SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 16/5-1979.

BYRÅDET indkaldes herved til møde, onsdag den 23.
maj 1979 kl. 19,oo i byrådssalen, med følgende
dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

2.

Drøftelse af ikke-byrådsmedlemmers adgang
til deltagelse i de politiske gruppers møder

s/*

på rådhuset i forbindelse med forberedelse
til byrådsmøder m.v.
Økonomiudvalget har tidligere indstillet, at

_

et ikke-byrådsmedlem ikke kan deltage i grup
pemøder i et lokale på rådhuset - uden byråds

9_______
y

sager.
Økonomiudvalget indstiller nu at frokoststuen _
på Slangerupgård benyttes - med deltagelse af

c/.

et ikke-byrådsmedlem.

2^7

* S , / £ .

3.

Tillæg til lokalplan 14.
I/S Percival Nielsen fremsender forslag til
lokalplan for 44 parcelhusgrunde på del af
matr.nr. 8a Uvelse.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
forslaget offentliggøres, og at der afholdes
borgermøde.
Økonomiudvalget har vedtaget at der optages
forhandling med udstykkeren.
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Disse forhandlinger har været afholdt den 7.
maj 1979 med Percival Nielsen.
Det blev aftalt, at byggemodning og udstyk
ning skal ske i 2 etaper, således at 1 . etape
kommer til at omfatte de 24 parceller nærmest
idrætspladsen og 2 . etape de 2o parceller i
den nordlige del af planen. En sådan etapeop
deling skønnes at ville overholde de forvent
ninger der stilles i kommunens boligprognoser.
Økonomiudvalget indstiller til godkendelse.

4.

1. behandling af
Ændring til styrelsesvedtægt.

- é S

S

/

I forbindelse med at Slangerups indbyggertal
er oversteget 7.5oo indbyggere, foreslås kom
munens styrelsesvedtægt §8 stk. 1, ændret til:
Borgmesteren oppebærer vederlag efter de til
enhver tid for statens tjenestemænd i lønram
me 31 (skalatrin 44) gældende regler. Veder
laget udbetales med 1/12 forud hver måned.
Økonomiudvalget indstiller til godkendelse.

5.

Bevilling til teknisk bistand til ny over

Py t

bygningsskole.
Ansøgning om kapitalbevilling på 1.2oo.ooo kr
- teknikerbistand ved projektering af over
bygningsskole.
Bevillingen dækker projektering i form af
projektforslag til den samlede udbygning,
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hovedprojekt og udbydelse i licitation for 1 .
etape, byggeledelse og fagtilsyn for 1 . eta
pe samt afleveringsforretning og afhjælpnings-l
eftersyn 1 år efter aflevering.
Beløbet vil kunne finansieres af rådigheds
beløb.
Økonomiudvalget vedtog at fremsende sagen til
byrådets godkendelse.

6.

Normering af lærere ved Slangerup kommunes
skolevæsen for skoleåret 1979/8o.
lo 6 tjenestemandsstillinger

6 timelærerstillinger
2 faste vikarer
2 lærere til dækning af puljetimer
(specialundervisningsrapport).
1 skolepsykolog (14/27).
Skolekommissionen anbefaler.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen - her
udover indstilles det at der normeres perso
nale til yderligere en børnehaveklasse på By
vangskolen.
leder) .
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7.

Ansøgning om tillægsbevilling.
03

Undervisning og kultur

22

Folkeskolevæsen

01

Folkeskoler

1
År

155.
Formandens
initialer:

7
i

;
An

31.8oo kr.

1979:

Drift - Kingoskolen.
Bevilling
iflg. budget

Tidl. givne
tillægsbev.

Forventet
årsforbrug

1.611.930

171.089

1.814.819

1979

Begrundelse for ansøgningen:
Skolens størrelse og intense udnyttelse, af
føder et behov for ansættelse af hjælpepedel.
Finansiering og Økonomisk forvaltnings bemærk
ninger:
Såfremt der ikke kan findes besparelser på an
dre konti under udvalgets forvaltningsområde,
må finansiering ske ved forbrug af kassebe
holdningen.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.

8.

Ansøgning om tillægsbevilling.
03

Undervisning om kultur

25

Fritidsundervisning m.v.

20

Fælles formål

1
År

1979:

13.9oo kr.

Drift
Bevilling
iflg. budget

1979

2o5.53o

Tidl. givne
tillægsbev.

Forventet
årsforbrug

0

219«43o

Begrundelse for ansøgningen:
Arbejdsmiljølovens Il-timers regel.
Finansiering og Økonomisk forvaltnings

be

mærkninger :
Såfremt der ikke kan findes besparelser på
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andre konti under udvalgets forvaltningsom
råde, må finansiering ske ved forbrug af kas
sebeholdningen .
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.

9.

a) Slangerup Svømmebad fremsender budget for

9
^

1979 til kommunens godkendelse og søger i

s/*— '

denne forbindelse om tilskud på 85.000 kr.
Kulturelt udvalg anbefaler. Udvalget har

C? ri

ingen forslag til finansiering af beløbet.
Økonomiudvalget indstiller, at tilskud på
85.ooo kr. afventer endeligt regnskab for
1979.

b) Samtidig fremsender Slangerup Svømmebad
regnskab for 1978 til kommunens godkendel

A

/£_

/O

/ ___ e>

se og søger i forbindelse hermed om efter
givelse af varmegæld til kommunen på 13o.ooij)
kr.

^

__ 5 &

Kulturelt udvalg anbefaler. Udvalget har
ingen forslag til finansiering af beløbet.
Økonomiudvalget indstiller, at varmeudgif
ten på 13o.ooo kr. tilskrives gældsposten.

c) Endvidere ansøger Slangerup Svømmebad om
tilskud på 130.000..kr.
Kulturelt udvalg anbefaler. Udvalget har
ingen forslag til finansiering af beløbet.
Økonomiudvalget anbefaler.

C^t

^

x

d) Økonomiudvalget indstiller endvidere, at
der indgåes en lejekontrakt med svømmebadet, med en leje på kr. loo.ooo for leje
af jord for en lo-årig periode til endelig
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afregning.
Agergård går imod.

*

1°.

4 .

Der ansøges om tillæg til kapitalbevilling
på kr„ 12.566 til opførelse af pavillon i
Kvinderup.
Regnskab for opførelse af pavillon i Kvinde
rup :
Bevilling

1 stk. pavillon
Inventar

165.5oo,oo
155.068,35
lo.753,96

Ekstra regning pavillon

3.82o,9å

Ekstra inventar, jvfr.
K.U. af 2/1-1979.

8.229,57

Byggetilladelse

193,55

Balance (underskud)

12.566,37
lZ§“°66i37_178.o66i37

Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling
til kapitalbevilling på kr. 12.566 samt god
kendelse af regnskabet.

2 medlemmer tager forbehold imod indstillin
gen.
Økonomiudvalget anbefaler.

11.

Fastsættelse af takster ved børneinstitutio
nerne.
Socialudvalget indstiller følgende takster
for forældrebetaling pr. 1/7- 1979:
Børnehave, heldags

kr„

6oo,-

Fritidshjem

kr.

42o,-

c/7

/<Z_
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Dagpleje under skolealder 43g time

kr.

658,-

Dagpleje i skolealder
32 timer

kr„

391,-
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Deltidspladser beregnes i forhold til oven
nævnte satser.
Økonomiudvalget anbefaler.

12

.

Byggeudvalget for beskyttede boliger

/2 .

y? O

■

—

>

indstiller at arkitekterne Vesterlund & Krogh
Hansen, ansættes til at udarbejde detailpro
jekt til udbydelse i fagentreprise for de be
skyttede boliger på Solhøjvej.
Økonomiudvalget anbefaler.

13.

Den Tværsocialistiske byrådsgruppe fremsender
følgende punkt til optagelse på byrådets dags> / 3 .

y.xo.

orden:

- 4
"På baggrund af, at flere forældre i Uvelse
nu har opgivet at lade deres børn gå i børne
haveklasse i 1979) fordi der ikke er betryg
gende pasningsordning i tilknytning til den
ne, skal TSG anmode byrådet om at tage sagen

/.

g .

3. X &

om ordningen i Uvelse op påny med henblik på
at bevilge en pavillon til akut afhjælpning
af problemerne samt på længere sigt et fri-

<> &

/ 2 '______
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tidshjem med plads til 4o børn nemlig børne
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haveklasse samt 1, 2. og 3 klasse."

£/ /jh

14.

Eventuelt.
Mødet slut k l .
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Salg af ubebygget sommerhusgrund.

15 o

Motelvirksomhed.
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17.

Lønforhold for klejnsmed

Nuværende lønforhold:

18.
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