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Økonomiudvalget indkaldes herved til møde, tirsdag
den 1 7 . januar 1978 kl. 9,00 på borgmesterens kon
tor, med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning^

cmt&r
2.

Udbygningsplanen for det sociale

^

2

. ' - - ■C*''

og sundhedsmæssige område 1979 - 84.

gi'-.-,

3.

i

-.'i

Udvidelse af idrætshallen
Kulturelt udvalg indstiller der nedsættes en ar
bejdsgruppe til forberedelse af sagen samt, at
ingeniørfirmaet Larsen & Nielsen kontaktes i sa
gen.

6~ØSZ

4.

,

Overførsel af byzonejord til landzone.
matr.nr. 4 a Uvelse,
„
2
søger om at fa overført 27.000 m byzonejord

2 ’6

tsrS'.

9/z

2a,

O^tø+t
cr>*-T

C

til landzone.
■
C^

Byplan- og bygningsudvalget indstiller at area
let af byplanmæssige hensyn fastholdes i byzone.

4

v
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&y^r

2
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5.

I budgetforslaget for 1978 m.fl. år

?A .

var ikke medregnet stigning af nye afgifter,
stigning i momsen, virkning af devaluering.
Byrådet har imidlertid vedtaget at disse stig
ninger skal være indeholdt i budgettet d.v.s.
forbruget må nedsættes tilsvarende.
Sekretariatet har udarbejdet følgende besparel
sesforslag til budgettet for 1 9 7 8 :
1. Der skal ikke udbetales diæter til kommis
sioner og nævn.
2. Varmegraderne i institutioner og kontorer
kan nedsættes.
3. Lysforbruget i institutioner og kontorer
kan nedsættes.
4. Fotokopikontoen kan nedsættes ved f.eks:
a) undlade at sende referat fra møder i nævn,
kommissioner, udvalg.
b) anvende cabonpapir til max. 2 kopier.
c) alle institutioner der benytter kopimaski
nerne skal betale for det.
5. Revisionskontoen kan nedsættes ved, at anta
ge et statsautoriseret firma.
6 . Udvalg og kommissioner må kun spise 2 gange
årligt for kommunens regning.
7. 01 & tobak afskaffes til møderne. Der serve
res kun vand og lys øl.
8 . Portoen stiger med 2o%. Der skal nedskæres
kraftigt.
9. Annoncekontoen kan nedskæres ved, at kommu
nen altid annoncere i Slangerup avis (Ved
stillingsannoncer dog i to blade/tidsskrifter efter ønske). Hvis der annonceres med
f.eks. kvartalsvise udbetalinger sendes der
ikke samtidig skrivelse om det samme.
10. Snerydning på private villaveje er ikke ob
ligatorisk. Måske kan der også spares på
saltningen.
11. Den årlige "budgetfest" kan spares.
12. En centralisering af de kommunale indkøb kun
ne formentlig spare en masse penge, men må
ske skulle man ansætte 1 person til at admi
nistrere indkøbene.
13. Kursuskontoen for institutionspersonale, læ
rere og rådhusets personale gennemgås kri
tisk.
14. Samtlige lønningskonto hvor der udbetales vi
kar gennemgås med de attestationsberettigede.
15. Kontoen for aviser/tidsskrifter kan sikkert
nedsættes.
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Opkrævningsafdelingen har udarbejdet forslag til
portobesparelser som følgende:
1. Da man formoder, at alle afdelinger daglig
sender post til andre kommuner, skal man her
ved foreslå, at al post til andre kommuner
opsamles i interne kuverter, hvorefter der
kuverteres til samlet forsendelse.
2. Desuden foreslås, at ejd.skat opkræves \ år-
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3.

lig, hvorved der kan spares 2 gange opkræv
ning og 2 gange rykning, ca. kr. 6-8 .000 ,-...
Samtidig skal man gøre opmærksom på en unø
dig portoudgift, ved modtagelse af afkræv
ning af bidrag, returneres genpart med be
kræftelse af modtagelsen, hvilket er unødigt,
og hvis det ikke kan undgåes, så blot det
kan gøres een gang om måneden, eller kvarta
let.

Samarbejdsudvalget kommenterer ovennævnte som
følgende:
SU
SU
SU

SU
SU

.

588

mener at varmeforbruget kan nedsætte, men i
samråd med teknisk forvaltning.
er betænkelig ved at skifte revisionsfirma,
hvis betjeningen vil blive ringere.
mener at annoncekontoen kan nedskæres, dog
bør der i enkelte tilfælde kunne annonceres
i tre blade/fag-tidsskrifter.
finder det beklageligt at spare den årlige
budgetfest.
ønsker ikke ringere vilkår for efteruddannel
se, men en mere kritisk ansøgning.
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C.

Kommunen har 19/1-73 kautioneret for lån kr.

7.

Kloakf orsyning.
Nedsættelse af kloaktilslutningsbidrag for

Køb af jord til dagligvarebutik.
Købmand J. Wagner forespørger på muligheden for
køb af en del af kommunens jord ved Lindegårds

CtS

4/^

skolen til nærbutik.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller at der

-

____________ _______________ _____ _

afhændes et areal til det ansøgte formål.
Kulturelt udvalg indstiller at området frihold
es til kommunale formål.
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Sikring af kommuners resttilgodehavender ved
salg af kommunale byggegrunde.
Cirkulæreskrivelse fra Indenrigsministeriet af
den 29. november 1977Skrivelsen indebærer at kommunen kan sælge byg
gegrunde med pantebrev og lade pantebrevet stå
som prioritet i ejendommen efter almindelig og
særlig realkredit.

lo.

Afvikling af boligindskudslån

/O.

11.

Boligindskudslån.
Ansøgning om afskrivning af

//.

boligindskudslån J

12.

Frederiksborg Amts Efterskole.
(Ordblindeskolen) søger om økonomisk støtte til

/%.
’____________________________________

detailprojektering af skolen.
Kulturelt udvalg anbefaler at der ydes tilskud

tf.

__ __

til skolen således:
a) Til projektering 1,- kr. pr. indbygger eller
7-211,- kr. på konto 32o oo loo-5o i 1978.
b) 15,- kr. pr. indbygger fordelt over finans
årene 1979 og 198o.
Nf 588 */t DAFOLQ-FRED ERIKSH AVN
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Fritidskommissionen anfører at den nuværende af
/

lønning må anses for den billigste.

å.

Kulturelt udvalg indstiller, at den nuværende
ordning fastholdes.

/

17.

Åbningstiderne i daginstitutionerne.

/g

Socialudvalget indstiller at der optages forhand
ling med de implicerede parter om ændring af dag
institutionernes åbningstid mandag - fredag, så
ledes at åbningstiden fremover bliver fra kl.
o6^° til kl. 1 7 ^° svarende til 1 time kortere
åbningstid pr. dag for børnehaverne. Ordningen
skal være gældende fra 1 . januar 1979.
(Nuværende åbningstider - kl. 6 ,oo - 7,3o - 17,oo
- 18,oo).
Løn- og personalekontoret indstiller, at perso
nalechefen og socialinspektøren indleder for
handlinger med personaleorganisationerne samt,
at forældrerådene orienteres om sagen.

Betaling til tandregulering.
Økonomiudvalget har drøftet om, der kunne laves
en ordning således, at kommunen ikke skulle be
tale hele beløbet til tandregulering, men at
børnenes forældre skulle betale en andel f.eks.
efter deres indtægt.
Socialudvalget har besluttet at fastholde den
nuværende ordning.
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Vedr. befordringsgodtgørelse.

P fa

Såfremt man finder det hensigtsmæssigt, at hjem
mehjælpere benytter egen bil eller cykel med

;■ f t J - . >2

£/

hjælpemotor (knallert), ydes kørselsgodtgørelse
efter de for kommunens tjenestemænd gældende
regler, og befordringsgodtgørelsen på 25 øre pr.
time bortfalder i så fald.
Løn- og personalekontoret indstiller at der ydes
hjemmehjælpere kørselsgodtgørelse i henhold til
de for kommunens tjenestemænd gældende regler.

23.

Instruks vedr. behandling af ansøgninger til

2

. yo

kurser for institutionspersonale.
Instruks vedlægges.

24.

Stillingtagen til om Slangerup kommune
vil udstede frigørelsesattester til skolernes

-

-r f

'i-?'0

rengøringspersonale.
Anmodning om stillingtagen fremkommer fra Kvin
delig Arbejderforbunds afdeling i Frederiksværk.
Løn- og personalekontoret anbefaler, at kommu
nen ikke udsteder frigørelsesattester (jfr. Kom
munernes Landsforenings skrivelse af december
1975 - pkt. 5 a,b,c og d.)
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25.

Redegørelse fra Kommunernes Landsforening,

$ (h

om kommunernes personaleforbrug i forbindelse
ined skattestyrelseslovens ikrafttræden anmodes
udvalget om at overveje spørgsmålet om yderlige
re ansættelse i skatteforvaltningen.
Kommunaldirektøren vil på et senere tidspunkt
kontakte skatteinspektøren for at diskutere
spørgsmålet konkret.

2

Slangerup Bibliotek søger om

& S

' *w _-

at få børnebibliotekar og assistents timetal ud
videt med hver lo timer pr. uge til 3o timer pr.
uge.
Kulturelt udvalg anmoder udvalget om at tage sa
gen op igen, da kulturelt udvalg ved budgetlæg

S

V£

•

ningen har taget højde for økonomien.
Løn- og personalekontoret, bemærker at der i
budgettet for 1978 er medregnet følgende udvid
else af personalet:
lo

timerugentlig til børnebibliotekar,

lo

timerugentlig til assistenten.

4

timerugentlig til deltidsbibliotekar

‘
:\r-

(Jør-

lunde/Uvelse).
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A/s DAFOt-C - FRElD E RIKSH A V N

10-2-3

27.

Fyringsolie til kommunale ejendomme.
Nuværende kontrakt om levering af fyringsolie
til kommunens ejendomme udløber 31/3-1978.
Teknisk udvalg anmoder om tiltrædelse af at le
veringen udbydes i offentlig licitation, for
en ny 2 årig periode.

Da. renovation.
Forslag til nyt regulativ for bortskaffelse af
husholdningsaffald.
Teknisk udvalg indstiller at vedlagte regulativ
for bortskaffelse af dagrenovation vedtages til
ikrafttræden den 1 . april 19 7 8 .

29.

Dagrenovation.
Forslag til udbudsmateriale for bortskaffelse
af dagrenovation.
Teknisk udvalg indstiller at forslag til udbuds
materiale for bortskaffelse af dagrenovation,
tiltrædes.

3o.

Erhvervsundersøgelse.
Byplan- og bygningsudvalget anmoder om tiltræ
delse af, at udvalget går videre med erhvervs
undersøgelsen, samtidig anmodes om, at spørge
skema til erhvervsundersøgelsen kan udsendes
til erhvervsvirksomheder i Slangerup.

N T . 588
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31.

Kloakering Lystrup skov området.
Teknisk udvalg indstiller at der meddeles til

3/

ladelse til ekspropriation og anmoder om god
kendelse af følgende tilbud på erstatninger
for ekspropriationsindgreb i forbindelse med
udbygningen af Lystrup skov området:

For servitut på ca. 42o m , ydes ingen er
statning.
2.

, ydes erstatning

For servitut på ca. 42o
på kr. 1.142,5o.
3.

For erhvervelse af grundareal ca. 132o m +
2
overtagelse af ca. 52o m og servitut pa ca.

2

585 m , ydes erstatning pa kr. 8.978,13.

For erhvervelse af grundareal ca. 142o m og
2
servitut på ca. 585 m ydes en erstatning på
kr. 7.278,13.
5.

For erhvervelse af grundareal ca. lo6o m

+

2

overtagelse af ca. 492 m , servitut pa ca.
418 m

2

og erstatning for tab af læhegn, ydes

erstatning på kr. 8.484,25.
6.

For servitut på ca. 795 m , ydes erstatning
på kr. 1.939,38.
7.

For servitut på ca. 3o m , ydes ingen erstat
ning.
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8,

For servitut på ca. 29o mf , ydes erstatning
på kr. 716,25.

o
2
For servitut pa ca. 185o m , ydes erstatning
på kr. 4.231,25.
lo.

For servitut på ca. 1535 ni-, gene og ulemper
m.v., ydes erstatning på kr. lo.o71,75.

32.

Ekspropriation til buslomme i Uvelse.
Teknisk udvalg indstiller at der eksproprieres
til formålet og at der ydes følgende erstatnin
ger:
Matr.nr. 7° 1.25o,- kr.
cl

Matr.nr. 7

33.

Sal

45o,- kr.

af håndværksparcel i Uvelse.
søger dispensation fra byggepligt

for beboelse ved køb af 1 håndværkerparcel i Uvelse.
Teknisk udvalg indstiller at servitutterne fast
holdes.

34.

Salg af håndværksparcel i Uvelse.
søger i forbindelse med køb af
håndværkerparcel, Bøllemosevej om dispensation
fra salgsvilkårene.

N T.

588

A/S O AFOLO-FBEDERIKSH AVN

M ø d e den

/

19

Løbe nr.

Behandlingen og afgørelsen
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35.

Tillægsbevilling.
Til konto 6o5 oo 26o-o9 personforsikring, løn

3S

^ ^

modtagers garantifond, gruppeliv - fremmede
tjenesteydelser med kr. lo.ooo
Økonomisk forvaltning bemærker, at financiering
kan ske af konto 6o2 oo o5o-o7 "Mødediæter - by
råd" .

36.

Tillægsbevilling.
Til konto 626 oo olo-o9 - mødediæter kommissio

3C.

ner, råd og nævn - Administration og planlæg
ning med kr. 1 7 .000 .
Økonomisk forvaltning bemærker at financiering
kan ske af konto 6o2 00 o5o-o7 mødediæter - by
rådsmedlemmer .

37.

Tillægsbevilling.

3P-

Til konto 6o5 00 25o-o2 personforsikring, løn
modtagers garantifond, gruppeliv - Lønninger med
kr. lo.ooo.
Økonomisk forvaltning bemærker, at financiering
kan ske af konto 6o2 00 o5o-o7 "Mødediæter - by
råd" .

38.

Tilig,;sbevilling.
Folketingsvalg/folkeafstemninger.
Til konto:
631 00 o2o-ol
Komm. egne udg. - varekøb
631 00 o4o-o4
Komm. egne udg. - fremm.tjen.yd.

2.346 ,00 kr.
.4.628,00 kr.

Økonomisk forvaltning bemærker, at financiering
kan ske af konto 631 00 lol-o5 Komm. egne udgif
ter - lønninger med kr. 6.974 ,00
N r. 588
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Tillægsbevillinger.
Ansøgning om tillægsbevillinger, samt samtidig
påvisning af besparelser på tilsvarende beløb på
sociale-konti s* / 9 ? ?
Besparels.
5ol oo o2o-o3
§ 42 stk. 1

Form andens
initialer:

Tillægsbev.

4o5.ooo.oo

Cr-**

5ol oo o4o-o6
§ 4o stk. 2

45.000

5ol oo o5 o-o2
loo.ooo

§ 43

Æ

5ol oo 060-09
§ 46 stk. 1

5 .000.00

5 ol oo o65-o5
§ 46 stk. 2

I80 .000.00

/o.sv&X
/S
-

5ol oo 080-0I

-'i

^»y<3»r •■

øf

•£ / _

/

3o.ooo

§ 47

5 ol 00 090-08

1 2 2 .ooo.oo

§ 48 stk. 1

5 ol 00 I00-06
3o.ooo

§ 48 stk. 2

5 ol 00 15o-o8
§ 26

overskud

5o2 00 olo-o5
Løn til hjemmehjælp

5 o2 00 o2 o-ol
Tilskud til hushjælp

50.000
15o.ooo
38.ooo

5o3 00 olo-o3
§ 58 stk. 1

60 .000.00

5o3 00 o3o-o6
§ 59 stk. 1

50 .000.00

Omsorgsarb./udg. u.
refusion
5o3 00 4oo-o9
Fremmede tjenesteyd.

8 .000.00

Vuggestuer:
512 00 olo-o2
bet. til andre kom.

15.ooo.oo

Børn på døgninstit.
521 00 olo-ol
bet. til andre kom.

llo.ooo.oo

(Beløbet dækker kun
indtil 31/10-77 regninger kan ikke
nå at fremkomme in
den årets afslutn.)
Bekæmpelse af narko:
522 00 olo-5 o
bet. til andre kom.

88.000

Beskyttede virksomh:
541 00 o2o-o2
bet. til andre kom.

45.000

572 lo olo-5 o
Barselsdagpenge
l/S O A FO LC-FREDERIKSH A VN
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Vedr, børnetandplejens serviceniveau i relation

Ao.

i/h

til de personalemæssi e ressourser
a Socialudvalget indstiller, at der normeres yder
ligere 1 /2 -dags stilling som børnetandlæge løn
ramme S 29/31 skalatrin 38 - AA, samt 1/2-dags
klinikassistent lønramme KA skalatrin 5 - 1 2 .

/

7

/
7

b Socialudvalget indstiller, at der gives tillægs
bevilling til konto 583ooolo-ol i regnskabsåret

1978 med lo5 .ooo,- kr. - lønningsudgifter til
1 /2 -dags tandlæge og 1 /2 -dags klinikassistent.
Økonomisk forvaltning bemærker at financiering
en kan ske enten

1

ved besparelse på andre konti indenfor udvalg
ets forvaltningsområde

2

af kassebeholdningen

3

eller ved forøgelse af kommunens lånebehov.

ad 2 og 3
vil kunne give problemer m.h.t. kommunens mu
lighed for en tilstrækkelig selvfinanciering i
1978.

/Øt*'*'»■*
Al.

Tillægsbevilling.
Socialudvalget indstiller at derngives tillægs
bevilling til konto 5o3 oo o3o-o6 med
kr. 31o.ooo.oo
Økonomisk forvaltning bemærker at kr. 155.oo vil
kunne financieres ved refusion. Rest kr. 155.ooo
vil kunne financieres via kassebeholdning eller
eventuelt ved besparelser.

Nr. 588

A/s OAFOLC •FREDERIKSHAVN

10-2-3

Blad nr.

Dag og år:

17. januar 19 7 8 .
42.

(
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Ombygning af Jørlunde alderdomshjem.

17
■

Byggeudvalget indstiller, at det alternative

Form andens
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f A .

skitseprojekt for 15 værelser godkendes.
Der ansøges om kapitalbevilling - kr. 545.ooo
Økonomisk forvaltning bemærker følgende:
Projektet ses ikke medtaget i investeringso
versigten hverken i 1978 eller efterfølgede
år. Da der ikke i 1978 er frie rådighedsbeløb
indenfor socialudvalgets forvaltningsområde,
må det foreslås økonomiudvalget at financie
ringen sker ved

1 . nedskæringer i andre udvalgs rådighedsbeløb.
Såfremt dette ikke lader sig gennemføre, må
financiering ske ved

2 . forøgelse af kommunens lånebehov.

43.

Tillæ. sbevillinger.
^5.
Ansøgning om tillægsbevillinger til sociale
konti som følgende:

b. 515 o2 o69-o3
Lønninger - Fritidshj./Fast ejd.

7.000 kr.

c. 513 o2 olo-5o
Lønninger - Slangerup børnehave

16.968 kr.

d. 513 lo o79 -o8
Lønninger - Fast ejendom

0
0
0

7.435 kr.

C\i
i
—1

V'";

a. 513 3o olo-ol
Lønninger - Uvelse børnehave

ri*—.

kr.

e. 513 lo o3o-oo
Lønninger - Kroghøj børnehave

7 .18 0 kr.

f. 513 2o 0I0-08
Lønninger - Øparkens børnehave

7.65o kr.

0
0
0

<M
rH

g. 513 3o o69-o9
Lønninger - Uvelse børnehave

'

kr.

Økonomisk forvaltnings bemærkninger til a,b,c,
d,e,f og g:
Kan financieres som foreslået af socialudvalg
et.
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44.

Anlægsbevilling.

Y e/

/

^

.

Til konto o31 5o oo5-o5 Idrætsanlæg Uvelse.
Projekt og overslag udarbejdet for anlæg af to
fodboldbaner i Uvelse.
Byplan- og bygningsudvalget anmoder om frigivel
se af anlægsbevilling kr. 289 .ooo.
Økonomisk forvaltning bemærker at anlægsbevil
lingen vil kunne financieres ved rådighedsbe
løb afsat i budget 19 7 8 .

45.

Anlæ. sbevillin.
Teknisk udvalg anmoder om frigivelse af anlægs
bevilling på kr. 660.000 på konto 23335o8o-o4
(Lyngevejen).
Økonomisk forvaltning bemærker at anlægsbevil
lingen vil kunne financieres ved rådighedsbe
løb afsat i budget 19 7 8 .

46.

Vedr, budgetomplaceringer.
I reglerne for budgetomplaceringer står anført,
at byrådet skal tage stilling til omplaceringer
af lønbudgettal, også når disse rokeringer sker
indenfor et bevillingsniveau.
Da denne fremgangsmåde ikke er særlig hensigts
mæssig foreslås det, at reglen ændres til:
"Omplaceringer af art 1, lønninger til andre ar
ter inden for et bevillingsniveau, kan kun ske
med økonomiudvalgets godkendelse."
Det forudsættes, at personalechefens (kommunal
direktørens) indstilling medfølger ansøgningen.
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47.

Ansøgning om tillægsbevilling
ca, kr. l4o.ooo til ombygning af Slangerup al
derdomshjem.

Vedr. salget af matr.nr. 61

d

og 63

6

Slangerup

Ansøgning om forlængelse af fristen for at træ
de tilbage fra købet.
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Blad nr.

Dag og år:

2o

17. januar 1978.

Formandens
initialer:

49 .

tfc.
Personalesager.

a. Opnormering af assistent til overassistent
pr. 1/4-1978.
b. Tjenestemandsansættelse pr. 1/1-1978.
c. Konferencetimer på Byvangskolen.

3.
é

d. Opnormering til fuldmægtig og ekspeditions
sekretær.

7"

•• -es*’ ■
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