Møde i Slangerup Byråd

Slangerup
Kommune

Dato: 27. januar 1999
Tid: 19.00
Sted: Raadsalen
Dagsordenen er udsendt: 22. januar 1999

Mødeleder: 1. viceborgmester Hans Andersen
Fraværende:
Anne-Mette Worch har meddelt forfald, Steen Rasmussen er indkaldt som stedfortræder.
Derudover var Henrik Maag og Bent Lund fraværende.

Beslutninger
Viceborgmesteren foreslog at pkt. 9 udgår med henblik på en genbehandling i
økonomiudvalget
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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser, cirkulærer og love. (Aktive links til Indenrigsministeriet).

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072

Landsforeningens debatoplæg om "Udfordringer for folkeskolen”.
Kommunal Budgetredegørelse ’99 og BudgetNyt nr. 7.
Institutionsredegøreisen 1998.
Organisering af kommunernes miljøarbejde i fremtiden.
Opgavekommissionens betænkning.
Revurdering af anlægsbudgetter for 1999.
Vedr. By- og Boligministeriets byggestop af 19. november 1998.
Ang.: Finansministerens tilbud om køb af de regionale naturgasselskaber.

”Nyt på integrationsområdet” nr. 8. af den 10. december 1998.
”Nyt på integrationsområdet” nr. 10 af den 7. januar 1999.
Kommunal Budgetredegørelse ’99.
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Se andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside på adressen: http://www.kl.dk/
download/

c. Referater/dagsordener
Referat fra møde i Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt den 18. december 1998.

d. Eco-nøgletal
ECO-Nøgletal, 1. udsendelse 1999.

e. Indbydelser til møder, kurser m.v.
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt: Årsmøde/Generalforsamling 1999, den 16. april
1999 kl. 15.00 på hotel Marienlyst i Helsingør (joumalnr. 00.01 A04 F4234).
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt: Kursus "Vandforsyning”, den 2. februar 1999 på
LO-Skolen i Helsingør.
Tilmeldingsfrist den 18. januar 1999
Teknik og Miljø i Frederiksborg Amt indbyder til debat om Regionplanrevision 2001.

f. Diverse om Slangerup Kommune
LO, Frederiksborg Amt fremsender brev af 19. november 1998 vedr. udpegning af medlem og
suppleant til Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg for Frederikssund, Skibby,
Jægerspris, Stenløse og Slangerup Kommuner.

g. Diverse informationer
By- og Boligministeriet fremsender orientering vedrørende styring af bygge- og anlægsaktivi
teten i 1999.
Finansministeriet fremsender Kommunal Budgetoversigt december 1998.
HNG fremsender:
• Brev af 18. december 1998 vedr. regeringens tilbud om overtagelse af
Hovedstadsregionens Naturgas I/S.
• Brev af 8. januar 1999 vedlagt formandens indlæg på den orienterende
repræsentantskabsmøde samt resumé af indlæg fra HNG's advokat.
• Pressemeddelelse af 15. januar 1999 vedr. det foreløbige regnskabsresultat 1998.
• Brev af 20. januar 1999 vedlagt notat vedr. de regionale naturgasselskabers kommentarer
til Rothschild-rapporten om den danske naturgassektors struktur.
Indenrigsministeriet fremsender:
® Brev af 2. december 1998 vedlagt oversigt over tidsfristerne ved Europa-parlamentsvalget
den 10 juni 1999.
• Pjece om "Kommuner og Amtskommuner - Opgaver og Finansiering”.
• "Betænkning om kommunernes udgiftsbehov”, samt bilag til Betænkning.
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• "Betænkning I og II om fordeling af opgaver i Den offentlige sektor”.
• "Sammenfatning på fordeling af opgaver i Den offentlige sektor”.
• Brev af 21. december 1998, vedr. standardforretningsorden for integrationsråd.
• Brev af 23. december 1998 vedlagt vejledning om aktivering efter integrationsloven.
• Brev af 23. december 1998 vedr. statsrefusion og tilskud på integrationsområdet i 1999.
Se sidste nyheder fra Indenrigsministeriet (aktivt link til Indenrigsministeriet).
Kirkeministeriet fremsender publikationen "Kirkens penge - december 1998”.
Miljø- og Energiministeriet fremsender brev vedr. statstilskud til omstilling af ældre boliger
til kraftvarme - ændring i grundbeløb.
Politik i Norden nr. 7-8 - 1998.
Politimesteren i Hillerød fremsender statistiske oplysninger for 1998 m.v.
Sundhedsministeriet fremsender:
• "Planlægning af sundhedsberedskabet - vejledning 1998”.
• "Sundhedsministerens redegørelse 1998 - samarbejde om sundhed 1998-2001”.
Udlændingestyrelsen fremsender:
• Informationsbrev af 18. december 1998, om Udlændingestyrelsens afgørelser vedrørende
asyl og boligplacering.
• Brev af 5. januar 1999, vedr. CPR-registrering i forbindelse med boligplacering af
flygtninge efter integrationsloven.
Ældre Forum fremsender pjecen "Ældre og boliger”.
Ølstykke Kommune fremsender Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 68, Ølstykke
Rensningsanlæg, Slammineraliseringsanlæg.

3. Affaldsplan 2000 - 2004
07.00P15 F7314

2jo

Indledning
I medfør af miljøbeskyttelseslovgivningen er det pålagt kommunen at udarbejde en
affaldsplan hvert fjerde år, første gang den 1. juli 2000.
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Sagsfremstilling
AFAV’s bestyrelse anbefaler, at medlemskommunerne overlader ansvaret for kortlægning af
den kommunale håndtering af affald og udfærdigelse af affaldsplanen til AFAV I/S, samt at
affaldsplanen bliver fælles for alle medlemskommunerne. Der er tale om en opgave, der
overdrages fra kommunen til et kommunalt fællesskab.
Bestyrelsens anbefaling følger af, at de tekniske chefer fra interessentkommuneme har
anbefalet at opgaven løses af AFAV I/S.
AFAV I/S vil samarbejde med teknikerne i de enkelte kommuner om udarbejdelsen af en
kortlægningsrapport for hver enkelt kommune. Kortlægningen vil være færdig med udgangen
af april 1999. (Kortlægningen er udført i Slangerup Kommune).
Affaldsplanlægningen vil ske med udgangspunkt i Folketingets affaldsplan 1998-2004.
Regeringens udspil er for tiden i høring under titlen ”Affald 21”.
Affaldsplanen vil løbende under udarbejdelsen blive forelagt de tekniske chefer og teknikere i
kommunerne, og de lokale interesseorganisationer vil ligeledes efter kommunernes ønske
blive inddraget i planlægningsarbejdet. Affaldsplanen vil være klar til politisk behandling i de
enkelte kommuner i vinteren 1999/2000.
Selv om planlægningen laves samlet for kommunerne i AFAV I/S, skal planen godkendes af
det enkelte byråd.
Målet med at udfærdige en samlet plan for AFAV-kommuneme er at skabe et samlet overblik
over, hvordan stordriftsfordele kan opnås.

Økonomi
Udgifterne til udarbejdelse af affaldsplanen vil blive afholdt af AFAV I/S inden for budgettet
for 1999 og 2000.

Vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at udgiften til udarbejdelsen af affaldsplanen ikke kan
afholdes af AFAV I/S over den ordinære drift for Slangerup Kommunes vedkommende. Den
ordinære drift finansieres over A-taksten, som afholdes via dagrenovationsgebyret. Der vil
altså være tale om, at planen betales af dagrenovationsbrugeme. Udgifterne til udarbejdelse af
planen bør opgøres særskilt og betales forholdsmæssigt af hhv. dagrenovationsgebyret,
gebyret for genbrugspladsen m.v. og gebyret for olie- og kemikalieaffald, eller alternativt via
det skattefmansierede område. Dette forhold skal der tages hensyn til ved næste budget
lægning.

Forslag til beslutning
Det indstilles, at Slangerup Kommune overlader ansvaret for kortlægning af den kommunale
håndtering af affald og udfærdigelse af affaldsplanen til AFAV I/S, samt at affaldsplanen
bliver fælles for alle medlemskommunerne. Udgiften til udarbejdelse af planen bør af AFAV
opgøres og finansieres særskilt.
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Teknisk Udvalg den 13. januar 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Godkendt

4. Ændring af interessentskabsaftale AFAVI/S
07.00A04 F7316
2jo

Indledning
AFAV I/S' bestyrelse har på sit møde den 20. november 1998 besluttet at fremsende vedlagte
forslag til ændring af interessentskabsaftalen for AFAV I/S til interessent-kommunerne, idet
bestyrelsen anbefaler, at byrådene godkender det ændrede forslag.

Sagsfremstilling
Det ændrede forslag er udarbejdet af advokat Bjarne Ditlevsen på foranledning af AFAV på
basis af den såkaldte "Delrapports" konklusioner.
Delrapporten er udarbejdet af det tværministerielle udvalg under justitsministeriets
ledelse. Undersøgelsestemaet i rapporten er, hvorvidt den fælleskommunale opgave
løsning på affaldsområdet er i strid med EF-Traktatens regler blandt andet om fri
bevægelighed, fri etableringsret, konkurrenceregler m.v. samt med Tjenesteydelses
direktivet.
Rapporten konkluderer overordnet, at det danske system med de kommunale
affaldsfællesskaber som juridisk struktur findes at kunne etableres og fungere på lovlig
vis i overensstemmelse med disse EU-regler. Dette forudsætter imidlertid efter
udvalgets opfattelse, at interessentskabsaftalen mellem de enkelte deltager- kommuner
og det kommunale fællesskab opfylder nogle bestemte krav til sit indhold.
Meget kort går disse krav ud på følgende:
1) Aftalen skal være godkendt af tilsynsrådet i henhold til kommunestyrelslovens § 60
stk. 1 (dette krav opfylder AFAV's interessentskabsaftale).
2) De opgaver, som kommunerne har overladt til fællesskabet, skal være klart og
entydigt beskrevet i aftalen, kompetence- og ansvarsmæssigt.
Efter en gennemgang af AFAV I/S interessentskabsaftale er advokat Bjarne Ditlevsen's
konklusion:
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1) Set med Delrapportens "briller” må det fastslås, at der ikke af disse bestemmelser
nærmere kan udledes, hvilke konkrete faktiske bortskajfelsesopgaver, der er blevet
overført fra kommunerne til AFAV.
Denne opgavebeskrivelse skal angives klart og entydigt, således at man heraf nøje
kan se, hvilke opgaver der er overført, Set på baggrund af ændringsreglen i § 5, stk.
3, jævnfør § 21 må dette imidlertid alene betragtes som en formalitet og således ikke
nogen realitetsændring i forhold til den samarbejdssituation, der er etableret i AFAV.
2) § 6 kan bevares med sin nuværende formulering, men §§ 4 og 5 foreslås omformu
leret, således at § 4 forbliver den overordnede regel, og § 5 angiver de konkrete
opgavebeskrivelser (de faktiske opgaver samt myndighedsopgaver), som
kommuner-ne har overført til AFAV.
Ændringerne i interessentskabsaftalen omfatter:
Ny §4, §5, §9 stk. 3 og tilretning af § 10 stk. 1, § 11 stk. 1, § 12 stk. 2, § 13 stk. 1, §
21 stk 3, § 29 stk. 3 og § 35 stk. 1.
En smidiggørelse af overførsel af nye opgaver til AFAV har været drøftet med advokat Bjarne
Ditlevsen der anbefaler, at der i § 4 indføjes følgende afsnit:
"Interessentskabets bestyrelse er desuden bemyndiget til at indgå skriftlig aftale med
interessentkommuneme - enkeltvist eller samlet - om overførsel til interessentskabets
udførelse af yderligere affaldsbehandlingsopgaver end de i paragraf fem beskrevne,
allerede overførte opgaver. I den skriftlige overførselsaftale skal den pågældende
opgave være konkret, klart og utvetydigt beskrevet med tydelig angivelse af
interessentskabets kompetence, opgave- og ansvarsmæssigt. Overførselsaftalen skal
desuden godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder i medfør af styrelseslovens
paragraf 60, stk. 1. Såfremt opgaveoverførslen ikke omfatter samtlige
interessentkommuner, skal aftalen være affattet således, at opgaveudførelsen ikke
belaster de ikke-deltagende interessentkommuner økonomisk. Det præciseres, at
nærværende bemyndigelsesregel alene har karakter af en intern samarbejdsregel
gående ud på en forhåndsaccept fra interessentkommuneme til en mulig senere
udvidelse af interessentskabets opgaver inden for affaldsbehandlingsområdet, og at
der således ikke ved bemyndigelsesreglen i sig selv er sket nogen opgaveoverførsel".
Afsnittet er indføjet i vedlagte forslag til ændring af interessentskabsaftalen.
Ved at indføje nævnte afsnit i interessentskabsaftalen vil det være muligt at overføre nye
opgaver til AFAV I/S ved et selvstændigt dokument, der forelægges Tilsynsrådet til
godkendelse.
Tilsynsrådet har til forslaget til ændret interessentskabsaftale udtalt at "Tilsynsrådet finder på
det foreliggende grundlag ikke, at der vil være noget til hinder for, at vedtægtsforslaget kan
godkendes".
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Økonomi
Forslaget indebærer ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering
Forslaget er fremsat af AFAVs bestyrelse og er en forudsætning for at AFAV kan udvikle sit
forretningsområde og løse nye opgaver for medlemskommunerne.

Forslag til beslutning
Det indstilles, at forslaget til ændring af vedtægterne tiltrædes.

Teknisk Udvalg den 13. januar 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Godkendt

5. Flyttepåbud for ulovlig helårsbeboelse i sommerhuse
01.07.04P21 7322
pekr

Indledning
./.

Folketinget har den 15. december 1998 vedtaget en ændring af planloven, som trådte i kraft
den 1. januar 1999. Loven er vedlagt sammen med Miljø- og Energiministeriets skrivelse fra
den 23. december 1998 om administration af loven.

Sagsfremstilling
Efter lovens nye § 51a er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at give flyttepåbud til de
personer, der bliver registreret i CPR med ulovlig bopæl i sommerhus. Flyttepåbuddet skal
meddeles senest 14 dage efter indflytningen er registreret i CPR. Dette gælder tilbage til
lovforslagets fremlæggelse den 20. oktober 1998. Imidlertid har kommunerne ikke kunnet
opfylde 14-dages forpligtigelsen før nu, hvorfor personer på ulovlige bopæle etableret efter
den 20. oktober 1998 skal have flyttepåbud senest den 15. januar 1999.
Hvis et flyttepåbud ikke efterkommes rettidigt, dvs. inden 14 dage efter påbuddets med
delelse, skal kommunalbestyrelsen straks indgive anmeldelse til politiet. Endvidere skal kom
munalbestyrelsen pålægge sommerhusbeboeren daglige tvangsbøder. I ministeriets skrivelse
er der fastlagt et udgangspunkt på 300 kr. om dagen, under hensyntagen til den pågældende
beboers økonomiske situation.
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Borgerporten har registreret 2 beboere i et sommerhus den 31. december 1998, og desuden en
familie på 3 i et sommerhus den 4. januar 1999. Begge disse familier skal efter loven have
tilsendt et flyttepåbud.

Vurdering
Proceduren efter planlovens § 51a er meget klar, og med Miljø- og Energiministeriets skrivel
se er der detaljeret angivet den administrative proces ved ulovlig beboelse i sommerhuse, ud
over de almindelige forvaltningsregler fastsat i forvaltningsloven om bl.a. partshøring.
Forvaltningen vurderer, at der ikke er reel mulighed for at fortolke lovens anvendelse, og
proceduren derfor kan gennemføres af forvaltningen rent administrativt. Det eneste punkt,
hvor Kommunalbestyrelsen har en mulighed for at indlægge egen vurdering, er i tilfælde hvor
der ved tvangsbødens størrelse kan tages hensyn til sommerhusbeboerens økonomiske
situation.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller
•

at forvaltningen bemyndiges til efter retningslinierne i lov om planlægning og Miljø- og
Energiministeriets skrivelse fra den 23. december 1998 at give flyttepåbud til personer
registreret i CPR med ulovlig bopæl i et sommerhus, at om nødvendigt at indgive
anmeldelse til politiet efter planlovens § 51 a, stk. 4 og efter § 51 a, stk. 5 at pålægge
tvangsbøder på 300 kr. dagligt (beløbet reguleres efter nettoprisindekset),

•

at Teknisk Udvalg orienteres om disse forhold efterfølgende og

•

at Teknisk Udvalg i tilfælde af hensyn, der skal tages til sommerhusbeboerens
økonomiske situation, far forelagt størrelsen af den daglige tvangsbøde til afgørelse.

Teknisk Udvalg den 13. januar 1999
Forslag til beslutning godkendt, dog anbefales det Byrådet at størrelsen på tvangsbøderne
fastsættes til 300 kr., og at der ikke tages hensyn til sommerhusbeboemes økonomiske
situtation.

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Godkendt

6. Lokalplan 32.2, for en del af Industriområde Vest
01.02.05P16 F7313
pekr
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Indledning
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. december 1998 at udarbejde en ny lokalplan
for Industriområde Vest.

Sagsfremstilling
Der henvises til bilaget ”Forslag til lokalplan 32.2”.
Den nye lokalplan er blevet nødvendig, efter at Teknisk Udvalg på mødet den 2. december
1998 besluttede at løse Slangerup Kommunes slambortskaffelse ved at anlægge et slammineraliseringsanlæg i forbindelse med rensningsanlægget.
Det var intentionen at erstatte både lokalplan 32 og 32.1 med den nye lokalplan 32.2. Men da
håndværkerområdet med boliger er omfattet af reglerne om støj ved boliger, og da
speedwaycentrets støjkonsekvenszoner også efter år 2001 vil støje for meget her, er revision
en af lokalplanen for håndværkerområdet udgået. Den gældende lokalplan 32 for håndværker
området omhandler ikke støjforhold.
Forslag til lokalplan 32.2 er i øvrigt en sammenskrivning af bestemmelserne i lokalplanerne
32 og 32.1. Der er ændret på rensningsanlæggets omfang, og kommuneplanens ramme
bestemmelser for områderne S.E.4 og S.D.6 er anført. Endelig er der foretaget ajourføringer
af en række bestemmelser til de faktiske forhold i området.
Ved fremlæggelse af lokalplanforslaget, der kan offentliggøres den 9. februar 1999, kan der
ikke gives byggetilladelser eller tilladelse til udstykning i området i høringsperioden frem til
den 6. april 1999. Hvis der fremkommer indsigelser, kan der heller ikke i en 4-ugers periode
efter høringsfristens udløb gives tilladelser.
Det er hensigten udover at sende lokalplanforslaget til områdets grundejere og naboer at
invitere interesserede til et informationsmøde om slammineraliseringsanlægget. Herunder vil
Teknisk Forvaltning invitere naboer til at besøge et anlæg i drift, for at beboerne på denne
måde kan opleve, at et slammineraliseringsanlæg ikke lugter eller på anden måde generer dets
naboer.
Industriområde Vest vil efter lokalplanforslagets vedtagelse være omfattet af lokalplan 32 for
håndværkerområdets vedkommende, og af lokalplan 32.2 for resten af områdets vedkom
mende.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 32.2 for en del af Industriområde Vest bekendt
gøres offentligt.

Økonomiudvalget den 21. januar 1999
Anbefales
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Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Godkendt udsendt til offentlig høring

7. Strukturændringer i naturgassektoren
13.11 .OOP19 F4346
pekr

Indledning
Regeringen præsenterede i november 1998 en model for de regionale gasselskaber for det
statslige selskab DANGAS' overtagelse af gasselskabeme.

Sagsfremstilling
HNG har i bestyrelse og repræsentantskab i november 1998 behandlet regeringens tilbud, og
der har været opbakning til holdningen om at afvise statens overtagelse af HNG.
Den 16. december 1998 sendte regeringen ved miljø- og energiministeren, finansministeren
og økonomiministeren et tilbud om at købe de regionale gasselskaber til alle interessent
kommunerne. Købstilbuddet lyder på en tilbagebetaling af kommunernes indskud og en bonus
på 1 mia. kr. til fordeling. Desuden vil staten direkte overtage gælden i selskaberne, og løse
kommunerne fra denne forpligtigelse. For Slangerup Kommune vil det betyde, at hæftelsen
for gælden på 45.594.000 kr. bortfalder, og et kontant provenu på 3.656.000 kr. til udbetaling,
formentlig over 3 år.
Regeringen argumenterer med et behov for en strukturændring i naturgassektoren, bl.a. på
grund af EU-direktivet om det åbne gasmarked fra år 2000, effektiviseringsgevinster ved at
samle de 5 regionale selskaber i et selskab sammen med DANGAS, risiciene ved
kommunernes garantiforpligtigelser og selskabernes gæld, og flere forhold.
Kommunernes Landsforening har i Info nr. 1073 fra den 22. december 1998 redegjort for sin
holdning, som er at anbefale kommunerne at sige nej til tilbuddet. Landsforeningen anbefaler
i stedet en forhandlet løsning mellem selskaberne og regeringen. Endvidere mener
landsforeningen, at det er uklart hvordan provenuet fra salget kan anvendes frit af
kommunerne.
HNG afholdte den 8. januar 1999 et orienterende repræsentantskabsmøde (orientering om
mødets resultat udsendt med brev samme dag), hvor der var en klar opbakning til bestyrelsens
anbefaling om at takke nej til regeringens tilbud om køb af HNG. I henhold til HNG's
vedtægter er det HNG's repræsentantskab, der træffer den formelle og afgørende beslutning
om købstilbuddet. Dette vil blive diskuteret på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den
3. marts 1999.
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På mødet den 8. januar 1999 blev der af formanden orienteret om, at for at imødegå
regeringens argumenter om stordriftsfordele ved en sammenslutning af de 5 gasselskaber, ser
HNG nærmere på gevinsterne ved et samarbejde eller evt. fusion med andre selskaber.
Konkret drøftes der med Naturgas Sjælland om en fusion. Et forundersøgelsesprojekt udført i
december 1998 viser, at der forventes et ganske stort besparelsespotentiale i de 4 selskaber
(Naturgas Fyn ønsker p.t. ikke at deltage) ved sammenslutning til ét distributionsselskab eller
ved fusion mellem henholdsvis de to jyske og de to sjællandske selskaber suppleret med et tæt
samarbejde om en række opgaver.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets holdning til henholdsvis statens overtagelse af
HNG og øget samarbejde og/eller fusion med andre regionale gasselskaber diskuteres med
henblik på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 3. marts 1999.

Økonomiudvalget den 21. januar 1999
Bent Lund deltog ikke under behandlingen af punktet grundet inhabilitet da Bent Lund ud
over at være repræsentant i HNG også er bestyrelsesmedlem i Comgas.
Økonomiudvalget indstiller at kommunen ikke tager imod statens tilbud, men ser gerne
fusionsaftaler indgået med de andre regionale naturgasselskaber.
Allan Madsen tilkendegiver at Soc.dem. går ind for at tage imod statens tilbud. Begrundelsen
er at man ønsker at være rustet til den øgede konkurrence på naturgasområdet og for at opnå
forenkling og rationalisering til gavn for forbrugerne.

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Socialdemokratiet foreslår at vi tager imod tilbudet fra staten. Begrundelsen er at man ønsker
at være rustet til den øgede konkurrence på naturgasområdet og for at opnå forenkling og
rationalisering til gavn for forbrugerne. Såfremt Byrådet ikke er enig heri ønskes
Socialdemokratiets indstilling medsendt svaret til staten.

Viceborgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning
A

A

A

F

c

V

V

V

V

V

J e n s P e te r

A lla n

M ay

Jø rg e n

E r ik F r i-

S te e n R a s -

J e n s L in d -

V i s ti

N i e ls

Jens

H ans

C h riste n -

M ad sen

A n d ersen

T h o r s lu n d

s tr ø m

m u ssen

g ree n

C h ris-

F rø lic h

Jen sen

A n d ersen

T ensen

N ilsso n

X

X

X

X

X

X

X

X

sen
For

Im o d

V

X

X

X

U n d lo d

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
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8. Revurdering af anlægsbudgettet for 1999
00.01.S02 F4347
pask

Indledning
Indenrigsministeren anmoder Byrådet om at revurdere det vedtagne anlægsbudget for året
1999.
Baggrunden for anmodningen er, at Regeringen og KL på kvartalsmødet den 2.december
1998 har konstateret at anlægsbudgetterne for primærkommunerne i 1999 ligger 0,8 mia.kr.
over det aftalte niveau. Regeringen og KL henstiller, at der realiseres et nettoanlægsniveau,
der er 10% lavere end det budgetterede.
Sagen hastebehandles i forvaltningerne med henblik på at forslag til ændringer kan
forelægges Økonomiudvalget og Byrådet senere i denne måned. Sidste frist for indberetning
til Indenrigs-ministeriet er 15.februar 1999.
Ministeriet opgør kommunens anlægsprogram for 1999 således:
(hele 1.000 kr.)

Udgifter

Indtægter

Netto

0. Byudvikling

8.706

6.540

2.166

1.
Forsyningsvirk 0
somheder

0

0

2. Vejvæsen

291

500

3. Undervisning og 44.607
Kultur

37.450

7.157

5.
SocialSundhedsvæsen

0

699

0

0

44.281

10.522

6. Administration

791

og 699
0

Anlægsvirksomhed i 54.803
alt

Ministeriets opstilling følger den autoriserede kontoplan i modsætning til Kommunens
anlægsprogram, der både er opdelt i en skattefmansieret hhv. brugerfinansieret del, og på
udvalgsniveau, (aktivt link til anlægsprogrammet på kommunens hjemmeside)
Grundet den korte tidsfrist har det ikke været muligt at forelægge sagen for Teknisk Udvalg
og for Borger og Virksomhedsudvalget.
Forvaltningen foreslår, at der sker følgende 3 reduktioner af rådighedsbeløbene i 1999 mod
tilsvarende opskrivninger af rådighedsbeløbene i år 2000:
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1. Byggemodning 2. etape Hauge Møllegård: Der flyttes 0,3
mio.kr. fra 1999 til 2000
2. Udbygning Lindegårdskolen: Der flyttes 0,6 mio.kr. fra 1999 til
2000

3. Ramme Sundhedscenteret: Der flyttes 0,1 mio.kr. fra 1999 til
2000

Der foreslås i alt flyttet 1 mio. kr. fra 1999 til år 2000, svarende til 9,5% af det samlede
nettoanlægsbudget i 1999. De foreslåede ændringer vil ikke reducere det planlagte aktivitets
niveau i 1999.

Økonomiudvalget den 21. januar 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Godkendt

9. Eventuel ansættelse af erhvervskonsulent (udgået)
00.01A26 F4326
kure

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 10 stk. 5. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a.
erhvervsmæssige spørgsmål. Det er ikke nærmere defineret hvad indholdet er i denne
kompetence. Ud over div. speciallove indenfor socialforvaltning, teknik - og miljøområdet
samt skattelovgivningen er kommunens relationer til erhvervslivet ikke lovreguleret. Der er
således ikke noget krav om, at en kommune står for erhvervspolitiske initiativer, som retter
sig mod erhvervslivet.
Imidlertid er der ikke mange kommuner med respekt for sig selv, som ikke i et eller andet
omfang søger at understøtte erhvervsmulighederne i sit område med en aktiv erhvervspolitik.

Erhvervspolitiske tiltag i Slangerup
Den 22. maj 1991 vedtog Byrådet at nedsætte et Erhvervsudvalg. Udvalget består af
arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter samt byrådsmedlemmer. Herudover deltager
Beskæftigelseskonsulenten, Teknisk chef, Økonomi- og planchef samt Kommunaldirektøren.
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I 1996 vedtog Byrådet - efter indstilling fra Erhvervsudvalget - oplæg til erhvervspolitik i
Slangerup Kommune. Oplægget blev til efter forudgående møder med erhvervslivet og med
ekstern bistand fra konsulent Jens Monrad fra firmaet Dybbro og Haastrup. Byrådet havde
meddelt en bevilling på 80.000 kr. til udarbejdelsen, og det blev i praksis kommunens
ledergruppe og Erhvervsudvalget, som skulle udmønte politikken f.s.v.a. det kommunale
engagement.
Erhvervsudvalget har i 1998 været optaget af at revidere erhvervspolitikken.

Indsatsområder i ny Erhvervspolitik
I det reviderede oplæg til erhvervspolitik opereres med 10 indsatsområder. Nogle af disse
indsatsområder vil kræve jævnlig opfølgning.
1. Først og fremmest forudsættes det, at kommune og virksomheder lærer hinanden bedre at
kende via møder. Initiativet til disse møder forventes at blive taget af såvel erhvervsliv
som kommune. For at sikre at disse møder bliver ”løbet i gang” vil det være hensigtsmæs
sigt med en kommunal "tovholder”.
2. Uagtet at virksomhederne i Slangerup - efter egne udsagn - oplever Slangerup Kommune
som en god samarbejdspartner, vil der være situationer hvor det kan være hensigtsmæssigt
med en erhvervskonsulent som kan fremstå som virksomhedernes mand i forhold til det
kommunale bureaukrati både som den der byder nye virksomheder velkommen og som
kan optræde som ombudsmand for virksomhederne i det kommunale system.
3. Erhvervsregisteret, som er udarbejdet sammen med den svenske kommune Skurup og som
indeholder virksomheder i såvel Bycirklen som virksomheder i Syd Østre Skåne, er ved at
være klar til markedsføring. Registerets succes står og falder med, at virksomhederne i
området finder det umagen værd at anvende det, det vil derfor være afgørende, at
virksomhederne bliver bekendt med registerets eksistens og anvendelsesmuligheder.
Udgifter til projektet finansieres indtil videre via Interregmidler.
4. Sekretariatsfunktionen for Erhvervsudvalget har være koordineret af kommunal
direktøren, men der har ikke været nogen egentlig tovholder for udvalgets arbejde. Det vil
være hensigtsmæssigt, at én person i organisationen er ansvarlig for serviceringen af
udvalget, således at udvalgets arbejde administrationsmæssigt ikke udføres som
"venstrehåndsarbejde”. På et møde den 5. januar 1999 har Erhvervsudvalget forudsat, at
en erhvervskonsulent indgår som ressource for rådets arbejde, når et erhvervsråd bliver
etableret i Slangerup.
5. Bycirklens/Erhvervsknudepunktets erhvervsnetværk, som er en sammenslutning af lokale
erhvervsråd og foreninger i Bycirklen, har til fonnål at agere som kontakt mellem
politikere og erhvervsliv. Det har ikke været forudsat, at kommunerne skulle stå for
sekretariatsfunktionen for netværkets arbejde. I praksis har denne funktion været udøvet af
formanden og en ansat konsulent i Erhvervsknudepunktet i forening. Formandsskabet for
såvel Bycirklen som erhvervsnetværket ligger i 1999 i Slangerup Kommune. Formanden
for Netværket har givet udtryk for det ønskelige i, at Slangerup Kommune stiller
sekretariatsbistand til rådighed for Erhvervsnetværkets arbejde, med henblik på at leve op
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til ønsket om en aktiv indsats for at binde samarbejdet omkring og med erhvervsliv og
infrastruktur sammen.

Ressourceanvendelse
Slangerup kommunes størrelse og struktur retfærdiggører ikke ansættelse af en egentlig
erhvervschef.
Det hensigtsmæssige for Slangerup vil være en fleksibel ansættelse, som med et varieret
tidsforbrug i løbet af året kan sikre en effektiv indsats, når der er brug for det. Et tidsforbrug
på 3- 400 timer skønnes at være tilstrækkeligt forudsat en rationel udnyttelse.
Det er ikke sandsynligt, at egentlige erhvervsaktive vil finde det attraktivt med en ansættelse
på så fa timer. Imidlertid har det vist sig, at der blandt efterlønsmodtagere og pensionister er
velegnede emner til at udfylde Slangerups behov for en erhvervskonsulent.
Erhvervsudvalget foreslår, at der ansættes en erhvervskonsulent på ovenstående vilkår.

Økonomiudvalget den 21. januar 1999
Økonomiudvalget anbefaler at der ansættes en erhvervskonsulent under forudsætning af, at
stillingen opslås og at udgiften på ca. 100.000 årligt kan afholdes inden for det samlede
budget.
Allan Madsen foreslår at ønsket om en erhvervskonsulent indgår i arbejdet med budget 2000.
Hans Andersen ønsker at finansieringen af erhvervskonsulenten sker indenfor økonomi
udvalgets ramme.

Slangerup Byråd den 27. januar 1999

10. Ekstern evaluering af Slangerup Kommunes IT-satsning
85.11.01P05 F4351
Jørgen Thorslund anmoder om, at følgende punkt optages på dagsordenen:
For ca. 4 år siden besluttede Slangerup Kommune at satse kraftigt på udvikling af IT. En
satsning der havde såvel et administrativt som et informations- og kommunikationsmæssigt
sigte. Slangerup blev herunder en af 10 Spydspidskommuner i Danmark. Der er bl.a. blevet
udbygget netværk, skabt elektronisk adgang til mange offentlige infoimationer incl. bibliotek
samt sikret gode muligheder for at integrere IKT i kommunens virksomheder.
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Imidlertid synes IT-satsningen også at rumme problemer og fortsatte udfordringer. Netværket
giver bl.a. langsom opkobling for byrådsmedlemmer og virksomheder samtidigt med at den
administrative supportfunktion fortsætter med at vokse jf. budget 99 og efterfølgende behov.
På baggrund af det høje (og flotte) ambitionsniveau mener SF, at det er på tide at foretage en
grundig evaluering af IT-satsningen. En evaluering der kan sikre at sigtet med udbygningen
fastholdes samtidigt med at eventuelle problemer tydeliggøres. Evalueringen bør omfatte både
styring af IT-satsningen, ressourceanvendelsen og effekten for varetagelsen af de kommunale
opgaver. Herunder bør inddrages såvel medarbejdere som borgere.
For at sikre kvaliteten af en sådan evaluering bør den være ekstern. På baggrund af
tilknytningen til Forskningsministeriets Stifmderprojekt vil jeg foreslå, at ministeriet søges
om støtte til financiering og evt. tilrettelæggelse af evalueringen.
Evalueringen bør bl.a. omfatte:
•
•
•
•

Den interne forvaltningsmæssige IKT anvendelse
Borgemes brug af kommunens WEB-information
Kommunale virksomheders IKT-anvendelse
Brugemes oplevelse af supportfunktionen centralt og decentralt.

Forslag til beslutning
Forvaltning anmodes om at udarbejde et forslag til hvordan en evaluering kan tilrettelægges,
hvem der kan forestå evalueringen, budgetramme samt at undersøge muligheder for ekstern
støtte til evalueringen. På dette grundlag kan Byrådet på det ordinære møde i marts træffe
endelig beslutning om evalueringen skal iværksættes.

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Godkendt at sagen oversendes til økonomiudvalget til videre sagsbehandling med hendblik på
at byrådet i forbindelse med budget 2000 kan træffe endelig beslutning om evaluering skal
iværksættes.

11. Valg af medlem til fælles Koordinationsudvalg
16.00.00A15 F4299
kure

.

Ved lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 22-29, pålægges det
kommunerne senest pr . 31. december 1998 at nedsætte et koordinationsudvalg, enten som et
udvalg i hver kommune eller som et fælles koordinationsudvalg mellem flere kommuner.
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Byrådet besluttede på mødet den 30. september 1998, at tilslutte sig forslag om fælles
koordinationsudvalg mellem Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Stenløse
Kommuner. Skibby Kommune har efterfølgende trukket sig ud af samarbejdet.
Udvalgets opgaver er:
At øge beskæftigelsen samt samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for
personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.
At medvirke til at gøre det lokale arbejdsmarked så rummeligt, at der også bliver plads til de
mennesker der har svært ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Konlcret skal udvalgetfølge behovet for og rådgive kommunerne om
1. hvordan aktivileisindsatsen bedst kan tilrettelægges, hvordan revalideringen kan bruges
aktivt som led i at undgå førtidspension, og hvordan flex/skånejobs kan skaffes samt
opfølgning på sygedagpengeområdet,
2. Følge udviklingen i hjælpen til forsørgelse med henblik på at tilrettelægge en målrettet
indsats,
3. andre former for hjælp, der kan bevirke at borgeren opnår eller fastholder sin tilknytning
til arbejdsmarkedet
med det sigte at mindske udstødningen på arbejdsmarkedet og overgangen til passiv
forsørgelse.
Udvalget kan rådgive virksomheder ogfaglige organisationer m.fl. indenfor sit område.
Udvalget skal medvirke til at udvikle samarbejdet mellem kommunerne og mellem
kommunerne og virksomheder og organisationer om den arbejdsmarkedsrettede indsats og
fremkomme med forslag til modeller for samspillet med relevante myndigheder og
institutioner på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.
Udvalget kan ikke behandle enkeltsager.
Slangerup Byråd skal udpege et medlem af Byrådets midte.

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Byrådet godkender at Jens Jensen indtræder i Koordinationsudvalget.

Pkt. 12 foreslås behandlet for lukkede døre.
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Beslutninger

Sag som af hensyn til tavshedspligten blev behandlet for lukkede døre

12. Ansøgning om alkoholbevilling
22.01.01G01 F4348

Slangerup Byråd den 27. januar 1999

Eventuelt
Mødet slut Id.: 20:15

Slangerup Byråd
den 27. januar 1999

Pkt. 13 er tilføjet dagsordenen den 23.01.1999.

13. Forespørgsel om flygtninge
00.10.00P05 F4352

Slangerup Byråd den 27. januar 1999

Eventuelt
Mødet slut kl.: 20:15
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Kommune

