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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater

‘
—

b. Love og bekendtgørelser
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender folderen "Socialreformen de væsentligste ændringer".

c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
Kommunernes Landsforening fremsender publikationen "Udvalget og
politikeren - nye strukturer, nye roller”.
d. Orientering fra sundhedsområdet
Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage
for januar 1998.
.
Kommunernes Landsforening fremsender administrativ information nr.
2023 vedr. kommunernes sundhedsredegørelse m.v.
Frederiksborg Amt fremsender oversigt over samarbejdsstrukturen på
sundhedsområdet i Frederiksborg Amt.
Frederiksborg Amt fremsender brev af 23. januar 1998 vedr. ændring af
styrelsesvedtægten for Frederiksborg Amt.—
e. Brevnyt
f. Ældrerådet
Referat af møde i Ældrerådet den 12. januar 1998.
Beslutninger fra møde i Klagerådet den 2. februar 1998.

o

y

>

g. Biblioteket
Ingen sager.
h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Sundhedsstyrelsen: "Sundhedsstyrelsens årsmøde for Kvalitetsudvikling og
MTV” den 27. april 1998 på Radisson SAS Scandinavia Hotel på Amager.
Tilmeldingsfrist: 1. april 1998.
:
Danmarks Skolebibliotekarforening: Høring om "Folkeskolen &
^
Undervisningsmidlerne" den 6. maj 1998 på Hotel Frederiksdal i Lyngby.
Tilmeldingsfrist: 7. april 1998.
Danmarks Lærerhøjskole: IT-konference den 17. marts 1998 på Danmarks
Lærerhøjskolen i København NV.
Tilmeldingsfrist: 9. marts 1998.
27
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i. Diverse
Kommunernes Landsforening fremsender administrativ information nr.
2035 vedr. IT i folkeskolen - Fokus på skolenettet.
Per Høxbroe, Kingoskolen fremsender evaluering af overflytning fra 7
miljøskolerne til Kingoskolen 97/98.
Charlotte Schuldt og Alan Proschowsky begge lærer på Kingoskolen
fremsender brev af 22. februar 1998 vedr. Grønnegå rdsprojektet.
v
Undervisningsministeriet fremsender brev af 19. januar 1998 vedrørende
lejrskoler og skolerejser m.v. i folkeskolen.
Socialforvaltningen i Frederiksborg Amt fremsender rapport -Status over
Lokaliseringen for perioden 1994-1998”. Rapporten er indlagt i
■-:Vv;,
medlemmernes mapper.
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19. Økonomirapportering
00.01002 F4085
pech
.

'

./. Regnskabsrapport udskrevet 17.02.1998 medsendes dagsordenen.
./. Regnskabsrapport for Borger og Virksomhedsudvalgets område for 1997
medsendes dagsordenen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998...................
Taget til efterretning.
a.

Budgetoverførsler fra 1997 til 1998

Sagsfremstilling
Budgetansvarlige for tildelte budgetrammer 19971 relation til Kultur og
Virksomhedsforvaltningen har indgivet status med henblik på økonomisk
overførsel til 1998.
Den samlede overførselsramme udgør kr. 2.582.486.
Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.
./. Oversigt med bemærkninger vedlægges som bilag,
Forslag til beslutning
—
at udvalget godkender overførsel med kr. 2.582.486 i følge bilag.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Forslaget om overførsel af 2.582.486 kr. anbefales.

-
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b.

Slangerup
Kommune

Ansøgning om overførsel fra 1997 til 1998

Indledning
Der søges om overførsel af beløb til "Metodeudviklingsprojekt Arups Hus"
og om beløb til projekt "Ung - Hvad nu, du" - fra 1997 til 1998.
Sagsfremstilling
Socialministeriet har bevilget midler til "Metodeudviklingsprojekt Arups
Hus". Da vi fik behov for at udskyde anvendelsen af nogle af disse midler til
1998, søgte vi ministeriet om tilladelse til dette. Socialministeriet bevilgede
overførslen d. 11.11 1997.
Familieafdelingen har derudover fået bevilget penge til projekt "Ung, hvad
nu- du". I Bevillingen var indbygget tilladelse til at anvende midlerne i
^
1998, da bevillingen kom meget sent i 1997.
Økonomi
"Metodeudvikling Arups Hus" fik bevilget 255.000 kr. i 1997 og anvendte
155.278 kr. Der søges om tilladelse til at overføre differencen på 99.722 kr.
til 1998.
"U ng, hvad nu - du" fik bevilget 40.900 kr i 1997. Der søges om tilladelse til
at overflytte 40.900 kr. til 1998.

Forslag til beslutning eller drøftelse
at udvalget anbefaler overførsel af kr. 140.622 til budget 1998.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10 marts 1998
Overførsel af 140.622 kr. anbefales.
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c. Fremrykning af investering til udbygning af Lindegårdskolen
Indledning
For at fastholde princippet om hjem klasselokale for alle skoleelever,
foreslås det, at den planlagte udbygning af Lindegårdskolen fremskyndes.
Sagsfremstilling
Ved skoleåret 1999/2000 begyndelse må det forudses, at to
børnehaveklasser skal opdeles på tre 1.klasser. Det forventes også, at der
indskrives tre børnehaveklasser til dette skoleår. Dette indebærer, at der
mangler to ''hjemklasselokaler" ved Lindegårdskolen pr. 1. august 1999.
./. Der henvises til vedlagte notat om kommende klassedannelser.
Økonomi
I investering er der afsat kr. 2,5 mili. i 1999 og kr. 2,5 mili. i år 2000.
Forslag til beslutning/drøftelse
at udvalget indstiller at fremrykke investering på kr. 250,000 til 1998 således, at byggeplanlægning kan begynde.
^

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Det indstilles at fremrykke 250.000 kr. fra 1999 til 1998 til
byggeplanlægning.
~

d. Fremrykning af investering til Kingoskolen
Indledning
Der søges om fremrykning af afsatte investeringsrammebeløb på
Kingoskolen på kr. 515.000 fra 1999 til 1998.

^

Sagsfremstilling
Kingoskolen ønsker at få godkendt projektforslag til renovering af
fysiklokaler således, at renoveringen kan gennemføres i skoleferien 1998.
Projektforslaget udarbejdes i samarbejde med teknisk forvaltning, og vil
blive forelagt udvalget på april mødet. Det kan konstateres, at renoveringen
ikke kan gennemføres inden for afsatte rammebeløb i 1998 på kr. 515.000.

Borger og Virksomhedsudvalget
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Økonomi
I Investeringer er der som rammebeløb på Kingoskolen afsat kr. 515.000 i
1998,1999 og 2000
Forslag til beslutning
At udvalget anbefaler fremrykning af investering på kr. 515,000.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Det indstilles, at kr. 515.000 kr. fremrykkes fra 1999 til 1998. Udvalget skal
gøre opmærksom på, at der er behov for midler til fortsat
ombygning/renovering i 1999 på Kingoskolen, hvilket der bør tages højde
for i forbindelse med budgetlægningen for 1999.
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20. Tilskud til privat pasning
16.06.00P21 F4121
hado

Indledning
Ved Borger og Virksomhedsudvalgsmødet d. 12/8-97 blev det vedtaget, at
Slangerup Kommune yder tilskud til privat pasning for børn fra Vi til 6 år.
Indtil videre har der kun været ansøgninger om tilskud til privat pasning for
børn, der har haft et pasningsbehov, som ligger i det tidsrum, som dagpleje
og børnehaver har åbent i.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har fået en henvendelse fra en borger, som ønsker tilskud til
privat pasning. Borgeren har skæve arbejdstider og skal bi.a. på arbejde i
weekenden.
.
I beslutningen, som Borger og Virksomhedsudvalget tog d. 12/8-97, er der
ikke angivet indenfor hvilke rammer, ordningen skal administreres.
v
I forhold til den nuværende praksis vil et tilsagn i princippet betyde en
^
udvidelse af den nuværende praksis.
Det er op til den enkelte kommune, om der kan gives tilskud til privat
^
pasning, som omfatter tidspunkter, hvor den kommunale ordning ikke har
åbent. Det hedder i "Vejledning om tilskud til forældre, der vælger privat
pasning efter bistandslovens § 63 b - frit valg-ordningen" fra
Socialministeriet: "Kommunen kan træffe beslutningen om, i hvilket
omfang tilskud til privat pasning gives til at dække pasningsbehov, der
normalt ikke dækkes gennem de kommunale dagtilbud", v- - o
Ved at give tilskud til pasning, som ikke kan dækkes gennem det
v
kommunale dagtilbud, bliver der på den ene side en øget fleksibilitet i det
nuværende tilbud.
På den anden side accepteres det, at privatpersoner dækker, hvor kommunen
ikke kan stille tilbud til rådighed.
.
Økonomi
Beslutningen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, da tilskuddet til
privat pasning ikke afhænger af tidspunktet, pasningen finder sted. --v.:
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Forslag til beslutning
Udvalget bedes beslutte, om der skal gives tilskud til privat pasning, som
dækker et pasningsbehov, som ikke dækkes indenfor den kommunale
pasningsordning.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
^
Forslag til beslutning godkendt. May Andersen kan ikke tilslutte sig
godkendelsen og ønsker sagen forelagt Byrådet.

^
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21. Økonomiske vurderinger i forhold til det samlede
pasningsbehov på børneområdet
~
16.05.01P16 F4176
hado
Indledning
På mødet i Borger og Virksomhedsudvalget d.3/2-98 blev det besluttet, at
der skulle udarbejdes økonomiske beregninger vedrørende en
pavillonløsning med henholdsvis 20 og 40 børn i en skovbørnehave samt en
integreret 60 børn institution samt en handicapstue i tilknytning til denne.
Sagsfremstilling
Af det vedlagte notat fremgår følgende:
Etablering af en 60 børnsinstituiion meden handicapstue i tilknytning. .
Det koster ca. 6,7 mili. kr. at bygge en integreret 60 børnsinstitution med en
handicapstue i tilknytning til denne. Amlet dækker ingen bygningsmæssige
udgifter, men betaler i stedet husleje og bidrager til driften. Der er
forskellige aftalemodeller.
Driftsudgifterne afhænger på den baggrund af den konkrete aftale med
^
amtet.
Etablering af en skovbørnehave ved Høj agergård
Det vurderes, at omkostningerne ved at etablere en skovbørnehave til 20
børn er ca. 800.000 kr. Driftsudgifterne vil beløbe sig til godt 700.000 kr.
årligt (incl. forældrebetaling).
Det vurderes, at startomkostningerne ved at etablere en skovbørnehave til 40
børn er ca. 1,1 miil. kr. Driftsudgifterne vil beløbe sig til godt 1,2 mili. kr.
årligt.
Etablering af en skovbørnehave i Legestuens nuværende bygning
Startomkostningerne her vil være godt 400.000 kr. til indkøb af en bus.
\
Driftsudgifterne (incl. forældrebetaling) vil være ca. 550.000 kr. ved
v
indskrivning af 20 børn og 1,1 mill. kr. ved indskrivning af 40 børn. I disse
tal er besparelserne vedrørende en eventuel nedlægning af Legestuen
v
indregnet.
De enkelte tal skal tages med forbehold, da der kun er tale om foreløbige
vurderinger. Der er f.eks. ikke i udgifterne i forbindelse med etablering af en
skovbørnehave ved Højagergård taget højde for en eventuel nedgravning af
højspændingsledninger ved grunden.
"Økonomiske betragtninger i forhold til etablering af nye pasningstilbud på
børneområdet" er vedlagt

Borger og Virksomhedsudvalget
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Forslag til beslutning
at udvalget beslutter, hvilke løsningsmodeller på børneområdet, der skal
arbejdes videre med, og at udvalget tager stilling til Legestuens fremtid.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Det blev vedtaget at foretage en brugerundersøgelse inden stillingtagen til
hvilken løsningsmodel for pasningstilbud, der skal nyde fremme.

Borger og Virksomhedsudvalget
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22. Ansøgning fra Slangerup Koret om økonomisk støtte til
leje af flygel
00.01049/98
beha
Slangerup-Koret søger om økonomisk tilskud på 7.600 kr.
til gennemførelse af cn koncert: "Elverskud", der afholdes på Kingoskolcn i
samarbejde med Lillerødkoret i maj måned 1998.
'
Det ansøgte tilskud skal dække den udgift, kredsen har i forbindelse med
leje af flygel, idet man fra Slangerup Kommunes side ikke har mulighed for
at stille flygel til rådighed.
Forvaltningen kan oplyse, at der for 1998 resterer 63.350,- kr. på kontoen
for øvrige kulturelle formål.
.
Ansøgningen er indlagt i sagen.
_
Forslag til beslutning:
at udvalget tager stilling til ansøgningen fra Slangerup Koret.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Slangerup-Koret henvises til at søge underskudsgaranti til arrangementets
afholdelse.
—
....
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23. Ansøgning fra Boxerklubben - Slangerup om økonomisk
støtte til indkøb af plæneklipper
00.01049/98
beha

.

_

Boxerklubben søger om tilskud på 10.000 kr. for indkøb af en plæneklipper
til kredsens træningsbane på Frederikssundsvej 7, Slangerup.
v
Kredsen fik ved indbrud i oktober 1997 stjålet deres plænetraktor, der ikke
var forsikret.
Det ansøgte tilskud skal derfor dække den udgift, kredsen har i forbindelse
med indkøb af ny plæneklipper.
Forvaltningen kan oplyse, at Boxerklubben ikke er godkendt som kreds
under folkeoplysningsloven, og derfor ikke modtager kommunalt tilskud.
Forvaltningen kan oplyse, at der for 1998 resterer 63.350,- kr, på kontoen
for øvrige kulturelle formål.
Ansøgningen er indlagt i sagen.
Forslag til beslutning:
~
at udvalget tager stilling til ansøgningen fra Boxerklubben,

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Afslag.

^ "

Slangerup
Kommune
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24. Bladet ”Pensionister på farten”
16.00.08A16 F2504
hado

~
.

Indledning
Ældrerådet har ved det Koordinerende Fællesrådsmøde d.3/2-98 anmodet
om, at distributionen afbladet "Pensionister på farten" udvides til at omfatte
alle borgere i Slangerup Kommune over 60 år.
Sagsfremstilling
"Pensionister på farten" sendes i øjeblikket til alle borgere over 67 år samt
alle førtidspensionister i Slangerup Kommune.
Det drejer sig i øjeblikket om 987 personer. Udgiften for at trykke og
v
udsende bladet 4 gange årligt vil i 1998 være godt 39.000 kr.
Der er 1176 borgere Slangerup Kommune, der er over 60 år. En udvidelse af
brugergruppen til at omfatte alle over 60 år vil betyde, at der skal trykkes og
distribueres godt 390 blade ekstra. Der er i dette tal taget højde for
førtidspensionister samt ægtepar (der sendes kun et blad pr. adresse).
I øjeblikket udskrives der labels fra sikringsafdelingen, men ved udsendelse
afblade til borgere mellem 60 og 67 år er det nødvendigt at bestille labels.;
via Kommunedata,
Udgifterne til porto, trykning af ekstra blade samt labels vil beløbe sig til ca.
11.000 kr. pr. år.
Økonomi
På kontoen til øvrige kulturelle formål resterer der for indeværende årea.
63.000 kr.
Forslag til beslutning/drøfteise
at udvalget bedes tager stilling til anmodning om udvidelse af
pensionistbladets målgruppe.

^

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
^Pensionister på farten” kan afhentes gratis på biblioteket samt i
Aktivitetshuset. Udvalget kan anbefale, at Ældrerådet iværksætter og
administrerer en udsendelsesordning mod brugerbetaling.

^

v
^
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25. Projekt ”Læring”
17.01.00A26 F4081
pech

Indledning
Styregruppen for projekt Læring har udarbejdet indstilling for det videre
forløb i projektet.
Sagsfremstilling
I juni måned 1997 besluttede byrådet at "Læring" i førskole- og
folkeskoleområdet skulle være indsatsområde i byrådsperioden 1998 - 2001.
Målet skulle være at udvikle indhold, metoder, organisationsformer og
stukturer, der i højere grad opfylder intentionerne i folkeskoleloven og de
krav, samfundet i øvrigt stiller.
Der blev nedsat en styregruppe, der refererede til Borger og
^
^ Virksomhedsudvalget.
Styregruppen blev bedt om at udarbejde forslag til et kommissorium, der
skulle godkendes politisk, før arbejdet kunne igangsættes.
Man blev enige om at tilknytte ekstern bistand fra Danmarks Pædagogiske
Institut (DPI), der fik til opgave at samle og koordinere de konkrete oplæg.
På baggrund af disse skulle DPI udarbejde forslag til handleplan. De
politiske beslutninger skulle være afklaret, så nye tiltag kunne iværksættes
fra 1. august 1998.
Dette forslag til handlingsplan har DPI nu udarbejdet. Forslaget blev
gennemgået på styregruppemøde den 16. februar 98, - for
virksomhedslederne den 18. februar 1998 og for bestyrelserne på
^ ^
koordinerende fællesrådsmøde den 19. februar 1998.
,
Det er styregruppens generelle opfattelse, at forslaget meget konkret
giver svar på kommissoriets indhold og også opfylder de forventninger,
styregruppen har haft til opgaveløsningen.
Styregruppen vil samtidig fastslå, at forslaget er en helhed, hvordet vil være
vanskeligt at udtage/ændre delemner - uden, at det får indflydelse på
v
forslagets pædagogiske helhed.
Styregruppen indstiller på denne baggrund DPLs forslag til handleplan
for projekt Læring - med følgende ændringer i henhold til
^ ^
kommissoriet:

Borger og Virksomhedsudvalget

Slangerup
Kommune

10. marts 1998

1. Styregruppen indstiller forslaget om rullende skolestart (forslag 4 med
de tre indskolingsår som et samlet hele), Beslutning om igangsættelse
udsættes til et senere tidspunkt i indsatsforløbet.
Eventuel forsøgsordning kan igangsættes.
2. Den politiske beslutning gennemføres ifølge tidsplan fra projekt Læring
- men nye tiltag iværksættes først fra 1. august 1999.
I perioden inden planlægges og realiseres forslagets indhold.
Konkret indstiller styregruppen følgende forslag for de fire delemner til
beslutning:
X) Overordnede pædagogiske planer for førskoleområdet.
a)

Pædagogisk plan skal indeholde beskrivelse af;
- mål
- metoder
- forslag til indhold
- forslag til konkrete aktiviteter
- forslag til evalueringsformer
- forslag til organisation

~
.
.

b)

Udarbejdelse af samtaleskemaer ved overgang fra en virksomhed til

c)

Opdeling af virksomheder i tre distrikter.
Forvaltning og virksomhedsledere udarbejder konkret forslag.

d)

v

Samarbejdsstruktur med parallelt arbejdende grupper A, B, C.
Kursusgruppen (gruppe B i 1998/99) udarbejder forslag til punkt a og
b).

2) Rullende skolestart.

_

Beslutning udsættes for rullende skolestart.
Forsøg med rullende skolestart fra andre kommuner følges, og
dialogen med virksomheder og forældre fortsætter.
Forslag for tidligere SFO-start for kommende børnchavcklassebørn
udarbejdes.
Konkret forslag udarbejdes af forvaltning og skolc/SFO-ledere.
^
3) Længere skoledag.
Konkret forslag omfattende bh.kl-3. kl. udarbejdes af forvaltning og
virksomhedsledere herunder SFO-ledere efter forslagets principper.

41

en anden.
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4) Lærernes og pædagogernes nve arbejdsområder.
Kursusgruppen fremsætter forslag efter forslagets principper.
Afslutningsvis indstiller styregruppen:
§ at styregruppen opretholdes.
§ at DPI indgår i det videre forløb.
(koordinator mellem kursusgruppe - virksomheder og styregruppe)

-

§ at udarbejdelse af virksomhedsplan for berørte virksomheder udsættes til
1/3-1998....................................................................
........................
§ at styregruppen foretager en løbende evaluering.
Forslag til beslutning
At udvalget inden beslutning udsender forslaget til høring i alle
berørte virksomhedsbestyrelser

v

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Alle involverede virksomheder anmodes om en udtalelse, inden der træffes
. en beslutning.

Slangerup
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Borger og Virksomhedsudvalget
10. marts 1998

26. Tilpasning af boliger på Sundhedscentret
16.0700000 F4200
Pech

-

Indledning
Antallet af beboere på Sundhedscentret med betalingstilsagn fra andre
kommuner er faldet betydeligt i begyndelsen af 1998. Arsagen hertil er, at
det i modsætning til tidligere år ikke har været muligt at genbesætte
: boligerne med visiterede borgere fra andre kommuner. Dette medfører en
markant mindreindtægt i forhold til vedtagne budget for 1998 og
overslagsår.
Der er derfor behov for at tilpasse boligantallet til det faktiske behov.
Sagsfremstilling
I budgettet for 1998 er der beregnet en indtægt for 21 beboere fra andre
kommuner. Det faktiske antal er 14 beboere fra andre kommuner pr. 1.
^
marts 1998 - er fald på 8 beboere siden 1. juni 1997. Til sammenligning kan
oplyses, at der i 1996 solgtes 24 pladser med en merindtægt i forhold til
budget som følge.
Af Sundhedscentrets i alt 50 boliger, er der pr. 1 marts syv ledige boliger.
./. Virksomhedslederen for plejen har i et notat (vedlagt) beskrevet et forventet
behov for boliger på Sundhedscentret i perioden 1998-2005. Beregningerne
er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra 1997 og en uændret
visitationspraksis. Notatet beskriver følgende:
•

et forslag om reduktion af boligantallet til 40 over to år - beregnet på en
nettotilgang fra Slangerup Kommunes egne borgere og en afgang af
beboere fra andre kommuner.

■ et forslag om tilpasning af de fysiske rammer ved ombygning og
modernisering af eksisterende boliger.
* et forslag om personalereduktion på ca. 5 heltidsstillinger og reduktion i
øvrige driftsudgifter.
Økonomi
.
De økonomiske beregninger er foretaget på grundlag af forslaget om
nedjustering til 40 boliger og set i forhold til vedtagne budget.
^
I de opgivne mindreindtægter er der reguleret for:
personalereduktion i plejen
.
reduktion i drifts/rammebeløb
merbetaling ved egne borgere
reduktion i køkken og træningscenter
amtsrefusion

^
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Manglende nettoindtægt er herefter:
1998: ca. kr. 2,1 miil.
1999: ca. kr. 1,5 mili.
2000: ca. kr. 3,0 mili. .
.
2001: ca. kr. 4,2 miil.

Slangerup
Kommune

.

Vurdering:
‘
Det vurderes, at det p.t. ikke er muligt at sælge et antal pladser svarende til
tidligere budgetskøn. Alle kommuner søger at løse boligopgaverne i eget
regi, og giver kun betal ingsti Isagn, når lovgivningen kræver dette. ^
Forslag til beslutning
• At udvalget tager principiel stilling til en reduktion af boligantallet på
Sundhedscentret
• At udvalget indstiller en manglende nettoindtægt på Sundhedscentret for
1998 og overslagsår.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
^
^
Ældrerådet anmodes om en udtalelse om sagen og konsekvenserne heraf.
Udvalget udskyder stillingtagen til sagen og holder på den baggrund nyt.
møde d. 17/3-98 kl. 15.15.

Borger og Virksomhedsudvalget
10. marts 1998

Slangerup
Kommune

27. Personsager til orientering

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998

Borger og Virksomhedsudvalget
10. marts 1998

Slangerup
Kommune

Eventuelt tilkomne sager
Udvidelse af omklædningsfaciliteter ved svømmehallen.
04.04G01 F. 4044

"

beha
Indledning
Idrætsbestyrelsen indstiller, at Uvelse Maskinsnedkeri opfører
tii/ombygning af svømmehallens omklædningsrum.

■

^

S ag sfrem stilling
Byrådet har tidligere givet tilladelse til en om/tilbygning under forudsætning
af, at samtlige omkostninger afholdes over den økonomiske ramme for
^
idrætsområdet ~ og afvikles efter senest 5 år.
Projektforslag har været i udbud og idrætsbestyrelsen har i samarbejde med
Teknisk Forvaltning peget på et reduceret tilbud fra Uvelse Maskinsnedkeri ,
på kr. 980.000.
.
Forslag til beslutning ellerd rø fte ls e

At udvalget godkender, at idrætsbestyrelsen i samarbejde med
Teknisk forvaltning forhandler projektet færdigt og igangsætter
byggeriet.
Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
w
Udvalget godkender, at idrætsbestyrelsen i samarbejde med Teknisk
Forvaltning forhandler projektet færdigt og igangsætter byggeriet.

^

r

Borger og Virksomhedsudvalget

Slangerup
Kommune

10. marts 1998

Idræ tspolitisk handlingsplan
00.01P22 F4136
hado

-

Indledning
Udvalget bedes godkende kommissorium for udarbejdelse af en
idrætvspolitisk handleplan.

-

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på sit møde d.25/2-98 en tidsplan for udarbejdelse af en
idrætspolitisk handleplan.
På et orienteringsmøde d.9/3-98 var alle idrætskredse inviteret til en
drøftelse af det kommende arbejde - herunder et arbejdskommissorium med
følgende indhold:
-

udarbejde en statusplan for idrætslivet
udforme nye vedtægter for en ændret idrætsbestyrelse
udarbejde overordnede målsætninger og visioner for idrætslivet
udarbejde en konkret handlingsplan for de kommende 10 år

På mødet blev forslaget til ændrede vedtægter for idrætsbestyrelsen drøftet
med særlig vægt på idrætsbestyrelsens sammensætning. Konklusionen var
her, at repræsentanterne skal vælges fra enj)redere kreds end de foreslåede 5
medlemmer valgt af Idrætsunionen.
Forslag til beslutning
At udvalget godkender kommissorium for arbejdet.
At udvalget fremsender forslag til vedtægter for idrætsbestyrelsen til høring
i den nuværende idrætsbestyrelse.
Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
Udvalget godkendte kommissorium for arbejdet.
Forslaget til nye vedtægter for idrætsbestyrelsen ændres således: ”5
medlemmer valgt af idrætsunionen” ændres til ”6 medlemmer valgt af og
blandt kredse, der har idræt som aktivitet i Slangerup Kommune”. Forslaget
sendes til høring i idrætsbestyrelsen og i Folkeoplysningsudvalget.

Eventuelt
M eddelelser til pressen

'/.

^ ?

