. Frederik Møller
indstillede, at der bevilgedes midler
efter forslag 2.
j) Skrivelse af 3/2-1983 fra Kommunernes
Landsforening om forståelsen, af lov om
begrænsning af lønstigninger m.v.

2.
AFSKRIVNING AF RESIANCE.

Ved indbrud og hærværk i foråret 1982 på
Ejegodskolen forvoldte
skader for 22.170,02 kr. Han er den 1/11-1982
dømt til at erstatte tabet.
Kurator Erik Nørgaard fra Frederiksværk
kommune har telefonisk oplyst
at han behandler skadevolderens sag,
at skadevolderen nu har fået arbejde, godt
nok til en lav løn, men han er inde i en
positiv udvikling
at skadevolder intet ejer og ikke kan betale

tf

af på gælden.
Det foreslås, at gælden afskrives som
uerholdelig, uden at fordringen eftergives
debitor.

3.
AFSKRIVNING AF RESTANCE.
Økonomiudvalget vedtog den 17/6-1981 at
afkræve den tidligere forpagter af
Slangerupgårds jord kommunens tab ved
forpagterens misligholdelse af kontrakten.
Kommunens tab er opgjort til 44.300,50 kr.
som ifølge advokat Anton Jakobsen ikke kan
forventes betalt.
Det foreslås at gælden afskrives som
uerholdelig, uden at fordringen eftergives
debitor.

'Vvv .

13.07.00054.

4.
TVANGSAUKTION.

tf. (Di. ■-a u Xaj - & (9otbo^oCv^

På denne baggrund foreslås det,
at

kommunen ikke byder på ejendommen, men

at

kommunens tilgodehavende søges inddrevet
hos debitor ved advokat.

5.
ØPARKEN.
Økonomiudvalget vedtog den 14/12-1982 at
indhente oplysning om Øparkens
vedligeholdelseskonto samt om den forventede
varmebesparelse ved en tagrenovering.
2/. Skrivelse af 12/1-1983 med bilag vedlæg
ges.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet,
om den ønskede huslejestigning på 26,10
kr./kvdrm./årligt, kan godkendes.

6.
RENGØRING.
./. Der vedlægges oversigt over indkomne til
bud på rengøring.
forskellene beror dels på, at timelønnen er
forskellig og dels på, at selskaberne har
forskellige rengøringsprogrammer.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet
a) om et selskab - og i bekraftende fald
hvilket - skal overtage al rengøringen, eller
om rengøringen skal deles mellem flere,
herunder om kommunen skal beholde en del.
b) om hvornår ændringen skal sættes i værk.
c) om der skal afholdes informationsmøde med
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Bevilling
Udgifter

27.206.00 kr.
26.596.00 ti

Difference

610,00 kr.

Slagslundevej 18.
Bevilling
Udgifter

15.910.00 kr.
12.605.00 n

Difference

3.305,00 kr.

Jørlunde forsamlingshus.
Bevilling
Udgifter

35.690.00 kr.
29.307.00 H

Difference

6.383,00 kr.

Kvinderup skole.
Bevilling
Udgifter

24.132,00 kr.
24.131,64 i t
0,36 kr.

Difference
Uvelse skole.
Bevilling
Udgifter

171.699,00 kr.
171.699,45 ?i

Difference

0,45 kr.

Kroghøj børnehave.
Bevilling
Udgifter

33.866,00 kr.
33.866,24 i t

Difference

0,45 kr.

Uvelse børnehave.
Bevilling
Udgifter

15.019,00 kr.
15.019,06 ?i

Difference

0,06 kr.

Byvangskolen.
Bevilling
Udgifter

76.070,00 kr.
76.070,17 it
0,17 kr.

Difference
Lindegårdskolen.
Bevilling
Udgifter

221.000,00 kr.
206.238,27 n

Difference

14.761,73 kr.
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Jørlunde Alderdomshjem.
Bevilling
Udgifter

35.044,00 kr.
35.043,89 "

Difference

0,11 kr .

Slangerupgård.
Bevilling
Udgifter

65.000,00 kr.
64.855,00
II

145,00 kr.

Difference
Kirkestræde 21.
Bevilling
Udgifter

5.775,00 kr.
2.830,00

Difference

2.945,00 kr.

M

Slangerup Ås,
Bevilling
Udgifter

14.210,00 kr.
15.705,00

Difference

1.495,00 kr.

M

Varmecentralen.
Bevilling
Udgifter

25.000,00 kr.
29.036,00 11

Difference

4.036,00 kr.

Slangerup renseanlæg.
Bevilling
Udgifter

57.000,00 kr.
. 56.720,00

Difference

ii

280,00 kr.

Beskyttede boliger.
Bevilling
Udgifter

8.540,00 kr.
3.279,00 kr.

Difference

5.261,00 kr.

Kongensgade 24.
Bevilling
Udgifter

8.470,00 kr.
6.878,00

Difference

1.592,00 kr.

TT

Udvalget for teknik og miljø den 2/2-1983
Fremsendes til byrådet med indstilling at
regnskabet godkendes.
Forvaltningen oplyser, at økonomisk

forvaltnings bemærkninger beror i teknisk
forvaltning, som oplyser at bemærkningerne er
indarbejdet i ovenstående.
00.01008

9.
OFFENTLIGE STIER.
Udbygning/forlægning af den eksisterende sti
fra Ny Øvej til GI. Københavnsvej. (På en del
af strækningen opretholdes stien samtidig som
privat fællesvej).
Der foreslås erhvervet jord til udlægning af
stien i 3,0 m bredde. Hvor stien er
sammenfaldende med privat fællesvej, foreslås
en udlægsbredde på 3,0 m.
Stianlægget vil berøre:
Matr.nr. 8-y, Slangerup, tilhørende,
Matr.nr. 23-h, Slangerup, tilhørende,
Slangerup Kommune.
Matr.nr. 10-e, Slangerup, tilhørende, Som
8-y.
Matr.nr. 12-p, Slangerup, tilhørende,
Matr.nr. 12-q, Slanerup, tilhørende, Som 8-y.
Matr.nr. 14-a, Slangerup, tilhørende,
Udvalget for teknik og miljø den 22/2-1983:
Fremsendes byrådet med anmodning om
tilladelse til at igangsætte ekspropriation
for udbygnng og forlægning af den
eksisterende sti fra Ny Øvej til GI.
Københavnsvej i en bredde af 3 m og hvor
stien er sammenfaldende med privat fællesvej
at ekspropriere i et 5 m bredt bælte i
henhold til arealerhvervelsesplan af januar
1983.
03.04.01G01.

10 .
DELPLAN FOR NATURGASFORSYNING.
2/. Der vedlægges skrivelse af 18/1-1983 fra
energistyrelsen og udkast af 28/1-1983 til en
godkendelse af delplan for Slangerup kommune.
Energistyrelsens forslag til godkendelse
indebærer en godkendelse af at ejendomme
beliggende i Slangerup by område, Jørlunde by
og bebyggelsen ved Rappendamsvej (Nytoften og
Skriverbakken og Lyngkrogen) kan få tilbud om
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at blive tilsluttet naturgasnettet, men
udkastet til godkendelse indebærer at Uvelse
og Lystrup bysamfund ikke medtages som
naturgasområde.
Der vil dog være mulighed for at Uvelse og
Lystrup på et senere tidspunkt kan medtages,
men dette afhænger helt af, om der skal
fremføres hovedforsyningsledninger videre op
i Nordsjælland i retning mod Skævinge og
F rederiksværk.
Udvalget for teknik og miljø den 2/2-1983:
Fra udvalgets side skal man indstille, at
udkastet til godkendelsesskrivelse af
28/1-1983 tiltrædes.
13.04.G01.

11 .
ANSØGNING OM UDVIDET ÅBNINGSTID.
Kate Strøgarth, Gourmetgården, Kongensgade
17, søger om tilladelse til at udvide den
daglige åbningstid til kl. 02,00.
Ansøgning begrundes med, at en del af
restaurationen skal benyttes som
selskabslokaler.
Udvalget for teknik og miljø den 2/2-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling at
Gourmetgården får tilladelse til at holde
åbent til kl. 02,00 på vilkår:
at

Levnedsmiddelkontrollens krav til restau
rationens indretning og drift overhol
des .

22.01.02G01

12.
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
25/11-1982:
Det indstilles
at man vedtager, at gebyr for byggesag
behandling beregnes på grundlag af
kvdrm. etageareal uanset om, der er
tale om beboelse, forretning eller
erhvervs- og industribyggeri,
at kvdrm.-gebyret sættes til 5 kr./
kvdrm., og
at der som mindstegebyr opkræves 150
kr. for en byggesagsbehandling.
Gebyret indstilles reguleret første

gang 1. januar 1984 på grundlag af
reguleringspristallet for oktober
1983.
Administrationen oplyser, at ovenstående vil
medføre en merindtægt på ca. 50?£ på årsbasis
men på grund af mindre byggeriet
(størrelsesmæssigt) vil der ikke opnås en
indtægt, der overstiger det budgetterede.
01.01029.

13.
BOLIG- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE I
CENTEROMRÅDE.

/3 .

&

-

A ~ £ -,

a . 'f

Byrådet vedtog i mødet den 26/1-1983,
c
at
at

Kongensgade 1 ikke sælges for de tilbudte
123.000 kr. men

-"C-ij ,

borgmesteren bemyndiges til at forhandle
om salg til en højere pris.

"

b c - ly z < y -< ^

Økonomiudvalget bedes tage stilling til
Bygnings- og planlægningsudvalgets
indstilling om
at der kan tillades opført byggeri som vist
fif- på de af selskabet fremsendte planer, om
fattende 19 lejligheder og et erhvervsa
real på 376 kvdrm. jfr. skema 1 og situa
tionsplan af 18/10-1982
at
^
y

der udarbejdes en lokalplan for området,
omfattende nærværende ejendom, Kirketorvet 5, Kongensgade 1, samt Brobæksgade 1
og 3.

y

y .a * ' ~U\/

01.04P16

14.
BORTFORPAGTNING AF HAUGE MØLLEGÅRD.
./. Der vedlægges kopi af udkast til forlængel
se af forpagtningskontrakt om Hauge Møllegård
for en 2-årig periode fra 1/11-83 til
31/10-85.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
27/1-1983:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling at
forpagtningskontrakten forlænges for en ny
2-årig periode på de i kontrakten påtegnede
vilkår.
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13.07054.

15.
BORTFORPAGTNING AF JORDER.
Økonomiudvalget godkendte i mødet den
18/1-1983 - pkt. lx - en forpagtningsafgift
på 16.000 kr. for matr.nr. 8-aæ og 8-az
Uvelse.
A)

4/v

tilbyder
C t t'

at betale 3.255,- årligt i forpagtningsaf
gift af 3,5 td. land, af matr.nr. 8-e
Uvelse (Idrætspladsens jorder).
A 'b .

B) \
_
_
, tilbyder
at betale kr. 0,00 årligt i forpagtnings
afgift af ca. 1,5 td. land af matr.nr.
8-o Slangerup.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
25/11-1982:
Det indstilles, at tilbuddene accepteres.
13.07054.

16.
REGULERING AF HUSLEJE.
Byrådet vedtog i mødet den 24/11-1982
justeringer af huslejen i flere kommunale
beboelsesejendomme.
Den 17/12-82 har folketinget vedtaget, at der
til Grundejernes Investeringsfond skal
indbetales for:
1983
1984
1985
1986
5 kr.
10 kr.
12 kr.
15 kr.
pr. kvdrm. bruttoetageareal, til brandsikring
og energibesparende foranstaltninger i
beboelsesejendomme med mere end 2
lejligheder, og at beløbene kan tillægges
huslejen.
For Slangerup kommunes vedkommende drejer det
sig om Slangerupgård og Slangerup Ås.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
27/1-1983:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling at
huslejerne på Slangerupgård og Slangerup Ås
reguleres op med de anførte beløb.
13.07.01029.

koV

17.
OVERENSKOMST MED HT DM OPFØRELSE OG DRIFT AE
NY RUTEBILSTATIONSBYGNING.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den 18/1-1983
- pkt. 15 - spørgsmålet om indgåelse af
aftale med HT om opførelse og drift af en ny
rutebilstationsbygning til efter
budgetrevisionen.
Bygnings- og planlægningsudvalget har i mødet
den 25/11-1982 tiltrådt et skitseforslag af
november 1982 over indretning af bygningen.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
25/11-1982:
Det indstilles, at der udarbejdes
overenskomst med HT om opførelse og drift af
ny ventesalsbygning på grundlag af skrivelse
fra borgmesterkontoret af 17/11-1982.
13.07.01P27

18.
RUTEBILSTATIONEN II, ETAPE, VENTESALSBYGNING
MED CHAUEEØREACILITETER.
Der er udarbejdet forprojekt med overslag
over udgifterne ved opførelse af bygningen.
Den samlede udgift er overslagsmæssigt
opgjort til kr. 1.765.000, usikkerhed på
overslager +- 15%.
Bygningen er på 155,9 kvdrm. + overdækket
areal 48,1 kvdrm. og opføres i henhold til
overenskomst i fællesskab med HT.
Kommunens andel af bygningen udgør 80,0
kvdrm. og HT's 68,2 kvdrm., herudover er der
et teknikerrum på 7,7 kvdrm. + overdækket
areal (arkade) på 48,1 kvdrm.
Overslagsmæssigt fordeler udgifterne isg med:
Kommunens
andel

1.765.000 x 80 =
-------------148,2

HT's andel

1.765.000 x 68,2= 812.233 kr.

Ialt

952.767 kr.

1.765.000 kr.

Bygnings- og planlægningsudvalget den
27/1-1983:
Fremsendes byrådet med indstiling at
forprojekt angivet på plan A04 og med facade
A12a gøres færdige til udbydelse i indbudt
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licitation blandt lokale firmaer.
Overslagsmæssigt er udgiften opgjort til
1.765.000 kr, men ved udbydelsen vil der
blive indhentet alternative priser, således
at der er mulighed for at foretage revision i
investeringen.
Samtidig skal man anmode om byrådets
tiltrædelse af, at man optager forhandling
med HT om en grundpris på 150.000.
Økonomisk forvaltning den 8/2-1983:
Det skal bemærkes, at der vil mangle
finansieringsdækning, såfremt projektet
gennemføres som indstillet.
82.06.02P20

19.
FERIELUKNING AF LEGESTUER.
Bestyrelsen for Slangerup legestue v/Dorrit
Johnsen, søger om at institutionen holder
lukket 3 uger i sommerferien samt ugen mellem
jul og nytår, idet legestuens budget
vedrørende vikarer for 1982 væsentligt er
overskredet (budget 7.000,00 - forbrug pr.
1/12-82 kr. 10.091,00) Årsag til
overskridelse er, at der er ansat 2
medhjælpere ved legestuen, hvorfor man ved
ferie må have vikar (fravær p.g.a. sygdom har
været meget lille).
Da det endvidere har vist sig at behovet for
pasning af børn i disse perioder er meget
ringe, anbefales det at institutionen holdes
lukket i nævnte ferier, dog således, at børn,
der har tvingende nødvendig pasningsbehov,
kan passes i anden daginstitution.
Socialudvalget den 24/1-1983:
Socialudvalget anbefaler overfor byrådet, at
legestuen lukker 3 uger i
sommerferieperioden.
16.04.05G01

20 .
NEDNORMERING AF DAGPLEJEFORMIDLINGEN
(TILSYNET).
Byrådet vedtog ved budgetvedtagelsen for 1983
at nedsætte normeringen fra 140 timer pr. uge
til 100 timer pr. uge (+20 timer pr. uge til
tilsyn med dagplejebørn i skolealder).
I forbindelse med budgetrevision 1983 vedtog

Dag og år:
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^socialudvalget at indsstille, at der
foretages yderligere nednormering af
timetallet for tilsynsførende ved
dagplejeformidlingen, således at det
tilsynsførende personale for dagpleje for
børn i alderen 0/2 år mfl. også skal omfatte
tilsynet for dagplejebørn i skolealder.
Nednormeringen foreslåes med 20 timer
ugentligt. Normeringen vil herefter udgøre
1
leder
40 timer ugentlig
II
1/2 dags assistent
20
"
I
I
1/2 dags assistent
20
"
I
I
1/2 dags assistent
20
ialt

✓

100 timer ugentlig

Socialudvalget den 7/2-1983:
Socialudvalget anbefaler overfor byrådet, at
der nednormeres i det tilsynsførende
personale med 20 timer ugentlig fra 1/7-1983.
81.01:16.02.01G01

2

21.
ANLÆGSREGNSKAB.

L

Byrådet har til udvidelsen af Byvangskolen
bevilget
4.766.000 kr.
Udgiften har været
4.705.638 "
Mindreudgift

60.362 kr.

Kulturelt udvalg den 1/12-1982:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning den 4/11-1982:
Ingen bemærkninger.
00.01008.

22 .
UNDERVISNINGSPLANER.
Kingoskolen søger om ikke-kursusdelt
undervisning i skoleåret 1983/84:
Regning Matematik for 8. klassetrin.
Tysk
for 8. klassetrin.
Engelsk
for 8. klassetrin.
Regning/matematik for 9. klassetrin.
Tysk
for 9. klassetrin.
Engelsk
for 9. klassetrin.
Skolekommissionen den 22/11-1982:
5 medlemmer stemte for at anbefale
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168.

ansøgningen. 1 medlem stemte mod at anbefale
ansøgningen. 4 undlod at stemme.
Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Videresendes under henvisning til
undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse
af 8. april 1976.
17.00P15.

23.
ARBEJDSTID.
./. Der vedlægges opgørelse over ansøgninger om
nedsat timetal fra lærere mod tilsvarende
nedgang i løn 1983/84.
Skolekommissionen den 24/1-1983:
Anbefales, såfremt det er skemateknisk
muligt.
Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Anbefales.
81.10:17.00G01

24.
ÆNDRING AF STYRELSESVEDTÆGT.

2

i t

a) Borgmestervederlag.
Fastsættelse af borgmestervederlag
svarende til kommunestørrelse på 7.300
d.v.s. oprykning fra lønramme 31 til 33.
b) Økonomiudvalget vedtog på møde den
16/11-1982 at udsætte ændring af
styrelsesvedtægtens pgf. 24 vedrørende
fordeling af vederlag til udvalgsformænd.

AA/

Z '/ . å .

7

aA
3
\j

i°Z

, \
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25.
TEKNIKERBISTAND
Slangerup-Jørlunde Skytteforening søger om
teknikerbistand til beregning og beskrivelse
af projektet på Rappendamsvej.
Det ønskede arbejde tænkes udført af
kommunens egne teknikere og skal anvendes ved
indhentning og tilbud på gravearbejde,
støbearbejde, kloak og vand. El-projektet
udfører foreningen selv.

a/C

.

.

\y •

_____________________________

i— 3 ^ 2 ,

A /1 2 -& W

Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Fremsendes.
18.00G01

26.
UNDERVISNINGSPLANER.
Ejegodskolen ansøger om ikke-kursusdelt
undervisning i 10. klasserne i skoleåret
1983/84 i fagene:
a) Engelsk
b) Tysk
c) Regning/matematik
d) Fysik/kemi.
Skolekommissionen den 17/1-1983:
Eenstemmigt anbefalet.
Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Anbefales.

27.
FRIGØRELSESATTEST.
Kvindeligt Arbejderforbund har i skrivelse af
31/1-83 anmodet om, at der anvises
skolerengøringsassistenter arbejde i
skoleferierne eller gives dem
frigørelsesattest.

o
la .

■s
q

^ V'-C4.

i

L

i v -.
Z 'l .

d

har den 25/1-83 søgt
ansættelse som støttepædagog i Slangerup
Børnehave og er pr. 1/2-83 ansat i denne
stilling med 30 timer pr. uge i en
tidsbegrænset periode på 1/2 år.

2 _3
j?-

7Å,b-4_
f
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28.
FRIGØRELSESATTEST.

—

bo

-7

^ -d^V,i

!_-•

O ^ -^ U u A

1

var ved ansættelsen bekdndt
med at der kun var normeret 30 timer pr. uge-,
men anmoder om frigørelsesattest af hensyr
til hendes økonomiske situation.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, ^om
ansøgningen kan imødekommes.

2 /i'VW ■

81.15G01

29.
FRIGØRELSESAT1EST.

Q /)-

Ansøgning om frigørelsesattest til
er tidligere afslået af
økonomiudvalget den 19/10-1982, men
søger påny om udstedelse af
frigørelsesattest, da hun anfører man ikke
har. kunnet finde arbejde til hende i
efterårsferien eller til jul.
Redegørelse: Beregning af timetal før og —
efter rengøringsrationaliseringen:
fil 17/7-82.Ansat i Øparkens
Børnehave, 27t./uge i 47 uger
1.269 t . / z r
Era 1/10-82.Ansat på Slangerup
skole:
40 uger a 20t.
= 800 t/år
+ 40 t. hovedreng. = 40 t/år
Fra 1/8-82.Ansat v.
—
pasn.ordn. SI.skole:
47 uger a lOt.
= 470 t/år 1.310 t./zT^
Forøget timetal ved nyansættel
se på Slangerup skole og pasn.ordn. ved Slangerup skole be
regnet på årsbasis ialt....... 41 t. mere .

>3

30.

STØTTE TIL HØJSKOLEKURSUS.
har ansøgt om
ovennævnte supplerende kommunestøtte til
ophold på Europahøjskolen og der er tale om
et beløb på kr. 1.470,40.
har udfyldt et spørgeskema i lighed
med de skemaer, der udsendtes i 1982, hvilket
følger vedlat.
Ovennævnte beløb kan financieres af kommunens
lovpligtige "488-midler"
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om
ansøgningen kan imødekommes.

31.
ARBEJDSLEDIGE I TEKNISK FORVALTNING.
Kommuneingeniøren har i skrivelse af
11/1-1983 anmodet om retningslinier for
arbejdstilbud til ledige, som ansættes i
teknisk forvaltning.
Beskæftigelseskonsulenten bemærker
at

det ikke er muligt at forudsige, hvormange personer vi får til beskæftigelse
af langtidsledige m.v., som vi har pligt
til at ansætte.

at

vi derfor ser os nødsaget til også frem
over at kunne regne med Teknisk forvalt
ning som en mulighed for beskæftigelse
af ledige personer

at

vi under alle omstændigheder SKAL følge
de givne regler m.h.t. til aflønning Eksempelvis hvis en ungdomsarbejdsløs
under 22 år ansættes - skal han/hun ha
ve kr. 44,30 i timen p.t. - og vi (d.v.s.
Teknisk Forvaltning) bestemmer, hvilket
arbejde, den ansatte skal udføre.
Alle andre skal have overenskomstmæssig
løn.

I lighed med tidligere, forelægges
økonomiudvalget også fremover de enkelte
sager til vurdering vedrørende Lov 488:
"Beskæftigelse af unge i Slangerup Kom
mune"
tilligemed Lov 97a:
"Beskæftigelses-arbejder med Statsstøt
te" .
./. Til orientering vedlægges oversigt over,
hvem der hidtil har været ansat i Teknisk
forvaltning, hvornår og hvorlænge og under
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hvilken Lov ansættelsen har fundet sted.
Det indstilles derfor til Økonomiudvalget, at
Beskæftigelseskonsulenten - i lighed med
tidligere praksis - også fremover efter behov
kan anvise langtidsledige m.fl. til
beskæftigelse under Teknisk forvaltninge.

32.
OMLÆGNING AF DIÆTINDBERETNINGSTERMINER.
Diæter til byrådsmedlemmer bliver p.t.
udbetalt på to lønsedler (for udvalgsformænd
tre) dette skyldes at det tidligere er
besluttet at diæterne skal udbetales
månedsvis medregnet møder indtil den 15. i
forrige måned.
Denne tidstermin medfører at diæter skal
"køre" over timelønsystemet.
Ved en fremrykning af tidsterminen til at
medtage møder indtil den 5. i foregående
måned vil afregning kunne ske over
månedslønsystemet hvor det månedlige faste
vederlag afregnes.
For udvalgsformændshonorarer vil det af
tekniske grunde være hensigtsmæssig at
afregne på to lønsedler idet fuldautomatisk
regulering af honorarer kun kan ske ved en
bestemt kodning på stamkortet.
En manuel regulering vil derfor kunne
afstedkomme fejl i honorarberegningen.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til:
a) om indberetningsterminerne for byråds
medlemmerne skal rykkes frem fra den 15.
til den 5. i hver måned.
b) om udvalgsformændshonorarerne skal be
regnes manuelt således at formændene kun
modtager en lønseddel.

33.
FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
Rutebilstationens 2. etape, færdiggørelse
udenomsanlæg.
00 Byudvikling
13 Andre ejendomme
3 Anlæg
Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt bevilling
Bevillingen herefter

99.000 kr.
432.000 "
531.000 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten i
budget 1983 således:
Før 1982
□

1982
30

1983
1113

1984

Begrundelse:
Færdiggørelse af stationspladsen jf. overslag
af 11/1-1983.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
11/1-1983:
Det indstilles, at der frigives bevilling på
kr. 461.000.
Økonomisk forvaltning den 13/1-1983:
Ingen bemærkninger.
Økonomiudvalget den 18/1-1983:
Økonomiudvalget indstiller, at sagen udsættes
til efter budgetrevisionen i februar 1983.
Byrådet den 26/1-1983:
Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt med 10
stemmer for, 3 stemmer imod.
00.01005

34.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling.
13 Andre ejendomme
3 Anlæg
Rutebilstationen II
kr. 100.000
Ventesalsbygning med chaufførfaciliteter.
Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt anlægsbev.

100.000 kr.
432.000 "

Ansøgningen udgør herefter

532.000 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten
således:
Før 1982
0

1982
50.000

1983
1.113.000
- 935.000

1984
0

Dækning af udgifterne til teknisk bistand ved
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