SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 17/lo-1979-

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag den 2A.
oktober 1979 kl. 19|OQ i byrådssalen med følgen
de dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.
a) Udbygningsplaner på det sociale- og visse
sundhedsmæssige områder i perioden 19 8 0 1985.
b) Kommunernes Landsforening fremsender skri
velse vedr. afholdelse af regionmøder i de
cember 1979.
c) Hovedstadsrådets Trafikselskab fremsender
"Beretning og Regnskab 1978".
d) Byplan- og bygningsudvalget fremsender 0 rienterende skrivelse omkring lokalplan nr.

11 . 1 .
e) Danmarks Statistik fremsender tabeller for
arbejdsløsheden i august 1979f) Orienterende skrivelse vedr. indbrud på
Kingoskolen.
g) Takkekort.
h) Diverse cirkulæreskrivelser, bekendtgørel
ser m.v.

2.

Valg af medlemmer til byggeudvalget for By
vangskolens udvidelse.
Som medlemmer af byggeudvalget indstiller kul
turelt udvalg Bernt Skov og Kaj Rygaard-Hansen
herudover foreslås borgmesteren og kommunaldi-
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rektøren, som observatør foreslås skolens in
spektør Vibeke Kreinøe. Sekretariat: Ledende

/ k ?_
__ L_i_

skoleinspektør og fuldmægtig H. Barnewitz.

3.

Nyt medlem i hegnssynet.

Cj

o?,

Marianne Fenger Pedersen fraflytter kommunen
og ønsker i denne anledning at udtræde af
hegnssynet.
Stedfortræderen Peter Borggaard indstilles til
godkendelse for den resterende del af perioden.

4.

Valg af 4 repræsentanter og 4 suppleanter til
repræsentantskabet for Kreditforeningen af

*

kommuner i Danmark.
I henhold til foreningens statutter afholdes i
år valg til repræsentantskabet af 4 repræsen
tanter og 4 suppleanter.
Kommunernes Landsforening har i skrivelse af

■

25. september 1979 meddelt, at de indstillings
berettigede grupper på landsforeningens dele
geretmøde i juni 1979 har vedtaget at indstil- '
le følgende kandidater til kreditforeningens
repræsentantskab:
1. Borgmester Henning Rasmussen, Esbjerg, med
borgmester Bent Rasmussen, Kolding, som
suppleant.
2. Borgmester Jørgen Jørgensen, Køge, med Kaj
Petersen, Sakskøbing, som suppleant.
3. Borgmester Evan Jensen, Lejre, med borgmes
ter N.P. Madsen, Ullerslev, som suppleant,
samt
4. Borgmester Ove Sundberg, Hørsholm, med råd
mand Olaf P. Christensen, Århus, som sup
pleant.
Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til
på byrådets vegne at stemme i overensstemmel
se med ovennævnte indstilling.
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5.

Ansøgning om anlægsbevilling.
£

J.nr, oo.ol 0 o5.
06 Administration og planlægning
22 Fælles funktioner
01 Administrationsbygning
3 Anlæg.
062201-3 Administrationsbygning.
(Ombygning af Slangerupgårds 1. sal).
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbev.

kr. 619.ooo
o

Bevillingen udgør herefter ialt

kr. 619.ooo

Projektet er opført i investeringsoversigten
der er godkendt af Byrådet den 26.9.1979 såle
des:
Tidl.år
0

1979
500

198o
l.ooo

1981
0

Starttidspunkt:
1/11-1979.

1982
0

Eftf.år
0

Sluttidspunkt:
1/3-198o .

Afledte driftsudgifter: Er indeholdt i drifts
budgettet for 198o.
Byplan- og bygningsudvalget den 27/9-1979:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at der
frigives en kapitalbevilling på kr. 619-ooo ti]
ombygning af 1. sal i hovedbygningen på Slangerupgård til administrationsformål.
Økonomisk forvaltning den lo/lo-1979: Der mang-'
ler finansieringsdækning på kr. II9 .0 0 0 . Der er
afsat l.mill. i 198o til ny administrationsbyg-'
ning hvoraf den manglende finansiering eventu
elt kan dækkes.
Økonomiudvalget anbefaler.

6.

.

Ansøgning om anlægsbevilling.
J.nr, oo.ol 0 o5.
06 Administration og planlægning
22 Fælles funktioner
01 Administrationsbygning.
3 Anlæg.
062201-3 Administrationsbygning.
(Ombygning af Slangerupgård-inventar).
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

kr.
-

9 2 .0 0 0
o

Bevillingen udgør herefter ialt

kr.

9 2 .0 0 0

Projektet er opført i investeringsoversigten
der er godkendt af byrådet den 26.9.1979 såle
des :

Nr. 588

A/s D A FO IO -FR E D E R IK S H A V N

46.
Formandens
initialer:

Dag og å r:

Tidl.år
O

1979
500

Starttidspunkt:
1/11-1979.

198o
/.POV

1981
0

1982
0
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1983
0
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Sluttidspunkt:
l/3-198o.

ÉA.

Afledte driftsudgifter: Ingen.
Økonomisk forvaltning den lo/lo-1979:
Set i sammenhæng med anlægsbevillingsansøgning
fra byplan- og bygningsudvalget på kr. 619.ooo
mangler der finansieringsdækning, der eventu
elt kan overføres fra de i 198o afsatte 1 miil.
til ny administrationsbygning.

Tilslutning til Hovedstadsregionens Naturgas
I/S.

7,

^

Hovedstadsregionens Naturgasplanlægningsselskat
har udsendt udkast til vedtægter for Hovedstads
regionens Naturgas I/S og anmodet kommunen om
senest den 31. oktober 1979 at tilkendegive, i
hvilken udstrækning den ønsker at tilslutte sig
interessentskabet der forventes at afholde kon
stituerende repræsentantskabsmøde den 29. no
vember 1979 med henblik på, at interessentskabe
kan starte sin virksomhed den 1. januar 198o.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at kom
munen tilslutter sig interessentskabet og, at
man tiltræder vedtægtsforslaget
Økonomiudvalget anbefaler teknisk udvalgs ind
stilling med den tilføjelse, at kommunens til
træden efter styrelsesloven må betinges af til
synsmyndighedens samtykke, og af økonomiske
hensyn må kommunen endvidere forbeholde sig sin
stilling, hvis ikke alle kommuner i området
tilslutter sig interessentskabet

8.

Valg af repræsentant og suppleant til Hoved
stadsregionens Naturgas I/S.
I henhold til vedtægterne for Hovedstadsregio
nens Naturgas I/S, skal der vælges 1 repræsen
tant og 1 suppleant fra Slangerup kommune til
selskabets repræsentantskab. Det kan oplyses at
borgmesteren den 26/4-1978 er valgt til Hoved
stadsregionens Naturgasplanlægningsselskab.
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Forældrebetalingen til Fritidshjemmet Kongshøj,.
Forældrebetalingen udgør 25% af en del af ud

£

gifterne ved driften af fritidshjemmet Kongs
høj ifølge Socialministeriets bekendtgørelse

'

nr. lo2 af 15. marts 1979- Forældrebetalingen

.

har i månederne januar til og med juni 1979 væ
ret 28o kr. pr. barn og i månederne juli til og
med oktober 1979 været 42o kr. pr. barn.
Lønudgiften har - p.g.a. at der ikke er ansat

.

så meget personale som vedtaget ved budgette
ringen - ikke været så stor som forventet i
1979, hvilket indebærer, at en forældrebeta
ling på 42o kr. pr. barn pr. måned ville svare .
til en for stor indtægt på 48.36o kr. i 1979,
hvilket vil stride mod pris- og avancestoplo
ven. Forældrebetalingen må for månederne janu- '
ar til og med marts 1979 sættes til 28o kr. pr.barn pr. måned, for april 1979 til 282 kr. og
for månederne maj til og med december 1979 til
285 kr. for at få indtægten til at svare til
udgiften.
Socialudvalget indstiller til byrådet, at for
ældrebetalingen for november og december måne
der 1979 nedsættes med 135 kr. månedligt til
285 kr. månedligt samt at der for de øvrige

.

måneder foretages tilbagebetaling af for me
get opkrævet forældrebetaling.

lo. Byggeregnskab for udvidelsen af Uvelse Børne
have .
Til udvidelsen af Uvelse børnehave er ifølge
det nu udarbejdede byggeregnskab
brugt

7oo.454,61 kr.

Der var bevilget

715.56o,oo kr.

Mindre forbrug

__15.1o5i39_kri_

Socialudvalget indstiller byggeregnskabet til
byrådets godkendelse.
Økonomiudvalget anbefaler.
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11. Vedr. ansættelse af arkitekt i teknisk for
//.
valtning.
Arbejdsområde: Vedkommende vil blive beskæfti- . ■Jcsr*7

______

get i byggesagsafdelingen, fortrinsvis med byg
gesagsbehandling, til- og ombygninger på kom
munale ejendomme og institutioner, tilsynsvirk-'
somhed og i nogen udstrækning i forbindelse mec.
lokalplanlægning.
Aflønning: Aflønning sker efter den til enhver
tid gældende overenskomst mellem Kommunernes
Landsforening og Danske Arkitekters Landsfor-

.

bund for arkitekters ansættelsesforhold i kom
muner uden for hovedstadsområdet.
Pr. 1. april 1979 udgør begyndelses- og slut
løn efter fradrag af 5% pensionsbidrag

.

91.835.2o og
151.252,61 kr. årligt.
Stigning hvert år i 15 år.
Kommunen yder et tilskud til pensionsordningen på lo%.
For arkitekter uden afgangsbevis fra statens
arkitektskoler, fastsættes lønnen og ancienni
teten i hvert enkelt tilfælde efter forhånd-

-

ling mellem kommunen, Kommunernes Landsfore
ning og Danske Arkitekters Landsforbund.
Arbejdstid: Ao timer ugentlig ved fuld tjenes- '
te. Der ydes normalt ikke betaling for merarbej;
de.
Økonomiudvalget anbefaler.

.

Ar*'

12. Normering af skoleinspektørstillingen

*

ved Ejegodskolen .

Cr /

Aflønning: Lønramme 29, skalatrin 38,Ao,A2.
Skolekommissionen indstiller at stillingen nor

/*+*+*&

O

meres til besættelse pr. l/2-198o.
Kulturelt udvalg indstiller, at normeringen
sker pr. l/A-198o.
Økonomiudvalget indstiller at Kulturelt udvalgs
indstilling følges.
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13. Lærkenstenudstykningen 3. etape.

/3
a) Socialudvalget anmoder om, at der i Lærken
stens 3. etape bliver 4 - 5

r*

boliger udval

get kan disponere over.
b) Den socialdemokratiske byrådsgruppe foreslår
at et af byggeområderne, område c, udlagt
for ca. 17 boliger, anvendes til almennyt
tigt boligbyggeri med 35 små lejligheder på

2

et gennemsnit af 76,42 m"-. Gruppen fremsen
der orienterende materiale over udgifterne
ved et byggeri af det anførte omfang,
c) I forbindelse med salg af området til priva
te har der været møde med lokale håndværke
re den 6.9.1979, der er resulteret i, at e
ventuelt interesserede lokale håndværkere
skal henvende sig til kommunen senest den
20.9.1979.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller som
følger:
ad-a: Socialudvalgets ønske om at de får mulig
hed for at disponere over 4 - 5

boliger i

udstykningen skønnes tilgodeset ved ind
stillingen under punkt b.
ad-b: Det indstilles, at der opføres ca. 35 al
mennyttige lejeboliger i Lærkenstens 3.
etape.
ad-c: Restarealet med ca. 33 parceller indstil
les udbudt til salg til private bygherrer
Det er ved indstilling under punkt b og c for
udsat at byggerierne indpasses efter fælles
bebyggelsesplan, der skal udarbejdes for hele
området.
Samtidigt indstilles det, at byplanudvalget
bemyndiges til at optage forhandlinger med det
almennyttige boligselskab og interesserede pri
vate bygherrer.
Forvaltningen bemærker, at byrådets afgørelse
indberettes til boligstyrelsen under henvis
ning til Styrelsens skrivelse af 7. september
1979.
For byplan- og bygningsudvalgets indstilling
stemte 2, 3 stemte imod.
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14. Eventuelt.
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Ansøgning om anlægsbevilling.
J.nr. oo.ol 0 o5.

16. Låneoptagelse i regnskabsåret 1979.
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17. Eventuelt køb af ejendommen
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18. Køb af Hauge Møllegård.

Agergård ønsker ikke at medvirke.
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19. Finansiering ved køb af Hauge Møllegård.

2°. Ansættelse af leder i Slangerup Børnehave.

21. Opnormering til assistent
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22. Oprykning af småbørnslærerinde.

23. Ansættelse af leder til ny børnehave

Nr. 588

A/S O A FO LO -FR E D E R IK S H A VN

24. Eventuelt.
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