Dag og år:

17. maj 1983.
SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 11/5-1983.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes til møde tirsdag den
17/5-1983 kl. 08,00 på kommunaldirektørens kontor
med følgende dagsorden:
FRAVÆRENDE:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser og cirku
lærer m.v.
b) Skoleinspektøren fra Uvelse skole frem
sender bemærkninger til skrivelsen vedr.
rådighedsbeløb samt skrivelsen vedr. mærke i
alle fotokopier.
c) Finansministeriet fremsender bekendtgø
relse om ændring af bekendtgørelse om
Forskrifter for Det fælleskommunale
Persondatasystem på Kommunedata I/S.
d) Legestuen meddeler at der i tidsrummet
den 14/4 til 18/4 1983 er begået indbrud.
e) Øparkens børnehave meddeler at der natten
til den 30/3-83 er begået indbrud i børnehaven.
f) Bruttoregnskabsrapport pr. 3/5-83.
g) ADMINISTRATION AF KARENSDAGSREGLERNE.
På grundlag af indberetninger for månedslønnede
om fravær på grund af første hele sygedag
(karensdag) har løn- og personalekontoret
udarbejdet oversigt over virkningerne i april
måned 1983.
h) Dansk Sikkerheds Service i Ølstykke, frem
sender tilbud på tyverisikringsanlæg til
Kroghøj børnehave samt Lindegårdskolen.
i) Energiministeriet har i skrivelse af 1/4-83
godkendt delplanen for varmeforsyning baseret
på naturgas for Slangerup kommune.
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2.

OPKRÆVNINGSAFDELINGEN
foreslår, at økonomiudvalget vedtager, at kommunen
ved alle meddelelser om henstand tilføjer:
"Evt. udbetaling af overskydende skat i henhold
til kildeskattelovens pgf. 55 til Dem (eller deres
ægtefælle) (eller udbetaling af moms) vil blive
modregnet udover denne aftale".

3.
AFGIFT AF SPILLEAUTOMATER.
Indehavere af 2 spilleautomater har ansøgt om at
den årlige spilleautomatafgift på 12.ooo kr. deles
i to betalinger den 1/4 og 1/10.
Afgiften fastsattes i 1979 efter indhentede
oplysninger om afaiftsstørrelsen i omliggende
kommuner.
Der vedlægges oversigt over de afgifter,
som nu opkræves af disse kommuner.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til om
betalingen kan deles og eventuelt indstille en
revision af afgiften til byrådet.
25.04.03G01

4.
KOMMISSORIUM FOR ERHVERVS- OG
BESKÆFTIGELSESUDVALGET.
Byrådet vedtog i mødet den 23/11-82 at nedsætte et
erhvervs- og beskæftigelsesudvalg med følgende
kommissorium.
1) Virke som kontaktorgan mellem byrådet og
erhvervslivet.
2) Følge erhvervslovgivningen med henblik
på at kunne tage initiativer til yderli
gere styrkelse af erhvervslivet og beskæf
tigelsen i kommunen.
Et medlem af økonomiudvalget har ønsket
kommissoriet drøftet.
Borgmesteren indstiller, at kommissoriet ikke
ændres.
00.01A15
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5.
ALKOHOLBEVILLING - SLANGERUP IDRÆTSHAL.
Halinspektør Laurits Christian Frimodt Larsen
anmoder om alkoholbevilling - begrænset til øl til Slangerup Idrætshal, Idrætsvej, Slangerup.
Politimesteren i Hillerød fremsender anmodningen
til byrådets afgørelse i henhold til pgf. 11 i
handelsministeriets lovbekendtgørelse nr. 141 af
30. marts 1978 om restaurations- og
hotelvirksomhed m.v. Miljø- og
Levnedsmiddelkontrollens skrivelse af 7/2-83
vedlægges.
Politimesteren kan ikke anbefale, at der meddeles
alkoholbevilling (begrænset til øl skatteklasse i)
til Slangerup Idrætshal, idet man ikke finder, at
det påtænkte restaurationslokale har en sådan
størrelse, indretning og karakter i øvrigt, at det
kan godkendes som restauration, jf.
restaurationslovens pgf. 14, stk. 2, litra C.
Endvidere vil det være betænkeligt med
salg/servering af stærke drikke i lokaler, der
ikke til stadighed er under opsyn.
Endvidere henledes opmærksomheden på
handelsministeriets cirkulære af 26. april 1978 om
restaurations- og hotellovens pgf. 14.
Kulturelt udvalg den 4/5-1983:
Udvalget kan ikke anbefale at der gives
alkoholbevilling.
22.01.01G01

6.
REGNSKAB FOR 1982 FOR SLANGERUP SVØMMEBAD.
Der vedlægges.
./• 1. Driftsregnskab for 1982 med status pr.
31/12-82.
./. 2. Revisionsberetning nr. 11 fra Kommu
nernes Revisionsafdeling, hvoraf fremgår, at
revisionen ikke har givet anledning til
bemærkninger.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Fremsendes med anbefaling.
00.01K01.
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7.
INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEELEVER, TILMELDT
SLANGERUP SKOLE PR. 1/8-82 (SKOLEDISTRIKT).
Skolekommissionen den 21/3-83:
For elever til børnehaveklasse fra Slangerup
skoles distrikt pr. 1/8-83 foretages følgende
distriktopdeling:
Området nord for Lystrupvej overføres til
Byvangskolen, området syd for Lystrupvej og øst
for Kongensgade overføres til Lindegårdskolen.
Denne distriktopdeling vil være grundlæggende
såfremt Slangerup skole nedlægges.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Anbefales.
17.20.01G01

8.
UNDERVISNINGSPLANER.

Fælleslærerrådet ansøger om, at der tillægges
faget formning en ekstra time ugentlig på 2. og 3.
klassetrin.
Skolekommissionen den 25/4-83:
Forslaget kan anbefales ud fra et pædagogisk
synspunkt.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Kan ikke godkendes på nuværende tidspunkt af
økonomisk grund, men bør indgå i en samlet
bedømmelse i forbindelse med
strukturforhandlingen.
17.00P15

9.
UNDERVISNINGSPLANER.
Fælleslærerrådet søger om, at der tillægges faget
musik en ekstra time ugentligt på 2., 3. og 4.
klassetrin.
Skolekommissionen den 25/4-83:
Forslaget kan anbefales ud fra et pædagogisk
synspunkt.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Kan ikke godkendes på nuværende tidspunkt af
økonomiske grunde, men bør indgå i en samlet
bedømmelse i forbindelse med
strukturforhandlingen.
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17.00P15.
10.
NORMERINGSPLAN.
Normeringsplan for stillinger i folkeskolen i
skoleåret 1983/84 foreligger med skoledirektørens
bemærkninger af 4/3-83.
Skolekommissionen den 23/4-83:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Anbefales.
81.10:17.00P21.

11.
HENSTAND.

Socialudvalget den 7/3-1983:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
økonomiudvalget, at restancen på 5.196 kr. sættes
i bero indtil 31/3-1984.

12 .
FORPAGTNINGSKONTRAKT.
søger om forlængelse af
forpagtningskontrakten på Slangerupgårds jorder.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 28/4-83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling at
kontrakten med
i forlænges på
hidtidige vilkår indtil 31/12-85 (jordareal ca.
14,6 ha).
Forvaltningen bemærker, at en eventuel
forpagtningskontrakt bør betinges af at
opnår dispensation til som ikke-landmænd
at drive jorden inden f.eks. 1/10-83.
13.07054
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13 .
LOKALPLAN NR. 19 FOR INDUSTIROMRÅDET SLANGERUP
ØST.
Eorslag til lokalplan omfattende udlæg af ca. 3-4
ha jord til industri i tilknytning til nuværende
industriområde ved Industrivej,
forslaget indebærer at ca. 1/3 af det i
kommuneplanen udlagte industriområde inddrages til
byzone.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 28/4-83:
fremsendes byrådet med indstilling at vedlagte
forslag til lokalplan godkendes til
offentliggørelse i medfør af kommuneplanens pgf.
21.
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01.02.03P16.

14.
ANSØGNING OM TILSKUD.
/ 2

Dansk Byplanlaboratorium har i skrivelse af
28/3-83 ansøgt om tilskud.
Bygnings- og planlægningsudvalget den 28/4-83:
fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at der
ydes et tilskud svarende til 11,7 øre pr.
indbygger.
00.01049.

13.
NATBEVILLING.
Byrådet vedtog på mødet den 23/2-83 på visse
betingelser at give Gourmetgården tilladelse tii
at holde åbent til kl. 02,00.
Politimesteren har meddelt, at dette forudsætter,
at byrådet vedtager at udvide antallet af
natbevillinger med 1, hvorefter politimesteren
tager stilling til, om Gourmetgården skal have
denne ekstrabevilling.
Udvalget for teknik og miljø den 4/5-83:
fremsendes byrådet med anmodning om stillingtagen
til antal natbevillinger i kommunen.
22.01.02G01
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16 .
HELBREDSBETINGET NEDSAT TJENESTETID.

Skolekommissionen den 25/4-83:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 4/3-1983:
Anbefales.

s£A/

Forvaltningen oplyser, at nævnet for
helbredsbedømmelse i tjenestemandssager er anmodet
om en udtalelse.
81.29:17.00G01

17.
ORLOV.
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Lærer
, Slangerup skole
fremsender ansøgning om yderligere et års orlov i
skoleåret 1983/84.
Den pågældende har orlov i perioden 1/1-31/7-83.
Skolekommissionen den 25/4-83:
Anbefales.
6 medlemmer stemte for orlov.
2 medlemmer stemte imod orlov.
3 medlemmer undlod at stemme.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Anbefales. (2 medlemmer går imod).

18.
ORLOV.
Lærer
Slangerup skole, ansøger om
orlov i skoleåret 1983/84. Den pågældende har
orlov indtil 31/7-83.
Skolekommissionen den 25/4-83:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Anbefales.
81.30:17.00G01
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19.
NEDSAT TJENESTETID.

Cilt?

Lærer
Ejegodskolen ansøger om
nedsat tjenestetid mod tilsvarende nedgang i
lønnen for skoleåret 1983/84.
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Skolekommissionen den 25/4-83:
Anbefales i det omfang det er skemateknisk muligt.
Kulturelt udvalg den 4/5-83:
Anbefales såfremt det er skemateknisk muligt.
81.10:17.00G01
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20.
DRØETELSE AF ET EVENTUELT ANSÆTTELSESSTOP.
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21.
BOLIGPROGNOSE.

//.
Den tidligere godkendte boligprognose er revideret
på grund af at regionplantillægget tillader kun en
vækst på ca. 300 boliger i perioden 1982 - 1992
mod prognosens ca. 546 boliger.
x .

z

Bygnings- og planlægningsudvalget den 28/4-83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling at en
ny befolkningsprognose udarbejdes på grundlag af
den reviderede boligprognose af april 1983, men
med udeladelse af de indrammede antal boliger.
Det vil sige:
v/Lindegårdskolen
Hauge Møllegård
v/Lystrupvej
Stenbygård

udgår
udgår
udgår
udgår
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boliger
boliger
boliger
boliger
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22.
SALG AE JORD.
Arealet, Morelvangen 9-47, er aftalt overdraget
til Gørløse Bolig byggeselskab Aps. på visse
betingelser.
Boligstyrelsen har i skrivelse af 2/5-1983 givet
afslag på ansøgningen om opførelse af
andelsboliger.
Boligselskabet har foreslået, at
får
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