SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET,

DEN 31.10.1986.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til
ekstraordinært mede torsdag den 6. 11.
1986, kl. 16.00 på kommunaldirekterens
kontor til behandling af følgende
dagsorden:

Fraværende:

1.

ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Forpagtning af Slanaerupgårds jorder.
har anmodet om 2 årig
forlængelse af nuværende forpagtning der
udløber 1.1.87.
Bygnings- og planlægningsudvalget vedtog
23.9.1985 kun en forlængelse af kontrak
ten for en et-årig periode, indtil 31.12.
1986, idet der i idekataloget var lagt op
til, at Hauge Møllegård skulle afhændes.
Man fandt det hensigtsmæssigt i den for
bindelse at overveje status for jorder
under Slangerupgård og Hauge Mellegård,
om de bør lægges ind under en selvstændig
landbrugsejendom, i den udstrækning de
ikke skal anvendes til boligformål og
rekreative formål.
Bygnings- og planlægningsudvalget har
indstillet kontrakten forlænget til 1.
oktober 1987.
Økonomiudvalget, den 14.10.1986:
Forpagtningen af Slangerupgårds jorder og
smålodderne udbydes i licitation - samlet
eller delt.
Borgmesteren har inden mødet i økonomi
udvalget den 14.10.1986 givet
tilladelse til at forlænge
forpagtningen til 1.10.1987.
Bygnings- og planlægningsudvalgets ind
stilling af 12.9.1986 anbefales derfor
ændret.
13.06.03054 F 4339 KL
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REVISION AF ANLÆGSBUDGETTET.
I fælleserklæring af 13. maj 1986 mellem
regeringen og de kommunale organisationer
blev det henstillet, at kommunernes nettoanlægsudgifter for 1987 ikke overtstiger 5, 1 mill. kr.
Anlægsrammen på 5, 1 mill. kr. svarer til
kommunens anlægsudgifter 1 regnskabet for
1985 og budgettet for 1986. Opgørelsen af
kommunernes anlægsudgifter for 1987 viser
nettoanlægsudgifter på 6, 7 mill. kr.
inu <y
Af en opgørelse, udarbejdet af Kommuner
nes Landsforening fremgår det, at kommu
nerne i Frederiksborg amt overskrider
henstillingen med ca. 315 mill. kr., her
af udgør Slangerup kommunesPandel af
overskridelsen 7 mill. kr.
På et møde i Kommuneforeningen i Frede
riksborg amt blev det aftalt at søge at
nå frem til en samlet besparelse i an
lægsudgifterne i 1987 for kommunerne i
Frederiksborg amt på netto 220 mill. kr.
heraf udgør Slangerup kommunes andel 5
mill. kr. excl. moms.
Kommunernes besvarelser skal være Kommu
nernes Landsforening i hænde inden den
15. november 1986.
/.

Følgende materiale vedlægges dagsordenen:
1. Kommunernes Landsforenings cirku
læreskrivelse af 10. oktober 1986.
2. Kommuneforeningens skrivelse af 16.
oktober 1986.
3. Indenrigsministeriets skrivelse af
17. oktober 1986.
4. Sammendrag vedr. investeringsover
sigt 1987 og 1988.
0 0 .0 1 0 0 2

3.
ØKONOMIRAPPORTERING.
a.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING PÅ KR.
5.250.000 VEDR. INDUSTRIOMRÅDE VEST
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Teknisk udvalg indstiller, at der med
deles en anlægsbevilling på kr. 5.250.
000 til dækning af udgifter i forbindelse
med byggemodning af 1. etape af industri
området. Det drejer sig om udgifter til
bl.a. vejanlæg, kloakforsyning, vand og
el-forsyning jfr. overslag.
Økonomiudvalget,
Udsat.

den 14.10.1986:

b.
AMSØGNING OM ANLÆGSBEVI L L I N G PÅ KR.
250.000 VEDR. HAUGE MØLLEGÅRD
Teknisk udvalg indstiller, at der med
deles anlægsbevilling på kr.250.000 til
dækning af en del af udgiften til vand
forsyning af området.
Ledningsanlægget
udfares i forbindelse med byggemodning af
industriområde Vest, men en del af udgif
ten bør afholdes over byggemodningskon
toen for Hauge Møllegård.
Økonomiudvalget,
Udsat.

den 14.10.1986;

c.
ANSØGNING QM ANLÆGSBEVILLING PÅ
KR.575.000 VEDR. INDUSTRIOMRÅDE VEST
HOVEDKLOAKER
Teknisk udvalg indstiller, at der med
deles anlægsbevilling på kr.575.000 til
dækning af udgifterne til udførelse af
regn- og spildevandsledninger og frem
føring af kloakstik til de enkelte indu
striparceller jfr. overslag.
Økonomiudvalget,
Udsat.

den 14.10.1986:

4.
FASTSÆTTELSE AF SALGSPRISER - INDU
STRIOMRÅDE VEST.
Udvalget for teknik- oa mille,
1. 10. 1986 i

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at de
i notat af 25.9.1986 og af 30.9.1986 ud 
arbejdede vilkår og forslag til fastsæt
telse af salgspriser godkendes.
Forslag til tidsplan for byggemodning,
vedtaget af udvalget den 1. 10.1986 er
tidligere fremsendt.
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Forvaltningen oplyser, at Menighedsrådet
endnu ikke har accepteret tilbuddet, der
er fremsat i henhold til byrådsbeslut
ningen den 28/5 1988, pkt.
20, om køb af
jord for 15 kr. ms .
Økonomiudvalget
Udsat.

den 14.10.1986;

13.06.02G01

5.
KOMPENSATION FOR ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSEN
PR. 1. JANUAR 1987.
Ledergruppen har på mødet den 22.10.1986
drøftet spørgsmålet og foreslår herefter
kompensation som følgende:
Borgmesterkontoret
Kulturel forvaltning
Socialforvaltningen
Økonomisk forv.
Teknisk forv.

3
2
12

5
8

3
Solgården
Slangerup kommunes andel
Daginstitutioner
17
Biblioteket
4
Vejvæsenet
15

timer
"
"

"
"
timer

for

n
ff
ff

Herved overholdes Byrådets vedtagelse om
en kompensation på 29o.ooo kr.
Sagen forelagdes i Fællessamarbejdudvalget den 30/10-1986.
81.00GO1

6.

ARBEJDSTILBUD TIL LEDIGE.
En mandlig ATB-person har overfor Ar
bejdsformidlingen i Frederikssund givet
udtryk for, at han ønskede en ansættelse
hos World University Service.
Administrationen hr meddelt Arbejdsfor
midlingen, at man af økonomiske grunde
(månedsløn kr. 15.500) samt p. g. a.
usikkerhed omkring W.U.S.s virksomhed
ikke kan tiltræde det foreslåede, men at
der ved en kommunal institution kan til
bydes et relevant arbejde (månedsløn kr.
10.572). Der vil i begge tilfælde være
tale om en ansættelsesperiode på 7 måne
der.
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Pågældende udebliver imidlertid fra an
sættelsessamtalen på den kommunale insti
tution, hvilket skriftligt meddeles Ar
bejdsformidlingen den 20. oktober 1986.
På grund af udeblivelse er pågældende
afmeldt som ATB-person. A-kassens stil
lingtagen afventes.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til,
om Slangerup kommune skal gå økonomisk
ind i W.U.S-projektet.
15.02.02G01

7.
SUNDBYLILLE RENSEANLÆG.
Byrådet vedtog på mødet den 27/8 1986,
pkt. 18, at der skulle indledes syn og
skøn på jordfilteranlægget der ikke
fungere tilfredstillende, (behandlet for
lukkede døre).
Viak har nu meddelt, at dets forsik
ringsselskab vil indtræde i sagen og
ønsker en forligsmæssig løsning.
Dette har ikke standset syn- og skøns
sagen.
Det forventes at der, efter forhandling
med Viak, vil foreligge indstilling fra
teknisk udvalg til økonomiudvalgets møde
om erstatningspligt.
Økonomiudvalget,
Udsat.

den 14.10.1986:

06. 03. 00K08

S'

8.

EVENTUELT.

MØDET SLUT KL. :
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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 4.11.1986.

T I L L A G

S D A G S O R D E N

til økonomiudvalgets ekstraordinære mede
den 6. november 1986, kl. 16.00 på kom
munaldirektørens kontor med følgende
punkt:

1.
BØRNEHUSET KROGHØJ.

I forbindelse med opgravning til dræn om
Børnehuset Kroghøj er det konstateret, at
der er brud på regnvandsledningen m.v.
/.

Notat af 4.11.1986 medsendes.
Teknisk forvaltning foreslår, at disse
skader udbedres nu, hvor der alligevel
graves, og anmoder Økonomiudvalget om
igangsætningsgodkendelse.
Udgifterne ved ekstraarbejderne anslås
til 69.362 kr. excl. moms og ansøgning om
tillægsbevilling vil snarest fremkomme.
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