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BYRÅDET indkaldes herved til møde, onsdag den 28.
marts 1979 kl. 19,oo i byrådssalen med følgende
dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

2.

Byrådsmedlem Henny Andersen

.2

fremsender sygemelding og meddeler forfald til
samtlige møder som fru Andersen måtte blive

crr/o ry

indkaldt til.
Stedfortræder skal, jvfr. styrelseslovens § 15
stk. 2 , indkaldes, når et medlem har forfald i
mindst 2 måneder, til midlertidigt at tage sæ
de i byrådet.

3.
3.

Indkaldelse af stedfortræder Jon Lytken.

4.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe fremsender
følgende punkt til optagelse: på dagsorden:
"På baggrund af at vi fra Henny Andersen har
modtaget meddelelse, om at hun har fremsendt
sygemelding til kommunen, anmoder vi om at
stedfortræder Jon Lytken indkaldes.
Endvidere meddeles det at gruppen har foreta
get efternævnte omplaceringer:
Byplanudvalget: udtræder Frede Larsen
nyt medlem Henny Andersen(Jon
Lytken).
Teknisk udvalg: udtræder Kaj Rygaard-Hansen
nyt medlem Frede Larsen.

N r. 588

A/l DAFOIO -ERED ERIKSM AVN

/

£

S S .

Blad nr.

Dag og år:

118.

28. marts 1979.

Formandens
initialer:

5.

Valg til EUROPA-PARLAMENTET 7/6-1979-

I

Valg af valgbestyrelse
a) 3 byrådsmedlemmer

'■L

b) 1 tilforordnet (sekretær)

orr*t

II

Valg af valgstyrere

//. G „___ ~tø

^.£ ;>

a) Jørlunde afstemningssted.
b) Uvelse afstemningssted.
c) Slangerup afstemningssted.

________________________
III

Valg af tilforordnede vælgere
a) Jørlunde afstemningssted.
b) Uvelse afstemningssted.
c) Slangerup afstemningssted.

IV

Valg af 2 medlemmer til opstillingskredens
valgbestyrelse og stedfortrædere for disse
jvfr. bekendtgørelse af lov om valg til
folketinget § 18.

I?

Pv*.S

tøf
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28. marts 19796 .

Højagergårds bestyrelse.
Socialudvalget indstiller til byrådet, at so

i.

cialudvalgsformand Bent Lund udpeges som med
lem af Højagergårds bestyrelse.

7.

7.

E.D.B.-terminal anvendelse.
Foranlediget af at man i skattevæsenet får op
stillet en terminal som er tilsluttet forskuds
ændringssystemet skal der forinden denne tages
i anvendelse, udarbejdes sikkerhedsregulativ,
sikkerhedskontrakt m.m.
Økonomiudvalget anbefaler.

,/.

Instruks vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag).

8.

Pension.
Kommunernes Landsforening fremsender tillæg af
januar 1979 til Pensionsregulativ for kommuner
udenfor hovedstadsområdet, vedrørende ændring
i pensionsregulativ med hensyn til beregning
af samordningsfradrag.
De foreslåede ændringer er som følger:
§ 1
I pensionsregulativ for kommuner indsættes ef
ter § 28 a:
§ 28b
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at samord
ningsfradrag efter § § 2 7 - 2 8

nedsættes eller

bortfalder, såfremt den samordnede efterlønsy
delse er lavere end tjenestemandspensionen med
tillæg af den sociale pensions grundbeløb og
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120
Form andens
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pensionstillæg efter de forud for 1 . januar

1979 gældende regler.
§

2

Tillægget har virkning fra 1. januar 1979.
Økonomiudvalget anbefaler.

9.

Kloakering af sommerhusområde ved Buresø.

O** Crv -'t .C r

.

Rådgivende ingeniører Viemose & Spile fremsen
der forslag til detailkloakering og overslag
for

kloakering af ca. 24 ejendomme ved Planta-'

gevej, Birkevej og Tjørnevej.

O

.

Teknisk udvalg indstiller, at sommerhusområde
ved Buresø kloakeres.

1 medlem kunne ikke tiltræde udvalgets indstil
ling, men fandt at man skal undlade at gennem
føre en kloakering.
Økonomiudvalget indstiller følgende:
For teknisk udvalgs indstilling stemte 4, 1
stemte imod. Det indstilles at tilslutningsbi
draget fastsættes til kr. 16.974 pr. grund.

lo.

Kloakbetalingsvedtægt.
Forslag til revision af kommunens vedtægt for
fordeling af udgifter til kloakforsyningen.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte revide
rede kloakbetalingsvedtægt godkendes.
Økonomiudvalget indstiller vedtægten til god
kendelse med visse redaktionelle ændringer. Bi
drag vedrørende kommunale veje forhøjes til 2 o
%.
Kloakbetalingsvedtægten vedlægges som bilag.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag).
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Afgift af spilleautomater,

11.

.

Afgiften er p.t. 5.5oo,- kr. p.a. stigende med

5 oo,- kr. hver 1 . april indtil 8 .000 ,- kr.
Der er i kommunen 4 automater.
Sagsbehandling:

S?

Der er indhentet oplysninger om følgende kommuners afgifter:
Allerød
Farum
Græsted-Gilleleje
Helsinge
Hillerød
Skævinge

e> C/
lO.

SS

V,On*f,

- 12.000

1 2 .000
1 2 .000
15.000
15. - 25.000
1 .5 oo

Økonomiudvalget indstiller at afgiften pr. 1/4

1979 forhøjes til kr. 1 2 .000 .

12

.

Investeringsplan og budgetsammendrag.

y^,

^ C-

Godkendelse af revideret investeringsplan for
1979.
(Byrådet skal ikke p.t. tage stilling til over
slagsårene 198o - 1983).
Planlægningsudvalget indstiller til godkendel
se.
Økonomiudvalget anbefaler.

13. Kingoskolen søger om tilladelse til samlæs
ning i engelsk og tysk for lo. klasserne i sko

/S.

/<>-*-

^

/ / _ ___________

leåret 1979 /80 .
Skolekommissionen indstiller eenstemmigt.
I skoleåret 1978/79 foretages ovennævnte sam
læsning.

4 medlemmer fra kulturelt udvalg
N r. 588
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anbefaler og

/

1 tog forbehold for samlæsningen.
Økonomiudvalget anbefaler.

14.

Kingoskolen søger om ændring af undervisnings
planen pr. 1. august 1979. Engelsk i lo. klas
se udvides fra 3 til 4 ugentlige timer. Dette
betyder, at det obligatoriske timetal forhøjes
fra 16 til 1 7 timer ugentlig.
Skolekommissionen anbefaler.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler. Det forudsættes, at
timerne ikke overskrider Undervisningsministe
riets bestemmelser af 16/9-1975.

15. Ændring af skoledistrikter.
Skolekommisisonen foreslår følgende ændringer
af skoledistrikterne pr. 1 . august 1 9 7 9 :
Øvej - Fejøvej - Ny Øvej - Lupinvej - Mosebuen - Erik Arupsvej - Anders Jensensvej - Vin
kelvej - Syrenvej - Tulipanvej overføres til
Slangerup skole.
Et område afgrænset mod syd og øst af Strand
stræde - Kirketorvet - Brobæksgade - Kongens
gade samt vejene Timianstræde - Kannikkestræde og Kongshøjparken til og med nr. 94 over
føres tillige til Slangerup skole.
Kulturelt udvalg anbefaler, idet ændringerne
kun skal gælde for de kommende børnehaveklas
sebørn, da 1 . klasserne er uændret, jvfr. by
rådsbeslutning af 24. januar 1979.
Økonomiudvalget anbefaler.
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16. 1 1 timers reglen i forbindelse med lejrsko
leophold.
Skolekommissionen indstiller, at der søges om

-

praktisk medhjælp for at undervisningsplanen

^

om lejrskolevirksomhed kan overholdes.
Ifølge undervisningsplanen skal følgende klas
setrin på lejrskole:
3., 6 ., 7. og lo. klasse.

.

I skoleåret 1978/79 er der 27 klasser.
Økonomisk vil praktisk medhjælp andrage følgen
de for finansåret 1 9 7 9 :
27 klasser å 4o timer = lo8o timer å 3o,8o kr. + forskudt tid og feriepenge, ialt 42,54 kr. =
kr. 46,000.
Der ansøges om tillægsbevilling til praktisk
medhjælp til kontiene for lejrskole med k r .
46.000.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Af økonomiudvalgets medlemmer stemte 3 for
skolekommissionens indstilling, imod stemte 2 .

17. Skolebyggeudvalget for Byvangskolen søger
om ansættelse af arkitekt og ingeniør til at
bistå udvalget i dets arbejde.
a) Kulturelt udvalg anbefaler, at Laursen &
Wille anmodes om at indstille 3 arkitekt
firmaer og 3 ingeniørfirmaer, samt at byrå
det godkender ansættelsen af arkitekt- og
ingeniørfirma.
Økonomiudvalget indstiller at arkitekt Robert
Rasmussen og ingeniør Torkild Laursen ansættes
til udførelse af henholdsvis arkitekt- og in
geniørarbejde i forbindelse med tilbygning til
Byvangskolen.
(Både arkitekt og ingeniør har medvirket ved
opførelsen af Byvangskolen).

A/S DA FO LO - FREDERIKSHAVN
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frigivelse af a'conto kapitalbevilling til
ovennævnte bistand på kr. loo.ooo.
Økonomiudvalget anbefaler.

Byggeregnskab vedrørende ombygning af Slange
rup alderdomshjem.
Regnskab

Bevilling

Udvendig og indvendig
vedligeholdelse:
Håndværksudgifter

218.077,11

2o6.000,00

24o.47o,54

236.000,00

Etablering af ele
vator :
Håndværksudgifter

Socialudvalget fremsender byggeregnskab for om
bygning af De Gamles Hjem i Slangerup til god
kendelse.

■

Økonomiudvalget anbefaler.

19.

Planlægningsudvalg.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe fremsender
følgende:
"Da der i vores gruppe er opstået tvivl om
hvorvidt det nuværende planlægningsudvalg er et
udvalg der er nedsat af byrådet, skal vi anmo
de om at dette "forhold", såfremt vores tvivl

-

er begrundet, bliver bragt i orden.

.

Vi kan ikke finde noget om udvalget i styrel
sesvedtægten for Slangerup kommune, men finder
det dog nævnt i kompetancefordelingsplanen,
men uden at det er tillagt anden kompetance
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b) Kulturelt udvalg anbefaler, at der søges om

18 o
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end indstilling vedrørende prognose om be
folkningsudvikling" .

'ZJ'nr

ft f å

Sagsbehandling:
Et planlægningsudvalg vil kunne nedsættes i

.

henhold til styrelseslovens § 17 stk. 4 som si
ger:
"I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte sær
0^7 O
lige udvalg til varetagelse af bestemte hverv
eller til udførelse af forberedende eller råd- .
givende funktioner for kommunalbestyrelsen, ø
konomiudvalget eller de stående udvalg."

/ s &

Økonomiudvalget indstiller, at der nedsættes

x ~ x .

et planlægningsudvalg bestående af økonomiud

^

valget og udvalgsformænd til at bistå økono
miudvalget med planlægningsopgaver.

2 o.

Tillægsbevilling til snerydning.
02 Vejvæsenet

1979 - kr. 682.ooo

28 Kommunale gader og veje, drift
21 Vintervedligeholdelse
1 Drift, 24 snerydning.

År

1979

Bevilling
Tidl.givne
iflg. budget tillægsbev.
285.96o

O

Forventet
årsforbrug

967 .96o

Begrundelse:
Ekstraordinært snefald og fygning.

Financiering:
For lønninger vejfolk kr. 242.ooo kan peges på
besparelser på andre lønningskonti under vej
væsenet.

Sagsbehandling:
Opgørelse over udgifterne ved snerydning pr. 1.
marts, fordelt på nedenstående konti.
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Tillægsbev

Varekøb
Anskaffelser
Fremmede tjeneste
ydelser

28.14o

+

4o.ooo

17.49o

+

13.ooo

lo3.92o

*6.

+ 242.000

5.83o

+ 4oo.ooo

Glatføregrusning:
Lønninger

2 1 .19 o

0

Varekøb

64.13o

0

Anskaffelser

22.16o

0

Fremmede tjeneste
ydelser

23.1oo

285 .96o

+

13.ooo

+ 682.ooo

Teknisk udvalg indstiller, at der ydes en t i l - _
lægsbevilling på kr. 682.ooo. For så vidt an
går besparelser, kan der peges på besparelser
på andre lønningskonti for vejfolk med kr.
242.ooo, men på nuværende tidspunkt er det i k - _
ke muligt, at fastlægge hvilke konti der kan
tages fra.
Økonomiudvalget anbefaler nettoudgiften på kr. 44o.ooo financieres ved forbrug af kassebehold-L
ningen. Under henvisning til teknisk udvalgs
indstilling vedrørende besparelser på andre
lønningskonti for vejfolk, forudsættes det at

-

teknisk udvalg på et senere tidspunkt af året

_

fremkommer med et forslag til hvilke konti der
kan bespares.

21.

Ansøgning om tillægsbevilling.
o5 Social- og sundhedsvæsen
62 Sundhedsudgifter
83 Kommunale børnetandklinikker
1 Drift
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Snerydning:
Lønninger (egne vej
folk)
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År

Bevilling
iflg.budget

79

l.lo9.73o

Tidl.givne
bevillinger

Formandens
initialer:

Forventet
årsforbrug
1.169.73o

o

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen.

Begrundelse for ansøgningen:

.

Anskaffelse af lattergasanlæg til tandklinik
ken. Iflg. overslag af 1976 reguleret med pris-'
talsstigninger om moms vil udgifterne til cen
tralanlægget udgøre kr. 62.ooo.

Financiering:
Financiering kan finde sted ved tilsvarende
nedsættelser af konto 95.62.84.1. Tilskud til
børns tandbehandling.
584 oo olo/5o Tilskud til tandbeh.
lo.ooo
584 oo o2o/o6 Tilskud til tandreg. -f 5o.ooo

Socialudvalget indstiller til byrådets godken
delse.

Økonomiudvalget anbefaler.

2 2 . Kingoskolens skolenævn søger om tillægsbevil
ling på kr. 56.773,07 til ekstraordinære om
kostninger til bogmaterialer i forbindelse med
forøget elevtal.
Ansøgning om tillægsbevilling.
03
22
ol
1
04

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Drift
Kingoskolen

År

1979

Nr. 588

1979: kr. 56.773

Bevilling
iflg. budget

Tidl.givne
tillægsbev.

Forventet
årsforbrug

I. 6I0.000

o

1.666.773
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Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
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Ingen.

f t ft?
Begrundelse for ansøgningen:
Ekstraordinære etableringsudgifter til bog
materialer som følge af øget elevtal, hvilket
der ikke er taget højde for ved budgetlægning
en 0
./o

Bilag med økonomisk opstilling fra Kingoskolen
vedlægges»
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag).

Financiering:
Ingen forslag til financiering.

Kulturelt udvalg fremsender tillægsbevilling
på kr. 56.773,-.

Økonomiudvalget anbefaler at merudgiften fi
nancieres ved forbrug af kassebeholdningen.

23.

Vedrørende lokaler, Kingoskolen.
o3 Undervisning og kultur
22 Folkeskolevæsen
ol Folkeskoler

1979: 5 1 9 - 0 0 0

3 Anlæg.

År

Bevilling
iflg. budget

Tidlogivne
tillægsbev.

o

o

1979

Forventet
årsforbrug

519-000

Begrundelse for ansøgningen:
For at sikre de mange børn ved skoleårets start,
i august 1979 en normal skolegang, så hurtigt
som muligt.
■

Kulturelt udvalg ansøger om kapitalbevilling
på kr. 5 1 9 .ooo til indkøb af 4 pavilloner samt
leje af toiletvogn.
Endvidere indstilles det, at kulturelt udvalg
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er byggeudvalg for nødplanen, og pavillonerne
udbydes i offentlig licitation.
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*A.

Økonomiudvalget anbefaler bevillingen financie
res af rådighedsbeløb afsat til Kingoskolen
(2 miil. kr.)
Byggeudvalget indhenter orienterende tilbud og
fremsender dette til byrådets godkendelse.
Der nedsættes byggeudvalg bestående af borgmes-,
ter, kulturelt udvalg og kommunaldirektør.

Rådhusbyggeri.
Planlægningsudvalget indstiller at administra
tionen placeres i lokalpien 1 1 , indenfor områ
de 23 udlagt til offentlige formål i § 15 ram
merne.
Sagsbehandling:
En undersøgelse af hvad det ca. vil koste at
opføre en seperat bygning på ovennævnte areal,
samt hvor meget det vil koste at flytte admi
nistrationen ind i Slangerup skole, herunder op
førelse af en ny skole viser "groft" beregnet:
Ny administrationsbygning ca. 23oo m

med

bibeholdelse af eksisterende rådhus samt en

2

udvidelse af Slangerup skole 2ooo m , samt
en ny biblioteksbygning 8 oo m

2

ca. 26.o32.ooo kr.
Ny administrationsbygning ca. 23oo m

2

med

bibeholdelse af eksisterende rådhus samt udvidelse af Slangerup skole på 456 m

2

Biblioteksbygning overgår fuld ud til
skoleformål.

2

Nyt bibliotek opføres på 8 oo m"
ca. 19.328.ooo kr.

c) Administrationen overtager Slangerup skole,
o
2
og der opføres en ny skole pa A.ooo m
f.eks. ved Lystrupvej.
Biblioteket overtager nuværende bygning.

i - T RED ER IKS HAVN
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/*

fuldt ud.
ca. 29 .867.000 kr.
En undersøgelse af de tidsmæssige relationer
med hensyn til hvornår administrationen kan
have nye lokaler til ibrugtagning viser:
a og b) Fra lg til 2\ år.
(afhænger af om der skal eksproprieres
til administrationsformål)
c)

Fra 2g til 3rf pr
(afhænger af om der skal eksproprieres
til skoleformål).

Økonomiudvalget indstiller følgende:
For opførelse af ny administrationsbygning på
lokalplan 11 m.m. stemte 3, imod stemte 2.
2 medlemmer gik ind for ombygning af Slangerup
skole til administrationsformål.

25. Overordnede stianlæg.
Beboere i området langs Græse å protesterer o
ver for Frederiksborg amtsråd imod planerne om
anlæg af en gang- og cykelsti langs Græse å.
Teknisk udvalg indstiller, at man støtter be
boerhenvendelsen om, at anlæg af sti langs
landevejen prioriteres højere end en sti langs
Græse å„

26. Nedsættelse af byggeudvalg.
Socialudvalget indstiller, at der nedsættes et
byggeudvalg vedrørende opførelse af beskyttede
boliger ved plejehjemmet "Solgården".
Som medlem af byggeudvalget foreslås socialud-

Nr. 588
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valgsformand Bent Lund samt socialudvalgsmed
lem Frede Larsen. Endvidere foreslås forstan
der Poul Refskou Poulsen som tilforordnet ud
valget og socialinspektør Guri Hertz som sek
retær.

27. Eventuelt.

N r. 588
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FOR LUKKEDE DØRE

28o

Ansøgning om nedsat timetal mod tilsvarende
nedgang i løn for skoleåret 1979/8o.

29.
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Vedr. matr.nr. 4e og Af Uvelse.
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28. marts 1979.
30o

Alkoholbevilling til "Gourmetgården11.

31.

Eventuelt o

Mødet slut kl. J?/
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