SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 16.1.1992

BYRADET indkaldes herved til møde onsdag
den 22.1.1992 kl. 19:00 i byrådssalen til
behandling af følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
Love, cirkulærer, bekendtgørelser m.v.
b
Kommunalpolitiske informationer fra Kom
munernes Landsforening.________________
Information nr. 1037
Vejledning om e v t . overdragelse af
krav mod Bibliotekscentralen til
Dansk Biblioteks Center A/S.
Information nr. 1038
Debatten om kommunernes deltagelse i
erhvevsudviklingsaktiviteter.
Information nr. 1039
Forhandlinger på almen lægeområdet.
Information nr. 1040
De økonomiske konsekvenser af tvangs
tilslutning af blokvarmecentraler/er
hvervsvirksomheder.
c)
Indenrigsministeriet har ved skrivelse af
27.11.1991 oplyst, at Regeringen og KL
har udsendt en pressemeddelelse vedr. op
følgning af de kommunale 1992-budgetter
og den økonomiske 3-års aftale indgået
11. juni 1991.
Samtidig med udsendelsen af pressemeddel
elsen har regeringen besluttet at frem
sætte to af de lovforslag om samtidighed,
ældrekriterium m.v.
I fortsættelse af aftalten den 11. juni
1991 har Regeringen fremsat lovforslag om
en ændrt flygtningsfinansiering.
d)
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d)
Statistisk årbog for København og Fre
deriksberg samt Hovedstadsregionen 1991
e)
Statistisk Årbog 1991 for Hovedstadsre
gionen . Årbogen informerer om status og
udviklingstendenser i Hovedstadsregionens
kommuner og amter vedr. en række emner
såsom arealanvende1se, arbejdspladser,
befolkning, byggeri, kommunale finanser
osv.
f)
Danmarks Statistik har fremsendt publika
tionen "Befolkningen i kommunerne i 2.
kvartal 1990".
Publikationen indeholder befolkningsop
gørelser, udarbejdet på grundlag af Dan
marks Statistiks befolkningsstatistik
register . Pr. 1/7 1991 var indbyggertal
let i Slangerup kommune 7.899 personer.
g)
Danmarks Statistik har fremsendt Ind
komst- og formuestatistik for 1987 og
1988.

h)
Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
fremsender deres forårsprogram for 1992.
Programmet kan rekvireres på Borgmester
kontoret .
i)
I skrivelse af 19.12.1991 til kommunaldi
rektøren meddeler socialchefen, at der,
mellem socialudvalgsformand og borgmester
samt socialforvaltning, er indgået en af
tale om midlertidig forhøjelse af dagple
jepædagogno rme r ingen med 5 timer ugentlig
(honoreret som mertimer). Udgiften af
holdes foreløbig indenfor dagplejens bud
get .
j)
Teknisk forvaltnings skrivelse af 12.11.
91 til boligselskabet Lejerbo hvori det
påtales, at selskabet udlejer enkeltvær
elser i bebyggelsen Banevænget som lej
ligheder . Boligselskabet har mundligt
lovet, at der ved indflytning vi Ile være
installeret køkken. Dette er i strid med
Bygge- og Boligstyrelsens tilsagn om
statsstøtte med angivne kvoter.
k)
Kulturel forvaltning har fremsendt be
mærkninger til Kommunernes Landsforenings
skrivelse omkring skolepædagogers beret
tigelse til at få omregnet timer med fak
tor 1,3 efter bestemmelserne i §3, s t k .4
i skolepædagogoverenskomsten.
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Kopi af skrivelsen fremsendes til byråd
ets orientering.
1)
BRUGERFINANSIERING AF LEVNEDSMIDDELKON
TROLLENS GODKENDELSES- OG DRIFTSVIRK
SOMHED PÅ LEVNEDSMIDDELOMRÅDET.
Ved bekendtgørelse af 8. november 1991 er
det fastsat, at virksomheder, forretnin
ger m.m., der er omfattet af levnedsmid
dellovgivning fra 1. januar 1992 skal
betale gebyr.
Tilsyn med og godkendelse af levnedsmid
delbutikker m.m. har hidtil fuldt ud væ
ret skattefinansieret. Med de indførte
gebyrer for godkendelse af nye levneds
middelforretninger og fornyet godkendelse
ved ejerskifte, samt gebyr for kontrol og
tilsyn med forretninger, der forhandler
levnedsmidler, bliver området delvis bru
gerfinansieret. Ifølge en foreløbig be
regning fra Levnedsmiddelkontrollen, kan
gebyrerne dække 75-80% af Levnedsmiddel
kontrollens udgifter på dette område.
For Slangerup Kommunes vedkommende er der
i 1992 budgetteret med en udgift til
kontrol og tilsyn med levnedsmidler på
217.000 kr. Med en forventet brugerbe
taling på 75%, kan vi nedsætte udgiften
til Levnedsmiddelkontrollen med ca.
162.000 kr. i 1992 og i budgetårene
1993-1995.
Der er nogen usikkerhed på gebyrprove
nuet, og først omkring ca. 1. april kan
vi få en mere sikker prognose.
Ordningen med opkrævning af gebyrer vil
blive forestået af Levnedsmiddelkontrol
len ved Hillerød Kommune, der på de til
sluttede kommuners vegne i forvejen står
for administration af levnedsmiddelkon
trollen. Såfremt gebyropkrævningen ender
i inkassosager, vil det dog være den
enkelte kommune, der skal forsøge at
indkradse udestående.
Indstilles taget til efterretning med
orientering til Økonomiudvalget.
Teknisk Udvalg, 8. januar 1992:
Indstilling tiltrådt.
09.12029 F 6204 LA
m)
BYGADEN 10. JØRLUNDE
Teknisk forvaltnings skrivelse af 10.1.92
om tilsagn til igangsætning af ombygning.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.
(Der er ikke udarbejdet egentlig økonomi
rapport ) .
Tillægsbevi11ingsansøgninger:
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Samtlige udvalg:
a. Drift- og anlægsbudget - Det skatte
finansierede område.
Foranlediget af, at folketinget den 20.
december 1991 vedtog lovene om ophævelse
af arbejdsmarkesbidrag og forhøjelse af
momsen fra 22 til 25% og samtidig vedtog
en bestemmelse om, at priserne pr. 1.
januar 1992 skal sættes ned med 2,4% i
forhold til priserne pr. 26. november
1991, indstilles godkendt, at kommunens
drifts- og anlægsbudget reduceres med
2,4% for så vidt angår de beløb der er
detailbudgetteret på momsbærende arter.
Den samlede nedskrivning ventes at ville
udgøre knap 800.000 kr., hvilket beløb
søges overført til kontoen for kommunens
bidrag til momsudligningsordningen i
1992, til dækning af forventet regulering
af vort bidrag. Den samlede tillægsbe
villing er således neutral i forhold til
kommunens likviditet.
Den tekniske nedskrivning af de over 1000
enkelkonti ventes at ville ske i februar
måned 1992 iflg. meddelelse fra Kommune
data.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
b. Drift- og anlægsbudet - Det bruger
finansierede område. (Forsyningsvirk
somheder )
Da kommunen opkræver moms sammen med div.
"takster", hovedsageligt inden for det
brugerfinansierede område, er kommunen
omfattet af bestemmelserne om prisned
sættelse pr. 1. januar 1992.
Den totale effekt af prisnedsættelsen
ventes at ville udgøre kr. 250.000.
Nedsættelsen finansieres dels ved en
tilsvarende nedsættelse på udgiftsiden og
dels ved bortfald af arbejdsmarkedsbidra
get .
Taksterne excl. moms pr. 1. januar 1992
udgør herefter følgende:
G I . takst
1/1-92
Vandledningsafgift, drift
Vandlednings
afgift, anlæg
Kloaktilslutningsbidrag
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Ny takst
1/1-92

4,23

4,13

2,92

2,84

255,80

249,66

Dag og år:

22. januar 1992

Kloaktilslut
ningsbidrag
parcelhus

51 .160,00

49.932,26

Dagrenova
tionstilslut
ning

1 .200,00

1.171,20

Tømning af septic- og trixtanke
260,00
Normal tømning
400,00
Ekstra tømning
75,00
Tanke over 4 m3

253,76
390,40
73,20

Container og
losseplads
Køb af ekstra
kuponer (5 kup)
Bortskaffelse af
olie og kemikalie
affald

250,00

244,00

100,00

97,60

75,00

73,20

den 14.1. 1992:
Økonomiudvalget, <
Anbefales.
00.01003
Teknisk udvalg:
c.
Revision investeringsoversigt 1992.
003010 Industriområde Vest.
Rådighedsbeløbet søges ændret
fra
0 kr.
til
400.000 kr.
Ændringen er nødvendiggjort af den bygge
modning, der er afledt af salget i 1991
af en grund på 9.000 m2 til Birkerød Bus
kompagni . Byggemodningen blev påbegyndt i
1991.
Som finansiering kan peges på, at restkø
besummen på 308.000 kr. for ovennævnte
grund forfalder i 1993, samt at yderli
gere grundsalg påregnes i 1992.
Teknisk Udvalg, 8. januar 1992:
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
00.01005 F 6206 JH
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3.
GODKENDELSE AF AUTORISATIONER VEDR. BRUG
AF SKÆRMTERMINALER.
I 1979 godkendte byrådet at ændringer i
autorisationer vedr. brug af skærmtermi
naler i årets løb forhåndsgodkendes af
borgmesteren og forelægges byrådet til
godkendelse een gang årligt.
Kommunaldirektøren er øverste sikkerheds
ansvar liere oq sørqer dermed for at regi
sterloven bliver overholdt, både hvad an
går Kommunedatasystemerne og de systemer
vi har på PC'erne.
Forvaltnincrslederne er de daglige sikkerhedsansvarliqe og dermed ansvarlige for
edb-sikkerheden indenfor deres forvalt
ningsområde.
Det skal oplyses, at der foregår en lø
bende sikkerhedskontrol ved at Kommune
datas sikkerhedsudskrifter kontrolleres
for eventuel misbrug, samtidig undersøges
det hvorvidt de pågældende brug af skærm
billeder sker økonomisk forsvarligt.
En aktuel liste der viser hvilke autori
sationer der er givet foreligger i sagen.
Det indstilles, at listen godkendes.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
85.15.03P01

4.
REVISIONSBERETNING NR. 75.
Kommunernes revisionsafdeling har frem
sendt beretning om revisionsbesøg i peri
oden fra 15. til 31. oktober 1991 samt
delberetning for regnskabsåret 1991.
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Revisionsberetningen indstilles til by
rådets godkendelse.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
0 0 .01KO7

5.
SKATTEFORVALTNINGENS BERETNING.
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5.

sCS

./. Skatteforvaltningen fremsender årsberet
ning for perioden 1/4 1990 - 31/3 1991
til økonomiudvalget.
Skatteinspektøren indstiller beretningen
godkendt.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget årsberetningen.
25.00K07

6.
OPFØLGNING AF LIGNINGSPLANEN 1991/92.
Efter bestemmelserne i § 1 stk. 1 i Skat
testyrelsesloven er byrådet ansvarlig for
at der udarbejdes en ligningsplan, og at
denne følges.
I den gældende ligningsplan er det fast
sat, at skatteforvaltningen i december
måned udarbejder en redegørelse om lig
ningsplanens afvikling, og hvis planen
ikke forventes opfyldt, en plan for,
hvorledes ligningsarbejdet tænkes til
rettelagt i den resterende del af pe
rioden .
Ligningsrådet har vedtaget, at lignings
planperioden med virkning for indkomst
året 1991, ændres til at være perioden
1/7 1992 - 30/6 1993.
I den anledning skal det
at vor ligningsplan, som
perioden 1/4 1991 - 31/3
til at gælde indtil 30/6

herved foreslås,
er gældende for
1992 forlænges
1992.

Skatteinspektøren indstiller, at rede
gørelsen godkendes, og ligningplanperi
oden forlænges, så den kommer til at
gælde indtil 30/6 1992, idet de planlagte
aktiviteter fortsætter indtil selvangiv
elserne for indkomståret 1991 foreligger
til gennemgang.
Produktions- og ændringsoversigt for pe
rioden 1/4 - 30/11 1991 foreligger i sag
en .
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
25.00P15
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7.
REVISION AF KOMUNEPLANEN - "PLANREDE
GØRELSE" .

Som første fase i kommuneplanrevisionen
er det vedtaget, at der skal udarbejdes
en planredegørelse.
Planredegøreisen skal danne udgangspunkt
for debatten i byrådet om, hvad der skal
være hovedspørgsmålene i den forestående
kommuneplanrevision.
Ledergruppen fremsender hermed 1. forslag
til planredegørelse til økonomiudvalgets
behandling.
Samtidig foreslås det, at der afholdes
idéseminar, jfr. det særlige oplæg herom.
Forslaget til Planredegørelsen foreslås
at udgøre grundlaget for debatten på
idéseminaret.
Planredegørelsen og oplæg til idéseminar
udsendes direkte til økonomiudvalgets
medlemmer fra Sven Allan Jensen Tegne
stue .
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales, idet ide-seminarerne afholdes
som beskrevet i Sven Allan Jensens skriv
else af 10.1.1992 - Alternativ I.
Det indstilles iøvrigt at seminarerne
afholdes den 27.2 - 5.3.1992.
./. Sven Allan Jensens skrivelse af 13.1.1992
om idéseminarer - alternativ I og II med
sendes dagsordenen.
./. Planredegørelsen fremsendes til byrådets
øvrige medlemmer.
01.02.02P15

8.
KOMMUNEGARANTI - SUNDBYLILLE VANDVÆRK.
Sundbylille Vandværk har jævnfør afgørel
se fra Frederiksborg Amt, som blev stad
fæstet af Miljøstyrelsen den 4. april
1991, forsyningspligt for 4 ejendomme i
området omkring Højskolevej.
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Sundbylille Vandværk har med brev af hen
holdsvis den 24. og 25. november 1991 gi
vet tilsagn om at gennemføre forsyningen.
Dette kræver en vandværksudvidelse, hvor
til der søges kommunegaranti for optagel
se af lån. En kommunegaranti er forudsæt
ning for at kunne optage lån hos kommune
kredit, der yder de billigste lån i den
ønskede størrelsesorden.
Vandværket ønsker garanti for optagelse
af lån på maksimalt 200.000 kr.. Vandvær
ket anmodede om, at sagen blev behandlet
inden 14. december 1991, da man kunne
spare et betydeligt beløb på at afgive
bestilling på udvidelsen inden årsskiftet
1991/1992.
Der skønnes ikke at være nogen risiko ved
at stille garantien, idet vandværkets
andelshavere, ca. 50, hæfter solidarisk
for vandværkets gæld, jfr. andelsselska
bets love.
Borgmesteren har således, jfr. særlig be
myndigelse meddelt den ansøgte garanti
med skrivelse af 3.12.1991.
Det indstilles, at afgørelsen tages til
efteretning og anbefales over for økono
miudvalget .
Teknisk Udvalg, 8.1.1992:
Indstillingen tiltrådt med en garantistillelse på 223.000 kr., i stedet for de
anførte 200.000 kr.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
13.02.10060 F 6200 THJ

9.
STRATEGIPLAN MARKEDSFØRING AF NORDSJÆL
LAND.
Erhvervsudviklingsrådet har på møde 25.
10.1991 vedtaget Strategiplan for mar
kedsføring af Nordsjælland.
Frederiksborg Amt fremsender planen med
anmodning om eventuelle kommentarer.
Planen foreligger i sagen
Det indstilles, at stratigiplanen tages
til efterretning og fremsendes til by
rådets orientering.
Teknisk Udvalg, 8.1.1992:
Indstilling tiltrådt.
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Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
24.00P22

F 6205 LA

10 .
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
OVERDÆKNING AF SLANGERUP SVØMMEBAD.

a)
Bevilling af 26.9.91:
(overdækning)

3.000.000,00 kr.

Udgifter:
Håndv.udg.
2.821.700,00
Projektering 167.414,15
Omkostninger
21.568,50 3.010.682,65 10.682.65 kr.
b)
262.000,00 k r .
Bevilling af 20.3.91
(inddækning af servicehal)
Bevilling af 26.9.91
430.000.00 —
(gulvbelægning)
Bevilling ialt
Håndværkerudgifter
Mindreforbrug

692.000,00 kr.
649.235.00 —
42.765,00 kr.

Total regnskab for de 3 bevillinger:
Anlægsbevillinger i alt
Udgifter i alt
Mindreudgift

3.692.000,00 k r .
3.659.917.65 —
32.082,35 k r .

Økonomisk forvaltning. den 29.10.1991 ;
Regnskabet er overensstemmende med bog
holderiets noteringer.
Kulturelt udvalg, den 5.11.1991:
Anbefales.
Det indstilles endvidere, at mindreud
giften på 32.082,35 kr. overføres til
svømmehallens vedligeholdelseskonto til
dækning af følgeudgifter i forbindelse
med badets overdækning.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
82.20:04.04G01
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11.
BRUTTONORMERING I SKOLEFRITIDSORDNINGER.
Udvalget godkendte på sit møde den 5.11.
91 normeringsberegning i henhold til bi
lag af 28. okt. 1991 som normering for
SFO for bh.kl. - 2.kl. på Byvangskolen og
Lindegårdskolen samt bh.kl. - 6. kl. på
Uvelse skole.
Samtidig besluttede udvalget at anmode
skolebestyrelserne ved miljøskolerne om
en udtalelse til, at normeringsbereg
ningen anvendes som fællesnormering for
SFO og SFO's klubafsnit med henblik på,
at der senere optages forhandling med
Pædagogisk Kartel.
Skolebestyrelsen ved Byvangskolen kan ik
ke gå ind for fællesnormering, idet man
er af den opfattelse, at fællesnormerin
gen bliver dårligere for institutionen.
For skolebestyrelsen er der stadig tale
om 2 selvstændige afdelinger, og bør der
for normeres sådan.
Skolebestyrelsen ved Lindegårdskolen er
indforstået med at anvende normeringsbe
regningen af 28. okt. 1991 som udgangs
punkt for en fællesnormering for SFO og
SFO's klubafsnit, men anmoder om udvid
else af administrationsnormeringen fra 10
til 20 timer, idet de 10 timer er norme
ret efter et børnetal på 60.
Skolebestyrelsen ved Uvelse skole kan an
befale fællesnormering.
Pædagogisk Kartel kan tilslutte sig den
foreslåede normering på betingelse af, at
det indskrevne antal børn fastsættes for
de 3 skolefritidsordninger.
Kulturelt udvalg, den 7.1.1992:
Det indstilles, at den nuværende norme
ringsberegning for SFO bh.kl. - 2. kl.
anvendes som fælles normeringsberegning
for hele SFO-området.
Uvelse SFO kan normeres op til 65 børn,
Byvangskolen SFO op til 120 børn og Lin
degårdskolen SFO efter tilbygning til 150
børn.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
81.01.03:17.13.01G01
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12.

VEDTÆGTER FOR MUSIKSKOLEN.
Kulturelt udvalg behandlede på sit møde
den 6.8.1991 vedtægter for musikskolen,
men besluttede forinden endelig stil
lingtagen at anmode musikskolens bestyr
else om en udtalelse.
Bestyrelsen er fremkommet med følgende
ændringer:
Formålsparagraf indføjes i kapitel 2 :
"Musikskolens formål er, gennem et
alsidigt undervisningstilbud at udvikle
elevernes glæde ved og forståelse for
musik - at inddrage flest mulige af
kommunens borgere i musikalsk udøvelse og iøvrigt at støtte det lokale musik
liv" .
§ 4, stk. 1 : a "1 medlem valgt af kul
turelt udvalg" + b "1 medlem valgt af
folkeoplysningsudvalget" slås sammen til
"2 medlemmer udpeges af og blandt byrå
det" .
§ 4, stk. 1 c) ændres t i l : " 3 medlemmer
valgt af musikskolens forældre.
§ 6, stk. 1 ændres t i l : "Musikskolebe
styrelsens medlemmer vælges for en by
rådsperiode. Medarbejderudvalgte og
forældrevalgte medlemmer vælges dog for
et skoleår ad gangen. Valget sker i
september - oktober for det følgende
skoleår. Medarbejdervalgte og forældre
valgte medlemmer, der mister sin til
knytning til musikskolen, udtræder af
bestyrelsen og erstattes af stedfortræd
eren" .
S 7, stk. 2 :"Musikskolerådet" ændres til
"Musikskolebestyrelsen".
§ 7, stk. 4, 2.1inje:"3 hverdage" ændres
til "5 hve rdage"
§ 7, stk, 4, 4.linie: "8 dage" ændres til
"10 dage".
§ 11, stk. 3 : det understregede tilføjes
"Musikskolebestyrelsen godkender budget
og regnskab....
§ 11, stk. 5 ændres t i l : "Musikskolebe
styrelsen godkender brug af musikskolens
instrumenter".
§ 12, stk. 2 : der slettes ordet "Timeløn
nede" .
§ 15, stk. 1 : "Skolens leder har altid
ret til..." ændres til "Rådets medlemmer
har ret til..."
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Kulturelt udvalg, den 7.1.1992:
Udvalget indstiller til godkendelse ved
tægterne med musikskolebestyrelsens
rettelser.
3 medlemmer kan ikke indstille musiksko
lebestyrelsens rettelse til § 4, stk. 1
omkring musikskolebestyrelsens sammen
sætningen .
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales, med den tilføjelse at § 4 stk.
1 kommer til at lyde således:
a) "1 medlem valgt af kulturelt udvalg"
b) "1 medlem valgt af folkeoplysningsud
valget blandt de i folkeoplysnings
udvalget siddende byrådsmedlemmer".
20.07P24

13.
PLEJEHJEMMET SOLGÅRDENS NORMERING.
Stenløse Kommune har, jfr. overenskomsten
§ 11 opsagt sin deltagelse i fællesskabet
Solgården med virkning fra 1.4.1993.
På baggrund heraf anbefaler plejehjemmets
bestyrelse, at Solgårdens pladsantal re
duceres fra 40 til 30 pladser.
På grundlag af den aktuelle efterspørgsel
forventes ikke behov for at øge Slangerup
Kommunes pladsantal.
Indstilling:
I forbindelse med Stenløse Kommunes ud
træden af fællesskabet Solgården ind
stilles, at pladsantallet reduceres fra
40 til 30 pladser - som anbefalet af
Solgårdens bestyrelse.
Socialudvalgets, den 13.1.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
Anbefales.
Det kan oplyses, at udførelse af beslut
ningen forudsætter, at de øvrige tilslut
tede kommuner tiltræder oplægget.
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14.
EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE
15.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppen den 8.11., 22.11.,
29.11., 7.12., 13.12., 20.12.1991,
3.1.1992.
Samarbejdsudvalget for vejvæsenet,
møde den 2.12.1991.
Hovedsamarbejdsudvalget for centralad
ministrationen, den 4.12.1991.
Referat af byggeudvalgsmøde den 17.12.
1991 vedr. Ide-og skitsefase til bib
lioteks- og rådhusbyggeri.

16.
FORLÆGNING AF MØLLEBAKKEN.

Økonomiudvalget, den 14.1.1992:
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EVENTUELT.
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