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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 18/8-1982.

BYRÅDET indkaldes herved til møde ONSDAG DEN
25/8-1982 KL. 19,00 i byrådssalen med
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
A) Diverse love, bekendtgørelser og
cirkulærer.
B) Byrådet vedtog i mødet den 26/5-82
at udvide toiletfaciliteterne i
pasningsordningen i Uvelse og gav en
tillægsbevilling på 25.000 kr.
Det har vist sig, at udgiften ville blive
3.423 kr. større, og borgmesteren har i
medfør af styrelseslovens pgf. 31
godkendt, at bevillingen forhøjedes fra
25.000 kr. til 28.423 kr.
C) Skrivelse af 17/6-82 fra Kommunernes
Landsforening om betaling til
sikkerhedsrepræsentanter i forbindelse med
møder og kurser.
D) Budget- og Regnskabsudvalget har i
skrivelse af 29/6-82 meddelt, at der nu er
budgetmæssig dækning for opførelsen af et
laboratorium i overensstemmelse med et
tilbud fra HHM-Byg Aps.
E) Skrivelse af 5/7-82 fra Kommunernes
Landsforening om at delegeretmødet i 1983
afholdes torsdag den 9. og fredag den 10.
juni 1983.
F) Pasningsordningen, Slangerup Skole
meddeler om indbrud.
G) LO-skolen, Helsingør, fremsender
diverse kursustilbud.
H) Frederiksborg Amtsråd har den 5/8
1982 fremsendt et eksemplar af brochuren
"Frederiksborg Amtskommune".
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I) Skrivelse af 2/8-82 fra Kommunernes
Landsforening om, at det ikke er ulovligt
ved licitationer at betinge sig, at der
ved arbejdet beskæftiges langtidsledige.
J) Skrivelse fra tilsynsrådet om gene
rel inhabilitet.

2.
BYRÅDSMEDLEM KNUD DAVIDSEN
søger om 6 måneders orlov fra alt
byrådsarbejde på grund af øget arbejdspres i
sit firma.
I forbindelse med Knud Davidsens vakance
beder den socialdemokratiske byrådsgruppe om
accept af følgende:
a) Knud Davidsens vakancemeddelelse
godkendes.
b) 1. suppleant Kaj Rygård-Hansens med
delelse om at være ude af stand til
at overtage den ledige byrådspost
grundet ændret arbejdssituation god
kendes.
c) 2. suppleant Erik Stenbak Pedersens
overtagelse af posten godkendes.
d) Gruppen ændrer foreløbigt under va
kancen udvalgsbesættelsen som føl
ger :

NT. 588

Økonomiudvalget:

Ebbe Hilding-Hansen.

Socialudvalget:

Frede larsen

Kulturelt udvalg:

Erik Stenbak Pe
tersen.

Byplanudvalget:

Frede Larsen
Erik Stenbak Pe
tersen .

Teknisk udvalg:

Frede Larsen.
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00.01A10.

3.
VENSKABSBYSAMARBEJDE.
Ejvind Mortensen har i skrivelse af 8/7-82
foreslået, at byrådet tager principiel
beslutning om at etablere venskabsforbindelse
til en by i Den tredie Verden.
00.04.03G01.

4.
Å r s r e g n s k a b i98i.
./. Regnskabet vedlægges.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Indstilles til godkendelse.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)

5.
a)
REVISION AF INVESTERINGS- OG
FINANSIERINGSOVERSIGT 1982.
./. Der vedlægges materiale af 12/8-82
fra økonomisk forvaltning.
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Økonomiudvalget den 17/8-82:
Tillægsbevillingerne indstilles til byrådets
godkendelse. Samtidig indstilles at
fagudvalgene gennemgår budgetterne for 1982
endnu engang med henblik på i oktober at
fremkomme med forslag til finansiering til de
givne tillægsbevillinger.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
b)

A.

'Æ

Optagelse af lån.
forvaltningen oplyser, at Hovedstadsrådet har
meddelt tilsagn, om lån på 490.000 kr. i 1982
vedrørende Rutebilstationen, etape 1. Denne
indtægt er ikke indregnet i den i ovenstående
pkt. nævnte oversigt. Byrådet anmodes om
tilladelse til at akceptere lånet.

6.

£

BUDGET 1983 - 86.
1. behandling af budget 1983 - 86.
./. Økonomiudvalgets oplæg til budget
vedlægges.

/ ? 8r ?

7.
ERHVERV/SINTRODUCERENDE (El) KURSER.
Slangerup kommune har hidtil sendt unge på
erhvervsintroducerende kurser i Hillerød for
en pris af 3.500 kr. pr. kursus.
Frederikssund kommune arrangerede møde om
etablering af en El skole i Frederiksborg Amt
Vest den 29/6-82.
./. Mødereferat af 29/6-82 vedlægges.
./. Skrivelse af 15/7-82 fra Frederiks
sund kommune med 4 spørgsmål til byrådet
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vedlægges.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Økonomiudvalget kan ikke på det foreliggende
grundlag tilslutte sig at der oprettes
El-skole.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
00.01A06.

8.
KOORDINATIONSUDVALG.
Byrådet har i mødet den 15/12-1981 valgt Bent
Nielsen, Bernt Skov, Knud Davidsen og Jens
Jensen til Koordinationsudvalget, der består
af 8 personer, nemlig 4 fra byrådet og 4 fra
personalet.
HK har i skrivelse af 8/6-1982 anbefalet at
dette antal udvides til 7 fra hver side.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Det nuværende antal indstilles fastholdt. 1
medlem af økonomiudvalget ønsker at udvalget
udvides.
81.38G01.

9.
EKSTRAORDINÆRE BESKÆFTIGELSESFREMMENDE
FORANSTALTNINGER
./. Der vedlægges notat af 10/8-82 (side
8 og 9) fra Løn- og personalekontoret om
anvendelse af en del af de afsatte
beskæftigelsesmidler.
Kommunaldirektøren indstiller, at der for en
tidsbegrænset periode på fx. 2 år ansættes en
medarbejder på 20 t/ugenligt til at
administrere beskæftigelsesmidlerne og
lovgivningen i forbindelse hermed.
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Økonomiudvalget den 17/8-82:
Økonomiudvalget indstiller at der ansættes en
20 timers stilling frafl0$2 til 31/12-83
(udgiften i 1982 kr. 18.000).
Til projekter under gartnerafdelingen
afsættes kr. 61.000.
Restbeløbet afsættes som tilskud til private
arbejdsgivere.
Økonomiudvalget indstiller endvidere at der
ikke ydes supplerende tilskud til efterskoler
m. v.
1 medlem af økonomiudvalget ønskede ikke at
medvirke til at 20 timersstillingen
finansieres over kontoen for ekstraordinære
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
1 medlem af økonomiudvalget ønsker at der
ydes supplerende tilskud til efterskoler.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
15.04.01 G 01

10.
AFTALE MED HT.
Byrådet vedtog i mødet den 23/9-81 at
tiltræde en aftale med HT om anvendelse af
HT's takstsystem på skolebusruterne, således
at ruterne kan anvendes af andre end
skolebørn.
HT har fremsendt et præcisere aftaleudkast
til byrådets godkendelse.
Odvalget for Teknik og Miljø den 28/7-82:
Det indstilles, at den nye aftale med HT
tiltrædes.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Anbefales.
13.05.03P27
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11.
VARMEFORSYNING.
Byrådet vedtog i mødet den 26/5-82 - pkt. 6 at offentliggøre en delplan for
naturgasforsyning.
Planen har været offentlig fremlagt fra 3/6
med frist for indsigelser til 3/8 1982.
Hovedstadsrådet har ved skrivelse af 2/7-1982
fremsat udtalelse til forslaget.
Udvalget for Teknik og miljø den 18/7-1982:
Indsigelsesfristen udløb 3/8 1982, og såfremt
der fremkommer andre bemærkninger end de af
Hovedstadsrådet fremsatte, vil udvalget tage
disse op til behandling på ekstraordinært
møde onsdag den 18/8 1982, og afgive fornyet
indstilling til byrådet.
Fremsendes byrådet med indstilling at
forslaget til delplan for naturgasforsyning i
Slangerup kommune endelig vedtages.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Anbefales.
13.03.00P15

12 .
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILFING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan
staltninger.
42 Spildevandsanlæg.
03 Anlæg.
kr. 576.000
Ansøgning om anlægsbevil. kr. 576.000
Tidl. meddelt bevilling
kr.
0
Bevilling i alt

kr. 576.000

Projektet opført i investeringsoversigten,
revideret 25.2.1982, således:
Tidl.år
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1982

1983

1984

1985
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576

Starttidspunkt:
medio 1982

118

118

118

Sluttidspunkt:
1.1.1983

Begrundelse for ansøgningen:
Ny hovedkloak fra matr.nr. 13-n - 13-o
Slangerup kr. 201.000.
Ny hovedkloak i Slagslundevej kr. 148.000.
Trykledning fra Stationsvej til Roskildevej
kr. 62.000.
Ny hovedkloak i Fredensgade kr. 165.000.
Udvalget for Teknik og Miljø, den 28/7-1982:
Fremsendes byrådet med anmodning om
frigivelse af anlægsbevilling kr. 576.000.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Anbefales.
00.01005.

13.
MUSIKSKOLEN
Lærerrådet ved Slangerup Musikskole har
fremsendt forslag til målsætning for
Musikskolen, bilagt økonomiberegninger for
perioden 1983 - 87.
Kulturelt Udvalg den 4/8-82:
Der budgetteres med netto 200.000 kr. i 1983.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Økonomiudvalget fastholder det i
budgetforslaget afsatte beløb.
18.02 G 01
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14.
VALGFAG "IDRÆT OG SAMFUND" PÅ EJEGODSKOLEN
Ejegodskolen ansøger om at måtte oprette
valgfaget "Idræt og Samfund".
Skolekommissionen den 21/6-82:
Anbefales.
Kulturelt Udvalg den 4/8-82:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Anbefales.
17.00 P 15

15.
DATALÆRE PÅ KING0SK0LEN
Kingoskolen ansøger om at måtte indføre
datalære som valgfag.
Skolekommissionen den 21/6-82:
Anbefales.
Det indstilles, at der tages budgetmæssig
højde for indkøb af udstyret i budget 1983.
Det indstilles endvidere, at økonomisk
forvaltning fremkommer med en vurdering af de
konkurrencemæssige problemer.
Kulturelt Udvalg den 4/8-82:
fremsendes med anbefaling, idet udvalget
tilslutter sig skolekommisssionens
udtalelser.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Anbefales, under forudsætning af at
udgifterne kan indeholdes indenfor skolens
rammebeløb.
17.00 P 15
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16.
DRAGTER TIL BYENS TROMME- OG VÆGTERKORPS
Chr. Larsen, trommeslager udi staden
Slangerup, søger om 16.000 kr. til
folkedragter til byens tromme- og
vægterkorps. Kulturel forvaltning oplyser, at
beløbet kan finansieres over kontoen for
kulturelle formål, hvor der p.t. resterer
68.828 kr.
Kulturelt Udvalg den 4/8-82:
fremsendes til byrådets afgørelse.
Økonomiudvalget den 17/8-82:
Økonomiudvalget kan ikke anbefale.
00.01 0 49

17.
EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE.

18.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

19.
ANDELSBOLIGER PÅ HØJGÅRD.

Økonomiudvalget den 17/8-82:

20

.

EKSPROPRIATION TIL KLOAK.
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Økonomiudvalget den 17/8-82:
06.01.12G04

21 .
OMFARTSVEJE UED SLANGERUP.

Økonomiudvalget den 17/8-82:

05.01.15P21
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22.
EKSPROPRIATION TIL SLAGSLUNDEVEJ.

Økonomiudvalget den 17/8-82:
05.01.15G04

23.
BEBYGGELSE I LANDZONE.
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Dag og år:

25. august 1982.
Økonomiudvalget den 17/8-82:

01.03.03G01.

24.
KOMMUNENS EJENDOMME.

Økonomiudvalget den 17/8-82:

82.07G01

Nr. 588

a

DA F O L O - F R E D E RI K S HAVN

Blad nr.

127.
Formandens
initialer:

Dag og år:

25. august 1982.
23.
ORLOV

Økonomiudvalget den 17/8-82:
81.30 G 01

26.
OPRYKNING TIL OVERASSISTENT

Økonomiudvalget den 17/8-82:
81.04 G 01
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28.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL. £ /
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