SLANGERUP KOMMUNE
BGRGMESTERKONTORET, DEN 18.6.1992

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag
den 24.6.1992 kl. 19:00 i byrådssalen til
behandling af følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a)
Love, cirkulærer, bekendtgørelser rci.v.
b)
Orientering fra edb-gruppen.
Ledergruppen vedtog på sit møde den 10.
12.1991 kommissorie og sammensætning for
den nye fælleskommunale edb-gruppe.
Med baggrund i gruppens kommissorie, der
også omfatter information, har edb-grup
pen den 3. juni 1992 besluttet at udsende
mødereferater til følgende grupper i kom
munen :
økonomiudvalg/byråd
1edergruppens medlemmer
samtlige institutioner og
samtlige samarbejdsudvalg.
c)
Kommunalpolitiske informationer fra Kom
munernes Landsforening.________________
Information n r . 1021
Priskonference om nye visioner i æld
repolitikken .
Information nr. 1022
Fremskaffelse af flere lære- og prak
tikpladser i kommunerne.
Information nr. 1023
Statusrapport for Kommunernes Lands
forenings erhvervsundersøgelse
Information n r . 1024
Erhvervsundersøgelsen 1991.
Information nr. 1025
Projektavis om projekter støttet af
Det kommunale Efteruddannelsesudvalg
(K E U ).
Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Information nr. 1028
Landsforeningens kommunalpolitiske og
dokumentariske beretning 1991-92.
Information nr. 1029
Ny pjece om serviceudviklingen på æl
dreområdet .
Information nr. 1030
Opfølgning på forligsaftalen med læ
rerne .
d)

ECO-ANALYSE
7. udsendelse af ECO-nøgletal 1992.
e)
Kursustilbud - Den kommunale Højskole.
NAVN:
Orienteringsmøder-Læreraftalen
på folkeskoleområdet.
NAV N :

Kulturpolitik - lokalt og cen
tralt - i lyset af en ny euro
pæisk dimensi o n .

NAVN:

Mødeledelse -

udvalgsformænd.

NA V N :

Kommunikation

- politikere.

f)
Indbrud/hærværk
Lindegårdskolen har ved skrivelse af 18.
maj 1992 oplyst, at der lørdag den 16.5.
har været forsøgt indbrud på skolen.
Indbruddet er meldt til politiet.
Ligeledes har Lindegårdskolen ved skriv
else af 1.6.1992 oplyst, at der i week
enden den 23. og 24. maj og om aftenen
den 25. har har været øvet hærværk på
skolen.
Lindegårdskolen har ved skrivelse af 10.
6.1992 oplyst, at der igen i pinseferien
har været forøvet hærværk mod skolen.
g)
Frederiksborg statsamt har ved skrivelse
af 5. maj fremsendt statistik over ind
bragte sager i januar kvartal 1992.

Fra Slangerup kommune var indbragt 6
sager, alle sager er afsluttede.
Sagerne fordelte sig efter lov om social
bistand.
h)
Danske Funktionærers Boligselskab har ved
skrivelse af 22. maj oplyst Slangerup
kommune, at der ved skrivelse af 28.
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april 1992 - til beboerne - er varslet
følgende huslejeforhøjelser pr. 1. august
1992:
Afdeling
Morelhaven

Forhøjelse kr./m2/år
17,84

Nybrovænge
ældreboliger
almennyttige boliger

28,91
25,20

i)
Stenløse kommune har ved skrivelse af
13.5.1992 fremsendt Stenløse byråds be
mærkninger til Frederiksborg amts debat
oplæg om erhverv og turisme i amtet.
3

)

Mjolby Kommun har sendt sin hjertelige
tak for de herlige dage her i Slangerup,
og for den viste gæstrihed.
k)
Danmarks Statistik har fremsendt publi
kationen "Befolkningen i kommunerne 1.
januar 1992". Den indeholder befolknings
opgørelser, udarbejdet på grundlag af
Danmarks Statistiks befolkningsstatistik
register , hvis oplysnigner stammer fra
udtræk fra det Centrale Personregister,
CPR.
l)
Kommunedatas bestyrelse har afgivet be
retning og regnskab for 1991.
m)
Arbejdsmarkedets Tillægspension har sendt
årsrapport for 1991 for Arbejdsmarkedes
Tillægspension (ATP), Lønmodtagernes Ga
rantifond (LG) og Arbejdsgivernes Elevre
fusion (AER).
n)
H T , Hovedstadsområdets Trafikselskab har
fremsendt regnskab for 1991.
o)
Kommunekredit har ved skrivelse af 4.6.
1992 til AFAV I/S tilsendt sin tiltrædel
se a f , at Frederiksværk kommune er ud
trådt af den solidariske hæftelse for det
af AFAV I/S optagen lån - oprindeligt
8.370.000 kr.
P)
A n q . Egelundskolen - Cowiconsult.
Advokatfirmaet Svend Paludan-Miil ler har
fremsendt kopi af Voldgiftsnævnets brev
af 1. juni. Der er nedsat en voldgifts-
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ret, hvortil hver part skal indbetale
9.000 kr. som et foreløbigt omkostnings
beløb.
q)

Centralforeningen af taxiforeninger i
Danmark har rettet en henvendelse til
kommunen, hvori man beklager at man i
mange kommuner er gået over til at bruge
Falck, dette anføres at medføre dårligere
eksistensgrundlag for hyrevognmændene.

2.
ØKONOMIRAPPORT.

.

A.
Økonomirapport pr. 15. maj 1992 frem
lægges til orientering.
De under punkt B, C og D anførte til
lægsbevillinger er indarbejdet i rap
porten .
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget rapporten.
B.
TEKNISK UDVALGS INSTILLING OM TILLÆGS
BEVILLING.
Teknisk Udvalg indstiller den 3/6 92 ne
gativ ti lægsbevilling på kr. 148.820
vedr. Levnedsmiddelkontrollen til god
kendelse. Sagen belyses således:
"Drift af levnedsmiddelkontrollen er
overgået til delvis brugerfinansiering
pr. 1. januar 1992.
Ifølge en opgørelse fra Levnedsmiddel
kontrollen finansieres ca. 81% af ud
gifterne ved brugerbetaling. Når her
til lægges øvrige udgifter
(badevands
undersøgelser m.v.) anslås forbruget at
blive en kommunal udgift på kr. 80.000.
Der er en del usikkerhed om, hvorvidt
alle levnedsmiddelbutikker, restaurati
oner m.m. vil eller kan betale de opkrævede beløb.
Såfremt afgifterne ikke bliver betalt,
vil sagerne skulle overgå til de enkel
te kommuner til udpantning."
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.
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00.01005 LA
C.
ÆNDRING AF VISITATION TIL- OG FINANSI
ERING AF- ALTERNATIV SKOLEPLACERING.
M.h.p. at opnå større koordination og
bedre ressourceudnyttelse inden for det
forebyggende arbejde vedr. børn og unge
foreslår den social/kulturelle koordi
nationsgruppe, at de midler kulturelt
udvalg hidtil har anvendt p.t. kr.
345.500 til alternativ skoleplacering
overføres til socialudvalgets regi, kon
tanthjælp, idet der samtidig etableres en
fælles visitation til sådanne foranstalt
ninger .
Omlægningen medfører i 1992 en "overfør
sel" i form af tillægsbevilling til so
cialudvalgets budget på kr. 251.000,-,
der financieres af modsvarende negativ
tillægsbevilling til kulturelt udvalgs
budget.
Socialudvalget den 9.6.1992:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 9.6.1992:
Overførsel anbefales.
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.
18.01.00006
D.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING:
Socialudvalget indstiller 9/6 92 tillægs
bevilling på kr. 1.200.000 godkendt.
Udvalget kan selv påvise finansiering af
kr. 196.250 og indstiller restbeløbet kr.
1.003.750 financieret af kassebeholdning
en. Sagen er for udvalget belyst således:
"Beskæftigelsesområdet.
Med det formål at opretholde det nuvær
ende aktivitetsniveau på beskæftigelses
området, forventet merudgift kr.
1.200.000, ansøges om tillægsbevilling
kr. 1.003.750,-, idet kr. 196.250,- fi
nansieres indenfor socialudvalgets bud
get, samt forventet merindtægt på hoved
konto 8 (tilskud vedr. flygtninge).
Se iøvrigt bilag i sagen."
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.
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3.
PLANLÆGNINGSKOMMISSORIUM.
I forbindelse med behandlingen af ænd
ringer i styrelsesvedtægten i marts og
april blev det vedtaget at der skulle ud
arbejdes et kommissorium for kommunens
planlægningsområder.
Med baggrund i koordinationsgruppens ar
bejde (se p k t . under orientering og ef
terretning) er der nu udarbejdet et op
læg til plankommissorium, som vedlægges.
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.
Jens Jensen er af den opfattelse, at lo
kalplanlægningsforhold skal løses i tek
nisk udviag.
00.01A01

4.
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT UDTRÆDE AF
SKATTEANKENÆVNET.
Inge Orfang Charlé søger i skrivelse af
15.5.1992 om tilladelse til at udtræde af
skatteankenævnet.
Som begrundelse anføres helbredsmæssige
årsager.
Stedfortræder er Preben Jon Madsen, Hillerødvej 12.
00.01A16

5.
ANDELSBOLIGER BANEVÆNGET.
HHM Byg A/S fremsender ansøgningsskema
(PÅ-3) om påbegyndelse af opførelse af 20
andelsboliger, og i den forbindelse også
endeligt tilsagn om ydelsesstøtte.
I henhold til forhåndstilsagnet skal PÅ-3
skemaet være Bygge- og Boligstyrelsen i
hænde senest 15. juli 1992, i modsat fald
bortfalder tilsagnet om støtte.
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Inden da skal Byrådet have godkendt an
skaffelsessummen, kontrolleret licita
tionsresultatet , samt bekræftet at mindst
75 % af boligerne er solgt.
Herti 1 kan oplyses, at anskaffelsessummen
er under det gældende maximumsbeløb, som
er forhåndstilsagnets anskaffelsessum +
o,6 %.
Licitationsresultatet foreligger endnu
ikke, men vil blive eftersendt snarest
muligt.
Listen over solgte boliger omfatter endnu
kun 10 boliger, men byggeselskabet for
venter at yderligere mindst 5 boliger vi 1
være solgt inden fristens udløb.
Materiale herom fremsendes så snart det
foreligger.
I forbindelse med salget af boligerne
skal kommunen senest ved overdragelsen af
boligerne til andelsboligforeningen ved
en uigenkaldelig pengeinstitutgaranti
sikre andelsboligforeningen mod enhver
prisreduktion og udgiftsdækning, som føl
ge a f , at andelene ikke er tegnet fuldt
u d , når byggeriet overgår fra anlæg til
drift.
Bygge- og Boligstyrelsen foreslår at
størrelsen på garantien bør være den år
lige udgift pr. bolig, multipliceret med
antallet af usolgte boliger og antallet
af år garantien løber.
En løbetid på 1 år efter skæringsdatoen
anlæg/drift må anses for rimelig. Er de
resterende boliger ikke solgt inden ud
løbet af garantien, må konsekvensen være,
at de udgår af støtteprojektet og udma
trikuleres som ejerboliger.
Det indstilles,
at skema PÅ-3 godkendes af Byrådet uden
bemærkninger,
at Byrådet godkender, at garantien for
usolgte boliger udgør den årlige ud
gift pr. bolig, multipliceret med an
tallet af usolgte boliger og antallet
af år garantien løber, samt at løbe
tiden bliver 1 år efter skæringsdatoen
anlæg/dri f t .
Endvidere at konsekvensen a f , at der
ved garantiens udløb endnu er usolgte
boliger, vi 1 være at disse udmatriku
leres som ejerboliger.
at Teknisk Forvaltning bemyndiges til
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efterfølgende at kontrollere og godkende
licitationsresultatet, samt antallet af
solgte boliger, inden skemaet fremsendes
til Bolig- og Byggestyrelsen,
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.
03.03.02G01

F 6278

mn

6.
FORSLAG TIL "VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF
SLANGERUP KOMMUNES IDRÆTSANLÆG".
Kulturelt udvalg besluttede på sit møde
den 3. marts 1992, at forslag til "Ved
tægt for styrelsen af Slangerup kommunes
idrætsanlæg" fremsendes til høring hos de
berørte parter forinden endelig stilling
tagen .
På mødet den 21. april 1992 med de berør
te parter fremkom følgende forslag til
ændringer:
S 1, S T K . 2, PUNKT 2
Idrætsunionen forslår:
"Samtlige baneanlæg ved Idrætsvej - incl.
tennisbaner".
Slangerup tennisklub forespørger:
Hvem klubben skal koordinere med, såfremt
tennisbanerne holdes udenfor.
§ 1, stk. 2, punkt 3
Idrætsunionen foreslår:
"Idrætshal - med undtagelse af S.O.I.F ’s
lokaler og cafeteriet.
§ 2, stk. 1, pkt. c, d, e og f
Idrætsunionen foreslår:
De 4 medlemmer (c-d) vælges blandt
idrætsunionens bestyrelse således, at
formand og sekretær for idrætsunionen
udgør de 2 valgte, medens de 2 øvrige
medlemmer vælges blandt idrætsunionens
menige bestyrelsesmedlemmer.
§ 4, stk. 1, sidste afsnit:
Forvaltningen foreslår:
"Medarbejdervalgte og brugervalgte med
lemmer, der mister tilknytning til i
drætsanlæggene, udtræder af bestyrelsen
og erstattes af stedfortræderen".
(for brugervalgte medlemmer gælder det
ved udtrædelse af samtlige foreninger med
tilknytning til idrætsanlæggene).
S 5, s t k . 1 .
Idrætsunionen foreslår:
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"Formanden for idrætsbestyrelsen vælges
blandt de medlemmer, der er valgt fra
idrætsunionen.
Næstformanden vælges blandt øvrige be
styrelsesmedlemmer ved alm. stemmefler
tal" .
Skolebestyrelsen v/Kingoskolen udtaler:
Støtter ikke idrætsunionens forslag om
formandsvalg, idet formanden bør vælges
blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.
§ 9, s t k . 3.
Idrætsunionen foreslår:
"for så vidt det ikke strider mod indgået
kontrakt med idrætsunionen/cafeteriebestyrelse".
§ 10, s t k . 2, sidste afsnit.
Idrætsunionen foreslår:
"Leder af idrætsanlæg udarbejder forslag
til idrætsbestyrelsen vedr. idrætsvirk
somhed m.v. samt beskriver de forslag,
han får pålagt af idrætsbestyrelsen".
Oprindelig forslag vedlægges som bilag.
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget forslaget.
Kulturelt udvalg, den 5.5.1992 :
Det vedtoges at foretage følgende æn
dringer til forslaget
§ 1, s t k . 2, punkt 3
Der tilføjes: "dog således at indgåede
aftaler omkring cafeteriet respekteres".
§ 2, s t k . 1, p k t . c, d, e og f
Oprindelig forslag fastholdes.
§ 4, stk. 1, sidste afsnit
Ændres til " Medarbejdervalgte og
brugervalgte medlemmer, der mister sin
tilknytning til den organisation,
medlemmet repræsenterer, erstattes af
stedfortræder.
§ 5, s t k , 1
Oprindelig forslag fastholdes.
S 9, stk. 3
Udgår
S 10, stk. 2
Oprindelig forslag fastholdes.
Folkeoplysningsudvalget, den 19.5.1992:
Folkeoplysningsudvalget kan anbefale for
slag til vedtægt med de ændringer, som er
foreslået af kulturelt udvalg på mødet
den 5. maj 1992.
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2 medlemmer fastholder Idrætsunionens
forslag vedrørende § 2, stk. 1, pk t . c,
d, e og f, samt § 10, stk. 2, sidste af
snit.
Kulturelt udvalg, den 9.6.1992:
Forslag med ændringer af 5.5.1992 frem
sendes med anbefaling til ikrafttrædelse
pr. 1.9.1992.
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.
84.04:04.G01

7. A.
FORSLAG TIL MÅLSÆTNINGER FOR PASNING
AF FØRSKOLEBØRN.
Kommunens mål for dagpasningtilbud for
de 0-6 årige er:
-

At der er plads til alle børn, der øn
skes optaget i pasningsordningerne.

-

At pasningstilbuddene til førskolebørn
som hovedtræk er baseret på:
a) Optagelse i dagpleje 0 - 2 årige.
b) Optagelse i børnehave for 3 årige.
c) Alternative pasningsordninger
kan etableres. Skovbørnehaver
Legestuer m.fl.

-

At der fra 1993 etableres en flexibel
børnepasningsinstitution, der i
perioder kan fungere som optageinsti
tution, samt fra 95/96 fungere som en
integreret institution. Fortrinsvis
som børnehave med mulighed for at
kunne optage 0-2 årige, der har behov
for særlig pasning m.v.
De kommunale pasningstilbud bør udover
at imødekomme pasningsbehovet indgå
som et pædagogisk stimulerende bidrag
til børnenes udvikling.
Børn med særlige behov, f.eks.
handicaps, optages så vidt muligt, og
i det omfang, det er hensigtsmæssigt
for barnet, i de kommunale pasnings
tilbud, der i de konkrete situationer
tilpasses.
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ForældreinddrageIse og -indflydelse
såvel som forældresamarbejde
prioriteres højt, idet forældrene er
de ansvarlige for børnenes opvækst og
udvikling.
Det indstilles,
at forslag til fastsættelse af målsæt
ningen for dagpasningsområdet anbefales
overfor økonomiudvalget.
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.

7. B.
PLANLÆGNING AF PASNINGSKAPACITET FOR FØR
SKOLEBØRN .
Den eksisterende børnehavekapacitet er
utilstrækkelig til at imødekomme, behovet
for pasning er 3-5 årige børn.
I den fortsatte planlægning af fremtidens
kapacitet bør tages stilling til 2 mulige
udgangspunkter:
1. Opførelse af ny institution/tiIbygning til eksisterende institution med
40-60 pladser.
2. Benyttelse af alternative muligheder midlertidige bygninger, skovbørnehave
kombineret med pladsbenyttelse i dag
pleje og SFO.
Såfremt det besluttes at arbejde videre
med forslag med ny institution, bedes
overvejet, hvilke placeringsmuligheder
der kan peges på. Bilag vedlægges.
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget materialet.
Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Økonomiudvalget indstiller 13.B.1. til
byrådet, idet ordet opførelse ændres til
etableres.
16.06.00P22

F1820

EVENTUELT.
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Dag og å r :

24. juni 1992

Blad nr.
66
Formandens
initia le r:

FOR LUKKEDE DØRE

8.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppen
Møde den 21.5., 4.6.1992.
Samarbejdsudvalget for det central
administrative personale
Møde den 3.6.1992.

9.
BEMYNDIGELSE TIL AT UNDERSKRIVE DOKU
MENTER AF DEN I STYRELSESLOVEN PG F . 32
NÆVNTE ART.

00.01A21

10

.

LIGNINGSPLANEN FOR PERIODEN 1/7 1992 30/6 1993.
. Vedlagt fremsendes udkast til lignings
plan til byrådets godkendelse.
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Økonomiudvalget, den 16.6.1992:
Anbefales.
25.00P15

11.

LICITATION PÅ SFO-TILBYGNING VED LINDEGARDSKOLEN„
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Dag og å r :

24. juni 1992

Blad nr.
68
Formandens
in itia le r:

82.20.04:17.13.01GO 1

12.

EVENTUELT.

MODET SLUT KL.:
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Dag og å r :

24. juni .1992

B la d nr.

69
F o rm a n d e n s
in itia le r :

Opmærksomheden henledes på, at der efter
byrådsmødet afholdes temadrøftelse om
budget 1993.
„ Administrationens forslag til budget
1993-1996 fremsendes.
Medlemmerne af økonomiudvalget og ud
valgsf o rmændene har tidligere modtaget
materialet.
00.01002
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