SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET - den 11/10-1978.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde tirsdag
den 17. oktober 1978, kl. 08,00 på borgmesterens
kontor, med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

Budgetomplaceringer (løn).

2.

Socialudvalget indstiller følgende budgetom
placeringer:

a)
§ 66 stk. 2 Plejeløn, forøges med 115.ooo kr.
Financiering:
§ 66 stk. 2 Tilskud og overførsler, nedsættes
med 115-000 kr.

b)
§ 46 stk. 2 Udgifter i forbindelse med hen
stillinger eller pålæg med hensyn til børns
pleje.
Løn forøges med llo.ooo kr.
Financiering:
§ 43 Varighjælp nedsættes med 7o.ooo kr.
§ 46 stk. 2 Tilskud og overførsler nedsættes
med 4o.ooo kr.

c)
§ 42 Uddannelse m.v.
Lønninger forøges med 4o.ooo kr.
Financiering:
Ikke skattepligtig ydelser.
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Tillægsbevillinger.

Socialudvalget ansøger om tillægsbevilling
som følgende:

a)
Betaling til andre kommunale fritidshjem,
forhøjes med 13.65o kr.
(Oprindelig bevilling o,- kr.)
Financiering:
"Kongshøj's" betaling til andre kommuner
nedsættes med 13.65o kr.
(Oprindelig bevilling 13.65o kr.)

b)
Betaling til andre kommunale børnehaver,
forhøjes med loo.ooo kr.
(Oprindelig bevilling o,- kr.)
Financiering:
Slangerup børnehaves betaling til andre
børnehaver nedsættes med loo.ooo kr.
(Oprindelig bevilling loo.ooo kr.)

c)
§ 58 stk. 1 Støtte til hjælpemidler, for
højes med 7 8 .2 oo kr.
(Oprindelig bevilling 12o.ooo kr.)
Financiering:
Tilskud til hushjælp nedsættes med 38.2oo
kr.
(Oprindelig bevilling 38.2oo kr.)
§ 58 stk. 2 Støtte til motorkøretøjer ned
sættes med 4o.ooo kr.
(Oprindelig bevilling 143.loo kr.)

Økonomisk forvaltning bemærker til pkt. a,
b o g c, at De ansøgte tillægsbevillinger
kan financieres som foreslået af socialfor
valtningen.

Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevil
ling som følgende:

Faste lærere forhøjes med
(Oprindeligt budgetbeløb
Pedelbistand (fritidsvirk
somhed) forhøjes med
(Oprindelig bevilling

2oo.ooo kr.
lo.278.ooo kr)

75-000 kr.
112.ooo kr)

Musikskolen forhøjes med
(Oprindelig nettobevilling

80.000 kr.
34.000 kr.

Financiering:
Tilskud til ungdomsklubber nedsættes med
(Oprindelig bevilling

loo. 000 kr.
286.000 kr.

Opvarmning Lindegårdskolen ned
sættes med
(Oprindelig bevilling

loo. 000 kr.
18o.000 kr.

Rengøring Lindegårdskolen ned
sættes med
(Oprindelig bevilling

5o.000 kr.
25o.000 kr.

Lederhonorar ungdomsskolen ned
sættes med
(Oprindelig bevilling

lo5 .000 kr.
439.000 kr.

Økonomisk forvaltning bemærker, at De ansøgte
tillægsbevillinger kan financieres som fore
slået af kulturelt udvalg.

5.

Parkeringsanlæg - Kingovej.
Teknisk udvalg indstiller, at der etableres
en grusbefæstet parkeringsplads Kingovej 2o.
Økonomisk forvaltning bemærker, at kr. 49.000
vil kunne financieres ved rådighedsbeløb i
budget 1978.

6.

Anlægsbevilling
Teknisk udvalg ansøger om kapitalbevilling
til køb af matr.nr. 11

m.fl. Slangerup by

(Af lokalbanken), kr. 134.000.
Financiering:
Udvalget har ingen forslag.
Økonomisk forvaltning bemærker, at den søgte
anlægsbevilling på kr. 134.000 financieres
ved

1 ) Besparelse på andre konti under udvalgets
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forvaltningsområde.
2} Forøgelse af kommunens lånebehov.
3) Forbrug af kassebeholdningen.

Slangerup svømmebad
søger om tilskud, eller kommunegaranti på
kr. 75.000,- til forbedring af badets li
kviditet.
Kulturelt udvalg anbefaler ansøgningen.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har
anmodet om følgende punkt optaget på dags
ordenen :
Da der ved postforsendelser til kommunens
borgere er fremkommet tilfælde, hvor det

C ? *
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fulde CPR-nummer er påtrykt kuverten sammen
med adressen, anmoder den socialdemokratis
ke byrådsgruppe byrådet om at iværksætte
sådanne foranstaltninger, at gentagelse ik
ke finder sted. Eventuelt at der udarbej
des regler for anvendelse af CPR-numrene.
Kulturelt udvalg fremsender sagen med an
modning om, at økonomiudvalget foretager
det videre fornødne.

Revision af udbygningsplanen for skole,

9.

&

fritid m.v.
Kulturelt udvalg anbefaler, dog mener 2
medlemmer, at Slangerup skoles lokalepro
blemer m.v. søges løst ved opførelse af ny

/pr
s?

j

Dag og år:

B lad nr.

17. oktober 1978.

61.
Formandens
initialer:

grundskole ved Lystrupvejen, såfremt dette
ikke kan vedtages af byrådet, må der snarest

fif / k .

træffes beslutning om en ombygning af Slange
rup skole, samt at Byvangskolens udvidelse er
2

flyttet til 198o.
Bernt Skov ønsker, at der bliver undersøgt om
der er mulighed for, at gøre denne undervis
ning mere relevant, ved at bekoste de fornød
ne P-fagsfaciliteter i de bestående bygninger.

lo.

Udbygningsplaner for overbygningsskolen.

C n ~ ->

Kulturelt udvalg anbefaler behovsanalysen som
skitseret i forslag I, og det indstilles der
nedsættes et skolebyggeudvalg, således udbyg

^
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ningen af Kingoskolen må ske på en måde, så
den kan danne grundlag for en selvstændig overbygningsskole (tvillingskole).

11 .

on

Udvidelse af idrætshallen.*
4
3
1

U
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Kulturelt udvalg indstiller, at der antages
et projekteringsfirma der kan beregne konkre
c.

te tal omkring økonomien, og beregningerne
skal være fritidsnævnets indstilling af 2o.

✓
J -----------L—/----------------

■—-É --------------------------------------—

/

juni 1978.
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(Fritidsnævnets indstilling af 2o. juni 1978:

0'

Nævnet anbefaler:
1) Kælderplan - disp. + møderum kr. 0,8 - 1,1
mill.

O
t

✓

"2) Stueplan - omkl.rum + gymn.sal + redskabs
rum + opholdsafd. kr. 1,9 - 2,3 mill.
3) Stueplan - adm. + personale + depoter +
foyer kr. 1,1 - 1,3 mill.
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4) 1 . sal - cafeteria + mødelokaler + kontor
+ toiletter kr. o,7 - o,85 mill.
Palle Stenbak Larsen tog forbehold. )
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Slagslundevej en.
Teknisk udvalg indstiller, at der fra følg-

/2

r

/

ende ejendomme, i medfør af vejbestyrelsesloven, eksproprieres de angivne arealer.
Samtidig anmodes der om tiltrædelse af de
tilbudte erstatninger, med hensyn til erhvervelse af jord fra
matr.nr. 7° Jørlunde, anmodes om tiltrædelse af at ekspropriationen udvides til at
omfatte en fremføring af stien til kommunegrænsen. Som følge heraf skal der afholdes
ny åstedforretning, for denne ejendom.
1)

, matr.nr. 9a Slangerup, Ah ---- -------------------------------------- og 5i Jørlunde, erhvervelge af ca. lloo
m og deklaration på 45 m , ialt kr.
4.77o,85.

2)

, matr.nr. 4f, 4i Jørlunde,
erhvervelse af ca. 19oo m2, ialt kr.
8.075.

3)

matr.nr. lok Jørlunde, er
hvervelse af ca. 7oo m^, ialt 3.975 kr.

4) Metalskolen, matr.nr. loc Jørlunde, er
hvervelse af ca. 5oo m2, ialt lo.ooo kr.
5)

, matr.nr. 23b Jørlunde,
erhvervelse af ca. 5 m^, ialt kr. 2oo.

Der opnåedes ikke forlig med:
6) 1
i, matr.nr. 7b Jørlunde,
erhvervelse af ca. 5oo m^, tilbud kr.
2.125.
En lodsejer var ikke tilstede:
7)

, matr.nr. 23a Jørlunde, erhvervelse af ca. 16o m^, tilbud kr. 68o.

Håndværksparceller.
Eventuel regulering af salgsprisen for

to
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håndværksparceller på Bøllemosevej.
2
Nuværende pris 12o,- kr./m .
Der er solgt 4 parceller af de ialt 9 parceller.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
servitutterne for håndværksparcellerne i
Uvelse skærpes for endnu usolgte parceller,
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Dag og år:

B lad nr.

17. oktober 1978.

62.

Formandens
initialer:

således at der ud over krav om opførelse af
beboelse stilles krav om, at der også drives
erhverv fra ejendommen.
Samtidig indstiller udvalget, at prisen re
guleres i takt med prisudviklingen iøvrigt.

14. Facadeskiltning.
PH Miljøteknik søger om tilladelse til opsæt
ning af firmaskilt på kommunens ejendom Kong
ensgade 1.
Byplan- og Bygningsudvalget fremsender sagen
med forespørgsel om PH Miljøteknik skal beta
le en afgift for tilladelse til opsætning af
facadeskilt.
Udvalget har vedtaget at svare !
som det fremgår af skrivelse af 9/lo-1978, så
fremt økonomiudvalget ikke finder at der skal
betales afgift, bedes skrivelse fremsendt til
Per Heinicke.

15. Udlejning af værelser Slangerupgård.
Lejeindtægten ved udlejning af værelser på
1. sal i hovedbygningen over teknisk forvalt
ning, dækker ikke udgifterne.
Økonomiudvalget har anmodet byplan- og byg
ningsudvalget om en redegørelse for den frem
tidige udnyttelse af 1. sal.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at ud

S? /4 q
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lejning af' værelser på 1. sal bringes til op
hør, og at 1. salen i stedet indrettes efter
e.t af de to forslag, enten til administra
tionslokaler fuldt ud, eller med en udnyttel
se som vist med byrådssal.
Udvalget indstiller, at den østlige del af
ejendommen indeholdende trapperum og 2 kon
torlokaler inddrages til teknisk forvaltning,
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men at udnyttelse af den øvrige del over
lades til byrådets stillingtagen.
Frede Larsen er enig i ovennævnte indstil
ling, men kan ikke gå ind for forslaget
om flytning af byrådssalen til Slangerupgård.

16.

Ansøgning om afskrivning af restgæld på
boligindskudslån på ialt kr. 65o,6o.

P e r s o n

17a.

a_l e_s_a_g_e_r

Ansøgning om udvidet sekretærhjælp
på Kingoskolen.
Kulturelt udvalg anbefaler at der tillæg
ges Kingoskolen yderligere 15 timer om ugen.

b.

Såfremt pkt. a vedtages ansøger kulturelt
udvalg om tillægsbevilling for 1979:
Administration Kingoskolen, lønninger, for
højes med 31.557 kr.
(Oprindelig bevilling 81.382 kr.)
Financiering:
Udvalget har ingen forslag.

Økonomisk forvaltning bemærker, at til
lægsbevilling på kr. 31.557 vil kunne fi
nancieres ved
1) Besparelse på andre konti under udvalg
ets forvaltningsområde
2) Forbrug af kassebeholdningen.

Dag og år:

B lad nr.
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63.
Formandens
initialer:

Idrætshallen søger om yderligere normering
på 3o uger å 22 timer.
Ovennævnte normering er medtaget i budgettet
for 1979.
Kulturelt udvalg anbefaler.

19-

Biblioteket søger om følgende nynormeringer:

S ?***« .

^

Børnebibliotekaren fra 25 timer ugentligt til
4o timer ugentligt.
Filialbibliotekaren fra 12 timer ugentligt til
2o timer ugentligt.
Biblioteksmedhjælperen fra 25 timer ugentligt
til 3o timer ugentligt.
Ovennævnte nynormeringer er medtaget i budget
tet for 1979.
Kulturelt udvalg anbefaler nynormeringerne.

2o.

HK-klubben anmoder
om opnormering af 1 assistent til overassi
stent pr. l/lo-1978.

21.

Normering af en medarbejder 3o timer ugentlig
til personaleadministrationen - til fornyet
indstilling.
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Fortegnelse over tilgang og afgang ved
Slangerup kommune - oktober måned - til orientering.

Eventuelt.

Mødet slut kl.

//

