SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 9/6-1983.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes til møde tirsdag den
14/6-1983 kl. 0 8 ,0 0 på kommunaldirektørens kontor
med følgende dagsorden:
Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a) Diverse love, bekendtgørelser og cirkulæ
rer.
b) Anlægs- og Bruttoregnskabsrapport pr.
31/5-1983.
c) Skrivelse af 27/5-2983 fra Forlaget Kom
munen om rabat på tidskriftet "Kommunen".
d) Administrationsdepartementet har med skri
velse af 25/5-1983 fremsendt kopi af beretning
om departementets virksomhed i 1982.
e) Undervisningsministeriet har udsendt re
degørelse for 3. justering pr. 1/1-1981. (1.
del: Kommunale Nøgletal) vedrørende Folkeskolen
og Fritidsundervisningen 1979-198o.
f) Kommunen har meddelt ejeren af matr.nr.
8 -iz Slangerup (
), at kommunens
forkøbsret ikke vil blive gjort gældende ved
salg i år.
g) Kommunernes Landsforening har med skri
velse af 30/5-1983 udsendt "Kommunal
budgetredegørelse 1983".
h) Opgørelse over forbrug af 488 midlerne i
1983.

2.
BUDGETREVISION JUNI 1983.

3.
BEFOLKNINGSPROGNOSE.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 17/5-1983, at
der skulle udarbejdes 2 prognoser med en
boligtilvækst i perioden 1982/1992 på henholdsvis
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546 og 300.
/. Prognoserne vedlægges sammen med Hoved
stadsrådets .
/. Administrationens bemærkninger til prog
noserne vedlægges.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet, udfra
hvilken af prognoserne der skal disponeres.
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4.
ERSTATNING.
En bistandsklient øvede hærværk i
bistandsafdelingen den 25/6-1982 for 2.013 kr.
(Han kastede en skrivemaskine gennem et vindue).
Klienten er idømt dagbøder for forholdet og pålagt
erstatningspligt ved dom af 7/9-1982.
Da han trods rykkerskrivelser ikke har betalt
gælden eller rettet henvendelse om henstand, bedes
økonomiudvalget godkende, at fordringen søges
indkasseret ved kongens foged.

5.
RENGØRING.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 15/2-1983 pkt. 6 - at oversende indkomne tilbud på privat
rengøring af kommunale institutioner til
fagudvalgene til udtalelse.
Kulturelt udvalg den 6/4-1983:
Tilbagesendes økonomiudvalget med anmodning om en
udtalelse om, hvilke økonomiske (bl.a.
skattemæssige) og sociale konsekvenser en
eventuelt overgang til privat rengøring vil
medføre.
Udvalget for teknik og miljø den 6/4-1983:
Med hensyn til vejvæsenets materielgård og
toiletbygningen Kongensgade 20, finder udvalget at
rengøringen bør fastholdes med nuværende program 5
gange orn ugen på materielgården og 6 gange om ugen
hvad angår toiletbygningen. Økonomiudvalget bedes
være opmærksom på, at rengøringspersonalet på
toiletbygningen i dag låser bygningen om aftenene,
mens bygningen lukkes op om morgenen af
kloakfolkene, hvorfor der bør sikres en ordning
med lukning af toiletbygningen om aftenen.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 24/3-1983:
fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at der
ved rutebilstationens ventesal foretages rengøring
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på samtlige ugedage med undtagelse af søndage.
Socialudvalget den 11/4-1983:
tilbagesendes borgmesterkontoret med bemærkning,
at socialudvalget på sit møde den 11/4-1983 har
besluttet at indstille, at den nuværende
rengøringsordning fastholdes.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om der
skal arbejdes videre med sagen med henblik på
indarbejdelse af en besparelse i 1984 budgettet.
82.08P27

6.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.

Kulturelt
ansøgning
nødvendig
Kulturelt
mødet.

udvalg behandler mandag den 13/6-83 en
om tillægsbevilling til ekstraordinær,
vedligeholdelse af Uvelse skole.
udvalgs indstilling vil foreligge på

7.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
03 Undervisning og kultur
22 Folkeskolevæsen
01 Folkeskoler
301030 Uvelse skole
28 Bygninger og udendørs arealer
11 Vedligeholdelse - 93.220 kr.
1. etape, renovering af Uvelse skole.
År

Bevilling
iflg.budget

83

110.300

Tidl.givne
tillægsbev.
0

Forventet
årsforbrug
203.520

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Der vil blive søgt tillægsbevilling til II etape
ultimo 1983 eller primo 1984.
Begrundelse for ansøgningen:
Renovering af A.J.S. bygningen Uvelse skole, jvf.
notat af 18. maj 1983 og 8 . juni 1983 fra teknisk
forvaltning.
Finansiering:
Der kan ikke anvises finansieringsmuligheder.
Økonomisk forvaltning den 8/6-1983:
Den samlede udgift vedrørende etape I udgør
123.200 kr. hvoraf teknisk udvalg indstiller at
der afholdes 30.000 kr. vedrødende isolering over
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kontoen for energibesparende foranstaltninger.
Opmærksomheden skal henledes på at der i kulturelt
udvalgs budgetforslag for 1984 er indarbejdet
100.000 til renovering af Ajs-bygning, og at der
på investeringsplanen for 1983 er afsat 41.000 kr.
vedrørende reperation af tag.
00.01003.

8.
AFSLUTTENDE REGNSKAB FOR IDRÆTSHALLENS UDVIDELSE
M.M.
Kulturelt udvalg behandler den 13/6-1983 det
afsluttende regnskab for ovennævnte.
Udvalgets indstilling vil foreligge i
økonomiudvalget.
./. Regnskabsmateriale vedlægges.
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9.
FORSLAG TIL UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED 1983/84.
4/. Blad 1-4 vedlægges.
./. Konsekvensberegning vedlægges.
Skolekommissionen den 16/5-1983:
Anbefales, dog tager 4 medlemmer forbehold overfor
den udvidede åbningstid i klubben.
Kulturelt udvalg den 1/6-1983:
Anbefales, dog udgår:
A5, kanobygning.
A5, syning af oversejl.
A21, økologi og fremstilling af fiskegrej.
A26, dig og samfundet.
Den udvidede åbningstid af klubben kan ikke
anbefales.
18.01P15.

10.
LOKALPLAN FOR FRITIDSUNDERVISNING

for 1983/1984 er udarbejdet.
Kulturelt udvalg den 1/6-1983.
Anbefales.
82.00:18.00G01

- (

Dag og år:

Blad nr.

14. juni 1983.

11 .
BILLETPRIS.
Kulturelt udvalg indstiller, at entreen i
forbindelse med offentlig svømning fra den
1/8-1983 fastsættes således:
Nu

Fra 1/8-1983.

7 kr.
60 kr.

10 kr.
90 kr.

Børn
1 gang.............
10 gange............

4 kr.
30 kr.

3 kr.
45 kr.

Familierabat (2 voksne
+ 2 børn)............ 18 kr.

25 kr.

04.04029

.

12
HENSTAND.
Slangerup Svømmeklub har i skrivelse af 2/6-1983
ansøgt om henstand med betaling af en
hallejerestance på 37.258 kr.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 19/4-1983, at
restancen skulle søges inddrevet snarest.
Klubben har betalt 15.000 kr. og har tilbudt at
betale restgælden på 22.258 således:
Sidste halvår af 1983
7.000 kr.
Første halvår af 1984
7.500 kr.
Sidste halvår af 1984
7.758 kr.
Restancen er således indfriet den 31/12-1984.
Økonomichefen bemærker:
Slangerup svømmeklub er i restance med halleje for
1981 og 1982 på ialt 22.258 kr. Økonomiudvalget
vedtog den 19/4-1983 at restancen skulle
inddrives. På baggrund heraf blev svømmeklubben
anmodet om at indbetale beløbet senest den 1 0 . maj
1983, hvilket imidlertid ikke skete. Formanden for
svømmeklubben Bent Morbech henvendte sig i
økonomisk forvaltning den 2 0 . maj og foreslog en
afdragsordning som ovenfor skitseret. Da
økonomichefen efter samråd med kommunaldirektøren
skønnede at en afdragsordning der gik udover
regnskabsåret 1983 burde forelægges
økonomiudvalget blev Bent Morbech opfordret til at
skrive hertil.
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Voksne
1 gang.............
10 gange............

82.00:18.00049

193.
Form andens
initialer:

13.
UDARBEJDELSE AE BETALINGSREGLER
i forbindelse med udlejning af kommunale ejendomme
(bortset fra haller)
I revideret budget for 1983 er optaget en indtægt
på kr. 8.800.
Kulturel forvaltning anbefaler, at der erlægges
betaling på hverdage efter kl. 2 2 ,0 0 samt på
lørdage, søndage og helligdage med kr. 100 ,- pr.
time for samtlige aktiviteter for at kunne opfylde
kravene i forbindelse med budgetrevision pr.
9/2-1983.
Kulturelt udvalg den 1/6-1983:
Kulturelt forvaltnings indstilling anbefales, dog
med undtagelse af ansøgninger fra foreninger inden
for fritidsloven. I forbindelse med arrangementer,
hvor der betales entre, betales for de antal
timer, hvor der er åbent for publikum.
13.07.01029.

14.
ANSØGNING OM ERIGIVELSE AE ANLÆGSBEVILLING.
03
22
01
3

Undervisning og kultur
Eolkeskolevæsen
Eolkeskoler
Anlæg - Slangerup skole, istandsættelse
af gymnastiksal samt omklædningsrum og
badefaciliteter.

Ansøgning om frigivelse af
anlægsbevilling
Tidligere frigivet

80.000,- kr.
0 ,- "

Anlægsbevil. udgør herefter

80.000,- kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1983
100.000

1984
325.000

Starttidspuunkt:
ultimo juni 1983

1985
1.942.000
Sluttidspunkt:
primo august 1983

Begrundelse for ansøgningen:
sp 2 "0 pfyldelse af investeringsoversigten.
Kulturelt udvalg den 1/6-1983:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning den 8/6-1983:
Ingen bemærkninger.

15.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03
22
01
3

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Anlæg - Ejegodksolen, ændringer i eksi
sterende lokaler

Ansøgning om frigivelse af
anlægsbevilling
Tidligere frigivet

108.000,- kr.
0 ,- kr.

Anlægsbevillingen udgør
herefter

108.000,- kr.

projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1983: 108.000.
Starttidspunkt:
ultimo juni 1983

Sluttidspunkt:
primo august 1983

Begrundelse for ansøgningen:
Ejegodskolen søger om, at der foretages følgende
ændringer i eksisterende lokaler:
a) I det område, hvor der p.t. er lærerværel
se og kontor, bygges skillevæg, således, at der
her bliver lærerværlse.
b) I klasselokale nr. 1 bygges der skillevæg,
således at der her bliver inspektørkontor,
sekretærkontor, samtalerum og forrum til
fotokopieringsmaskine.
Skolekommissionen den 16/5-1983:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 1/6-1983:
Teknisk forvaltnings overslag af 1/6-1983,
udvisende en samlet pris på 94.565,- excl. moms
samt 5.000 kr. til diverse udgifter anbefales,
således at der anmodes om frigivelse af 120.370
kr. Overskridelsen 12.370 kr. søges finansieret
over mindreforbrug ved istandsættelse af
gymnastiksalen på Slangerup Skole.
Økonomisk forvaltning den 8/6-1983:
Ingen bemærkninger.
00.01005

16.
KØB AF JORD.
som ejer matr.nr. 17-h Slangerup,
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tilbyder, at kommunen kan købe ca. 4,6 ha af
arealet for 15 kr/kvdrm. Arealet er i landzone men
overføres til byzone, og en ændret anvendelse
(arealet tænkes anvendt til industrijord) vil
udløse en frigørelsesafgift, som
ønsker sig friholdt for.
_
vil
acceptere, at 500.000 kr. af købesummen på ca.
690.000 kr. henstå på et gældsbrev over 10 år til
rente 9?o p.a, medens resten skal betales kontant
ved lysning af endeligt anmærkningsfrit skøde.
Der vedlægges notat af 10/5-1983 fra kom
muneingeniøren om byggemodningsomkostningerne ved
1 . etape (80 kr/kvdrm.) og om købs- og salgspriser
for industrijord i omegnskommunerne.
Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet, om
tilbuddet skal accepteres, eller om der skal
afgives et andet bud.

17.
FORSLAG TIL LOKALPLAN.
Ved fremsendelse af bebyggelsesplan af 12/4-1983
ansøger Peter Gruts tegnestue ApS om godkendelse
af skitseforslag til placering af 7 dobbelthuse
(14 boliger) på ejendommen matr.nr. 3-a Ovelse,
Kornvænget.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 26/5-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling at forslag til
lokalplan udarbejdet på grundlag af
bebyggelsesplanen godkendes offentliggjort i
henhold til kommuneplanlovens pgf. 2 1 .
01.02.05P16.

18.
MODTAGEPLADS.
Odvalget for teknik og miljø den 1/6-1983:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at der
fastsættes følgende nye takster 240 kr. - 120 kr.
- og 60 kr. for 1/1, 1/2 og 1/4 læs.

Dag og å r:

14. juni 1983.

19.
MODTAGESTATION FOR OLIE/KEMIKALIEAFFALD.
Fællesudvalget anmoder om kommunens stillingtagen
til:
a) Ansøgning fra Hørsholm kommune om at blive
tilsluttet den fælles kommunale modtagestation
mod betaling, 3 parter a 68.960,48 kr.
b) Etablering af depot for olieforurenet jord
i Helsinge kommune og at anlægsudgifterne
derved holdes indenfor de tilgodehavender
kommunerne har indenfor fællesskabet.
(Slangerup kommunes tilgodehavende 11.905,93
kr.)
Udvalget for teknik og miljø den 1/6-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling, at det
godkendes at Hørsholm kommune indtræder i
fællesskabet ved betaling af 3 parter a 68.960,48
kr. pr. part samt at indstilling omkring
etablering af depot for olieforurenet jord
tiltrædes.
09.03A04

20 .
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

Byudvikling og boligforanstaltning
Renovation m.v.
Lossepladser
Anlæg
kr. 100.000

Modtagepladsen Lystrupvej.
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling

1 0 0.000 kr.
0 kr.

Bevilling udgør herefter

1 0 0.000 kr.

Projektet opført i juniforslag til revideret
investeringsoversigt således:
Tidl.år
0

1983
100

Starttidspunkt:
medio juli 1983

1984
0

1985
135

1986
113

1987
355

Sluttidspunkt:
1. august 1983

Begrundelse: Gennemførelse af de af Franck
Geoteknik foreslåede undersøgelse i skrivelse af
31/5-1983
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Udvalget for teknik og miljø den 1/6-1983:
Indstilles frigivet.
Økonomisk forvaltning 8/6-1983:
Der er ikke afsat rådighedsbeløb i 1983 ifølge den
af byrådet i februar godkendte investeringsplan.
00.01005

21.
RUTEBILSTATIONEN "VENTESALBYGNING".

U - l____Ø k

■

Alternative forslag med fast pris på de enkelte
løsningsforslag.
a) Projekt med muret arkade, tegn.nr. A03,
A05,A06,Ao7,A08,A10. På grundlag af afholdt
licitation vil udgiften beløbe sig til
1.708.948 kr., jf. notat, brev nr. 44/83.
Kommunens andel heraf 833.946 kr. - eget
arbejde i alt kr. 736.946 HT-andel 875.002 kr.
b) Projekt med arkade i limtræskonstruktion
(søjlegang) og med besparelser, jf. notat brev
nr. 431/83, tegninger som under pkt. a, idet
tegningsmateriale ikke er revideret. På
grundlag af afholdt licitation og
besparelsesdrøftelser med håndværkere beløber
udgiften sig til 1.528.948 kr, jf. notat
442/83. Kommunens andel heraf 746.108 kr. eget arbejde i alt 649.108 kr., HT-andel
782.840 kr.
c) Projekt uden arkade, men med overdækning ca.
1,05 m imod stationsområde, tegn.nr.
A05R,A06R,A07R,A08R og A10R. På grundlag af
afholdt licitation og besparelsesdrøftelser med
håndværkere beløber udgiften sig til 1.528.948
kr. - 58.000 = 1.470.948 kr. jf. notat af
19/5-1983. Kommunens andel heraf 717.805 kr. eget arbejde i alt 620.805, HT-andel 753.143
kr.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 26/5-1983:
fremsendes byrådet med indstilling at forslag b
godkendes, idet dog med den ændring at
limtræssøjlerne ændres til murede søjler, men med
bibeholdelse af limtræsdragere som overliggere.
Udgiften beløber sig til 1.528.948 kr. + udgiften
ved murede søjler 45.000 kr. ialt 1.573.948 kr,
hvoraf Slangerup kommunes andel beløber sig til
746.108 kr. + 22.000 til murede søjler i alt
768.108 kr, når eget arbejde i form af projekt og
tilsyn fratrækkes bliver kommunens direkte udgift
671.108 kr. og HT's andel 805.840 kr.
På investeringsoversigten "Rutebilstationen etape
II" er der optaget 1.097.000 kr. hvoraf der er

ztcJLt'--------------------

Dag og år:

Blad nr.

14. juni 1983.
frigivet anlægsbevilling 631.000 kr, hvorfor der i
særskilt sag søges om frigivelse af de resterende
466.000 kr.
For at overholde det i investeringsoversigetn
optagede beløb 1.097.000 har udvalget vedtaget at
spare på udenomsanlæg og undlade at opsætte
yderligere belysning samt på opsætning af
cykelskure.
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22 .
FRIGIVELSE AE ANLÆGSBEVILLING.
00
13
3

Byudvikling
Andre ejendomme
Anlæg
466.000 kr.

.'/SK

Rutebilstationen Il-etape.
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidligere meddelt anlægsbev.
Bevillingen udgør herefter

466.000 kr.
631.000 kr.
1.097.000 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten således:
før 1983
77

1983
1020

1984
0

1983
0

i alt
1097

Bemærkninger:
Dækning af kommunens andel af udgifterne ved
opførelse af ny ventesalsbygning.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 26/5-1983:
Fremsendes byrådet med anbefaling af at der
frigives tillægsbevilling på 466.000 kr.
Økonomisk forvaltning den 8/6-1983:
Såfremt foreslag b godkendes med en udgift for
kommunen på 671.108 kr, vil der
finansieringsmæssigt mangle 85.108 kr. i forhold
til de afsatte rådighedsbeløb. Det skal bemærkes
at bygnings- og planlægningsudvalget for at
overholde de afsatte rådighedsbeløb har vedtaget
at spare på udenomsanlæg og undlade at opsætte
yderligere belysning samt på opsætning af
cykelskure.
00.01005

23.
HENSTAND.
En familie har i 1981 oppebåret for meget i
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friplads i en daginstitution og for meget i
boligsikring.

Socialudvalgt den 6/6-1983:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
økonomiudvalget at restancen sættes i bero indtil
31/12-83, dog længst indtil hustruen igen får
lønindtægt.
260949.

24.
PRAKTIKANTER FRA DEN SOCIALE HØJSKOLE.
Kommunernes Landsforening har i skrivelse af
25/4-1983 opfordret kommunen til at stille et
antal praktikpladser til rådighed for studerende
fra Den Sociale Højskole i København.
Socialforvaltningen indstiller overfor
socialudvalget, at anbefale overfor byrådet, at
man ikke på nuværende tidspunkt siger ja til at
modtage praktikanter, svarende til det af
Kommunernes Landsforening foreslåede - 1
praktikant for hver praktikperiode-, men at man
revurderer, når der skal tages stilling til
praktikanter for forårssemesteret 1984.
Socialudvalget den 6/6-1983:
Anbefales som indstillet.
81.00:16.00G01.

25.
NORMERING I DAGPLEJEFORMIDLINGEN.
Byrådet vedtog i mødet den 23/2-1983 at nednormere
dagplejetilsynet med 20 timer ugentlig fra den
1/7-1983.
Dagplejeformidlingen søger ved skrivelse af 28.
april 1983 om at normeringen af tilsynsførende
personale ikke ændres pr. 30/6-1983, således som
besluttet ved budgetrevisionen 1983. Det drejer
sig om en assistent i 20 timer ugentlig.
Socialforvaltningen har haft møde med
dagplejeformidlingen om ansøgningen.
Tillidsrepræsentanten for dagplejerne anbefaler
ansøgningen.
Socialforvaltningen bemærker, at der ikke er
budgetmæssig dækning for lønudgiften efter juli

Dag og å r:

B lad nr.

14. juni 1983.

1983, men at der er et åbenlyst behov for
stillingen, såfremt socialudvalget ønsker at
bibeholde hidtidigt serviceniveau.

197.
Form andens
initialer:

Socialudvalget den 6/6-1983:
Socialudvalget indstiller, at den tidligere trufne
beslutning om nednormering af det tilsynsførende
personale med 20 timer ugentlig pr. 30. juni 1983
fastholdes.
Socialudvalget er opmærksom på at dette medfører
en aktivitetsændring.
81.01:16.02.01G01.

26.
OVERSKRIDELSE AF VIKARKONTO I DAGINSTITUTIONERNE I
SLANGERUP KOMMUNE
Daginstitutionskontoret har udarbejdet oversigt
over forbrug på de enkelte daginstitutioners
vikarkonti. Det viser sig at en række af
institutionerne langt har overskredet den
procentdel, der max. burde have været forbrugt på
nuværende tidspunkt.
Daginstitutionerne er anmodet om at fremsende
redegørelser for forbruget.
Socialforvaltningen indstiller, at det indskærpes
overfor institutionerne at vikarbudgettet skal
overholdes, og at absolut påkrævede overskridelser
financieres via øvrige driftskonti.
Socialudvalget den 6/6-1983:
Godkendt som indstillet af socialforvaltningen. Et
medlem kan ikke tiltræde beslutningen.
16.04.0U8

27.
BYGGEUDVALG, BESKYTTEDE BOLIGER.
Socialudvalget den 16/3-1983:
Socialudvalget har på sit møde den 16/5-1983
besluttet at indstille til byrådet, at der
nedsættes et byggeudvalg vedrørende opførelse af
beskyttede boliger ved plejehjemmet "Solgården".
Fra socialudvalget foreslås følgende som medlem af
byggeudvalget:
Socialudvalgsformand Tove Schmidt Jensen og
socialudvalgsmedlem Mogens Nefer.
Endvidere foreslås forstander Poul Refskou Poulsen
som tilforordnet udvalget og socialinspektør Guri
Hertz som sekretær.
82.06:16.10A20
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28.
REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER EOR ÅRENE 1979,
1980, 1981.
Socialministeriet har i skrivelse af 4/3-83
/. fremsat nogle bemærkninger til regnska
berne.
/. Forvaltningens redegørelse af 19/4-1983
vedlægges.
Socialudvalget den 23/4-1983:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
byrådet, at socialforvaltningens besvarelse af
socialministeriets skrivelse godkendes.

29. .
SUPPLERENDE STØTTE TIL HØJSKOLEOPHOLD.
har ansøgt om supplerende
kommunestøtte i henhold til "Lov 488" til et
kursus på Elbæk Folkehøjskole fra 3/1 - 23/4-1983.
Da ansøgeren forlod skolen i utide - ca. 1 md. før
afslutning-, oplyser beskæftigelseskonsulenten, at
der ikke er noget, der taler for, at netop
ansøgeren skal modtage supplerende støtte til
højskoleopholdet.

'lAøéi
< r

30.
KOMMISSORIUM EOR ERHVERVS- OG
BESKÆFTIGELSESUDVALGET.
Økonomiudvalget udsatte sagen i majmødet for at
indhente en udtalelse fra Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget.

f
i/ 2 ,

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1/6-1983:
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at
det nuværende kommissorium ikke ændres.

31.
JOBSKABELSE.
Arbejdsmarkedsnævnet har i skrivelse af 19/4-1983
givet forhåndstilsagn om 143.000 kr. til
jobskabelsesstøtte i Slangerup.
Forhåndstilsagnet bortfalder, hvis kommunen ikke
inden 1/7-1983 har søgt nævnet om frigivelse af
beløbet til konkrete projekter.
Beløbet rækker til 3 personers beskæftigelse i ca.

Dag og år:

14. juni 1983.

1/2 år (den ene person et par måneder længere),

men for at kunne bruge omtalte kr. 143.000,-,
ansøges økonomiudvalget om yderligere ca. kr.
90.000,- til dækning af yderligere løsudgifter til
3 personer i 1/2 år.
Tilskuddet på 90.000 kan ikke finansieres over
"488-midler".
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget peger på
projekter vedrørende lossepladsen, sti-anlæg,
renovering af tiloversblevne vejarealer fra Amtets
vejarbejder samt Præstemosen.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog på sit
møde at søge økonomiudvalget om kr. 90.000,-, og
socialforvaltningen kan være behjælpelig med at
udvælge 3 personer, der i den pågældende periode
vil fragå socialforvaltningens bistandshjælp.
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32.
BESKÆFTIGELSESKONSULENT.
Beskæftigelseskonsulent Karen Larsen har opsagt
sin stilling.
Kommunaldirektøren anmoder om tilladelse til at
genopslå stillingen tidsbegrænset til 31/12-1983.

31

Skoledirektøren har i skrivelse af 16/5-1983
anmodet om udvidelse af personalenormeringen i
kulturel forvaltning med 1
heltidsassistentstilling.
Normeringen i kulturel forvaltning udvidedes
senest pr. 1/5-1980.
Efter en gennemgang af det modtagne materiale
indstiller kommunaldirektøren, at ansøgningen
afslås.
81.01G01

34.
OPRYKNING TIL OVERASSISTENT.
har været ansat som assistent på
biblioteket fra den 1. december 1976 med 20 timer
pr. uge, - forhøjet til 25 timer pr. uge fra den
1. februar 1978 og har bestået Dansk
Kommunalkursus I og II.
Personalechefen den 7/6-1983.
Under henvisning til at
. opfylder
overenskomstens betingelser for oprykning til
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33.
PERSONALENORMERING I KULTUREL FORVALTNING.

198.
Form andens ■
initialer:

O n, 7^?

</

overassistent med hensyn til såvel uddannelse som
anciennitet, anbefales dette med virkning, pr.
1/8-1983.
81.04G01

35.
FRIGØRELSESATTEST.
Ansøgning om frigørelsesattest til psykolog
der er tilbudt en ledig
20-timers stilling pr. 1/8-1983. Stillingen er
tidsbegrænset til den 31/7-1984.
Til den nynormerede, tidsbegrænsede stilling som
psykolog i social- og sundhedsforvaltningen på 20.
t/uge var der ialt 17 ansøgere.
Socialinspektør Guri Hertz har indstillet
til stillingen i tiden fra 1/8-1983 til
31/7-1984.
Personalechefen indstiller, at frigørelsesattest
udstedes, da stillingen på 20 timer pr. uge er
tidsbegrænset i 1 år samt, at alle indkaldte
ansøgere betingede sig frigørelsesattest for at
kunne tiltræde stillingen.
81.15P21

36.
SVØMMELÆRERE.
og
har været
ansat som årsvikarer ved skolernes
svømmeundervisning med et løntimetal på
henholdsvis 13 og 12 pr. uge i 1982/83.
Efter skemaet for 1983/84 skal der ialt max bruges
årsvikarer i svømning i 14 t. pr. uge fordelt på 8
timer i hallen.
a)

og
ansøger om genansættelse som faglærere
(årsvikarer) ved svømmeundervisningen i
skoleåret 1983/84.

b) Da der i 1983/84 skal bruges færre timer,
ansøger de begge om, at der udstedes
frigørelsesattest til dem.
Skolekommissionen den 16/5-1983:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 1/6-1983:
Ansættelse som faglærer anbefales.
Ansøgningen om frigørelsesattest anbefales efter
gældende regler.

Dag og å r :

14. juni 1983.

Bl.03:17.00G01

37.
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BUDGET 1984-1987.
Fagudvalgenes oplæg til budget for 1984 og over/. slag for 1983-1987 vedlægges til økonomiud
valgets drøftelse.
38.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL.
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