SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 17/6-1982.
BYRÅDET indkaldes herved til møde
TIRSDAG DEN 22/6-1982 kl. 19,00
i byrådssalen med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser og
cirkulærer.
b) Politimesteren har den 19/5-1982
fremsendt fortegnelse over
restaurationer m.v. i Hillerød
Politikreds.
c) Forældrerådet ved Pasningsordningen
i Uvelse fremsender 2 skrivelser af
henholdsvis den 13/5 og 9/6 1982
vedr. pasningsordningen i Uvelse.
d) Kommunernes Landsforening fremsender
orienterende skrivelse af 2/6-82
vedr. udpegelse af instruktører ved
kurser for medlemmer af
samarbejdsudvalg.
e) Det Fælleskommunale Løndatakontor
fremsender årsberetning for 1981,
pjece vedr. løndatakontorets
organisation samt pjecen
"Overenskomststatistik 1980".
f) Et medlem af ligningskommissionen,
Ole Olsen, har meldt forfald i
månederne juni, juli og august,
hvorfor Lars M. Kristensen er
indkaldt som personlig stedfortræder
i denne periode.
g) Årsberetning om Kommunedatas virk
somhed 1981.
h) Diverse kommunalpolitiske kurser,
LO-skolen i Helsingør.
i) Kommunernes Landsforening fremsender
vejledende regler for tjenestefrihed
N r, 588

*/» DAFOLO -FREDERIKSH AVN

Blad nr.

Dag og år:

100.

22. juni 1982.

Form andens
initialer:

til varetagelse af ombud samt hverv
som medlem af folketinget m.v.
j) Afstemningsresultatet under
pkt. 16, Rengøring i skolerne, fra
byrådsmødet den 26/5-82 er følgende:
"11 stemmer for, 2 stemmer imod,
aftalen af 26/5-82 mellem KA, SID og
KL.
k) Pasningsordningen ved Slangerup Skole
meddeler, at der i Pinsen har været
indbrud på institutionen.

FORESPØRGSEL ERA EREDE LARSEN.
Hvordan er byrådets stilling til udvalgsformandens
beføjelser angående aflysning af møder som er
enstemmigt vedtaget, når det vides, at visse medlemmer
ikke kan deltage på de forandrede tidspunkter?

3.
SKOLEBYGGEUDVALG.
Byrådet vedtog i mødet den 28/4-82 bl.a. at nedsætte et
skolebyggeudvalg vedrørende Ejegodskolen.
Skoledirektørens skrivelse af 4/5
1982 vedrørende udpegning af repræsentanter til
skolebyggeudvalg for Ejegodskolen fremsendes til
byrådet.
forinden udpegning bedes byrådet revurdere spørgsmålet
om udbygning af skolen, set i lyset af den økonomiske
situation og elevunderlaget.

4.
ALMENNYTIIGT BOLIGBYGGERI.
a) Det har i forbindelse med byggemod
ningen af "Morelhaven" (matr.nr. 12-et Slangerup)
vist sig, at der vil komme en ekstraudgift til
ekstrafundering under bygningerne på
ca.
720.000 kr.
Udgifterne til byggeriet
var ellers godkendt med et
beløb, der var 174 kr. min
dre pr. kvdrm. boligareal
end rammebeløbet.
3.032 kvdrm. x 174 kr.
527.000 kr.
rammebeløbet vil blive o
verskredet med
193.000 kr.
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Danske Funktionærers Boligselskab spørger, om
kommunen uil
1) godkende denne stigning i anskaf
felsessummen og
2) eventuelt kan meduirke til at an
skaffelsessummen nedbringes,
hvorved huslejen også nedsættes.
Økonomiudvalget den 15/6-82:
Anbefales.
b) Danske Funktionærers Boligselskab
spørger endvidere, om kommunen ønsker byggeriet
finansieret ved indekslån eller almindelige
kreditforeningslån.
Økonomiudvalget den 15/6-82:
Økonomiudvalget finder en kombination bestående af de 2
låneformer hensigtsmæssig. Indeksfinansiering dog max.
50% .
13.06.01 G 01.

5.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
05
68
98
1

Social- og sundhedsvæsen.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Beskæftigelse af arbejdsløse
Drift

Ar: 1982.
Bev.iflg.
budgettet

Tillægsbev.

Forventet
årsforbrug

1.296.400
3.096.900
261.600 - 1.055.200
(statsref.)
(netto)

-

1.800.500
793.600
1.006.900

Begrundelse:
I 1. kvartal af 1982 er brugt ca. kr. 500.000,- til
lønudgifter til langtidsledige. Forudsat Slangerup
kommune skal beskæftige et tilsvarende antal
langtidsledige (p.t. 27 personer) i den resterende del
af 1982 vil de samlede lønudgifter hertil altså andrage
ialt ca. kr. 2.000.000.
Det vil dog også medføre en væsentlig større
statsrefusion (genoptræningsstøtte), der i 1982 er
fastsat til kr. 30,- pr. arbejdstime, eller anslået for
hele året ialt ca. kr. 1.000.000.
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På byrådsmødet den 28. april 1982 vedtoges at ansætte
2 personer i hver 1040 timer til medhjælp på
modtagepladsen som projekt i henhold til pgf. 97 A i
lov om arbejdsmarkedsformidling.
Arbejdsmarkedsnævnet har den 13. maj 1982 fremsendt
godkendelse af projektet med tilsagn om tilskud inden
for en beløbsramme på kr. 53.200. (max. kr. 42,50 pr.
arbejdstime).
Med de opstillede arbejdsplaner for de 2 personer
bliver der tale om bl.a. 4 timers arbejde for søndage,
hvorfor lønudgiften vil blive følgende:
2 personer i 1040 timer
125.000 kr.
hver a kr. 60,=
tillæg for 2 pers. i 4
6.800 "
timer hver søndag
=
Samlet lønudgift

=

131.800 kr.

hvoraf modtages ovennævnte tilskud på kr. 55.200.
Nyt budget for 1982 vil herefter blive følgende:
01 Ekstraordinære beskæf
tigelsesfremmende for
anstaltninger (uændret)
(lov 488, 56 kr. pr.
indbygger)
=

425.100 kr.

04 Beskæftigelse af lang
2.000.000 "
tidsledige
r
24 Andre ydelser (pgf.97
A-projekt)
=

131.800 "

94 Betaling til andre
kommuner (udlignings
ordning - baseret på
1981 - da Indenrigs
ministeriet endnu ik
ke kan give nogen ret
ningslinier).
=

500.000 "
3.056.900 kr.

ialt

2. Statsrefusion.
01 Refusion af udgif
ter til beskæfti
gelsesprojekter
(pgf. 97 A)
=
02 Refusion af udgif
ter til langtids
ledige
=
Statsrefusion anslået ca
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55.200 kr.

1.000.000 "
1.055.200 kr.

D ag

og

å r:

Finansiering:
De ovenfor anførte merudgifter er uforudsigelige
ekstraudgifter i forbindelse med den voldsomt stigende
arbejdsløshed og krav om tilbud til de ledige.
Der kan ikke foreslås besparelser andre steder.
'. Ifølge skrivelse fra Indenrigsmini
steriet af 12.5.1982 kan opgørelse om forbrug til
genoptræning af langtidsledige i 1981 og deraf følgende
afregning til kommunerne først foreligge i juli 1982.
Økonomiudvalget den 15/6-1982:
Anbefales.
15.00.01G01.

/U/^L

6.

LOKALPLAN NR. 18.
Byrådet vedtog i mødet den 28/4-1982 (pkt. 12) at der
skulle åbnes mulighed for tæt/lav bebyggelse på
kommunens del af Frugtplantagen (matr.nr. 12-z
Slangerup).
Byplan- og bygningsudvalget den 27/5-1982:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at man
annoncerer arealet til salg med anmodning om at
eventuelt interesserede købere skal fremsende
bebyggelsesforslag samt tilbud på køb af jord, og at
man først igangsætter lokalplanarbejdet, når der
foreligger en godkendt bebyggelsesplan.
Økonomiudvalget den 15/6-1982:
Anbefales.
01.02.05 P 16.

7.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00
22
01
03

Byudvikling, bolig- og miljøforanst.
Energibesparende foranstaltninger.
Fælles formål
Anlæg
kr. 178.120

Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt bevilling
Bevilling i alt
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178.120 kr.
2.265.074 "
2.443,194 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten, revideret
25/2-1982, således:
tidl.år 1982
1107
1.634

1983
540

1984
540

Starttidspunkt:

1985
540

Sluttidspunkt:
1987

Begrundelse for ansøgningen:
Jfr. notat af 25/5-1982 om energibesparende
foranstaltninger på
Spejderhytte
kr. 3.355
Biografen
"
5.124
Slangeup skole
"
50.874
Slangerupbørnehave "
50.630
Slangerup alder
domshjem
"
68.137
I alt

kr.178.120

Udvalget for teknik og miljø den 2/6-1982:
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget den 15/6-82:
Anbefales.
00.01005

8.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
Ansøgning om kr. - 10.000 fra Slagslundevej.
02 Vejvæsen.
03 Anlæg
Slagslundevej (stianlæg) - 10.000kr.
Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt bevilling

-

Bevilling i alt

10.000 kr.
644.000 "
634.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten, revideret
25/2-1982, således:
Tidl.år
394

1982
0

Starttidspunkt:
1977
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1983
0

1984
810

1985
162

Sluttidspunkt:
1986

D ag

o g

å r:

22. juni 1982

Begrundelse for ansøgningen:
Beløbet søges overført til belysning på offentlig sti
mellem Solhøj og Nygårdsparken, jf. punkt 8 på byrådets
dagsorden den 26/5-1982.
leknik- og miljøudvalget den 2/6-1982:
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget den 15/6-1982:
Anbefales.
00.01005
9.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
Offentlige stier kr. 10.000
02 Vejvæsen
03 Anlæg
Offentlige stier kr. 10.000.
Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt bevilling

10.000 kr.
76.000 "
86.000 kr.

Bevilling i alt

Projektet opført i investeringsoversigten, revideret
25/2-1982, således:
Tidl.år
394

1982
0

Starttidspunkt:
1.8.1982

1983
0

1984
810

1985
162

Sluttidspunkt:
31.12.1982

Begrundelse for ansøgningen:
Stibelysning 3 armaturer på sti mellem Solhøj og
Nygårdsparken.
Finansieringsdækning:
Stianlæg Slagslundevej, jf. byrådsmøde den 26.5.1982,
pkt. 9.
Udvalget for teknik og miljø den 2/6-1982:
Indstilles godkendt.
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Økonomiudvalget den 15/6-82:
Anbefales.
00.01005.

10.

ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
05 Social/ og sundhedsvæsen
18 Andre socialpædagogiske fritids
foranstaltninger
01 Drift
kr. 225.225
År
82

Forventet
årsforbrug
1.221.670
- 946.925

Bev.iflg.
budget
1.477.020 (netto)
- 827.500 (refusion)

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Der er i budgetoplægget for 1983 taget højde for
driftsudgiften med kr. 286.825 netto (efter
statsrefusion).
Begrundelse for ansøgningen:
Ansøgningen skal ses på baggrund af det akutte behov
for pasning af børn fra 1. skoleår og opefter, hvor man
ikke kan anvise pasningsmuligheder i de bestående
institutioner.
Driftsudgiften vil for pe
rioden 1.8 til 31.12 82
andrage
= 238.850 kr.
efter fradrag af forældre
betaling.
Statsrefusion
= 119.425 "
119.425 kr.
hertil kommer etablerings
udgifter, som ikke refunde
res
= 105.800 "
den kommunale udgift

=

225.225 kr.

F inansiering:
Der kan ikke anvises finansiering over de sociale
budgetter.

Socialudvalget den 7.6.1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale budgettet til
byrådets godkendelse - samtidig anbefales det, at der
ydes en tillægsbevilling på ialt kr. 119.425 til
driften. Hertil kommer eventuelt beløb til leje af jorc
ved svømmbadet.
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Endvidere besluttede socialudvalget at anbefale, at der
ydes en tillægsbevilling på kr. 105.800 til etablering
af den midlertidige institution.

Økonomiudvalget den 15/6-82:
Der anbefales en tillægsbevilling på 119.425 kr. til
drift og 80.000 til etablering. Finansieringen må ske
inden for socialudvalgets område.
16.04.09005.
//-

11.
VARMEFORSYNING.
Slangerup Svømmebad har i skrivelse af 25/3-1982 ansøgt
om udsættelse med betalingen af en regning for varme i
1981 på 281.875 kr.
Økonomiudvalget den 15/6-82:
Det anbefales, at regningen tilskrives gælden.
1 3 . 0 3 . 0 0 ø 29.

12.

SLANGERUP SVØMMEBAD.
Badet har fremsendt følgende til godkendelse:
- Driftsregnskab for 1981.
- Status pr. 31/12-81.
- Revisionsberetning for 1981
og badet søger om dækning af underskuddet.
Kulturel forvaltning oplyser, at underskud på kr.
8.949,22 vil kunne afholdes af konto 32600060/01, som
bl.a. indeholder tilskud til Slangerup Svømmebad.
Kulturelt udvalg den 5/5-1982:
Fremsendes med anbefaling. Det anbefales endvidere, at
varmebidraget tilskrives den eksisterende varmegæld.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den 18/5-1982 sagen til
junimødet.
. Driftsregnskab og status for 1981,
udarbejdet af økonomisk forvaltning den 16/6 82
vedlægges.
Økonomiudvalget den 15/6-1982:
Anbefales.
00.01 K 01.
13.
UNDERVISNING.
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Kingoskolen har i skrivelse af 1/4-1982 ansøgt om
yderligere 3 ugentlige timer til styrkelse af faget
musik ved p-fagsordningen.
Ansøgningen anbefales af lærerrådet og skolenævnet.
Skolekommissionen den 24/3-1982:
Skolekommissionen kan anbefale, at musik indgår i
p-fagsordningen, og at der gives mulighed for bortvalg
af to valgfag.
Kommissionen kan ikke anbefale, at der sker en
udvidelse af timeforbruget i skoleåret 1982/83.
Kulturelt udvalg den 2/6-1982:
Skolekommissionens indstilling følges.
Økonomiudvalget den 13/6-1982:
Økonomiudvalget kan tilslutte sig kulturelt udvalg.
17.00P15.

14.
FORSLAG TIL UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED 1982/83.
. Blad 1,2,3,4,5 og 6 vedlægges.
Skolekommissionen den 24/5-1982:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 2/6-1982:
Anbefales. Dog udgår svømning.
Økonomiudvalget den 15/6-1982:
Anbefales dog udgår A14,15,16,17,23,26,27,28 og 29. F4
og F5.
2 medlemmer af økonomiudvalget kan tilslutte sig den
udvidede åbningstid i ungdomsskolens klub, under
forudsætning af, at det ikke får konsekvenser for øvrig
klubvirksomhed.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere modtaget
ovennævnte materiale)
18.01 P 16.

15.
REVISION AE UNGDOMSSKOLEPLAN 1982/83.
. Blad 6,11 og 12 vedlægges.
Skolekommissionen den 24/5-1982:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 2/6-1982:
Anbefales.
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Økonomiudvalget den 15/6-82:
Anbefales•
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere modtaget
ovennævnte materiale)
18.01P15
16.
SLANGERUP UNGDOMSKLUB.
Byrådet vedtog i mødet den 30/9-1981, at Slangerup
Ungdomsklub pr. 1/10-1981 lagdes under klubben ved
ungdomsskolen og, at lederen af Slangerup Ungdomsklub
skulle tilbydes ansættelse som medarbejder.
Ungdomsklubbens bestyrelse har på Fritidsnævnets
opfordring fremsat
bemærkninger i skrivelse af 18/5
1982 om en eventuel genåbning af Slangerup Ungdomsklub.
Fritidsnævnet den 25/5-1982:
Fremsendes, idet det anbefales, at Slangerup
Ungdomsklub genåbnes - eventuelt i andre mere velegnede
lokaler.
Kulturelt udvalg den 2/6-1982:
Udvalget anbefaler, at der oprettes klubvirksomhed, der
er åben for alle i Slangerupområdet.
Økonomiudvalget den 15/6-82:
2 medlemmer tilslutter sig fritidsnævnets indstilling.
2 medlemmer indstiller, at Slangerup ungdomsklub ikke
genåbnes.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere modtaget
ovennævnte materiale)

17.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03
22
01
3

Undervisning og kultur.
Folkeskolevæsen.
Folkeskoler
Anlæg
Etablering af 4 toiletter i nordlig
fløj på Slangerup skole.

Ansøgning om frigivelse
af anlægsbevilling
Tidl. frigivet bevilling

90.400 kr.
0
"

Anlægsbev. udgør herefter

90.400 kr.
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Ovennævnte projekt er ikke opført i
investeringsoversigten, men kulturelt udvalg foreslår,
at finansiering kunne ske ved anvendelse af midler,
afsat til skillevægge på Ejegodskolen, hvor der, jvf.
revideret investeringsoversigt af februar 1982, er
afsat:
1982:
200.000
Starttidspunkt:
ultimo juni 1982.

Sluttidspunkt:
primo august 1982.

Begrundelse for ansøgningen:
Slangerup skole søger om indretning af 6 toiletter.
Kulturelt udvalg den 5/5-1982:
Det anbefales, at der etableres 4 toiletter i nordlig
fløj. Teknisk forvaltning anmodes om at indhente
fornyede tilbud. Finansiering vil eventuelt kunne
foregå ved anvendelse af midler, afsat til skillevægge
på Ejegodskolen, jvf. investeringsoversigten for 1982,
hvor der er optaget kr. 200.000.
Økonomiudvalget den 15/6-82:
Anbefales.
82.06:17.00G01

18.
EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE

19 .
ALKOHOLBEVILLING

20 .
UDSTYKNING I LANDZONE.

Økonomiudvalget den 15/6-82:

01.03.03G01.

21.

HYREVOGNSBEVILLING.

Økonomiudvalget den 15/6-82:
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22 .
STOR SLUKNINGSHJÆLP.

Økonomiudvalget den 15/6-1982:

10.14.01 P 27.
23.
LÅNEOPTAGELSE I 1982.

Økonomiudvalget den 15/6-82:

0 0 .0 1 0 2 0 .
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AFSKEDIGELSE PÅ GRUND AE HELBREDSBETINGET
UTJENESTDYGTIGHED.

8 1 . 3 6 . G01.

23.

EVENTUELT

Mødet slut kl. J ? /
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