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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET,

DEN 9.10.1986.

ØKONOMIUDVALGET Indkaldes herved til made
tirsdag den 14.10.1986, kl. 8 .00 på kom
munaldirektørens kontor til behandling af
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a) Love, cirkulærer,

bekendtgørelser m. v.

b) Bruttoregnskabsrapport pr. 25/9 1986.
c) Anlægsrapport pr. 25/9 1986.
d) Referater
Byvangskolens samarbejdsudvalg,
den 16/9 1986.

møde

Samarbejdsudvalget for det centralad
ministrative personale, møde den 17.
9.1986.
Ledergruppemøder den 12.9,
29.9, 3.10 og 10.10.1986.

19.9,

23. 9,

Slangerup Idrætsunions afsluttende mø
de om byfest den 25.9.1986
e > Den kommunale Højskole har fremsendt
indbydelse til ”Venskabsbykonference".
Konferencen henvender sig blandt andre
til medlemmer af kommunalbestyrelser
og amtsråd og foregår 17.-18.12.1986
på Højskolen i Grenå.
f ) Frederiksborg amtskommune har frem
sendt regnskabsberetning for 1985.
g) Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg
amt har fremsendt opgørelse over ledi
ge med bopæl i Slangerup kommune pr.
17. 9. 1986.
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h) Danmarks Statistik har fremsendt sta
tistik over gennemsmitligt antal le
dige fordelt efter A-kasse, amtskom
mune, komune og AF-kontorområde.
i ) Indenrigsministeriet har ved skrivelse
af 3.10.1980 meddelt at Regeringen har
besluttet at udstede en bekendtgørelse
om udsættelse af visse offentlige
bygge- og anlægsarbejder bl.a. omfat
tende hele den kommunale sektor.
Regeringen har efter en orientering af
de kommunale parter besluttet, at be
kendtgørelsen skal have virkning ind
til forhandlingerne med kommunerne er
afsluttet og det er afklaret hvorledes
de kommunale og amtskommunale anlægs
budgetter forholder sig til de over
ordnede samfundsøkonomiske rammer.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.
.

/. Rapport pr. 25. september 1988 vedlægges
til orientering.
a.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PA KR.
21.400 VEDR.
ØVRIGE MILJØFORANSTALT
NINGER
Teknisk udvalg ansøger om en tillægs
bevilling på kr. 21.400, således at
kontoen for konsulentbistand øges fra kr.
28.600 til kr. 50.000.
Udgiften vedr. nitratundersøgelser og
spildevandanalyser i forbindelse med
miljøtilsyn.
b.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PA
KR. -176.000 VEDR. AREALKØB INDUSTRIOM
RÅDE VEST
Teknisk udvalg indstiller, at det afsatte
rådighedsbeløb på kr. 176.000 i 1986
overføres til 1987, idet arealerhver
velsen på kr. 225.000 + frigørelsesafgift
først forventes at falde i 1987.
c.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ
KR. 1,141.000 VEDR. BYGGEMODNING INDU
STRIOMRÅDE VEST
Teknisk udvalg indstiller, at det afsatte
rådighedsbeløb på kr. 859.000 i 1986 æn
dres til kr. 2 .0 0 0 . 0 0 0 idet kloaktil
slutningsbidraget forfalder i 1986.
d.
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ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PA
KR. -1.035. OOP VEDR. SALGSINDTÆGTER I
INDUSTRIOMRÅDE VEST
Teknisk udvalg indstiller, at det afsatte
rådighedsbeløb på kr. -1.035.00 i 1966
ændres udgår, idet salgsindtægterne først
forventes at indgå i 1987.

1

Z . ø t . ___ / 2

ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ
KR. -1.270.000 VEDR. KLQAKTILSLUTNINGSBIDRAG
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet på kr. - 1.600.000 ændres til kr.
-2.870.000 i 1986.
Ændringen skyldes bl.a. at kloaktilslut
ningsbidraget vedr. industriområde Vest
nu forfalder til betaling inden udgangen
af 1986.
f.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ
KR. 94.000 VEDR. AFSKÆRENDE HQVEDLEDNING
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet på kr. 400.000 vedr.
afskærende
hovedledninger ændres til kr.
494.000
med baggrund i licitationsresultatet.

9«
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ
KR. 16.000 VEDR. MINDRE NYANLÆG
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet på kr. 180.000.000 vedr.
mindre
nyanlæg ændres til kr.196.000?
h.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PA
KR. -207.000 VEDR. KLOAK INDUSTRIOMRÅDE
VEST
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet på kr.
207.000 udgår i 1986.
Udgiften forventes først afholdt i 1987.
i.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ
KR. VEDR. P-anlæa
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet på kr.-89.000 ændret til kr.
-317.000 som følge af påligning i forbin
delse med bebyggelse på Kirketorvet.
Samtidig ønskes det tilsvarende udgifts
beløb hævet til samme niveau.

J•
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING PÅ KR.
5.250.000 VEDR. INDUSTRIOMRÅDE VEST
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Teknisk udvalg indstiller, at der med
deles en anlægsbevilling på kr.
5.250.000 til dækning af udgifter i
forbindelse med byggemodning af 1 . etape
af industriområdet. Det drejer sig om
udgifter til bl.a. vejanlæg, kloakfox—
syning, vand og el-forsyning jfr.
over
slag.
k.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING PÅ KR.
250.000 VEDR. HAUGE MØLLEGÅRD
Teknisk udvalg indstiller, at der
meddeles anlægsbevilling på kr.250.000
til dækning af en del af udgiften til
vandforsyning af området.
Ledningsanlægget udføres i forbindelse
med byggemodning af industriområde Vest,
men en del af udgiften bør afholdes over
byggemodningskontoen for Hauge Møllegård
1.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING PÅ
KR.575.000 VEDR. INDUSTRIOMRÅDE VEST
HQVEDKLOAKER
Teknisk udvalg indstiller, at der med
deles anlægsbevilling på kr.575.000 til
dækning af udgifterne til udførelse af
regn- og spildevandsledninger og frem
føring af kloakstik til de enkelte indu
striparceller jfr. overslag.

m.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING VEDR.
BOLIGSTØTTE M. V. PÅ KR. 117.474 NETTO
Socialudvalget ansøger om en tillægs
bevilling på netto kr.117.474 vedr.
mellemkommunal udligning af udgifter til
boligstøtte.
n.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ KR.
27.000 VEDR. KURSER
I forbindelse med deltagelse i et kursus/konference om "hjemmeplejen ved en
korsvej" er det konstateret at udgiften
ikke kan afholdes indenfor bevillings
rammen for kurser henholdsvis for per
sonale og byrådsmedlemmer. Det er derfor
aftalt med berørte institutioner og
socialudvalget at man vil indstille at
der skabes bevillingsdækning på
Personaleuddannelse ......... kr. 17.700
Byrådets uddannelse.......... kr.
9. 300
kr. 27.000
ved at reducere bevillingerne på neden
nævnte poster under socialudvalget:
Praktisk bistand, netto......kr. -4.000
Plejehjem, fr. kommuner......kr.-15.000
Jørlunde alderdomshjem netto.kr. -6 . 0 0 0
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Hjemmesygepl.kurser netto....kr. -2.QQQ
kr.-27.000
o.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ NETTO
KR. 28.000 VEDR. ADMINISTRATION OG
PLANLÆGNING, FÆLLES FUNKTIONER
Administrationen indstiller, at der
meddeles en tillægsbevilling på kr.
28.000 vedr. følgende konti
Kontormaskiner og inventar..kr.
4. OOO
Kontingent til komm.sammensi
11.000
Revision.....................kr 18. 000
Gebyrer vedr. skattevæsenet.kr. -5.QQQ
kr. 28. 0 0 0
på grundlag af konstateret forbrug.

P*
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ KR.
-30.500 VEDR. VALG
Administrationen indstiller, at der
meddeles en tillægsbevilling på kr.
-30.500 vedr. kontoen for valg.

2

3.
OMLÆGNING AF EKSISTERENDE GÆLD TIL UDEN
LANDSLÅN.
Den danske Bank fremsender forslag til
omlægning af kommunens eksisterende gæld
til udenlandslån.
./. Notat fra økonomisk forvaltning vedlæg
ges.
0 0 .0 1 0 2 0

4.
RÅDHUSBYGGEUDVALG.
For at opnå en bedre information til de
politiske grupper om rådhusbyggeplanerne
foreslås det, at byggeudvalget udvides
med de to økonomiudvalgsmedlemmer som
p.t. ikke er repræsenteret i byggeud
valget.
Punktet blev udsat på mødet den 16.9.
1986.
82.04G01
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TELEFQHGQDTGØRELSE t i l i n s t i t u t i o n s l e d e r e
SAMT DAGPLEJERE.

5.

Det forventes at institutionslederne i
børnehaverne, fritidshjemmene, pasnings
ordningerne samt dagplejerne har en tele
fon så de ansatte samt forældrene kan
komme i kontakt med henholdsvis ledere og
dagplejere.

o

<3cf a

Å
i

Det indstilles derfor, at institutions
lederne af disse institutioner samt
dagplejerne får godtgjort 1 / 1 telefon
abonnement.
Telefongodtgørelsen beløber sig for tiden
til 932 kr/år pr. person.
Merudgiften vil være:
11 instutionsledere å 932 kr.
36 dagplejere å 932 kr.
Ialt

=

=10.252 kr.
33.552 43.604 kr.

61.20GQ1

6

.

KINGQSKQLEN.
Den 29.4 1966 anmodede Slangerup kommune
COWIconsult om at vurdere muligheden for,
med udbytte, at føre en erstatningssag
mod firmaet Sundolitt som leverandør af
isoleringsmaterialet på Kingoskolen.
COWIconsult har, efter at have drøftet
spørgsmålet med direktør Bent Rasmussen,
Tagpapbranchens Oplysningsråd skønnet, at
chancen for med succes at fere en erstat
ningssag er meget ringe.
Det indstilles derfor,
sag mod Sundolitt.

at der ikke føres

62.04G01

7.
ANDELSBOLIGFORENINGEN DAMTQFTEPARKEN.
AFDELING 2.
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Btilow & Nielsen Enfamilieshuse A/S, der
har forestået etablering af 1 0 andels
boliger i Uvelse, har fremsendt bygge
regnskab med anmodning om kommunens god
kendelse af den endelige anskaffelses
sum på 7.774.637,79 kr, så endelig over
dragelse og finansiering kan finde sted.
Da der i byggeregnskabet indgår en del
ekstrarudgifter, som synes at burde bæres
af entreprenøren.
indstilles det, at den endelige anskaf
felsessum godkendes med 7.719.
859 kr. og at støtte- og ga
rantitilsagnet overføres til
Andelsboligforeningen Damtofteparken, afd. 2 .
(Dette er telefonisk accepteret af an
delsboligforeningen og Bttlow & Nielsen).
Som skæringsdag for overgang til an
delsboliger :
indstilles

1/2 1986.

03. 02. 01060

8.

KONGENSGADE 17 A.
(Gourmetgården)
I forbindelse med at der er givet byg
getilladelse til at indrette 3 lejlig
heder i uudnyttet tagetage på Gourmetgår
den er der til Hugo Bjørklund den 8/9
fremsendt regninger på kloaktilslutnings
bidrag kr. 54.889.55 og parkeringsafgift
kr. 89.120,98. Hertil kommer renter.
Den 19.9.1986 har teknisk forvaltning
rykket Bjørklund for betaling af regnin
gerne og bedt ham om at betale inden den
27/9 1986.
Idet pengene endnu ikke er betalt, bedes
økonomiudvalget tage stilling til hvor
vidt sagen skal sendes til lncasso.
Hvis byggetilladelsen tilbagekaldes bort
falder kravene om betaling af pakeringsafgift og kloaktilslutningafgift.
05.05.00029/06. 01.00029
9.
SALG AF AREAL TIL ERHVERVSBYGGERI.
Matr. nr. 17 dp. Slangerup, Industrivej 20.
Industriområde øst, 6 .000 m 3 .
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Der har været afholdt licitation den 6/10
1986 på teknisk forvaltning og Slangerup
Erhvervscenter Aps har ved John Porsdal
afgivet følgende tilbud:
Købspris:

500.000 kr.

Betaling:

Netto kontant den 31/12 1986.

Byrådet har i mødet den 28/8 198^f, pkt.
1 0 vedtaget at arealet skal søges solgt
til 160 kr/ma. <977.440 k r . )
13.06.02G01

10.
SALG AF AREAL TIL BOLIGBEBYGGELSE.

Matr.nr.

8 as Uvelse by.

Der har været afholdt licitation den 6/10
1986 på teknisk forvaltning.

Ja

z

fø> JLJ

tS *

Følgende tilbud Indkom:

:-a.

Gerner Jensen Invest A p b .
Tilbud kr.4.600.000 for 40 andelsboliger
med betaling ved byggeriets start, dog
senest med udgangen af 1987. Kommunen kan
heraf erhverve et antal boliger til andelsbollgkvadratmeterprisen med tillæg
for ændringer til handicapboliger.

✓Vvvvj

'fy

Erling Høier.
Tilbud på kr. 5.000.000 for opførelse af
40 andelsboliger, betaling for jorden,
når igangsætningstilladelse foreligger og
75*/. af andelsbeviserne er indtegnet.
Forbehold for jordbundsundersøgelse på 30
dage.
Hvis kommunen ønsker ældreboliger i amts
rådet, må disse betales ved fradrag i de
5. 000. 000 kr.
Rose Huse A/S.
Alternativ 1: Tilbud på kr. 2.990.000 på
opførelse af 46 andelsboliger. Kommunen
kan heraf erhverve 3 stk. ældreboliger é
64 m 3 for kr. 1.564.000.
Alternativ 2: Opførelse af 40 andels
boliger for en købspris af kr. 2.600.000
minus 3 ældreboliger for kr. 1.564.000.
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Forbehold for jordbundsforholdene.
Betaling ?
Arbe derbo A. m. b. a.
Tilbud 1: Køb af arealet for kr. 2.380.
000 med opførelse af 35 almennyttige bo
liger + 5 ungdomsboliger + fælleshus.
Tilbud 2: Køb af del af arealet til 15
almennyttige boliger + 5 ungdomsboliger
for kr. 980.000.
Tilbud 3: Køb af del af arealet til 15
almennyttige boliger for kr. 860.000.
Betaling 31/12 1986.
Busk Byggeadministration Aps;
Tilbud på køb af arealet for kr.
4.410.
000 for opførelse af 38 private andelsbo
liger samt fælleshus med betaling 31/12
1986. Herudover opførelse og tilskødning
til kommunen for 2 ældreboliger, der er
prissat til 840.000 kr. for 2.
Tilbuddet er altså kontant
+ værdi af 2 boliger,
som for kommunen er
højere end

4.410.000 kr.

840.000 kr.
5.250.000 kr.

Busk har pr. telefon den 8/10 1986 op
lyet, at yderligere ældreboliger vil
koste 85-90% om ma -prisen for andelsbo
liger, d.v.s. omkring 465.000 kr. pr.
stk.
Alternativt tilbud:
Erhvervelse af jor
den for kr. 4.830.540 til opførelse af 45
private andelsboliger samt fælleshus med
betaling kr. 4.410.000 den 31/12 1986 og
restkøbesummen når forhåndstilsagn om
støtte foreligger fra Boligstyrelsen.
Selskabet tilbyder herudover opførelse og
tilskødning af 2 ældreboliger.
Slangerup Bvqqeselskab:
Tilbyder kr. 3.600.000 kontant til
opførelse af 40 tæt/lav boliger.
Tilbuddet indeholder ikke tilbud på
opførelse af ældreboliger.
Høloaard & Schultz A/S:
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Tilbyder ca. kr. 750 pr. ma bruttoetage
areal, opiert som andelsboliger som u d 
gangspunkt for en forhandling
13.06.02G01
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FORPAGTNING AF SLANGERUPGÅRDS JORDER.
anmoder om 2 årig forlæn
gelse af nuværende forpagtning der udlø
ber 1. 1. 87.
Bygnings- og planlægningsudvalget vedtog
23.9.1985 kun en forlængelse af kontrak
ten for en et-årig periode, indtil 31.12.
1986, idet der i idekataloget var lagt op
til, at Hauge Møllegård skulle afhændes.
Man fandt det hensigtsmæssigt i den for
bindelse at overveje status for jorder
under Slangerupgård og Hauge Møllegård,
om de bør lægges ind under en selvstændig
landbrugsejendom, i den udstrækning de
ikke skal anvendes til boligformål og
rekreative formål.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
17. 9. 8 6 . :

den

Fremsendes Økonomiudvalget med indstil
ling at kontrakten forlænges til 1 .okto
ber 1987.
13.06.03054 F 4339 KL

.

12
TILBAGEFØRSEL AF AREALER TIL LANDZONE.

har for flere år siden fremsat ønske
om, at den del af hans ejendom der er be
liggende i byzone, må blive tilbageført
til landzone, hvilket byrådet og hoved
stadsrådet har accepteret.
Med ændringer i by- og landzoneloven,
kommuneplanen og i skattelovene er der
åbnet mulighed for at fastsætte regler
for erstatning i forbindelse med tilbage
førsel.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
17. 9. 8 6 :

den

Fremsendes Økonomiudvalget med anmodning
om fastsættelse af erstatning til
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Forvaltningen har opgjort tilbagebeta
lingsbeløbet tils 114.468,20/97.233,11
kr. pr. 31/12 1986.
01.03.02G01

F 4335 LA

13.
SUNDBYLILLE RENSEANLÆG.
Byrådet vedtog på mødet den 27/8 1986,
pkt. 18, at der skulle indledes syn og
skøn på jordfilteranlægget der ikke
fungere tilfredstillende, (behandlet for
lukkede døre).
Viak har nu meddelt, at dets forsik
ringsselskab vil Indtræde i sagen og
ønsker en forligsmæssig løsning.
Dette har ikke standset syn- og skøns
sagen.
Det forventes at der, efter forhandling
med Viak, vil foreligge indstilling fra
teknisk udvalg til økonomiudvalgets møde
om erstatningspligt.
06.03.00K08

14.
FASTSÆTTELSE AF SALGSPRISER - INDU
STRIOMRÅDE VEST.
Udvalget for teknik- og mille,
1.10.1986i

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at de
i notat af 25.9.1986 og af 30.9.1986 ud 
arbejdede vilkår og forslag til fastsæt
telse af salgspriser godkendes.
./. Der vedlægges forslag til tidsplan for
byggemodning, vedtaget af udvalget den
1. 10. 1986.
Forvaltningen oplyser, at Menighedsrådet
endnu ikke har accepteret tilbuddet, der
er fremsat i henhold til byrådsbeslut
ningen den 28/5 1986, pkt.
20, om køb af
jord for 15 kr. m2 .
13.06.02G01

15.
NYTTEHAVER PÅ HAUGE MØLLEGÅRD.
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I lokalplan nr. 2 1 for et område ved
Hauge Møllegård er der udlagt et areal
til nyttehaver.
På arealet er der plads til 78 nytte
haver å 200 ma, hvoraf 34 er udlejet.
I lokalplanen lægges der op til, at der
skal oprettes en haveforening.
Forvaltningen indstiller, at udkast til
overenskomst godkendes, derudover ind
stilles det, at udkast til vedtægt og
ordensreglement anses som den standard
som haveforeninger i Slangerup kommune
skal arbejde ud fra.
Når overenskomsten er godkendt indkaldes
der til stiftende generalforsmaling.
./. Udkast til overenskomst, vedtægt og
ordensreglement fremsendes hoslagt.
Udvalget for teknik og mille,
1.10.1988;

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
udkast til overenskomst, vedtægter og
ordensreglement tiltrædes.
13.08.03A08

F3942

18.
FRITIDSOMRÅDE BURESØ.
Allerød kommune fremsender forslag til
lokalplan for badebro ved Buresø.
Planen er fremlagt offentligt i perioden
9. september til 4. november.
Forvaltningen indstiller at planen tages
til efterretning.
Udvalget for teknik og mille den
1. 10. 1986;
Fremsendes byrådet med indstilling, at
man rejser indsigelse imod omfanget af
lokalplan nr. 327 for badebro ved Buresø,
der går ud på, at lokalplanen udvides til
at omfatte hele Buresø med en stribe sø
bred til offentlige formål.
Med en lokalplan, der sikrer at søen er
udlagt til offentlige formål, kan man om
nødvendigt efterfølgende erhverve søen
ved ekspropriation.
06.00G01 F 4368 KB
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17.

REGISTRERING AF LANDBRUGETS MILJØFORHOLD.
Tilbud indhentet på udarbejdelse af in
formationsmateriale og gennemgang og re
gistrering af forholdene på landbrugs
ejendomme.
Forvaltningen oplyser, at der i januar
1986 er kommet et nyt regelsæt om land
brug m.v. efter hvilket, landbrugets
miljøforhold skal reguleres.
Det drejer sig først og fremmest om be
kendtgørelse om husdyrgødning og ensi
lage.
Derudover er der nye regler om
godkendelsespligtige landbrug og pels
dyrfarme. Endelig forventes nye regler om
miljøstøtte til landbruget i forbindelse
med gennemførelse af de nye regler, som
skal være afsluttet senest 31. december
1989.
En orientering om det nye regelsæt er i
sagen.
Det er kommunens opgave at gennemføre de
nye regler i.f.m. opsøgende tilsyn på
samtlige landbrug. En vigtig del af denne
opgave er rådgivning og vejledning til
landmændene om de nye regler.
For at komme i gang med forpligtelserne
på landbrugsområdet har forvaltningen
indhentet tilbud fra 2 rådgivende fir
maer: Hedeselskabet, Slangerup afdeling
og Enviroplan, på udarbejdelse af infor
mationsmateriale og gennemgang og regi
strering af samtlige landbrugs miljøfor
hold. Tilbuddet (ligger i sagen) om
fatter desuden indgåelse af frivillige
aftaler med landmændene eller indstilling
til kommunen.
På grundlag af det afrapporterede materi
ale kan kommunen selv føre det løbende
tilsyn med landbrugsejendommene.
Forvaltningen indstiller, at Hedeselska
bet, Slangerup afd. antages til opgaven.
Det er et lokalt firma, har indgående
kendskab til landbrugets forhold, og har
erfaring fra tilsvarende opgaver i Jæ
gerspris og Hundested.
Finansiering af
udgiften foreslås afholdt ved at konsu
lentbistands kontoen for teknisk forvalt
ning øges med 60.000 kr.
+ moms.
Udvalget for teknik og miljø,
1. 10. 1986;
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den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
Hedeselskabet antages som konsulent i
forbindelse med registrering af landbruets miljøforhold. Der anmodes om tillægs
bevilling kr. 60.000 + moms over drifts
budget 1987.
Økonomisk forvaltning, den 7. 10. 1986j^
På kontoen konsulentopgaver vedr. tek
nisk udvalg er afsat kr. 176.500. I hen
hold til beslutning kan opgaver kun iværksættes efter bemyndigelse af økono
miudvalget.
Sagen drejer sig derfor alene om hvorvidt
økonomiudvalget vil godkende at Hedesel
skabet ansættes til udøvelse af ovennævn
te opgave.
09.OlKOl
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18.
BYVANGSKOLEN ANSØGER QM BELØB TIL
KOMMENDE LÆSEKLASSE
Skolekommissionen,

22/9 1986:

Det indstilles, at der tildeles elever i
læseklasse og i OBS-klassen et beløb,
svarende til det beløb, der ydes modta
geklasseelever.
Forvaltningen kan oplyse, at der påregnes
5 elever i gennemsnit i såvel læseklasse
som i OBS-klassen. Beløbet pr. elev i
modtageklassen er i 1986 kr. 651,00 år
ligt.
Den samlede udgift i 1986 vil således
udgøre 5/12 af kr.6510,00=kr.2720,00.
Beløbet forventes at kunne finansieres
over skolernes rammebeløb.
For budgetåret 1987 forventes udgiften at
udgøre kr. 547,00 (momsfrit) pr. elev svarende til en årlig udgift på 5.470,00
kr.
Forvaltningen kan ikke anvise finansie
ring.
Kulturelt udvalg,

30/9 1986:

Skolekommissionens indstilling godkendt.
Finansiering over skolernes rammebeløb i
1986.
Finansiering for 1987 søges ved budgetom
placering.
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Forvaltningen fremsender sagen til byrå
dets afgørelse, idet det ikke tidligere
er godkendt, at der ydes beløb til læse
klasse og OBS-klasse.
Økonomisk forvaltning,

den 7.10.1986:

Ingen bemærkninger, idet det forventes at
kulturelt udvalg foretager den fornødne
budgetomplacering indenfor bevillingen.
0 0 .0 1 0 0 2

19.
UNDERVISNINGSPLANER.
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Uvelse skole fremsender ansøgning om mid
lertidig ændring i undervisningsplanen
for hjemkundskab/håndarbejde/sløjd på
grund af den forestående renovering af
skolen.
/. Kopi af ansøgningen vedlægges.
Skolekommissionen,

den 22/9 1986:

Indstilles godkendt.
Kulturelt udvalg,

30/9 1986:

Indstilles godkendt.
17.00 P 21

20.
FOLKEBIBLIOTEKSPLAN.

Slangerup bibliotek fremsender udkast til
folkebiblioteksplan, opdelt i en status
del, en programdel og en perspektivdel.
Kulturelt udvalg,

30/9 1986:

Udvalget finder udkastet egnet til fol
kebiblioteksplan, men til gennemførelse i
takt med de økonomiske muligheder.
21.00P15

21.
FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING I 1987.
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Byvangskolen seger om frigivelse af an
lægsbevilling på kr. 270.000 i Januar
1987 til udskiftning af de sidste tæpper
til linoleum.
På grund af indeklimatiske problemer ser
skolen sig ikke i stand til at vente til
f .eks. sommerferien 1987.

u
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Forvaltningen kan oplyse, at der i an 
lægsbudgettet for 1987 er afsat kr. 270.
000 til udskiftning af tæpper på Byvang
skolen.
Kulturelt udvalg,

30/9 1986:

Der søges om frigivelse af anlægsbevil
ling på kr. 270.000 i 1987, således at
arbejdet kan påbegyndes i Januar måned
1987.
Økonomisk forvaltning,

den 8 . 10 1986:

/ ^ v

jM t7

_

2 >
72
- t i?

/

r

y

> S I^ /X c .

_ /

På grund af anlægsstop og usikkerhed om
anlægsudgifter i 1987 udsættes sagen til
økonomiudvalgets novembermøde.
00.01002

22.

VARMEANLÆG.

SLANGERUP BIOGRAF.

Poul Børgesen Aps fremsender overslag på
kr. 27.400 på forbedring af varmeanlægget
i biografen.
Kulturelt udvalg,

30/9 1986:

Såfremt Niels Kaisou kan tiltræde, anbe
fales forslaget og der søges om tillægs
bevilling på kr. 27.400 excl. moms.
./. Kopi af overslaget vedlægges med Niels
Kaisous bemærkninger.
Økonomisk forvaltning, den 7.10.1986:
Ingen bemærkninger, bortset fra at ansøg
ningen ikke er indarbejdet under økonomi
rapportering.
20.00049

23.
SENDETILLADELSE TIL RADIO 83.
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Fællesradionævnet besluttede på sit kon
stituerende mede, at udstede sendetil
ladelse til "Foreningen Radio 83" for
perioden 1. oktober 1986 til 31. marts
1989.
Med henblik på at sikre, at der ikke op 
står problemer, hvis andre radioforenin
ger ansøger fællesradionævnet om sende
tilladelse, som indbefatter benyttelsen
af den sender, der nu etableres med bi
stand fra P.T., besluttede fællesradio
nævnet at anbefale over for de 6 kommu
nalbestyrelser, at ejerforholdet for
sender, mast og antenne samt vedligehol
delsespligt for samme overgår til de 6
kommuner.
Vedligeholdelsesudgifterne incl. en er
hvervsforsikring vil beløbe sig til ca.
kr. 1.000 på årsbasis. Udgiften skønnes
for 1987 at kunne afholdes inden for ad
ministrationstilskuddet til Ledøje-Smørum
kommune (10%). For 1988 og fremover vil
beløbet blive indregnet i budgettet.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til,
om man kan tilslutte sig fællesradio
nævnets indstilling.
.

/. Kopi af ovennævnte henvendelse vedlægges.
Kulturelt udvalg,

30/9 1986:

Anbefales.
20.05G01
24.
FORÆLDREBETALING FOR BØRNS OPHOLD I
DAGINSTITUTIONER 1987.
Socialudvalget har på møde den 6.10.1986
behandlet spørgsmålet om forældrebetaling
i daginstitutionerne for budgetåret 1987.
Socialudvalget indstiller følgende taks
ter til byrådets godkendelse:
Dagpleje under skolealder:
43,25 t/u
32
48

1. 360 kr/md
1. 005
1. 510

Dagpleje over skolealder

1. 035

Børnehaver, heldagsplads
formiddagsplads
eftermiddagsplads

1. 095
685
550

Fritidshjem og aldersinte
grerede institutioner
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Pkt.24, fortsat
Skolepasningsordning

650 -

Legestuen

250 -

16.04.00029

25.
SOCIAL.

OG SUNDHEDSPLANEN 1987 - 1990.

/. Social- og sundhedsplanen fremsendes til
byrfidet med anbefaling.
Der er ikke fra Socialstyrelsen udmeldt
noget tema for social- og sundhedsplanen
1987-1990, men denne fremstår alene som
en status og é jourføring af tidligere
års planer.
16.00.01P15

26.
AFKORTELSE AF PRØVETID.
Klinikchef Chr. Lund, som er ansat som
tjenestemand på prøve med en prøvetid på
2 år, søger om at få reduceret prøvetiden
til et år.
Som begrundelse er anført, at Chr. Lund i
sin tidligere stilling var ansat som tje
nestemand med en prøvetid på 2 år samt en
yderligere ansættelse på 2 X år.
I "Regler om ansættelse som tjenestemand
på prøve" kan kommunalbestyrelsen nedsæt
te prøvetjenesten eller helt lade den
bortfalde under hensyntagen til karak
teren og varigheden af tjenesten i den
tidligere tjenestemandsstilling.
Socialchefen anbefaler klinikchefens an
søgning.
Personalechefen indstiller at prøvetiden
reduceres til 1 ¥, år, under hensyntagen
til den tidligere tjenestemandsstillings
varighed.
210447

27.
FRIGØRELSESATTESTER.
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Følgende personalegrupper tilknyttet sam
arbejdsudvalgene ± kulturelt udvalgs regie :
bibliotekspersonale
idræts- og svømmepersonale
skolesekretærer
pedeller
lærere
har på SU-møder vedtaget at anmode Byrå
det om at udfærdige generelle retnings
linier for udstedelse af frigørelses
attester i Slangerup kommune.
81.03P21

28.
TINGLYSNING AF KOMMUNALE FORDRINGER.
På baggrund af en konkret sag om ting
lysning i henhold til bistandslovens § 25
med 57.140 kr. med foranstående ford
ringer på 549.366,37 kr. og en seneste
ejendomsværdi på 460.000 kr. ønskes en
tilkendegivelse fra økonomiudvalget om, i
hvilket omfang Slangerup kommune skal
acceptere sikkerhed i fast ejendom udover
den offentlige vurdering.
16.01.02G01

29.
EVENTUELT.
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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORT

T I L L A G S D A G S O R D E N
til økonomiudvalgsmedet den 14.10.1986,
kl. 8 . 0 0 på kommunaldirektarens kontor
med følgende punkter:

1.
ISTANDSÆTTELSE AF UNGDOMSSKOLENS KLUB
Kulturel udvalg behandlede på sit møde
den 30/9-86 sagen omkring istandsættelse
af ungdomsskolens klub herunder specielt
de brandmæssige krav, som
brandmyndighederne i skrivelse af 24/3-86
har henstillet opfyldt.
Udvalget vedtog straks at udføre de
brandmæssige krav.
Arkitekt Anders Alsløv er fremkommet med
forslag til udbedring af de brandmæssige
krav, hvor de samlede udgifter er på kr.
140.OOO,- incl. moms.
På foranledning af formanden for
kulturelt udvalg søges der om en tillægs
bevilling på kr. 140. 000, -.

82.07:18.01G01

2

.

UVELSE SKOLE
Der forventes afholdt licitation på
reparationsarbejder ved Uvelse skole
mandag den 3/11-86.
På grund af anlægsstoppet og eventuelle
efterfølgende restriktioner for kommunale
anlægsarbejder, bedes økonomiudvalget
tage stilling til om licitationen skal
udsættes indtil en afklaring foreligger.
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