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Slangerup kommune, den 19. november 1992

DAGSORDEN
til byrådets møde onsdag den 25. november 1992, kl.
19:00 i byrådssalen.

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)

Love, cirkulærer og bekendtgørelser.
b)
Kommunalpolitiske informationer
Information nr. 1052
Udstationering af offentligt ansatte seniormedarbejdere og
eksperter i østlandene.
Information nr. 1053
Konferencen "Ligestilling i kommunalpolitik".
Information nr. 1054
Indgangsårselevernes fortsættelse på social- og sundhedshj ælperuddannelsen.
Information nr. 1055
Vedr. elektroniske blanketter m.v.
Information nr. 1056
Ny pjece på ældreområdet: "ALDER er ingen DOM".
Information nr. 1057
Ændringer til registerloven.
c)

Kursus tilbud
Den kommunale Højskole indbyder til
MEDIETRÆNING - POLITIKERE
Tid: 24. januar - 26. januar 1993
1. april - 3. april 1993
Højskolen har fremsendt kursuskatalog for 1993.
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Pkt. 1. fortsat
d)
Hovedstadsregionens Naturgas I/S har ved skrivelse af
5.11.1992 fremsendt referat af repræsentantskabets møde
fredag den 30. oktober 1992.
e)

KOLLEKTIV TRAFIKPLAN 1993.
HT og DSB har i fællesskab udarbejdet "Kollektiv
Trafikplan 1993.
Planen fastlægger de kvalitetsmål, som HT og DSB arbejder
henimod. Endvidere beskrives principper for den regionale
og lokale trafikbetjening og for trafikterminalemes udform
ning. Desuden beskrives materiel, takstsystemer og de spe
cielle forhold for handicappede. Endelig beskrives HTs og
DSBs handlingsplaner.
HT og DSB anmoder, om at kommentarer til trafikplanen
tilsendes HT inden udgangen af januar 1993.
Teknisk udvalg, den 4.11.1993:
Taget til efterretning.
13.05P17
f)
Bygge- og Boligstyrelsen har ved skrivelse af 15. oktober
1992 meddelt, at de ikke kan udmelde tilsagnsramme til de
af Slangerup kommune ansøgte reserveprojekter. Såfremt
der senere skulle vise sig et tilstrækkeligt stort bortfald, vil
styrelsen kontakte kommunen herom.

2.
ØKONOMIRAPPORT.

A.
./. Økonomirapport pr. 15.10.1992 fremlægges til orientering.
De under punkt B og C anførte tillægsbevillinger er indar
bejdet i rapporten.
B.
Negativ tillægsbevilling på 1.000.000.
Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling på kr.
1. 000. 000 .
I forhold til den eksisterende bevilling for 1992 forventes et
mindreforbrug/merindtægt på:
a) Skolefritidsordningeme med kr. 200.000.
Mindreforbruget skyldes mindre indskrivning i klubafsnit på
Byvangskolen end forventet.
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Pkt. 2. B. fortsat
b) Bidrag til private skoler med kr. 400.000.
Mindreforbruget skyldes opkrævning for færre elever end
forventet.
Endvidere bliver budgetteret bidrag til private skolefritids
ordninger ikke opkrævet i 1992.
c) Mellemoffentlige betalinger vedr. skolebørn med kr.
400.000.
Merindtægten skyldes opkrævning af betaling for plejebørns
undervisning i Slangerup kommune - herunder opkrævning
af et barns undervisning i specialklasse i 2 r.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
C.
Tillægsbevilling på kr. 535.000.
Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevillinger på i alt kr.
535.000.
a) Kr. 150.000 til kvalitetsudviklingsprojekt på Kingoskolen, idet der er ønske om inddragelse af ekstern konsu
lentbistand.
b) Kr. 310.000 til ny plæneklipper ved idrætshal, idet
gammel plæneklipper er nedslidt og nyindkøb ikke kan
klares inden for halinspektørens ramme.
c) Kr. 75.000 til EDB hardware til skolernes undervisning,
idet der er ønske om en hurtigere udbygningstakt.
00.01002/92-11
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
Det indstilles, at der meddels tillægsbevilling i 1993 for
følgende:
1. Tilbygninsmæssige tilpasninger 100.000 kr.
2. Til SFO afsættes 150.000 kr.
Bevillingerne indstilles finansieret af kassebeholdningen.
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3.
REVISIONSBERETNING NR. 79.
Kommunernes Revisionsafdeling har fremsendt beretning
om revision af de sociale regnskaber for året 1991.
Områder uden statsrefusion.
Pkt. 3. fortsat
Den udførte revision har ikke givet anledning til be
mærkninger.
Socialudvalget, den 2.11.1992:
Taget til efterretning.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
00.01K07

4.
REVISIONSBERETNING NR. 80.
Kommunernes Revisionsafdeling har fremsendt beretning
om revision af de sociale regnskaber for året 1991.
Områder med statsrefusion.
Den udførte revision har givet anledning til følgende be
mærkninger:
Vedr.: Kontrollov
Af bestemmelserne i Socialministeriets bekendtgørelse nr.
88 fremgår, at det i de enkelte sager bl.a. skal være anført,
om "kontrollovens" adgang til indhentelse af oplysninger
om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder er
fulgt.
Det fremgår af "kontrollovens" bestemmelser, at disse op
lysninger kan indhentes i elektronisk form, men denne mu
lighed er først etableret pr. 1. januar 1992.
Kommunen har imidlertid ikke etableret manuelle kontroller
til kompensation for den manglende edb-løsning. "Kontrol
lovens" bestemmelser er således ikke opfyldt i 1991.
Socialudvalget, den 2.11.1992:
Taget til efterretning.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
00.01K07

Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

5.
REVISIONSBERETNING NR. 81.
Kommunernes Revisionsafdeling har fremsendt beretning
om revision af regnskabet for året 1991 samt afsluttende
beretning for regnskabsåret 1991.
Den udførte revision har ikke givet anledning bemærknin
ger.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
00.01K07

6.
MØDEKALENDER 1993.
./. Forslag til mødekalender for 1993 forelægges til godken
delse.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales, dog således at byrådsmødet i juni indstilles af
holdt den 21. juni 1993.___________________________
00.01A14

Byrådsmedlem Allan Madsen ønske følgende punkt
optaget på dagsordenen:

7.
KULTURBY 96.
På byrådsmødet den 23. september godkendte byrådet, at
borgmesteren, kulturelt udvalgs formand, Birgit Eckeroth,
Dorthe Hovmand og Kim Rømer Krogh blev udpeget som
deltagere i eventuelle seminarer, som skal afholdes i for
bindelse med planlægningen af Kulturby 96.
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Pkt. 7. fortsat
Sekretariatet for "København Kulturby 96" afholdt et "Dia
log 96-seminar" den 4. november 1992 i Hillerød, hvor der
deltog ca. 100 personer (incl. borgmestre og formænd for
kulturelle udvalg) med tilknytning til kulturlivet i Frede
riksborg amt.
Idet Kulturby 96 må forventes at få væsentlig betydning for
kulturlivet i Slangerup bedes borgmesteren orientere byrådet
om:
-

det overordnede indhold af ovennævnte møde i Hille
rød samt temaer for de afholdte gruppemøder

-

hvilke aktivitetsområder der på nuværende tidspunkt
kunne tænkes at Slangerup kommune kunne bidrage
med i Kulturby 96

-

hvorledes er skønnet - på nuværende tidspunkt - over
de økonomiske konsekvenser for Slangerup kommunes
deltagelse i Kulturby 96-projektet

-

hvilke forpligtelser/forventninger er der til Slangerup
kommune i forbindelse med Kulturby 96-projektet.

20.00P20

8.
GODKENDELSE AF REGISTERFORSKRIFTER.
Vedr. Slangerup kommunes Klinik-tandplejeadministrationssystem.
Formålet med registret er at lette den kommunael tandplejes
administration og forvaltning på en effektiv og sikker måde
ved at indeholde ajourførte oplysninger om den kommunale
tandplejes patienter.
Registret må kun føres og opbevares på kommunens eget
edb-anlæg.
Byrådet anmodes om, at godkende standard-registerfor
skrifterne.
85.10.01G01
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SAGER FRA TEKNISK UDVALG
9.
REGULATIVER.
A. Erhvervsaffald
B. Specielt sygehusaffald
C. Bygge- og anlægsaffald
D. Affaldshåndtering
Med bistand fra rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S har
AFAV efter aftale med de tilsluttede kommuner udarbejdet
udkast til nye regulativer på ovennævnte affaldsområder.
./. Regulativerne medsendes dagsordenen.
Formålet med udarbejdelse af de nye regulativer er at gøre
disse ens i alle AFAV kommuner. Herved opnås på længere
sigt at AFAV kan gå ind i administrative opgaver på kom
munernes vegne i den udstrækning der, politisk i de enkelte
kommuner, er tilslutning hertil.
Med ensartede regulativer kan der etableres fælles indsam
lings- og bortskaffelsesordninger i AFAV regi og dermed
opnås stordriftfordele for den enkelte kommune og ensartet
håndtering af affaldsordningerne.
Sideløbende med udarbejdelse af nye regulativer er der ud
arbejdet en "Anvisningshåndbog for affald" som et fælles
arbejdsredskb for AFAV kommuner og affaldstransportører
(vognmænd) i bortskaffelse af alle typer af affald.
A.
REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD.
Rgulativet har gyldighedsområde for institutioner og er
hvervsvirksomheder, og træder i kraft 1. januar 1993.
Regulativet omfatter ordninger for opbevaring, indsamling
og bortskaffelse af affald og gneanvendelige materialer, og
er suppleret med sorteringsvejledning.
Det indstilles, at regulativet tiltrædes.
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Pkt. 9. fortsat
B.
REGULATIV FOR SPECIELT SYGEHUSAFFALD.
Regulativet afløser kommunens regulativ af 24. nov. 1982,
og træder i kraft 1. januar 1993.
Det nye regulativ afviger på et punkt væsentligt fra det ek
sisterende, idet bringeordningen afløses af en henteordning.
Det indstilles, at regulativet tiltrædes.
C.
REGULATIV FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD.
Regulativet har gyldighed for alle der producerer affald i
forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, og træder i kraft
1. januar 1993.
Regulativet omfatter sortering, opbevaring, transport og
bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald og er suppleret med
sorteringsvejledning.
Det indstilles, at regulativet tiltrædes.
D.
FÆLLESREGULATIV FOR AFFALDSHÅNDTERING I
SLANGERUP KOMMUNE.
Regulativet er en del af de øvrige regulativer og indeholder
generelle bestemmelser om anvisning af affald, transport
godkendelse, oplysningspligt m.v.
Det indstilles, at regulativet tiltrædes.
Teknisk udvalg, den 4.11.1992:
Regulativerne indstilles til byrådets godkendelse.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
Regulativerne er tidligere udsendt til økonomiudvalgsmedlemmeme.
07.00P24

F6371 JJ
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10.
INTERESSENTSKABSAFTALE - AFAV I/S.
AFA Vs bestyrelse har udarbejdet et nyt forslag til interes
sentskabsaftale for AFAV til afløsning af nuværende ved
tægt fra 1983, godkendt i byrådet den 23. oktober 1982.
Den nye samarbejdsaftale omfatter kommunerne: Frederiks
sund, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Slangerup, Stenløse
og Ølstykke kommune.
I forhold til den gamle vedtægt har man i den nye interes
sentskabsaftale tilstræbt at styrke bestyrelsens- og den dag
lige ledelses kompetence.
I stedet for hidtil 2 byrådsmedlemmer består den ny be
styrelse af 1 byrådsmedlem fra hver af de tilsluttede kom
muner.
Hvor AFAV efter den nuværende vedtægt alene havde til
opgave at behandle affald fra de tilsluttede kommuner, læg
ger den nye interessentskabsaftale op til at AFAV bliver et
affaldsselskab, der kan medvirke i løsning af kommunernes
planlægningsopgaver og forpligtelser ved bortskaffelse,
indsamling, sortering, transport og genanvendelse af alle
former for affaldsprodukter.
I aftalens § 21 er angivet de opgaver hvor betyrelsen ikke
ved simpel flertal kan træffe beslutning, men hvor bestyr
elsen i hvert enkelt tilfælde skal indhente godkendelse hos
interessentkommunerne.
Oplægget til ny samarbejdsaftale "Interessentskabsaftale"
har været under behandling det meste af 1992 og er tilrettet
på møder med kommunernes kommunaldirektører- og
tekniske chefer og redigeret færdig med bistand fra advo
katfirma ADVODAN, Vojens.
Den nye interessentskabsaftale "Kontrakt" skal træde i kraft
1. januar 1993.
Teknisk forvaltning indstiller, at aftalen anbefales tiltrådt af
byrådet.
Teknisk udvalg, den 16.11.1992:
Indstillingen tiltrådt.
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Pkt. 10. fortsat
./. Kopi af interessentskabsaftalen og bemærkninger hertil
fremsendes hoslagt._________________________________
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
Interessentskabsaftalen er tidligere udsendt til medlemmerne
af teknisk udvalg og økonomiudvalg.
07.04.00A04

F6368
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11.

KLOAKBETALINGSVEDTÆGT.
Efter den nye lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
m.v., der trådte i kraft den 1. juli 1992, skal der senest den
1. januar 1993 være udarbejdet en betalingsvedtægt, der er i
overensstemmelse med loven.
./. Teknisk forvaltning har udarbejdet forslag til en ny kloak
betalingsvedtægt på grundlag af Miljøstyrelsens standard
vedtægt og efter drøftelse med 9 nabokommuner med hen
blik på at gøre vedtægterne så ensartede som muligt.
Det indstilles, at forslaget til kloakbetalingsvedtægt god
kendes og fremsendes til byrådets godkendelse.
Teknisk udvalg, den 4.11.1992:
Indstilling tiltrådt.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
Kloakbetalingsvedtægten er tidligere udsendt til medlem
merne af teknisk udvalg og økonomiudvalg.
06.00P24

F6361
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12.

KVOTER TIL STØTTET BYGGERI I PERIODEN
1993-1996.
Bygge- og boligstyrelsen anmoder om, at ønsker om støttet
boligbyggeri, byfornyelse og boligforbedring for årene
1993-1996 indberettes senest 31. december 1992.
Det indstilles, at der indberettes ønske om følgende bygge
kvoter, der følger kommuneplanens byggeprogram.
1. Almennyttige boliger:
1993: Kirketorvet
13
Rådhusstræde___________ 4
17
alt
1994:

Bakkebo
Bygaden 10
Ialt

25
13
38

1995:
1996:

Bygaden 10
Hauge Møllegård

14
20

2. Private andelsboliger.
1993: Lindeparken
Høilundevei
Ialt

20
10 *)
30

1994:
1995:
1996:

13
14
20

Bygaden 10
Bygaden 10
Hauge Møllegård

3. Selvstændige ungdomsboliger.
Ingen i perioden.

4. Ældreboliger.
1993:
1994:
1995:
1996:
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Pkt. 12. fortsat
5 . Byfornyelse (kap. 2) og boligforbed
ring (kap.3.)
miil. kr.
1993: Slangerup Gæstgivergård
(kap.3 )
4.5
1994: Ikke nærmere defineret 1.0
1996 Ikke nærmere defineret 1.0
*) Medtaget under forudsætning af at arealet ikke afhændes
til kirken (se sag "Andelsboligbebyg-gelse i Uvelse").
**) Medtaget som alternativt ønske til almennyttige boliger,
som har 1. prioritet.
Oplæg til kvoteønsker har mundtligt været forelagt
socialforvaltningen, og deres ønsker vedr. kvote til ung
domsboliger og ældreboliger er tilgodeset.
Ledergruppen vil behandle sagen den 12. november 1992 og
udtalelse herfra vil foreligge til mødet.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales, dog således at Bygaden 10, Højlundevej og
Hauge Møllegård opføres som udefineret.
03.00.01G01

F 6374
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SAGER FRA SOCIALUDVALG

13.
VEDTÆGTER FOR STYRELSE AF DE KOMMU
NALT EJEDE DAGINSTITUTIONER OG DAG
PLEJEN.
Ifølge bistandslovens § 69a skal der pr. 1.1.1993 etableres
forældrebestyrelser ved kommunalt ejede daginstitutioner,
drevet i.h.t. BIL § 69. Ved den kommunale dagpleje skal
der i.h.t. BILs § 64a etableres forældrebestyrelser, såfremt
mere end halvdelen af forældrene anmoder herom.
Forslag til vedtægt for styrelse af henholdsvis de kommunalt
ejede børnehaver og dagplejen har været udsendt til høring i
såvel forældreråd som samarbejdsudvalg. Høringssvar frem
går af sagen.
Forslag til styrelsesvedtægter, der er udarbejdet under hen
syntagen til ovenstående høringssvar er fremsendt til social
udvalgets medlemmer.
Det indstilles, at forslag til styrelsesvedtægter for henholds
vis de kommunalt ejede børnehaver og dagplejen godkend
es.
Socialudvalget, den 2.11.1992:
./. Ovennævnte anbefales med enkelte rettelser sammenfattet i
vedlagte forslag af 2.11.1992, som indstilles godkendt.
Vedtægterne revurderes efter 2 år.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales med følgende ændringer:
§ 16 ændres til:
Bestyrelsen fastsætter principper for anvendelse af byrådets
udstukne økonomiske ramme til institutionen
Budgetremmen, der i princippet kan omfatte samtlige drifts
udgifter, defineres hvert år, jfr. reglerne i kasse- og regnskabsregulativets bilag 13, pkt. 3.3., hvorefter institutionen
udmelder hvilke konti rammen ønskes at omfatte.
I §16, stk, 2 ændres ordet "godkender" til "udarbejder".
Forslag af 2.11.1992 er tidligere udsendt til økonomiud
valgets medlemmer.
16.06.03A16 F1822
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14.
TAKSTER 1993 FOR BØRNS OPHOLD I DAGINSTI
TUTIONER OG DAGPLEJE.
På baggrund af det vedtagne budget for 1993 er der fore
taget følgende beregning af daginstitutionstaksterne:
Dagpleje
Børnehaver
Legestuen

kr. 1469 mdl.
- 1087 - 322 -

Taksterne vedr. børnehave svarer til 30 % af udgifterne og
svarer til en månedlig reduktion på kr. 40,- i forhold til
1992 prisen. Der ydes tilskud til nedsættelse af forældrebe
talingen vedr. dagpleje og Legestuen med henholdsvis kr.
79.200 og kr. 2.600, således at taksterne fra 1992 fortsætter
uændret i 1993.
Ovenstående takster forelægges til godkendelæse.
Samtidig indstilles, at forældrebetaling for 3-årige - i lighed
med praksis i 1992 - fastsættes til beløb svarende til børne
havetakst, uanset at barnet evt. måtte forblive i dagpleje
grundet pladsmangel i børnehaverne.
Socialudvalget, den 2.11.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
16.04.00029

F0981

15.
OMSTILLING PÅ ÆLDREOMRÅDET.
Under forudsætning af, at Allerød og Ølstykke Kommuner
pr. 1.4.1993 udtræder af ejerskabet for plejehjemmet Sol
gården skal der iværksættes en omstilling af det samlede
handicap-og ældreområde i kommunen, omfattende insti
tutionerne Solgården og De Gamles Hjem samt hjemme
plejen.
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Pkt. 15. fortsat
Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe, bestående af
Birte Jexen, Peder Christensen og Margit Svenssen til at
forestå omstillingsprocessen, som finder sted indenfor de
udstukne målsætninger for området samt indenfor de afsatte
økonomiske rammer for driften.
Det indstilles, at det overfor personalet tilkendegives, at
omstillingen ikke medfører afskedigelser, men at ompla
ceringer vil skulle accepteres.

En egentlig nednormering af beboerantallet på Solgården,
som følge af andre kommuners udtræden, omfattes ikke af
ovennævnte garanti.
Socialudvalget, den 2.11.1992:
Anbefales idet lederstillingerne vurderes særskilt og således
ikke omfattes af garantien.
Økonomiudvalget, den 17.11.1992:
Anbefales.
00.01:16.07.P22

F1793

16.
EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE
17.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppen, møde den 15.10., 22.10., 29.10., 1992
EDB-gruppen, møde den 20.10.1992

18.
ANSØGNING OM FORNYELSE AF ALKOHOLBE
VILLING

22.01.01G01
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19.
ANSØGNING OM FORNYELSE AF ALKOHOLBE
VILLING

22.01.01G01

20 .
BESÆTTELSE AF LEDERSTILLING I DAGINSTI
TUTIONEN LINDEPARKEN.
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