Blad nr.

Dag og år:

SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 15/8-1979.

22. august 1979.
Formandens
initialer:

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag den 22. au
gust 1979 kl. 1 9 ,oo i byrådssalen, med følgende
dagsorden:
< / ■'/c***
Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.
o

r*~
5
—

2 . behandling af
Vedtægtsændring.
Som følge af ændring af § 28, stk. 2 i lov om
kommunernes styrelse, der trådte i kraft den

1 . april 1979 , må kommunens vedtægt ændres i
overensstemmelse hermed.
Vedtægtens § 18 stk. 2 ændres "2 måneder" til

"1 måned".
Økonomiudvalget anbefaler.

3.

Ændring af instruks vedrørende lån/kaution

3.

/ S G-

til beboerindskud i almennyttigt boligbyggeri
2 *

i Slangerup.

/

Reglerne om lån til betaling af beboerindskud
m.v. i medfør af lov om boligbyggeri er ændret

cn

cto/e

s?

/O

ved lov nr. 236 af 8/6-1979 med virkning fra
z l

1 /1 198o.

X O -7"

Instruksen af december 1978 indstilles derfor
ændret som det fremgår af vedlagte ny udkast

X

/ C>G*

'<rrf s>fc-L.

& Z

til instruks.
Økonomiudvalget anbefaler.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag.)
(16 23 ol P 21)

/

S L

9
*
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2.

22. august 1979.

Ombygning af Slangerupgårds 1. sal.

./errrsjsi***

Efter forhandlinger med teknisk- og kulturel

Formandens
initialer:

P./t

forvaltning samt samarbejdsudvalget foreslås
det, at der indrettes kontorer for de to for
valtninger på Slangerupgårds 1. sal. Der an
modes om tilladelse til, at indhente over

_________ v______________

.__________ '________

slagspriser fra håndværkere, som skal danne
grundlag for bevillingsansøgning.

/

Økonomiudvalget indstiller, at administratio
7^

nen bemyndiges til at udarbejde detailprojekt
som kan danne grundlag for indhentelse af o
verslagspriser, samt som kan danne grundlag
—
for bevillingsansøgning.

0~T- i

Endvidere medtages kr. boo.ooo i investerings
oversigten for 1979 .
(82.00 G ol).
/
/

Lukning mellem jul og nytår.
Samarbejdsudvalget foreslår, at de offentlige
kontorer holder lukket mellem jul og nytår af
hensyn til energisituationen.
Økonomiudvalget anbefaler under forudsætning
af, at socialforvaltningen holder åbent i for
nødent omfang.
(81.27 G ol)

Navngivning af ny overbygningsskole.
Skolekommissionen indstiller, at den nye o
verbygningsskole navngives "Ejegodskolen"
(17.oo G ol).
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Kulturelt udvalg fremsender forslag

Blad nr.

3.

22. august 1979-

Formandens
initialer:

fra Slangerup Legestue om opsætning af pavil
lon.

/

(82.oo:18.o2 G ol).

8

&

Torveplads.
/crp-G

si?

Studiekredsen "Oprør fra midten" fremsender
forslag om, at der tillades torvehandel i

__

Slangerup og foreslår to pladser som egnede
hertil: Kirketorvet og parkeringspladsen for
^
an rådhuset.
Det foreslås endvidere, at torvetiden fast
sættes til lørdag fra kl. 9 - 13.

/<2

Teknisk udvalg indstiller, at der oprettes
torveplads på parkeringsanlægget, Kongensgade
27. Samtidig anmodes om bemyndigelse til at
udvalget kan fastsætte de nærmere vilkår og

____i

regler herfor i et regulativ.
Økonomiudvalget anbefaler, at teknisk udvalg
bemyndiges til at udarbejde de nærmere vilkår
Økonomiudvalget kan anbefale den af teknisk
udvalg foreslåede placering.
(o5.o6.ol G ol).

9

Kloakering Buresø.
Efter afholdte ekspropriationer og licitation
over kloakeringsprojektet for sommerhusområ
det ved Buresø, har det vist sig, at den sam
lede udgift vil beløbe sig til ca. 995 .oookr.
På denne baggrund skal man indstille til byrå
det, at kloakeringen af Buresåområdet ikke
gennemføres, og at man i stedet søger hoved
stadsområdets godkendelse til at ændre spilde
vandsplanen til at tillade samletanke og hustenke med afløb til sivebrønde. En stemte imod
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
kloakeringen stilles i bero indtil man kan få
Hovedstadsrådets godkendelse af en ændret
spildevandsplan som indstillet af teknisk ud
valg.
(0 6 .0 l .00 G ol).
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lo.

Formandens
initialer:

Forældrerådet ved Øparkens børnehave

2LÆ

anmoder om svar på, hvorledes de modregnede
^/crrz>
lønningsbeløb hos personalet i Øparkens bør
nehave, 1 forbindelse med ulovlig arbejdsned
læggelse, tænkes anvendt.
Ligeledes er der indgået brev fra to forældre,
som i forældrebetalingen selv har fratrukket

- A
______________________

beløb, grundet arbejdsnedlæggelsen, og i for
bindelse dermed, manglende pasningsmulighed

- A

for deres børn.
tf

cs ^
S

Socialudvalget indstiller til byrådet, at fo
reslå forældrenævnene at finde ud af at anven
de det af de tilbageholdte lønningsbeløb, som
svarer til forældreindbetalingen = 35%, til
f.eks. aktivitet for børnene.

J é a

g.

Beløbet vil størrelsesmæssigt ligge omkring
9oo - l.ooo kr. pr. institution.

>»-»-»<? <y

/

Økonomiudvalget anbefaler.
(16.o4.oo 0 29).

11.

Vedr. børnehaven Bakkebo.
Socialudvalget indstiller, at den daglige åb
ningstid fra mandag - -lørdag bliver fra kl.

<33-

7,oo - 17,oo, og at der normeres 3 børnegrup

i I

per af hver 2o børn.
>«< ^ 6
(82.o6:16.o4.oo P 2o).

____CS^**
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22. august 1979.
12.

Oprettelse af en stilling som gartnerfor

^ o

5.
Formandens
initialer:

mand .
Kommunernes Landsforening meddeler, at man o
verfor Kommunernes Lønningsnævn vil kunne an
befale stillingen som gartnerformand klassifi
ceret i lønramme K 14 (skalatrin 19/23).
Økonomiudvalget anbefaler, idet det indstil
les, at Kommunernes Landsforening tilskrives
med henblik på at få stillingen højere klas
sificeret, da det har været ugørligt, at få
ansat personale til lønramme K 1 4 .
(81.ol G ol) .

13.

Installering af ny telefoncentral på rådhuset.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
der gives anlægsbevilling til ny telefoncen
tral der skal installeres på rådhuset, på i
alt kr. 25o.ooo kr.
Beløbet afsættes som rådighedsbeløb i 198o.

14.

Ansøgning om tillægsbevilling.
o5
25
13
1
o2

Social- og sundhedsvæsen
Dagpleje og daginstitutioner for børn
Børnehaver
Drift
1979: kr. lo.51o
Øparkens børnehave

År

Bevilling
iflg.budget

1979

N r . 5 8 8 */S DAFOLO- FREDERIKSHAVN

1.455.ooo

Tidl. givne
tillægsbev.
o

Forventet
årsforbrug
1.465.51o

/

å
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Dag og år:

22. august 1979.

Socialudvalget har på sit møde den 2/7-1979
behandlet Øparkens børnehaves ansøgning om
ændring af normeringen af en børnehavegruppe
med deraf følgende ændring af personalenorme
ring. Socialudvalget indstiller, at halvdags
børnegruppen ændres således at der bliver lo
heldagspladser samt 2 x lo halvdagspladser.
Samtidig indstiller socialudvalget, at der
normeres yderligere 11 pædagogtimer samt, at
der nedlægges 7 pædagogiske medhjælpertimer i
samme anledning. Merudgiften kr. lo,51o søges
som tillægsbevilling for kontoen for lønnin
ger for Øparkens børnehave. Beløbet kan finan
cieres ved tilsvarende mindre forbrug på kon
toen for institutionspersonale på fritidshjem
met Kongshøj, der udviser et mindre forbrug,
idet institutionen ikke har været bemandet he
le året som normeringen foreskriver.
Financiering: Merudgiften i 1979 kan financie-,
res som ovenfor anført af konto o5.25.13.1.15.
o2.22 - Fritidshjemmet Kongshøj, institutions-,
personale.
Økonomiudvalget anbefaler.
(81.ol:16.o4.o2 G ol)

Ansøgning om tillægsbevilling.
22
ol
1
2o

Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Drift
Lindegårdskolen - administration 3.129,-

År

Tidl. givne
tillægsbev.
o

Bevilling
iflg.budget
1979
917.ooo

Forventet
årsforbrug
920.129

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen.
Begrundelse for ansøgningen:
Yderligere sekretærtimer, da der ikke er nor
meret viceskoleinspektør.
Financiering:
Kulturelt udvalg har ingen forslag.
Kulturelt udvalg: Anbefaler den 31. juli 1979,
at der ydes 4 timer ugentlig sekretærhjælp soir’
dog bortfalder, såfremt der bliver normeret en
viceskoleinspektør.
Økonomiudvalget anbefaler.
(81.lo:17.oo G ol)
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Begrundelse for ansøgningen:

15.

6
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16.

/£.

Ansøgning om tillægsbevilling.
22
ol
1
o3

Folkeskolevæsen
Folkeskolen
Drift
Byvangskolen - administrationen

År

Bevilling
iflg. budget

1979

80 I .000

Tidl. givne
tillægsbev.

C?,

3.57o,-

8o4.57o

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen.
Financiering:
Kulturelt udvalg har ingen forslag.
Kulturelt udvalg:
Anbefaler den 31. juli 1979 at der ydes 4 ti
mer ugentlig sekretærhjælp, som dog bortfal
der, såfremt der bliver normeret en viceskole
inspektør.
økonomiudvalget anbefaler.
(81.1o:17.oo G ol)

17.

/9:

Ansøgning om tillægsbevilling.
22
ol
1
o4

Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Drift
Kingoskolen - vedligeholdelse

År

Bevilling
iflg. budget

1979

I.6I0.000

Tidl. givne
tillægsbev.
loo.ooo

kr. 15 .000

Forventet
årsforbrug

1 .725.000

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen.
Begrundelse for ansøgningen:
Ændring af administrationslokaler, grundet
pressede forhold.
Financiering:
Beløbet kan financieres over kontoen for pas
ningsordningen konto 2 2 .ol. 98 .42.
Kulturelt udvalg: Anbefaler den 31. juli 1979*
Økonomiudvalget anbefaler.
(82.o6 G ol)
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Forventet
årsforbrug

o
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4

Blad nr.

Dag og år:

2 2 . august 1979 .

8.
Formandens
initialer:

18.

/

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.
22
ol
3
29

Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Anlæg
Udvidelse af overbygningsskole.

Ansøgning om frigivelse af an
lægsbevilling

kr. 7.56o .285

Tidligere frigivet anlægsbe
villing 23/5-1979
Anlægsbev. udgør herefter ialt

11 I.200.000
kr. 8.760.285

Projektet er opført i revideret investerings
oversigt af juni 1979 således:
1979
2 miil.

198 o
6 .miil.

Starttidspunkt:
August 1979.

1983
3.mili.

senere
3,5 miil.

Sluttidspunkt:
August 1980 .

Begrundelse for ansøgningen:
Byrådets godkendelse af byggeprogram - dispo
sitionsforslag for Kingoskolens I. etape på
møde den 3. maj 1979.
Byggeudvalget har den 2. august 1979 godkendt
bygningsdelsoverslag og projektoverslag.
Kulturelt udvalg: Anbefaler den 6 . august 1979
Økonomiudvalget anbefaler.
(8 2 .o6 :1 7 .oo 0 0 6 ).

/ £

19.

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.
25
13
3
o2

Faste ejendomme
Andre faste ejendomme
Anlæg
"REGINA"

Ansøgning om frigivelse af an
lægsbevilling

kr.

llA.ooo

kr.

llA.ooo

Tidl. meddelt anlægsbevilling
Anlægsbev. udgør herefter ialt

Projektet er opført i investeringsoversigten
saledes•
m . ... •
.
.
Tidligere ar
1979

o

N r . 588

114.000

Starttidspunkt:
August 1979-

Sluttidspunkt:
Oktober 1979.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

a/s da fo lo - F r e d e r ik s h a v n

/ /

Begrundelse for ansøgningen:
I henhold til kulturelt udvalgs godkendelse
af projekt, indeholdende bl.a. lukning af
foyeren samt etablering af nyt billetkontor
og ny chokoladekiosk i "Regina".
Kulturelt udvalg: Anbefaler den 31. juli 1979.
Økonomiudvalget anbefaler, med start i okto
ber 1979.
(2o.oo 0 49)•

2o.

Vedr, de beskyttede boliger
ved plejehjemmet "Solgården".
Socialudvalget har vedtaget at udpege Jon
Lytken som medlem af byggeudvalget for de be
skyttede boliger, idet Frede Larsen ønsker at
udtræde af udvalget.

21.

. 588

Eventuelt.

A/S D A F O t O -F R E D E R IK S H A V N

Dag og år:

Blad nr.

22. august 1979*
FOR LUKKEDE DØRE

22.

Kommunernes Revisionsafdeling

23.

Udlejning af Kongensgade 1.

(13.07 G ol).

24.

N r . 588

Ansøgning om alkoholbevilling til Slangerup

A/S DAFOIO-FREDERIKSHAVN

lo .
Formandens
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1
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22. august 1979.

Formandens
initialer:

/2?.
r (s

(22.ol G ol)

25.

Vedr. pasningsordningen.

26.

Ved forelæggelse af besvarelser af revi-

N r . 588

a /s d a f o l o
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12, „
Formandens
initialer:

(81.15 G ol)

27.

Børnebibliotekar Margrethe Kirkeskov

(25 o4 53)(81.oA G ol).

28,

Skolesekretær Jette Cavling, Lindegårdsko-

(81.o4 G ol).

29.

N r . 588

Socialudvalget anmoder om optagelse af
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(16.o2.ol P 21)

3o.

Eventuelt.

Mødet slut kl.:
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