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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET
den 19/5-32.

BYRADET indkaldes herved til møde
tirsdag den 26/5— 1932 kl 19.00 i
byrådssalen med følgende dagsorden s

Fraværende:

1.
ORIENTERING 06 EFTERRETNING.

a) Diverse love, bekendtgørelser og
ci rkul æ r e r .
b) Tilsynsrådet har i skrivelse af
15/4-1982 meddelt, at tilsynsrådet
har taget revisionsrapport nr. 12 om
revisionsbesøg den 3. juli 1981 samt
i perioden 13. juli til 28. august
1931 til efterretning.
c)

Indenrigsminnisteriet har ved skri
velse af 3/5— 1982 fremsendt en
redegørelse fra Budgetdepartementet
med de udgiftspolitiske
forudsætninger for kommunerne.

d) Frederiksborg Amtsråd har med skri
velse af 6/5— 1982 fremsendt en
sammenfatning af 3. justering af
kommunernes udbygningsplan for
folkeskolen og fri tidsundervisningen.
e) Den Kommunale Højskole har fremsendt
plan over kursus om kommuneplanens
indhold,
f) Miljøministeren har i skrivelse af
5/5-1982 bl.a. henstillet, at
kommunen i videst muligt omfang
anvender stormfældet træ i stedet for
importeret træ.
g) Di rektoratet for folkeskolen har
fremsendt redegørelse om folkeskolens
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afsluttende prøver i skriftlig
regni ng/matematik.

LYSTRUPVEJ.
Byrådet vedtog i mødet den 16/12— 1981 at
anlægsbevillingen på 750.000 kr. til
Lystrupvej b l .a. skulle finansieres ved
en nedsættelse af rådighedsbeløbet af
kontoen "offentlige gang— og cykelstier"
på 157.000 kr.
Teknisk udvalg den 7/4— 1982:
Fremsendes til byrådet med anmodning om
tiltrædelse af at kr. 157.000 fra konto
offentlige gang- og cykelstier ikke
indgår som finansieringsdækning.
Økonomiudvalget den
Anbefal es.

18/5— 1982:

O O .01005

BEGRÆNSNING AF ENERGIFORBRUG I
OFFENTLIGE BYGNINGER.
I medfør af lov nr. 301 af 10/6— 1981 om
hegrænsnng af energiforbrug i offentlige
bygninger, skal hele den offentlige
bygningsmasse inden udgangen af 1987
bringes i energi økonomisk rimelig stand,
og inden udgangen af 1982 skal kommunen
udarbejde en oversigt over de arbejder
og de omkostninger, der er forbundet
hermed.
Teknisk udvalg den 5/5-1982:
Fremsendes til byrådet med indstilling
at rapporten godkendes som indberetning
over for Byggestyrelsen, om begrænsning
af energiforbrug i offentlige bygninger,
økonomiudvalget den 18/5— 1982:
Anbefal es.
82.06P20.
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4.

ANSØGNING DM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig— og mi 1 jø-foran—
staltni n g e r .
22 Energibesparende foranstaltninger.
01 Falles formål
03 A n 1a g .
Ansøgning om anlægsbev.
Ti dl. meddelt bevilling

k r . 509.074
" 1.756.000

Bevilling i alt

kr.2.265.074

Projektet opført i
invester ingsoversigten, revi deret
25/2-1902 således:
Ti dl =år
1.107

1982
1.634

Starttidspunkt:

1983
540

1934
540

1985
540

Sluttidspunkt;
1987

Begrundelse for ansøgning:
Jfr. rapport vedrørende energibesparende
foranstaltni nger =

Udvalget for teknik og miljø den
5/5-1982:
Indstilles godkendt.
Beløbet ønskes anvendt til
energibesparende foranstaltninger, som
det fremgår af det reviderede notat af
5/5-1982.
økonomiudvalget den 18/5-1982:
Anbefales.
00.O 1005
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MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL.
Der er i investeringsoversigten afsat
midler til et fælleskommunalt
levnedsmiddellaboratorium med 130.000
kr. i 1982 og 216.000 kr. i 1983.
Budget— og regnskabsudvalget for det
fæil eskommunale
levnedsmiddellaboratorium meddeler, at
projektet for nyt laboratorium er blevet
dyrere end den overslagsmæssige pris,
hvorved der for Slangerup kommunes
vedkommende skal afsættes yderligere kr.
100.000 på budgettet i 1983.
Teknisk udvalg har haft møde inden
skri velsen er modtaget, men på mødet den
5/5— 1982 i teknisk udvalg er udvalget af
Henry Jensen blevet orienteret om at
projektet er blevet dyrere end først
forudset, hvilket udvalget var
indstillet på at tage højde for i
budgetlægningen.
økonomiudvalget den 18/5-1982:
Det indstilles, at man fastholder de
oprindeligt afsatte beløb, fremskrevet
med byggeindex.
O O .01002.

6.

VARMEFORSYNING.
Forslag til delplan for
naturgasforsyning i kommunen.
Planen er opbygget på grundlag af at
nybyggeri herunder boliger i
eksisterende boligområder samt
eksisterende blokvarmecentraler skal
være pligtig at tilslutte sig anlægget
mens eksisterende ejendomme tilbydes at
komme med på naturgasnettet.
Udvalget for teknik og miljø den
5/5-1982:
Fremsendes byrådet med indsti 11ing at
./. vedlagte forslag til delplan for
naturgasforsyning godkendes til
offenti iggørelse.
Økonomiudvalget den 18/5— 1982:
Anbefales.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har
tidligere modtaget bilaget.)
13.03.O O P 15.
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ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
OO Byudvikling, bolig— og miljøforan.
22 Jordforsyning^
Lærkensten.

Ansøgning om anlægsbev.
Ti dl. meddelt anlagsbev.

kr.
fl

100.000
0

I alt

kr.

100.000

Projektet opført i
invester ingsoversi gten således;
Ti dl.år
O

1982
200

1983
200

Starttidspunkt:

1984
O

1985
O

SIuttidspunkt:
1/11-1982.

Begrundelse for ansøgningen;
Færdi ggørelse af grønne områder i
Lærkensten I og II. De resterende
300.000 k r . henstår til Lærkensten

Afledte driftsudgifter;
Indeholdt i budgettet.

Udvalget for teknik og miljø den
5/5-1982:
Indstilles godkendt.

økonomiudvalget den 18/5-1982:
Anbefales.
00.0 1005
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III.

3.

ANSØGNING DM ANLÆGSBEVILLING.
02 Vejvæsen
03 A n 1æg
Slagslundevej

(stianlæg)

kr .143.000

Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt bevilling

kr.

Bevi 11ing ialt

kr. 644.000

Il

143 . 000
5 0 1 .000

Projektet opført i
investeri ngsoversigten, revi deret
25/2-1982, således:
Ti dl.år
61

1982
O

Starttidspunkt:
1977

1983
O

1984
810

1985
162

SIutti dspunkt:
1986

Begrundelse for ansøgningen:
1) Dækning af udgiften ved arealerhver
vel se og til landinspektør for
strækningen foderstoffen til
kommunegrænse, anslået udgift kr.
107.000 i 1982, er der bevilling til.
2> Bevillingen skal dække erstatning
for ekspropriation af jord m.m. fra
Lindegårdskolen til og med
foderstoffen» det tiloversbli vende
beløb anvendes til påbegyndelse af
stianlæg.
Investeringsmæssigt vil der således
blive brugt kr. 250.000 på kontoen.

Finansieringsdækning:
Beløb optaget på investeringsoversigten
under offentlige gang- og cykelstier.

Udvalget for teknik og miljø den
5/5— 1982:
Indsti 11 es godkendt.

Økonomiudvalget den 18/5— 1982:
Anbefales, dog således at anlæg af sti
bør udsættes til vejens etablering.
00.01005
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9.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
02 Ve ivæsen
03 A n 1æg
Offentlige gang— og cykelstier
kr. 76.000

Ansøgning om anlægsbev.
Ti dl. meddelt bevilling

kr.
"

76.000
0

Bevilling i alt

kr.

76.000

Projektet opført i
invester ingsoversi g t e n , revideret
25/2-1982, således:
Ti dl.år

1982
326

Start t idspunkt:
juni 1982

1983
344

1984
344

1985
344

SIutt idspunkt s
oktober 1982

Begrundelse for ansøgningen:
Grusopretning af sti fra Fredensgade til
industrikvarter og sti langs Græse å.

Udvalget for teknik og miljø den
5/5-1982:
Indstilles godkendt.

økonomiudvalget den 18/5-1982:
Anbefales.
00..01005.

10.
PASNINGSORDNINGEN VED BYVANGSKOLEN.
Økonomiudvalget besluttede i mødet den
20/4-1982 - pkt. 21 - at spørge teknisk
forvaltning om, hvorvidt et
skur/vindfang til Byvangskolens
pasningsordnings lege og haveredskaber
kunne medtages som en energibesparende
for anstaltning.
Teknisk forvaltning oplyser, at
projektet falder udenfor ordningen om
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energibesparende foranstaltninger, idet
der kun kan opnås tilskud til
beboelsesbygninger.
Kulturelt udvalg anbefaler, at udgiften
- ca. 34.060 kr. - tages af restbeløbet
på Byvangskolens anlægsbudget.
Økonomiudvalget den 18/5-1982:
Anbefales under forudsætning af, at
udgiften kan afholdes indenfor det
afsatte rådighedsbeløb på 95.000 kr.
82.06:16.04.09801

11.
SKOLEBUSORDNING.
TS6 har i skrivelse af 18/1— 1982
foreslået, at den tidligere gratis
skolebusordning for elever fra Uvelse
genindføres for at sikre elevernes
transport til og fra skole mest muligt
Teknisk udvalg den 7/4— 1982:
Udvalget meddeler at udvalget på møde
med politiet den 7/4— 1982 har tiltrådt
fortsat at klassificere vejen som
trafikfarlig for børn indtil 12 år.
Med hensyn til trafikforholdene i
Lystrup by har udvalget med politiets
tiltrædelse vedtaget at fastholde
projektet.
Kulturelt udvalg den 5/5— 1982:
Afslag, Et medlem ønsker sagen afgjort
byrådet,
økonomiudvalget den 18/5-1982:
Forslaget indstilles afslået.
1 medlem af økonomiudvalget anbefaler
forsi åge t .
17.20.06801.

12.

NORMERING AF LÆRERSTILLINGER FOR
1982/83.
./. Der vedlægges skema af 1/4—2982.
Skolekommissionen den 26/4-1982:
Fremsendes med anbefaling,
Repræsentanten for fælleslærerrådet
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anmoder am, at der indhentes en
udtalelse fra -fæl 1 esl ærer rå d e t.
Kulturelt udvalg den 5/5-1982:
Fremsendes med anbefaling.
økonomiudvalget den 18/5-1982:
Anbefales.
8 1 .01P21

13.
ANSØGNING OM TILLfEGSBEVILLING.
03 Undervisning og kultur
25 Fritidsundervi sni ng m.v.
26 Kommunale støtteordninger udenfor
fritidsi o v e n .
1 Drift
76 Andre tilskud — kr. 33.000

Ar

82

Tidl.givne
Bevi 11ing
i f 1 g .budget tillægsbev.
469.500

Forventet
års-forbrug

103.300

399.200

økonomiske konsekvenser i
oversiagsårene:
Ingen.

Begrundelse for ansøgningen:
Slangerup Svømmebad tilbyder
sommerferiesvømning for skolebørn i
perioden 21/6 — 6/8 1982 på alle
hverdage i tiden kl. 10,00 — 13,00.

Finansiering:
Beløbet kan, under forudsætning af, at
lejen for badet vil være uændret resten
af finansåret, finansieres således:
30200140/07,
32600020/06,

central svømmeun—
dervi sn ing
k r .20.000
m e d 1emst i 1s k u d ,
børnef i 1m k 1ub
k r .13.000

Kulturelt udvalg den 5/5— 1982:
Fremsendes med anbefaling.

økonomiudvalget den 18/5— 1982:
Anbefales.
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ANSØGNING OH TILLÆGSBEVILLING.
03 Undervisning om kultur
22 Skolevæsen
01 Folkeskoler
1 Drift
301005
Ejegodskolen
17 Lejrskoler — 30105705—05 — kr.17.000

Ar

Ti d l .givne
Bevi 11 ing
i f 1g.budget tillægsbev.

Forventet
årsforbrug

82

27.012.487

27.039.288

26.801

Økonomiske konsekvenser i
oversi agsårenes
Det administrative budgetforslag vil i
1983 blive reduceret med kr. 8.000.

Begrundel se for ansøgningen.
Ansøgninger fra Slangerup skole og
Ejegodskolen om omplacering af
1ejrskolevi r ksomheden =
Finaneiering;
Ingen forslag til financiering.
Skolekommissionen den 26/4— 1982:
Fremsendes med anbefaling for
Ejegodskolen. Problematikken tages op af
skoledirektøren i skoleledergruppen.
Kulturelt udvalg den 5/5— 1982:
Fremsendes med anbefaling af, at der
ydes en tillægsbevi11 ing på kr. i7.000 i
1982 med en reduktion af 1983-budgettet
på kr, 8.000, Udvalget har ingen forslag
til finansiering«
Økonomiudvalget den 18/5— 1982:
Der anbefales en tillægsbevilling på
9.000 kr. i 1982.
17.04.04P21.
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15.

ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF
ANLÆGSBEVILLING.
22
01
3
04

Folkeskolevæsen
Folkeskoler
A n 1æg
Kingoskolen - isolering af tag

Ansøgning om frigivelse af
a n 1ægsbevi11 ing
kr.
Ti dl. frigivet anlaqsbsv,
"
Anlægsbev. udgør herefter

1O O .000
O

kr.2.060.000

Projektet er opført i
invester ingsoversigten for 1982 således:
1982
2.160.000
St ar 11 id sp un k t s
Primo maj 1982

Sluttidspunkt:
Ultimo maj 1982

Begrundelse for ansøgningen:
Teknisk forvaltning søger om frigivelse
af anlægsbevilling pé kr. 100.000 til
forsøgsopstilling i forbindelse med
isolering af Kingoskolens tag.

Kulturelt udvalg den 5/5-2982:
Fremsendes med anbefaling.

økonomi udvalget den 18/5— 1982:
Anbefales.
Mulighederne for, at arbejdet kan
udføres af lokale håndværkere
under søges.
OO.01002
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16.

RENGØRING I SKOLERNE.
Byrådet vedtog i mødet den 28/4— 1982, at
Teknologisk Institut skulle foretage en
vurdering i forbindelse med indkaldelsen
af Kommunernes Landsforening og
fagforeningerne.
Teknologisk Institut gennemgår skolerne
den 24/5-1982.
Kommunernes Landsforening og
fagforeningerne gennemgår skolerne den
26/5-1982.
Resultaterne antages at kunne foreligge
til byrådsmødet,
82.08 G ol

17.
PASNINGSORDNINGEN VED BYVANGSKOLEN.
Pasningsordningen er normeret med leder
og stedfartræder samt 34 t,/ugentligt
til pædagogisk medhjælper,
Af disse 34 timer er kun 20 besat,
medens de 14 har været opslået som
1edi ge.
Det har ikke været muligt at besætte en
stilling på 14 t./ugenligt, formentlig
fordi en stilling skal være på mindst 15
t ./ugeni igt for, at funktionærloven
gælder for forholdet og for, at den
ansatte kan optages i en
arbejdsløshedskasse.
Det foreslås, at der til
pasni ngsordni ngen normeres 35
ti mer/ugeni igt til pædagogisk medhjælp.
Da de 14 timer har stået ubesat, vil
denne forøgelse på 1 t,/ugenligt i
resten af året ikke udløse behov for en
tillægsbevilling, og udvidelsen vil
kunne indregnes i 1983 budgettet,
Økonomiudvalget den 18/5— 1982:
Anbefales.

Nr. 588 */* dafolo- Frederikshavn
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ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
05 Social- og sundhedsvæsen.
IS Andre socialpædagogiske -fritidsfor
anstal tninger.
05 Pasni ngsordning / Slangerup skole.
28 Fast ejendom
kr. 40.170,00
Ar

B e v .i f 1 g .
budget

82

27.300

Ti d l .g ivne
till.bev.

67.970

0

ø k o n o m i s k e kons ekvenser
oversiagsårene:
Ingen.

F o r ventet
årsforbrug

i

Begrundelse for ansøgningen:
Der ønskes indrettet en legeplads med
1egeredskaber, idet der i forbindelse
med institutionens oprettelse ikke har
været afholdt udgi fter til egentlig
etablering.
Finansiering:
Der kan opnåes statsrefusion på 50% af
udgiften. Der kan ikke anvi ses
besparelser på øvrige konti til dækning
af udgiften.
Socialudvalget den 26/4— 1982:
Ansøgningen anbefales til byrådets
godkendelse, idet det samtidig
anbefales, at der gives en
tillægsbevilling på kr. 40.170,00 til
formål e t .
økonomiudvalget den 18/5-1982:
økonomiudvalget kan ikke anbefale.
2 medlemmer af økonomiudvalget
anbefaler.
16.04.09601.

19.
FLYTNING AF LEGESTUEN TIL LEDIG STUE I
BØRNEHAVEN BAKKEBO.
Socialudvalget den 6/5— 1982:
I forbindelse med budgetbehandlingen for
1983 har socialudvalget drøftet,
forskellige muligheder til løsning af
det akutte pasningsbehov der p.t. er for
børn i skolealder.
Socialudvalget besluttede at anbefale
overfor byrådet, at legestuen
midlertidig flyttes til den ledige stue
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i Bakkebo børnehave. Flytningen påtænkes
tor en periode fra 1/8— 1982 til
1/8-1983.
Samtidig besluttede socialudvalget at
anbefale, at der optages forhandling med
legestuens bestyrelse om ovennævnte, og
om opsigelse af overenskomsten pr.
1/8-1983, for det tilfældes skyld, at
der ikke pr. 1/8-1983, kan findes egnede
lokaler til legestuen,
økonomi ud valget
økonomi udvalget
soci aludvalgets
Økonomiudvalget
opføres en fast
Li ndegårdskolen
på. 500.000 kr,

den 18/5-1982:
kan ikke anbefale
indsti 11 i n g .
indst i 11 e r , at der
bygning ved
indenfor en beløbsramme

16.04.05801,
3

20.

NORMERING I SLANGERUP SKOLES
PASNINGS0RDNING.
I budgettet for 1932 er der medtaget en
lønudgift svarende til 2,525 fuldtids
pædagoger og 1,275 fuldstids
pædagogmedhjælpere, hvorfor der i 1982
mangler lønningsudgiften svarende til
0,200 pædagogmedhjælper.
Grunden til denne manglende lønudgift
er, at socialforvaltningen i forbindelse
med budgetlægningen for 1982, har
beregnet en normering svarende til et
fritidshjem, og ikke taget højde for den
aktuelle normering i institutionen,
Socialudvalget den 10/5— 1982:
Det anbefales overfar byrådet, at den
fremtidige normering ændres således, at
der er 2,500 pædagoger og 1,500
pædagogmedhjælpere.
Økonomiudvalget den 18/5— 1982:
Anbefal es.
8 1 . 0 1 : 16.04.09G01
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ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
05 Social- og sundhedsforvaltningen.
18 Andre socialpædagogiske fritidsfor—
anstaltni n g e r .
07 Pasningsordning på Uvelse skole
1 Drift
kr. 14.500
26 Ejendom.
År

82

Bevi 11 inq
Ti d l .givne
if 1g .budget till.bev.
609.800

O

Forventet
årsforbrug
624 =30 O

økonomiske konsekvenser i
oversiagsårene:
Ingen.
Begrundelse for ansøgningen:
Ændring af eksisterende toiletforhold
fra eet til to toiletter.
F inansi ering:
Der kan ikke anvises besparelser på
andre konti=
Socialudvalget den 29/3—2982;
Fremsendes til byrådet med anbefaling.
Sagen har været forelagt økonomiudvalget
på møde den 20/4— 1982 pkt. 17, hvor det
blev besluttet at teknisk forvaltning
skulle udarbejde alternativ løsninger.
./. Notat fra teknisk forvaltning ved—
1 ægges.
Økonomiudvalget den 13/5-1982;
økonomiudvalget anbefaler en
tillægsbevi11 ing på 25.OOO k r . til
indretneng af 3 toiletter.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har
tidligere modtaget ovennævnte bilag)
82.20;16.04.0 9 G O 1.
22 .

FORSLAG FRA TSG.
Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt har
stadfæstet en afgørelse, truffet af
byrådet i Skibby kommune vedrørende et
af partiet Venstre indbragt spørgsmål om
inhabilitet af byrådsmedlemmer grundet
deres familieforhold til ansatte i
kommunen.
Liste T skal derfor anmode byrådet om at
afgøre habiliteten af socialudvalgs— og
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kul tureltudvalgs formand udfra samme
motivering .

22 ft.
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FOR LUKKEDE DØRE
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LÆRKENSTEN III, ANDELSBOLIGER,

.

/,
økonomiudvalget den 18/5— 1982:

24.

EKSPRQPRIATION SLAGSLUNDEVEJ.
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AFLØNNING AF LEDEREN AF MUSIKSKOLEN.

økonomiudvalget den 18/5— 19S2:
81.15:18.02601.
26.
BAKKEBO.

Nr. 588 A/S DAFOLO- FREDERIKSHAVN

Dag og år:

26. maj 1982.

Blad nr.

______ 97.
Formandens
initialer:

27.

ANSÆTTELSE SOM TIMELÆRER.

økonomiudvalget den 18/5-1982;

S1.01P21

28.
NEDSAT TJENESTETID.

Skolekommissionen den 3/5— 1982;

Økonomiudvalget den 18/5-1982;
3 1 . 10.17.00801

29.
NEDSAT TJENESTETID.

Nr. 588

*/$ D A FO IO -FR E O E R IK S H A V N

Skolekommissionen den 3/5— 19S2:

økonomiudvalget den 18/5-19S2:

81.10.17.00601

30.
ORLOV.

Økonomiudvalget den 18/5-1982:

81.30.17.00601.

31.
INDSTILLIN6 OM LÆRERANSÆTTELSER

EVENTUELT.

Jiødet slut kl.

Nr. 588

*/« D A FO L O -FR ED ER IK S H A V N

^2

S*.

