Dag og år:

18. januar 1983.
SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET den 13/1-1983.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde
TIRSDAG DEN 18/1-1983 KL. 08,00 på
kommunaldirektørens kontor med følgende
dagsorden:
Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.
b) Bruttoregnskabsrapport pr. 31/13-1982.
c) Børnehaven Kroghøj meddeler at der har
været indbrud i institutionen natten
mellem den 8/12 og 9/12 1982.
d) Uvelse børnehave meddeler at der har været
indbrud i institutionen natten mellem den
13/12 og 14/12 1982.
e) Uvelse børnehave meddeler at der har været
indbrud i institutionen natten mellem den
27/12 og 28/12 1982.
f) Fritidshjemmet Kongshøj meddeler at der
har været indbrud i institutionen den
11/11 og 12/11 1982.
g) Fritidshjemmet Kongshøj meddeler at der
har været indbrud i institutionen i
tidsrummet 17,30 den 28/12 og 06,00 den
29/12-1982.
h) Kommunedata's blad "Orientering fra Kommu
nedata" nr. 5/82.
i) Den Kommunale Højskole i Danmark tilbyder
kursus om "Kommuneplanens indhold" i
tidsrummet 16/3-19/3, 24/4-27/4 samt
12/6-15/6 1983 i Grenå.
j) Kreditforeningen Danmark's debatserie,
"Boligvækst - hvordan ? udfra en afholdt
konference i 1982.
k) Dansk Kommunal Arbejderforbund fremsender
en af forbundet udarbejdet pjece
"Dagplejen i udvikling".
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l) Stenløse kommune fremsender kopi af skri
velse til Ministeriet for Skatter og
Afgifter vedr. valg til vurderingsmænd til
orientering.
m) Dafolo fremsender tilbud på udarbejdelse
og trykning af budgetinformation 1983.
n) Frederiksborg Amtsråd meddeler, at det
fremsendte skemamateriale vedr. skoleårets
planlægning samt løntimeskemaer ikke giver
anledning til bemærkninger.
o) Pasningsordningen, Idrætsvej 3.a meddeler,
at der har været indbrud natten mellem den
28/12 - 29/12 1982.
p) Øparkens Børnehave meddeler at der har
været indbrud natten mellem den 10/12 og
12/12 .1982.
q) Bakkebo Børnehave meddeler at der har
været indbrud den 1/12 og 9/12 1982.
r) Kommunetryk fremsender informationsmate
riale omkring en mulig opnåelse af
besparelser på udgifterne til indkøb af
blanketter.
s) Indenrigsministeriet fremsender cirku
læreskrivelse om stop for oprettelse af
nye administrative stillinger i kommuner
og amtskommuner.
t) Kommunernes Pensionsforsikring fremsender
skrivelse af 17/12-82 om lov om
midlertidig formueafgift af visse
pensionskapitaler m.v.
u) AC har udpeget Henning Pedersen som
AC-repræsentant i koordinationsudvalget og
ingeniør Jens Johansen som suppleant.
v) FR-Fællesrepræsentationen har udpeget Finn
Søborg Hansen til medlem af
koordinationsudvalget. Suppleant er endnu
ikke udpeget.
x) Forpagteren af matr.nr. 8 az og 8 aæ
Uvelse (tidligere en del af Lystrupgård)
har i skrivelse af 7/12-1982 accepteret en
forpagtningsafgift på 2 .ooo kr. mere end
oprindeligt tilbudt.
y) DKA har i skrivelse af 13/12-1982 anmodet
om begrundelse for opsigelsen af en af
dagplejerne.

2.
KOMPETENCEFORDELINGSPLAN.
Ultimo september 1982 udsendtes udkast til
kompetencefordelingsplan til samtlige
byrådsmedlemmer.
Fagudvalgene har behandlet udkastet med
følgende bemærkninger:
Socialudvalget den 4/lo-1982:
Socialudvalget besluttede på mødet den
4/lo-1982 at anbefale
kompetencefordelingsplanen til byrådets
godkendelse.
Skolekommisionen den 22/11-1982:
./. Kommissionen kan anbefale administratio
nens forslag til ændringer. Herudover har
kommissionen ingen bemærkninger til planen.
Kulturelt udvalg den 1/12-1982:
Fremsendes med ændringer. løvrigt ingen
bemærkninger.
Byplan- og planlægningsudvalget den
23/9-1982:
Udvalget har ingen bemærkninger til
forslaget, der indstilles godkendt.
Teknisk udvalg den 4/11-1982:
Forslaget indstilles godkendt med de rettel./. ser, der fremgår af vedlagte rettelsesblade,
side 14,13,19,2o,22,23,24,23,2é,27,28 og 29.
Det er konstateret, at der er en slagfejl på
side 51. "B" står udfor bogholderi ved
Eftergivelse af skat. Det skal stå udfor
skatteforvaltningen.
./. Der vedlægges indholdsfortegnelse og øko
nomiudvalget bedes drøfte den del af
udkastet, som vedrører økonomiudvalgets
kompetence.
oo.ol A 21
3.
BORGERMØDE.
Byrådet vedtog i mødet den 24/11-1982, at der
afholdes et borgermøde i foråret og pålagde
økonomiudvalget at finde ud af den praktiske
gennemførelse.
Forvaltningen foreslår,
at

&

AT*,P P .-U O &

der afholdes borgermøde torsdag den

A
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14. april 1983 kl. 19.oo på Kingoskolen,
at

mødet ledes af borgmesteren,

at

der etableres et panel bestående af
alle byrådsmedlemmer

at

alle forvaltningscheferne pålægges
at møde og

at

mødet annonceres i Frederiksborg
Amts Avis og Slangerup Avis i
begyndelsen af april.

oo.ol A lo
4.
STILLINGSANNONCERING.
Byrådet vedtog i mødet den 24/11-1982, at der
skulle søges udarbejdet regler for
annoncering.
./. Der vedlægges udkast til regler for
stillingsannoncering.
81.o3 P 21
3.
STØTTE FRA HOVEDSTADSRÅDET I 1983.
Hovedstadsrådet har i skrivelse af 2o/12-1982
indkaldt ansøgninger for 1983 om støtte til
fremme af regionplanlægningens
virkeliggørelse.
Kommuneingeniøren foreslår, at der søges
direkte tilskud til den del af
busterminaludgifterne, som ikke er
lånefinansieret.
Udgifterne anslås til ialt 2.o4o.ooo kr.
Lån
823.000 kr.
Rest

1.215.ooo kr.

Økonomichefen foreslår, at der søges støtte
til kommunens udgifter i forbindelse med en
forbindelsesvej fra omkørselsvejen.
Udgifterne anslås i 1983 til 1.99o.ooo kr., i
1984 til 1.135.ooo kr., i 1985 til 1.77o.oo
kr. og i 1986 til 660.000 kr.
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6.
✓

INDKASSERING AE HONORAR EOR HEGNSYN.
En regning for hegnsyn på 556,lo kr. er trods
rykkerskrivelser ikke betalt.
Økonomiudvalget bedes tillade, at der i
medfør af hegnslovens pgf. 44, stk. 3,
foretages udpantning i skyldnerens ejendom
for beløbet.

7.
AFSKRIVNING AE RESTANCE.
Økonomiudvalget vedtog den 21/4-1981 at
overgive en huslejerestance - efter en
fraflytning - til kommunens advokat, der har
meddelt at fordringen er uerholdelig.
Restancen udgør nu 11.497,6o kr.
Økonomiudvalget bedes godkende at fordringen
afskrives.

8.
EVT. KØB AF ERITIIDSHJEMMET KONGSHØJ.
Kommunen lejede i 1973 af Kay Wilhelmsen A/S
Fritidshjemmet Kongshøj uopsigeligt for
udlejeren i 2o år og for lejeren i 15 år.
Depositum er indbetalt med loo.ooo kr. Lejen
skal dække samtlige udlejerens dokumenterede
løbende driftsudgifter på ejendommen,
herunder prioritetsydelser, skatter m.v.
Lejen udgør pr. måned 12.739,12 kr. eller
pr.år 152.869,44 kr. I budgettet er der for
1983 afsat 184.8oo kr.
Indenrigsministeriet har i skrivelse af
lo/l-1983 meddelt dispensation fra forbuddet
mod kommunal låntagning i dette tilfælde.
Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til
at forhandle med konkursboet om køb af
institutionen til en pris, der ikke medfører
en udgift, som overstiger budgettet.
82.ol G ol
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9.
UNGDOMSVEJLEDNING.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den
16/11-1982 - pkt. 9 a - sagen om etablering
af en ungdomsvejledning.

■

/

./. Der vedlægges redegørelse af 7/1-1983
fra J. Thomhav med forslag til udformning og
4 økonomiforslag.
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a) Persondata-system.
Byrådet besluttede i mødet den 23/3-1981,
at kommunen skulle tilsluttes
personregistreringssystemet (SIP). Da de
socialindkomstafhængige
daginstitutionstakster imidlertid blev
udsat, vedtog økonomiudvalget den
21/4-1981, at kommunen ikke blev
tilsluttet SIP.
fra 1/3-1983 udgår det hidtil anvendte
regionale folkeregistersystem og SIP af
Kommunedatas produktsortiment og afløses
af Persondata-Systmet, som skal tilgodese
den kommunale administrations- og andre
kommunale EDB-systemers behov for
personoplysninger.
./. Der vedlægges notat om udgifterne ved
etablering af syssternet af 11/1-1983.
00.01A40.
b) ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.

År
83

Administration og planlægning
fælles funktioner
Byrådets sekretariat
Drift
EDB-systemer.
Persondata-systemet - 77.000 kr.
Bev.iflg.
Budgettet
923.000
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Tidl.givn.
tillægsbev.
0

forventet
årsforbrug
1 .002.000

EDB-gruppen den 11/1-1983:
Systemudgifterne må konstateres at ville
blive overskredet.
Begrundelse:
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44.000 kr. til "opstart af SIP" eller
Persondatasystemet er faldet ud af budgettet
ved en fejl - jvf. gruppens referat nr. 7,8
og 9.
Lønsystemet blev nedat med 33.000 kr. p.g.a.
der forventes nået en sådan besparelse ved
etablering af terminaldrift i 1983. Da,
forsøget med at anvende en Apple II som
spørgeterminal ikke lykkedes, og da man mest
hensigtsmæssigt kan gå over til terminaldrift
pr. 1 /1 i et år vil besparelsen ikke kunne
nås i 1983.
Finansieringen:
Der kan ikke anvises besparelser indenfor
EDB-kontoen.
Økonomisk forvaltning den 13/1-1983:
Ingen bemærkninger.
00.01003.

11 .

0MFART5VEJE.
HT anmoder om af hensyn til buslinje 3o7 at
kommunen fremmer anlæg af nyanlæg af det
kommunale vejstykke fra Jordhøjvej til
Frederikssundsvej som budgetmæssigt er
forudsat anlagt i 1984.
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Udvalget for teknik og miljø den 5/1-1983:

„

u

V

/ 9.

s77~r
Fremsendes byrådet med indstilling, at
forbindelsesvejen mellem Jordhøjvej og
Frederikssundvej anlægges i foråret 1983, i
stedet for som forudsat ved budgetlægningen i
1984.
Amtet har tilbudt at forestå arbejdet og
først fremsende regning herpå sidst på året,
således at udgiften budgetmæssigt først
kommer til udbetaling i 1984.
o5.ol.21 G ol
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BYGGEMODNING, LÆRKENSTEN.
I henhold til servitutter for udstykningen
Lærkensten kan grundejerforeningen pålægges
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helt eller delvis at overtage udlagte
fællesarealer og forestå disses fremtidige
vedligeholdelse og drift.

n

Udvalget for teknik og miljø den 5/1-1983.
Fremsendes byrådet med indstilling, at de i
Lærkenstenudstykningen udlagte fællesarealer
overdrages grundejerforeningen Lærkensten med
pligt til fremover at varetage og afholde den
fulde udgift ved disses arealers
vedligeholdelse og drift jf. servitutternes
pgf. 1 1 .
2 af udvalgets medlemmer kan ikke tiltræde at
fællesarealerne overdrages, til
grundejerforeningen, men finder at disse som
hidtil skal henligge som offentlige grønne
områder/legepladser.
13.o6.oo P 2o

13.
INDFANGNING AF VILDE KATTE.
Byrådet vedtog i mødet den 27/lo-1982 - pkt.
21 - at tegne kontrakt med Kattens Værn om
indfangning og aflivning af vilde katte.
Da det har vist sig, at Kattens Værn ikke
overholder forpligtelserne, er der ikke
tegnet med foreningen.
Teknisk udvalg den 1/12-1982:
fremsendes økonomiudvalget med indstilling,
at man uanset byrådets vedtagelse 27/lo-1982
ikke tegner kontrakt med Kattens Værn på
baggrund af den lange ekspeditionstid Kattens
Værn har haft i en konkret sag jf.
rekvisitioner fra Slagslundevej 2.
o9.13.o4 G ol

14.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
oo Byudvikling
13 Andre ejendomme
3 Anlæg
Rutebilstationen

II

kr.

5o.ooo

O' ,

4

t
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Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt anlægsbev.

kr. 5o.ooo
kr. 432.ooo

Ansøgningen udgør herefter kr. 482.ooo
Projektet opført i investeringsoversigten
således:
Før 1982
o

1982

1983

1984

7o.ooo

362.ooo

o

Begrundelse:
Bevillingen ønskes anvendt til dækning af
udgifter ved geotekniske
jordbundsundersøgelser for ny stationsbygning
samt pælefundering og projektering.
Byplan- og bygningsudvalget den 28/lo-1982:
Fremsendes til økonomiudvalget med
indstilling at ansøgningen godkendes.
Økonomisk forvaltning den 23/11-1982:
Der er ikke afsat rådighedsbeløb for så vidt
angår de ekstra kr. 5o.ooo. Bør medtaget ved
revision af investeringsplanen i januar,
løvrigt findes begrundelsen for de yderligere
udgifter yderst spinkel.
oo.ol 0 o5

15.
RUTEBILSTATION, VENTESALSBYGNING.
Bygnings- og planlægningsudvalget har i mødet
den 25/11-1982 tiltrådt et skitseforslag af
november 1982 over indretning af bygningen.
Bygnings- og planlægningsudvaglet den
25/11-1982:
Det indstilles, at der udarbejdes
overenskomst med HT om opførelse og drift af
ny ventesalsbygning på grundlag af vedlagte
skrivelse fra borgmesterkontoret af
17/11-1982.
13.o7.ol P 27
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FRIGIVELSE AE ANLÆGSBEVILLING.

Mj

cp/ /
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Rutebilstationens 2.etape, færdiggørelse
udenomsanlæg.
Stytf ^
00 Byudvikling
13 Andre ejendomme
3 Anlæg

J~

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidligere meddelt bevilling

461.000 kr.
70.000 "

Bevillingen herefter

331.000 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten i
budget 1983 således:
Før 1982
0

1982
30

1983
1113

—

—

1984

Begrundelse:
Færdiggørelse af stationspladsen jf. oversla 3
af 11/1-1983.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
11/1-1983:
Det indstilles, at der frigives bevilling på
461.000 kr.
Økonomisk forvaltning den 13/1-1983:
Ingen bemærkninger.
00.01005

17.
ANLÆGSREGNSKAB.
Byrådet har til 1. etape af rutebilstationen
bevilget
978.ooo,oo kr.
Udgifterne har været
989.432,83 kr.
Merudgift

11.432,83 kr.

Det skal oplyses, at der på kontoen også er
bogført en indtægt på kr. 46.7oo for salg af
et areal til bogudkørsel fra Brugsen i
forbindelse med lysregulering på
Københavnsvej og ændring af Brugsens udkørse 1
hertil.
Bygnings- og planlægsningsudvalget den
25/11-1982:
Indstilles til godkendelse. Som

/C0
^

finansieringsdækning kan der peges på
rutebilstationens 2 . etape.
Økonomisk forvaltning den 6/12-1982:
Ovenstående er overensstemmende med
bogholderiets noteringer.

18.
UDLEJNING AF KONGENSGADE 1.
Økonomiudvalget godkendte i mødet den
19/10-82
opsigelse af
lejemålet Kongensgade 1.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
11/1-1983:
Fremsendes til byrådet med indstilling at
kulturelt udvalg bliver bemyndiget til
midlertidigt at disponere over ejendommen,
indtil bygningen skal inddrages til andet
formål, herunder eventuelt salq af ejendommen
Udvalget har accepteret,
opsigelse af lejemålet pr. 1/2-1983, hvorved
hele ejendommen er frigjort for lejemål pr.
dette tidspunkt.
./. Der vedlægges ansøgning fra Det Danske
Spejderkorps om tilladelse til at benytte
lokalerne.
13.07.01G01

19.
UDLEJE AF JORD.
Der er udarbejdet udkast til lejekontrakt med
Radioflyveklubben Slangerup for et areal af
matr.nr. 2-c Slangerup på ca. 16.000 kvdrm.
til en leje af 3.800 kr. pr. år.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
11/1-1983:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at
udkast til lejekontrakt tiltrædes.
Radioflyveklubben har tiltrådt udkastet.
13.06.03054
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20.
SLAGSLUNDEVEJ 14.

’Z

/. Der vedlægges notat om Slagslundevej 14
af 14/12-82 fra teknisk forvaltning.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
11/1-83:
Fremsendes byrådet med indstilling at
ejendommen nedrives.
(Forvaltningen oplyser, at lejeren har fået
lejlighed i Morelhaven til indflytning i
Februar 1983. Overslag over
nedrivningsudgifterne vil foreligge til
økonomiudvalgets møde. Der er ikke afsat
midler til formålet).
82.07G01.

21

.

NATURGASFORSYNING.
Byrådet godkendte i mødet den 16/12-1981 et
udkast til standardoverenskomst for levering
af naturgas fra HNG med en række tilføjelser.
HNG har fremsendt nyt forslag til
standardoverenskomst. De bemærkninger, det
tidligere forslag gav anledning til, er stort
set tilgodeset i det ny forslag.
Teknisk udvalg den 1/12-1982:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
overenskomsten tiltrædes.
13.o4.o2 P 21
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SALG AF JORD.
Byrådet vedtog i mødet den 27/lo-1982 - pkt.
29 - at genudbyde en del af matr.nr. 12 z
Slangerup, Morelvang 9 - 47, til 2o
boliger(Ejer-, andels-, elld? lejeboliger) som
tæt, lav bebyggelse.
Der er indkommet en række forslag fra 4
tilbudsgivere.
/. Kommuneingeniørens notat af 25/11-1982 om
de indkomne tilbud vedlægges.
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Bygnings- og planlægningsudvalget:
Det indstilles, at der optages forhandlinger
med
t om salg a^jorden for
kr. 1,4 mill. på grundlag af projekt
omfattende 2o andelsboliger, opført af
selskabet Gørløse boligbyggeselskab ApS under
stiftelse.
13.o6.o2 G ol

23.
BOLIG- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE I
CENTEROMRÅDE.
Arbejdernes andelsboligforening fremsender
skitseforslag for opførelse af 19 mindre
lejligheder og 1 butik på ejendommene
matr.nr. 6 i m.fl. og 6 q m.fl. Slangerup by
og sogn. (Gelatinefabrikken og Kongensgade
1 ), samt

1 . ansøgning om kommunal støtte til gen
nemførelse af byggeriet som
almennyttigt boligbebyggelse.
2 . ansøgning om at der kan udarbejdes lo
kalplan p.g.a. skitseforslaget.
3. ansøgning om køb af kommunens ejen
dom Kongensgade 1.
Byplan- og bygningsudvalget den 23/11-1982:
Fremsendes byrådet med anbefaling af, at der
meddeles tilladelse til en udnyttelse som
ansøgt. Det indstilles endvidere, at der
optages forhandlinger med boligforeningen om
salg af Kongensgade 1.
Forinden projektet kan realiseres, skal der
udarbejdes lokalplan, og det vil være en
naturlig afgrænsning, at lokalplanen også
kommer til at omfatte ejendommene Brobæksgade
1 og 3 og Kirketorvet.
./. Arbejdernes Andelsboligforening er i skrivel
se af 7/12-1982 forespurgt om de økonomiske
konsekvenser. Svaret udsendes snarest.
ol.o4 P 16
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24.
UNDERVISNINGSPLANER.
Kingoskolen ansøger Forsøgsrådet,
Direktoratet for Folkeskolen om
ikke-kursusdelt undervisning i 1 0 . klasse i
skoleåret 1983/84 i fagene engelsk og tysk.
Skolekommissionen den 22/11-1982:
Anbefales.
Kulturelt udvalg den 1/12-1982:
Anbefales.
17.00P15.

23.
VILKÅR FOR UDLEJNING.
Danske Funktionærers Boligselskab sendte den
14/10-1982 udkast til blanket med oplysninger
fra ansøgere til lejligheder i Morelhaven.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 19/10-1982
at sende sagen til socialudvalget.
Socialudvalget den 29/11-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
økonomiudvalg/byråd, at skema "ansøgning om
lån eller garanti for lån til beboerindskud"
fra Kommunernes Landsforening anvendes.

26.
NORMERINGSPLAN, KROGHØJ.
Børnehaven er efter de sidste forhandlinger i
november 1982 normeret med:
175 børnehaveassistenttimer og
65 pædagogmedhjælpertimer.
Merudgiften til denne ændring vil være
forskellen mellem løn på skalatrin 13 +
pensionsbidrag, og andrager ca. kr. 2.5oo,pr. år.
Lederen af Kroghøj børnehave, fremsender
redegørelse for ønske om at få børnehavens
normering ændret, således at 5
børnehaveassistenttimer (udannet) tillægges,
mod at pædagogmedhjælpertimerne nedskæres med
5 timer.

Dag og år:

18. januar 1983.
Socialudvalget den 15/12-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
byrådet, at 5 pædagogmedhjælpertimer
konverteres til 5 pædagogtimer.
Merudgiften på kr. 2.5oo forventes at kunne
financieres inden for det sociale budget for
1983.
81.ol G ol

27.
SOCIAL UDBYGNINGSPLAN.
Socialudvalget den 15/12-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
byrådet, at udbygningsplanen for perioden
1983 - 1988 ikke revideres.
Baggrunden for beslutningen er, at det så
godt som er umuligt, at lave en realistisk
plan, idet tingene ændres næsten fra dag til
dag. Der tænkes her dels på
institutionsområdet, sundhedsplejerskeområdet
og børnetandlægeområdet, som
indenrigsministeriet har foreslået ændret,
som et led i regeringens spareplaner.
I6.00 P 15

28.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
o5 Social- og sundhedsforvaltningen
32 Inst. for ældre/handicappede
5 beskyttede boliger i Jørlunde
38 Beskyttede boliger
3 Anlæg
Ansøgning om anlægsbevilling kr. 1.72o.ooo
Projektet er opført således:
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1983

1984

1.72o.ooo

1.72o.ooo

Starttidspunkt

Sluttidspunkt

medio 1983

primo 1984
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Begrundelse for ansøgningen:
På grundlag af socialudvalgets indstilling
til byrådet af 15. november 1982.
Afledte driftsudgifter:
Der er ingen afledte driftsudgifter i
regnskabsåret 1983.
Socialudvalget den 15/11-1982:
Anlægsbevillingen indstilles til byrådets
godkendelse.
Økonomisk forvaltning den 24/11-1982:
Byrådet skal på sit januarmøde tage stilling
til ændringer af budget 1983, hvilket bl.a.
vil betyde en nyvurdering af samtlige optagne
anlægsarbejder. Derfor bør ovennævnte projekt
afvente denne behandling.
Herudover bør der udarbejdes økonomisk
overslag vedr. sag til udarbejdelse af
skitseprojektet, således at dette kan danne
baggrund for ansøgning om anlægsbevilling.
82.oo:16.lo G ol

29.
ETABLERING AF SOCIALPÆDAGOGISK
PASNINGSORDNING PÅ IDRÆTSVEJ 3A.
Byrådet vedtog i mødet den 22/6-1982 en
tillægsbevilling til etablering af en
midlertidig institution på Idrætsvej 3A på
80 .000,00 kr.
Udgiften har været
83.o21,89 kr.
Merforbrug

3.o21,89 kr.

Socialudvalget den 2o/12-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale
etableringsregnskabet til byrådets
godkendelse.
Økonomisk forvaltning den lo/l-1983:
Regnskabet vedr. etableringen af ny
pasningsordning er overensstemmende med
bogholderiets noteringer.
16.o4.o9 0 o5
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30.
AFSKRIVNING AF BOLIGSIKRINGSRESTANCE.

Socialudvalget den 29/11-1982:
Socialudvalget besluttede under hensyn til
pågældendes samlede sociale og økonomiske
situation, at anbefale overfor
økonomiudvalget at restancen på kr. 3.683
afskrives.

31.
HENSTAND MED BOLIGSIKRINGSRESTANCE.

Socialudvalget den 15/12-1982:
Socialudvalget besluttede på baggrund af
ovennævnte, at anbefale overfor
økonomiudvalget, at boligsikringsrestancen på
kr. 4.8oo sættes i bero foreløbig indtil
januar måned 1984.

32.
HENSTAND MED DAGINSTITUTIONSRESTANCE.
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Socialudvalget den 18/lo-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
økonomiudvalget, at daginstitutionsrestancen
sættes i bero - foreløbig 1/2 år.

33.
NEDNORMERING VEDR. BØRNETANDPLEJEN.
På foranledning af indenrigsministeriets
skrivelse af 16/11-1982 har
socialforvaltningen foretaget en opgørelse
over det antal børn, der fremover skal
betjenes af børnetandplejen, samt over
personaleforbruget.
Indenrigsministeriet har taget som
udgangspunkt, at en tandlæge kan betjene 8oo
- 9oo børn, stigende til over looo børn over
en 3 års periode.
Socialudvalget den 15/12-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
byrådet, at der foretages nednormering af
personaletimerne på årsbasis således:
48o børnetandlægetimer
Alo klinikassistenttimer
81.ol:16.21.ol P 21

34.
NORMERINGSPLAN VEDR. SUNDHEDSPLEJERSKER.
På foranledning af indenrigsministeriets
skrivelse af 8 . november 1982, vedr.
ressourceforbruget i sundhedsplejen er der
foretaget en opgørelse over det forventede
antal børn, der skal betjenes af
sundhedsplejen fremover.
Af opgørelsen fremgår, at antallet af
sundhedsplejersketimer evt. kan reduceres med
yderligere lo timer ugentlig, udover de lo
timer som ordningen er nednormeret med ved
budgetlægningen 1983.
Sundhedsplejerskerne har haft sagen til
udtalelse.
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Socialudvalget den 2o/12-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
byrådet, at timetallet for
sundhedsplejerskerne nedsættes 4o timer pr.
måned = 48o timer årligt.
1 medlem kan ikke tilslutte sig beslutningen.
81.ol:16.2o.ol P 21

35.
ÆNDRING AF ÅBNINGSTIDERNE PÅ DAGPLEJE
KONTORET.
Dagplejelederen ansøger om, at få ændret
åbningstiderne på dagplejekontoret således:
Mandag - fredag
Torsdag tillige

kl. 9.oo - 13.oo
kl. 16.oo - 18.oo

Nuværende åbningstider er lig rådhusets.
Som grund til ansøgningen anføres den
vedtagne nednormering af
dagplejeformidlingens personale.
Ved at ændre åbningstiderne vil det
pædagogiske personale blive frigjort om
eftermiddagen, således at der bliver mulighed
for tilsyn i dagplejehjemmene.
Der vil som hidtil være personale på
dagplejekontoret hele dagen, således at
uanmeldte "besøg" kan forekomme.
Socialudvalget den 2o/12-1982:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
byrådet, at åbningstiderne ændres således:
Mandag - fredag
Torsdag tillige

kl. 9.oo - 13.oo
kl. 16.oo - 18.oo

16.o2.ol G ol

36.
FERIELUKNING AF DAGINSTITUTIONER.
Fra socialministeriet har socialudvalget fået
henstilling om at begrænse forbruget på de
sociale serviceområder.
Socialudvalget overvejer nøje, hvorledes der

£
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kan foretages besparelser indenfor
daginstitutionsområdet, uden at det kommer
til at berøre daginstitutionernes dagligdag
væsentligt.
I denne forbindelse har socialudvalget
besluttet at indstille til byrådet, at
daginstitutionerne lukkes på skift i
ferieperioden fra 20. juni 1983 til 7. august
1983, d.v.s. hver institution er lukket i 3
uger.
Socialudvalget har fremsendt skrivelse
vedrørende ferielukning til høring i
daginstitutionerne, herunder
rengøringspersonale, samarbejdsudvalg samt
forældreråd. Bemærkningerne herfra vil
foreligge til byrådsmødet.
Forvaltningen oplyser, at besparelsen anslås
på rengøringskontoen brutto at blive 53.416
kr. Hertil kommer mindre besparelse på
ferievikar og elforbrug.
16.04.00G01.
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37.
TILSKUD.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 13/6-82 at
afslå en ansøgning fra Frederiksborg Amts
Museumsråd om tilskud på 5.685 kr.
Efter fornyet ansøgning har sagen været
behandlet således:
Bygnings- og planlægningsudvalget den
28/10-82:
Fremsendes uden anbefaling.
Økonomiudvalget den 16/11-82:
Oversendes kulturelt udvalg til udtalelse.
Kulturelt udvalg den 1/12-82:
Tilbagesendes uden anbefaling.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
11/1-83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling,
at tidligere indstilling fastholdes.
38.
BESKÆFTIGELSESKONSULENT.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 14/12-82,
at stillingen som beskæftigelseskonsulent
blev midlertidigt besat indtil 1/3-83 med 20
timer pr. uge.
Kommunaldirektøren indstiller, at stillingen
opslås ledig til besættelse'i en
tidsbegrænset periode fra den 1/3-83 til
31/12-83.

39.
VEJVÆSENETS PERSONALE.
Der er under forbehold af byrådets og SID's
godkendelse truffet aftale om vejfolkenes
honorering for udkald til snerydning i
henhold til overenskomstens pgf. 15, stk. 24.
Udvalget for teknik og miljø den 1/12-83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling,
at de i notat af 16/11-82 anførte
"godtgørelser for udkald udenfor normal
arbejdstid" ved snerydning tiltrædes.
Forvaltningen bemærker, at honoraret til
snerydning nu udgør 3.977,38 kr.
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40.
VARIGE TJENESTEMANDSANSÆTTELSER.
, skatterevisor,
, assistent i
socialforvaltningen og
assistent i
socialforvaltningen kan efter 2 års prøvetid
som tjenestemænd tilbydes varig ansættelse
fra 1/1-83.
Kommunaldirektøren indstiller under
henvisning til anbefaling fra henholdsvis
skatteinspektør og socialinspektør ovennævnte
til varig ansættelse som tjenestemænd.

41.

t r

BESKÆFTIGELSESARBEJDER.
&

./. Der vedlægges notet af 10/1-83 fra per
sonalekontoret om statstilskud.
Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling
til, hvorvidt Arbejdsmarkedsnævnet skal søges
om en fortsættelse af de i notatet nævnte
arbejder, såfremt man i slutningen af januar
83 modtager besked om tildeling af
statstilskud til Slangerup kommune.

42.
ANSØGNINGER OM FRIGØRELSESATTESTER.
Rengøringsassistenterne
og
begge ansat ved
Ejegodskolen, anmoder om udstedelse af
frigørelsesattester.
Begge rengøringsassistenter har 13 timer pr.
skoleuge og 40 timers hovedrengøring om året.
./. I henhold til vedlagte skema for rationali
seringen af rengøringstimer på kommunens
skoler, ved Ejegodskolen ikke omfattet heraf,
hvorfor de 2 personer ikke er påtvunget
nedsat arbejdstid, men har haft ovenstående
arbejdstid siden skolen åbnede.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til
ansøgningerne.
81.03G01
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43.
HJÆLPEPEDEL TIL BYVANGSKOLEN.
På økonomiudvalgsmødet den 16/11-1982 blev en
sag vedrørende ansættelse af hjælpepedel
udsat, idet der skulle søges tilvejebragt en
ensartet løsning for samtlige skoler. Dette
skønnes imidlertid at støde på store
problemer og vil ikke umiddelbart kunne
iværksættes.
Kommunaldirektøren anbefaler derfor
Byvangskolens forslag idet det dog
forudsættes at rengøring af skolen forbliver
i kommunalt regie.
81.01:18.00P21.

44.
ANSØGNING OM OMKLASSIFICERING
af vejformanc
blev den 1/1-1982 ansat
som vejformand med en arbejdsstyrke på 5-10
mand, i lønramme K9.
Kommunaldirektøren indstiller, at det overfor
Kommunernes Landsforening anbefales, at
oprykkes til lønramme K 10/11
(10-15 mand) med anciennitet regnet fra
1/1-1976.
81.04G01.

45.
ANSØGNING OM RÅDIGHEDSTILLÆG
til gartnerformanc
blev den 1. december 1979 ansat soUi
gartnerformand med en arbejdsstyrke på 8-14 mand i
lønramme K 14.
Kommunaldirektøren indstiller, at gartnerformanden
ydes rådighedsbeløbet som ovennævnte med virkning
fra 1/1-1983.

46.
EVENTUELT.
MØDET SLUT KL=
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