S lang erup
Kom m une

Beslutninger fra møde i Borger og Virksomhedsudvalget
Dato: 1. december 1998
•

KL 14.30 møde med ungevejlederne, Annie Bjerring og Per Larsen

•

KL 15.00 mode i Borger og Virksomhedsudvalget

•

KL 16.00 møde i Byggeudvalget fo r udbygning a f Lindegårdskolen

Sted: Raadsaien
Fraværende: May Andersen har meldt afbud, Carsten Cederholm deltager som stedfortræder.
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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
Kommuneinformation: "Skolebestyrelsen, nr. 5 1998".
Kulturministeriet: "Kulturkontakten, nr. 7, 7. årgang november 1998".

v,v

Skole og samfund: "Skolebørn, nr. 10, november 1998".

d. Orientering fra sundhedsområdet
Oversigt over belægning på Sundhedscentret vil blive udleveret på mødet.
Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse over ventedage for oktober måned
1998.
Sundhedsforvaltningen i Frederiksborg Amt fremsender:
• Status for ventepatienter for uge 44 - 46.
• Brev af 18. november 1998 vedr. ny procedure for opkrævning afbetaling for
ventepatienter. Brevet er indlagt i medlemmernes mapper,
• Brev udsendt den 16. november 1998 vedr. forebyggelse af ryglidelser i Frederiksborg
Amt.
• Nyt om Sundhedsvæsenet 98-65, 98-66 og 98-67.
• Pressemeddelelse: "Samtaletilbud til unge som har forsøgt selvmord" samt "Frederikssund
Sygehus bliver et modelsygehus for forebyggelse og sundhedsfremme".

e. Brev nyt
Uvelse Fritids Center fremsender brev af 22. november 1998 vedr. indsamling til projekt.

f. Ældrerådet
Referat af årsmøde den 15. oktober 1998.

g. Biblioteket
Brev af 22. november 1998 fra biblioteksleder Kim Rømer Krogh vedr. referat fra KL's
konference "Bibliotekets fremtid?" er indlagt i medlemmernes mapper.
v
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li. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Kommunernes Landsforening: Skolerigsdag under temaet folkeskolen på vej mod det 21.
århundrede, Tøbrud -opbrud - gennembrud”, den 8, og 9. februar 1999 i Aalborg Kongresog Kulturcenter.
Tilmeldingsfrist den 15. december 1998

i. Diverse
Foreløbig opgørelse om indskrivning til skoleåret 1999/2000 for børnehaveklasserne vil
foreligge på mødet.
Egnsmuseet Færgegården fremsender brev af 3. november 1998 vedlagt årsregnskab for 1997
samt protokollat.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 1998.
Skrivelse fra Danmarks Lærerforening kreds 33 (Søren Holm).
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00.01002 F4189
pech

./.

Regnskabsrapport udskrevet pr. 13. november 1998 medsendes.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Taget til efterretning.
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110. Anlægsudgifter ved etablering af skovbørnehavetilbudet
16.06.00P08 F4294
hado

Indledning

.

I forbindelse med etablering af skovbørnehavetilbudet er der udgifter til klargøring af
bygninger og det tilhørende areal, så området er i forsvarlig stand til at modtage børn i januar
måned.
:

Sagsfremstilling
1 forbindelse med køb af skovbørnehaven på Engledsvej 2 er der ikke afsat midler til
klargøring af bygninger og areal. Anlægsbevillingen indeholder udelukkende købssum og
betaling af salær til advokat.
Klargøringen af området indbefatter bl.a. mindre bygningsændringer i gasbetonhuset,
udskiftning af nøgler, eiektrikerarbejde, sikring af brønd, installering af varmeskab, frigørelse
af flugtveje m.v.
Hertil kommer en vurdering af vandforholdene, som enten betyder fremføring af
vandværksvand eller udskiftning af rensningsanlæg.
På det bygningsmæssige område omfatter klargøringen udelukkende gasbetonhuset og det
gule, stråtækte hus.
.
Der vil på mødet foreligge en vurdering fra Teknisk Forvaltning, som indeholder de
omkostninger, der er ved at sætte området i forsvarlig stand, så børnene kan tage det i brug
den 11. januar 1999.

Økonomi
Det foreslås, at anlægsbevillingen på kr. 1.2 mili. godkendt på byrådsmøde den 7. oktober
1998, forøges med det beløb, som Teknisk Forvaltning vurderer.

Forslag til beslutning
At udvalget anbefaler en tillægsbevilling på et beløb svarende til Teknisk Forvaltnings
vurdering af udgifterne til klargøring af skovbørnehaven.
^
v
^
^

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Det blev vedtaget at søge en tillægsbevilling på kr. 110.000 til klargøring af skovbørnehaven,
kr. 160.000 til fremføring af vandværksvand og kr. 30.000 til uforudsete udgifter - i alt kr.
300.000 kr. Der henvises til Teknisk Forvaltnings vurdering.
Hans Andersen og Carsten Cederholm ønsker udgiften afholdt indenfor Borger og
Virksomhedsudvalgets ramme.

■
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111. Visitationsregler på børneområdet
16.06.02P21 F4329
hado

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af lov om social service er reglerne om optagelse i dagtilbud
ændret, så anciennitetsprincippet har fået en meget central placering i anvisningen af pladser.
Det betyder i praksis, at overspringelse på ventelisten til en plads altid skal kunne begrundes
med særlige sociale eller pædagogiske behov. Reglerne er i overensstemmelse med den
praksis, som børnekontoret indtil nu har visiteret efter, men det vurderes, at en skriftlig
præcisering af de nuværende regler vil give en større synlighed i visitationen overfor
brugerne, når de tildeles en plads .
forbindelse med, at kommunen i sommeren 1999 deles op i distrikter, skal der skabes en
visitationspraksis.
På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet et forslag til visitationsregler for
dagplejepladser, integrerede pladser og børnehavepladser, hvor visitationsproceduren i
forbindelse med den kommende distriktsopdeling er indarbejdet, og selve
visitationsproceduren er præciseret.
1 forslaget til visitationsregierne præciseres det i forbindelse med distriktsopdelingen, at
barnet som udgangspunkt ikke kan stå på venteliste til et tilbud i et andet distrikt. På den
baggrund bliver det i højere grad muligt at skabe den sammenhæng, der lægges op til i Projekt
Læring. Forældrenes mulighed for at vælge frit indskrænkes samtidigt.
For at opretholde pladsgarantien kan Børnekontoret dog tilbyde en plads i et andet distrikt,
end barnet tilhører.
./.

Bilaget -Visitationsregler for dagplejepladser, integrerede pladser og børnehavepladser”
medsendes.

Forslag til beslutning

'

At udvalget godkender forslaget til visitationsregler for dagplejepladser, integrerede pladser
og børnehavepladser.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Godkendt.

-
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112. Opsamlingssted for Skovbørnehaven
16.06.00P08 F4294
hado

Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af skovbørnehaven på Hnglcdsvcj 2 vedtog Borger og
Virksomhedsudvalget på sit møde den 10, november 1998, at brugen af Legestuens lokaler på
Idrætsvej 3a som opsamlingssted for Skovbørnehaven skulle sendes til udtalelse i Legestuens
bestyrelse.
.
Udtalelsen fra Legestuens bestyrelse vil foreligge på mødet.

Forslag til beslutning
At udvalget under hensynstagen til udtalelsen fra Legestuens bestyrelse beslutter at bruge
lokalerne på Idrætsvej 3a til opsamlingssted for Skovbørnehaven.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Godkendt,
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113. Skolebuskørsel af elever fra Jørlunde By
17.21.05 P00 F4211
viol

Indledning

.....................

Skolebestyrelsen ved Lindegårdskoten anmoder om, at alle elever i Jørlunde By, bh.kl.-6. ki.,
der skal krydse Bygaden, kan få udleveret et buskort og dermed benytte skolebussen.

Sagsfremstilling
I øjeblikket får alle elever til og med 3. klasse udleveret et buskort.
Forvaltningen har anmodet Politimesteren i Hillerød om en ny klassificering af skolevejen Bygaden i Jørlunde.
Bedømmelsen fra politiet er udfærdiget ud fra de i dag eksisterende forhold med flg.
konklusion:
Vejstrækningen må anses for trafikfarlig for elever op til 3. klassetrin.
Samtidig har Vejteknisk afdeling hos politiet i Hillerød udarbejdet et forslag til forbedring af
trafiksikkerheden på stedet.
Såfremt retningslinierne i dette forslag følges, vil skolevejsbedømmelsen ændre klassificering
til at være trafiksikker for elever på alle klassetrin.
Teknisk Forvaltning arbejder videre med disse retningslinier.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at der fortsat udstedes buskort til elever fra børnehaveklasse til og
med 3. klasse fra Jørlunde By til Lindegårdskolen.
Endvidere anbefales det Teknisk Forvaltning at arbejde videre med retningslinier fra politiets
forslag, så skolevej fra Jørlunde By til Lindegårdskolen på sigt bliver trafiksikker for elever
på alle klassetrin.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Forslag til beslutning godkendt.
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114. Nedlæggelse af obsklassen på Lindegårdskolen
16.03.30P20 F4330
jyfr

Indledning
Familieafdelingen foreslår, at Slangerup Kommunes obskiasse nedlægges, således at de
funktioner obsklassen har varetaget hidtil overføres til Arups Hus fra skoleåret 1999/2000 .

Sagsfremstilling
Slangerup Kommunes obskiasse blev oprettet på Slangerup skole, og blev overført til
Lindegårdskolen i 1986.
Skoleåret 1996/97 indledes et samarbejde mellem Arups Hus og obsklassen, idet der ydes
familiebehandling, socialpædagogisk støtte i klassen til et af børnene, og Arups Hus yder
supervision til lærerne.
Efterhånden bliver det tydeligt, at obsklassens øvrige elever og deres familier har brug for
samme helhedsindsats, og fra og med skoleåret 1997/98 beslutter Lindegårdskolen og
Fam iIieafdel ingen/ Kultur og Virksomhedsforvaltningen, at obsklassens elever indskrives i
Arups Hus. Eleverne bliver i obsklassen. Fra skoleåret 1998/1999 får eleverne den relevante
specialundervisning i Arups Hus
Da de fleste elever i Arups Hus undervises i deres klasser på miljøskolen, betyder det ikke, at
der bliver flere elever i Arups Hus, da obsklassens elever flytter over, end det antal, der
oprindeligt er aftalt med amtet for undervisning i Arups Hus.

Økonomi
Forslaget indebærer, at de specialundervisningstimer, der er knyttet til obsklassen, tilføres den
samlede specialundervisningspulje. Betaling for undervisning i Arups Hus er uden refusion
fra amtet og dækkes i forvejen fra Kultur og Virksomhedsforvaltningen til 7 elever. Efter den
ny model for Arups Hus, hvor eleverne fortrinsvis undervises i miljøskolerne, medfører
forslaget ikke, at der undervises flere børn i Arups Hus.

Vurdering

...... ....... ..... ....

Det er Familieafdelingens vurdering at forslaget både økonomisk og fagligt giver bedre
mulighed for at varetage behovet for obsklassens elever og deres familier. .
Visitering vil fremover ske på samme måde som til Arups Hus, og det bliver vurderet, hvor
undervisningen bedst vil kunne foregå. Det er desuden nemmere for børn fra alle miljøskoler
at bruge tilbudet. Det var ofte forbundet med problemer at flytte et barn fra en miljøskole til
en anden.
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Forslag til beslutning
Borger og Virksomhedsudvalget beslutter at obsklassen på Lindegårdskolen nedlægges og
funktionen udføres fra skoleåret 1999/2000 af Arups Hus.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Det blev godkendt at nedlægge obsklassen på Lindegårdskolen pr. 1.august 1999, og at
funktionen udføres af Arups Hus fra samme dato.

Borger og Virksomhedsudvalget
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115. Udbygning af Lindegårdskolen
82.20.04003 F4203
pech

Tids- og handlingsplan for 1. etape af udbygningen
./.

^

Mangor & Nagel har udarbejdet forslag, der vedlægges som bilag.

Byggeudvalgets indstilling vil foreligge på mødet:

Byggeudvalget den 1. december 1998
Forslag til tidsplan anbefales.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Godkendt.
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116. Ansøgning fra Slangertip-Jørlunde Skytteforening
18.15.05049 F4328
pech

Indledning
Slangerup-Jørlunde Skytteforening søger om økonomisk hjælp efter at have gennemført
projekt med etablering af sikkerhed og støjdæmpning på klubbens skydebane
- v

Sagsfremstilling

^

I forbindelse med miljøgodkendelse af skydebaneanlægget i 1995 blev klubben pålagt at
etablere sikkerhedsforanstaltninger på skydebanen, og klubben skulle samtidig nedbringe
støjen i henhold til miljøbestemmelser.
Dette er nu gennemført ved etablering af sikkerhedsblændere og lydsiuse.

^

Økonomi
Foreningen har opgjort de samlede udgifter til ca. kr. 242.000, som de har finansieret med kr.
205.000 ved egen hjælp. De Danske Skytteforeninger er ansøgt om en tillægsbevilling, men
har meddelt, at dette ikke kan imødekommes uden anmodning om hjælp fra kommunen.
v
Derfor søger skytteforeningen om kr. 35.000 til restfinansiering af projektet.
Ansøgning med bilagsmateriale er indlagt i sagen.
Forvaltningen kan oplyse, at der på kontoen for "Øvrige kulturelle tilskud" resterer kr. 71.500
i 1998.

Forslag til beslutning
At udvalget tager stilling til ansøgningen

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Udvalget bevilger kr. 10.000 til restfinansiering af projektet.
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117. Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende institution
16.09P21 F1735
pech

Indledning ................

.

........................

..........

...........

.............

Styregruppen for Aktivitetshuset har på sit møde den 1. juli 1998 godkendt, at Aktivitetshuset
overgår til selvejende institution under forudsætninger, der kan godkendes af Slangerup
Kommune. Styregruppen ønsker herefter, at Slangerup Kommune foretager det nødvendige
administrative arbejde i sagen.

Sagsfremstilling

-

Generelt er det en betingelse for styregruppen, at brugerne ikke stilles ringere ved selveje end
under den eksisterende ordning, hvorfor følgende forhold må fortsætte:
• Nuværende årlige driftstilskud (ca. 400.000 kr.) fortsætter - justeret i takt med øvrige
kommunale budgetter.
• Nuværende personale (31 timer/ugtl.) forudsættes ansat i kommunalt regi, men lønudgift
afholdes af det årlige driftstilskud.
• Administration af bygningsvedligeholdelse fortsætter ved Teknisk Forvaltning.
^
• Valg af styregruppe fortsætter uændret som Aktivitetshusets ledelse.
Det er ligeledes fremført fra styregruppen, at ejendommen ved overgang til selvejende
...
institution ikke kan pantsættes uden aftale med Slangerup Kommune.
Forvaltningen kan oplyse, at i forbindelse med en drøftelse af det samme forslag i 1996/97,
blev der udarbejdet et forslag til vedtægt (med notat) for fonden: "Aktivitetsshuset Kongshøjs
Ejendomsfond" af Advokaterne v/Jens Andersen ( udvalgets medlemmer har modtaget kopi af
forslaget).
I forbindelse med, at forvaltningen har henvendt sig til advokaterne med forespørgsel om
styregruppens forudsætninger kan indpasses i fondsvedtægten - har Advokat Jens Andersen
fremsendt et notat til sagen. Af notatets konklusion fremgår det, at selv om Aktivitetshuset
organiseres som en selvejende institution vil Aktivitetshuset ikke kunne foretage
låneoptagelse uden, at det vil belaste Slangerup Kommunes låneramme. ^
Notat af 16. september 1998 fra Advokaterne er tidligere fremsendt til udvalgets medlemmer.
Efter et møde med Aktivitetshusets styregruppe besluttede Borger og Virksomheds
udvalget på sit mode den 10. november 1998, at de okonomiskc forhold undersoges til
næste møde - vedrørende Aktivitetshusets momsregistrering og kommunalt tilskuds
indvirkning på låntagning ved overgang til selvejende institution.
Foivaltningen kan herefter give følgende oplysninger:
Vedr. låntagning:
Advokat Jens Andersen har i notat af 16. september 1998 (tidligere fremsendt) beskrevet, at
såfremt Aktivitetshuset overdrages til en selvejende institution med finansiering gennem
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kommunale driftstilskud, og der herefter optages lån med henblik på udvidelse af
ejendommen, vil dette forhold blive henregnet til Slangerup Kommunes låntagning.

./.

Vedr. moms:
Forvaltningschef, Palle Skov har i et notat (vedlagt) beskrevet momsforhold generelt.
Konklusionen er, at såfremt Aktivitetshuset etableres som en selvejende institution, skal huset
budgettere alle udgifter til køb af varer og tjenesteydelser incl. moms.
^
.................

Forslag til beslutning
Udvalget bedes fremkomme med indstilling til Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende
institution.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Udvalget afventer Styregruppens svar vedrørende momsfritagelse.
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118. Afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse, Dagpengeudvalget om refusion
af kommunens udgift til dagpenge
jyfr

Indledning
Den Sociale Ankestyrelse har afgjort at arbejdsgiveren ikke har pligt til at refundere
Slangerup Kommunes udbetaling af forskud på dagpenge til borger, da arbejdsgiveren ikke
havde modtaget en tro og love erklæring fra borgeren, om at han var syg.
.

Sagsfremstilling
Borgeren oplyser sagsbehandleren om, at han har afleveret en tro og love erklæring til
arbejdsgiveren, hvorfor Slangerup Kommune udbetaler sygedagpenge forskudsvis.
Kommunen er berettiget til at få pengene refunderet fra arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren
har modtaget en tro og love erklæring fra borgeren. Arbejdsgiveren er pligtig til at udbetale
dagpenge, hvis han ikke senest 2. dagen efter den dag, hvor dokumentation for sygdom skulle
være dem i hænde, gør indsigelse mod dokumentationens form eller forsinkelsen.
;
^
Arbejdsgiveren har ikke modtaget tro og love erklæringen og skriver til borgeren, for at gøre
ham opmærksom på dette inden for tidsrammen. De får brevet tilbage med ukendt efter
. adressen, selvom borgeren bor der.
.

Økonomi
Slangerup Kommune får ikke refusion fra arbejdsgiver på de forskudsvis udbetalte dagpenge,
men får 100% refusion fra staten, da det er inden for arbejdsgiverperioden,

Vurdering
Den Sociale Ankestyrelse vurderer, at arbejdsgiver ikke skal betale dagpenge, da de ikke har
modtaget tro og love erklæring og har gjort indsigelse hurtigst muligt.

Forslag til beslutning
Den Sociale Ankestyrelses afgørelse tages til efterretning.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Taget til efterretning.
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119. Afgørelse fra Dagpengeudvalget om dagpengerefusion til arbejdsgiver
jyfr

Indledning
Dagpengeudvalget har givet arbejdsgiver, der klager over, åt Slangerup Kommune har nægtet
at yde firmaet dagpengerefusion, medhold.

Sagsfremstilling
Borgerserviceforvaltningen afslår at yde dagpengerefusion til arbejdsgiver, da lægen skriver,
at borgerens sygdom blev forværret af den konkrete arbejdsplads, og at sygdommen derfor
ikke medførte, at borgeren var uarbejdsdygtig i ethvert erhverv.
På samme lægeerklæring anførte lægen imidlertid, at borgeren var uarbejdsdygtig i ethvert
erhverv i 12 uger, hvorfor arbejdsgiver har krav på dagpengerefusion.

Økonomi
Slangerup Kommune udbetaler sygedagpenge til arbejdsgiver, i alt kr. 18.375,00, men den
reelle udgift for kommunen er kr. 9.187,50, idet der er 50 % refusion af udgiften,

Vurdering
Dagpengeudvalget vurderede, at borgeren ifølge 'lægepapirerne var uarbejdsdygtig i ethvert
erhverv, hvorfor arbejdsgiver var berettiget til dagpengerefusion.

Forslag til beslutning
Dagpengeudvalgets afgørelse tages til efterretning.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december
Taget til efterretning.
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120. Havehjælp til pensionister
16.08.08P24 F4319
ulla

Indledning
Sagen har tidligere være behandlet på Borger og Virksomhedsudvalgets møde den 10.
november 1998. I sagsfremstillingen var der fejlagtigt anført, at prisen for klipning af hæk,
slåning af græs og snerydning var kr. 500,00 årligt for hver ydelse. Den rigtige pris er kr. 300
årligt for hver ydelse.
Forslag til nye kriterier for havehjælp til pensionister er som følger:

Sagsfremstilling
Kommunen tilbyder havehjælp til pensionister, som erklærer, at de ikke selv, og at der ikke i
husstanden er personer, som er i stand til at udføre dette.
Herudover er kriterierne for at få havehjælp, at pensionistens samlede likvide formue ikke
overstiger kr. 35.000. Endvidere at pensionisten har en personlig tillægsprocent på mindst 50.
Det vil sige, at indtægten udover pensionen ikke må overstige kr. 26.800 årligt for enlige og
kr. 53.700 årligt for gifte.
,

Økonomi
For havehjælp betales årligt:
Græsslåning:
Lille plæne
Mellemstor plæne
Stor plæne
Hækklipning:
Lille hæk

.

under 100 m2
100-200 m2
over 200 m2

300kr.
500kr.
700kr.

1,20-1,50 m højde + 50 løbende m. på en side incl. top
+ evt. ekstra side

300 kr.
100 kr.

Mellem hæk

1,50-1,80 m højde + 80 løbende m. på en side incl. top
+ evt. ekstra side

400 kr.
150 kr.

Stor hæk

1,80-2,00 m højde + 80 løbende m. på en side incl. top
+ evt. ekstra side

500 kr.
200 kr.

Vinterbeskæring Hæk klippes ned til en højde af f.eks. 1,50 el. 1,80 m.
Pris som stor hæk, da det er mere tidskrævende

Snerydning:

pris uændret

v
500 kr.

300 kr.
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Rensning a f tagrender:
Alm. parcelhus
Udlænger udover hovedhus, ekstra

.

Definition på størrelser af hække m.v. er indhentet fra Gartnerafdelingen.

Vurdering
Problemstillinger til vurdering:
•

Skal de pensionister, der er i ordningen på nuværende tidspunkt, forsætte på uændrede
vilkår, eller skal de vurderes på økonomiske forhold, hvorefter en del vil udgå af
ordningen.

•

Pensionister, der efter disse regler ikke kan få havehjælp, anbefales at kontakte et
hjemmeservicefirma eller anden virksomhed.

Endvidere skal ældrerådet høres..

Forslag til drøftelse
Forvaltningen indstiller forslaget til drøftelse.

Borger og Virksomhedsudvalget den 1. december 1998
Den gældende ordning vil for samtlige pensionister blive erstattet med det nye forslag.
Forslaget sendes til udtalelse i Ældrerådet.
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Meddelelser til pressen
Alt undtagen punkterne 118 og 119.

Eventuelt
Intet.
Mødet slut kl.: 18.05
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