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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 20.2.1992

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag
den 26.2.1992 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. 1001
Indgangsåret til de grundlæggende so
cial- og sundhedsuddannelser.
Information nr. 1002
Fælles indsats for ledige fra kommuner
og arbejdsmarkedets parter DA - LO KL fællesprojekt.
Information nr. 1003
De økonomiske konsekvenser af tvangs
tilslutning af blokvarmecentraler/er
hvervsvi rksomheder .
Information nr. 1004
Effektivitet igennem udvikling og
samarbejde.
c)
Kommunerforeningen i Frederiksborg amt
indbyder til følgende:

Temadag
onsdag den 18. marts 1992, kl.
14:00-17:00 på Skævinge Kro.
"Alle må være med" - Fælles indsats
for ledige fra kommuner og arbejds
markedets parter.
Temadagen er et led i DA - LO og KLs
fællesprojekt.
Det overordnede mål er at styrke ind
satsen for de ledige især gennem kva
lificerede tilbud, som kunne forbedre
deres muligheder for ansættelse i
private virksomheder.
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Torsdag den 2. april, kl. 8:30 til
fredag den 3. april, kl. 13:30 på
Hotel Lautruppark i Ballerup
"Projektarbejde som udviklingsstrate
gi " .
Det er seminarets formål at få disku
teres , hvorledes projekt- og forsøgs
arbejde kan benyttes som en fortsat
udviklingsstrategi i forvaltningerne.
Forskellige organisationsmodeller,
dialogformer og samatrbejdsmodeller
vi 1 blive diskuteret.
d)
Indbrud
I week-enden den 18.-19. januar 1992
er der forøvet hærværk på Lindegård
skolen udendørs.
e)
Indenrigsministeriet har ved skrivelse af
31.1.1992 fremsendet publikationen "Den
kommunale økonomi - Budget 1992".
Pub1ikat ionen indeholder en gennemgang af
de indgåede aftaler mellem regeringen og
de kommunale organisationer samt en vur
dering af kommunernes 1992-budgetter set
i lyset heraf.
f)
For perioden 1992-1995 har Slangerup kom
mune anmodet Bygge- og Boligstyrelsen om
en samlet tilsagnsramme på ialt 3,1 mio.
kr. hvoraf 1992 tegner sig for 0,0 mio.
kr.
Med udgangspunkt i en revideret forde1ingsnøgle tildeler Bygge- og Boligstyr
elsen Slangerup kommune følgende til
sagnsrammer : 1992
0,0 mio. kr.
1992-1995
2,0 mio. kr.
g)

Advokatfirmaet Svend Paludan-Miiller har
ved skrivelse af 13.1.1992 meddelt at
ville varetage kommunens interesser i
"Kingoskole-sagen", Slangerup kommune
ctr. Cowiconsult.
h)
ECO-NØGLETAL.
Nøgletal er informationer, der kort og
overskueligt belyser strukturen og udvik
lingen i en kommune. Nøgletal giver sjæl
dent hele forklaringen på et forhold. men
de kan medvirke til at pege på områder,
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hvor nærmere undersøgelser er påkrævet,
samt til at politikere og den administra
tive ledelse kan følge udviklingen på de
enkelte områder.
Inddelingen foregår efter to kriterier,
ressourcegrundlag og udgiftsbehov.
Fremover vil de sidste nye ECO-nøgletal
blive fremlagt til orientering.
1. udsendelse 1992 indeholder.
2.20 Beskæftigelsesstruktur nov. 1989
2.30 Erhvervsstruktur nov, 1989
2.31 Vækst i erhvervene 1985-89
2.40 Boligforhold 1991
2.60 Arbejdsløsheden 1990
3.40 Disponibel likviditet ultimo 1990
i)
Det sociale ankenævn har ved skrivelse af
4.2.1992 fremsendt statistik over ind
bragte sager i oktober kvartal 1991.
Fra Slangerup kommune var indbragt 10
sager, som alle er afsluttede. 1 sag ved
rørte lov om dagpenge, 2 vedrørte lov om
offentlig sygesikring 7 vedrørte para
graffer i lov om social bistand.
j)
Bygge- og boligstyrelsen har ved skriv
else af 11.2.1992 udmeldt kvoterne for
1992 for almennytige boliger, integrerede
ungdomsboliger, selvstændige ungdomsbo
liger og private andelsboliger.
k)
Kommuneforeningen i Frederiksborg amt har
fremsendt indbydelse til årsmøde/generalforsamling fredag den 8. maj 1992, kl.
15.00 på Hotel Marienlyst i Helsingør.
Forslag til behandling skal tilsendes
foreningen senest den 27. marts 1992.
Der vil til generalforsamlingen blive
stillet lokaler til rådighed for de po
litiske partier, således at der kan af
holdes gruppemøder fra kl 14.00.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.
A.
Foreløbigt regnskab for 1991 samt den
første økonomirapport for 1992 (pr. 15.
/.. januar 1992) fremlægges til orientering.
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Den under pkt. B anførte tillægsbevil
lingsansøgning er indarbejdet i økonomi
rapport for 1992 jvf. indsti lingerne fra
kulturelt udvalg og fra økonomisk for
valtning.
Økonomiudvalget, den 18.2.1992:
Taget til efterretning.
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget Foreløbigt regnskab for 1991
samt Økonomirapport for 1992.
00.01002/91-13
00.01002/92-01
B.
Tillægsbevillingsansøgning vedr. UD
BYGNING AF SFQ PÅ LINDEGÅRDSSKOLEN.
I budget 1992 er der afsat et rådighedsbløb på kr. 2,5 miil. til udbygning
af SFO ved Lindegårdskolen.
Arkitekt Ingvar Laursen har fremsendt
oplæg til byggeprogram for udbygning af
"SFO" - bilag dateret 13.1.1992.
Programmet foreligger i sagen.
Oplægget er udarbejdet på grundlag af
beslutninger fra 1. byggeudvalgsmøde den
17.12.1991 samt drøftelse med skole
inspektør og afdelingsleder ved SFO på
Lindegårdskolen.
De samlede anlægsudgifter til dette oplæg
har arkitekt Ingvar Laursen skønnet til
kr. 4.725.000 (se bilag af 10.1.1992).
Kopi af bilaget foreligger i sagen.
Som følge af den store difference mellem
afsatte rådighedsbeløb og økonomisk over
slag - bedes kulturelt udvalg fremkomme
med indstilling på økonomisk anlægsramme
med henblik på evt. ansøgning om tillægsbevi11ing.
Kopi af referat fra byggeudvalgsmøde
den 17.12.1992 foreligger i sagen.
Kulturelt udvalg, den 4.2,1992:
På det foreliggende grundlag og under
forudsætning af byggeudvalgets anbefaling
indstilles det, at tilbygningen finder
sted inden for en samlet anlægsramme på
kr. 4 mi 11.
Der søges om en tillægsbevilling på kr.
1,5 mi 11.
Forvaltningen kan oplyse, at byggeud
valget på sit møde den 6.2.1992 har an
befalet en anlægsbevilling inden for en
ramme på kr. 4 miil.
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ANLÆGSBEVILLING:
Bevilget den 25.9.1991
Ansøg, om tillægsbev.
Samlet anlægsbevilling

kr. 2.500.000
"
1.500.000
kr. 4.000.000

Anlægsbevillingen forventes forbrugt i
finansåret 1992.
Kulturelt udvalg kan ikke anvise finansi
ering for tillægsbevillingen.
Økonomisk forvaltning:
I henhold til kasse- og regnskabsbilags
bestemmelserne om ændring af rådigheds
beløb (bilag nr. 2 side 2) skal ansøgning
til byrådet om ændring ledsages af en an
givelse af finansieringsmulighed.
Kulturelt udvalg kan ikke anvise finansi
eringmulighed og overlader derfor opgav
en til økonomiudvalget. Økonomisk for
valtning skal på denne baggrund indstil
le, at finansiering sker fra kassebehold
ningen; men skal samtidig tillade sig at
foreslå, at økonomiudvalget formulerer
retningslinier for fremtidige tilsvarende
sager.
Redegørelse for differencen på kr.
725.000 mellem arkitektens overslag og
udvalgets ansøgning vil fremgå af referat
fra byggeudvalgsmødet den 6.2.1992. Dette
referat er endnu ikke modtaget.
Økonomiudvalget, den 18.2.1992:
Anbefales.
Der udarbejdes oplæg til retningslinier
til næste møde
8 2 . 2 0 . 0 4 : 1 7 . 1 3 . 0 1 GO 1

3.
ÆNDRING AF LOKALPLAN NR. 23.
Advokat Steffen Andersen søger på vegne
af Gerner Schjødt ApS, Højlundevej 8, om
dispensation fra lokalplan nr. 23, § 3.2,
som kun tillader erhverv som vognmands
virksomhed og lagervirksomhed.
Advokat Steffen Andersen har med skrivel
se af 22. januar 1992 godkendt punkterne
2-5 i Teknisk Udvalgs skrivelse af 17.
januar 1992 med referat af udvalgets
beslutning på mødet den 8. januar 1992.
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Derimod protesterer han på sin klients
vegne mod punkt 1, som begrænser antallet
af boliger til de 3 parcelhuse, med hen
visning til, at byrådet i sin skrivelse
af 10. september 1991 godkender, at et
oplæg til ny lokalplan kan indeholde en
bestemmelse om, at der på ejendommen kan
opretholdes indtil 7 boliger. Han henvi
ser samtidig til, at nogle af lejerne har
været tilmeldt folkeregisteret på adres
sen i en længere årrække.
Notat af 24.1.1992 om beboelsen på Høj
lundevej 8 foreligger i sagen.
/. Revideret forslag til lokalplan nr. 23.1
fremsendes dagsordenen.
Eventuelle ændringer som følge af Steffen
Andersens indsigelse vil kunne indføres
inden behandlingen i Økonomiudvalget.
Det indstilles, at lokalplanforslaget
fremsendes til byrådet med anbefaling, at
forslaget vedtages til offentliggørelse
i medfør af planlovens § 24.
Teknisk Udvalg, 5.2.1992:
Fremsendes byrådet. Indstilling tiltrådt,
med den ændring, at lokalplanen skal re
spektere tinglyst deklaration på ejendom
men.
Økonomiudvalget, den 18.2.1992:
Anbefales.
Oversigtskortet skal vise oversigtsfor
hold til Højlundevej.
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget forslag til lokalplan 23.1.
01.02.05P15

F5969

MN

4.
KOMMUNEPLANTILLffiG NR. 4.
Byrådet vedtog den 11.11.1991 forslag til
kommuneplantillæg nr. 4 omhandlende land
område L 3, der bl.a. omfatter Slangerup
Foderstofforening.
Forslaget har været offentliggjort og
indsigelsesfristen udløb den 23. januar
1992. Frederiksborg Amt har meddelt, at
det ikke har bemærkninger til forslaget.
Der er ikke indkommet andre bemærkninger
eller indsigelser.
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Det indstilles, at forslaget til kommune
plantillæg nr. 4 anbefales til byrådets
endelige vedtagelse.
Teknisk Udvalg, 5.2.1992:
Fremsendes byrådet. Indstilling tiltrådt,
2 medlemmer kan ikke gå ind for vedtagel
sen .
Økonomiudvalget, den 18.2.1992:
(Jens Jensen forlod mødet under punktets
behandling)
Anbefales.
01.02.15P16

F6192

JH

5.
LOKALPLAN NR. 42 FOR SLANGERUP FODERSTOF
FORENING.
Byrådet foretog den 28.8.1991 endelig
vedtagelse af ovennævnte lokalplan. Denne
vedtagelse blev kendt ugyldig af Plan
styrelsen, idet der ikke forinden eller
samtidig med tilvejebringelse af lokal
planen var tilvejebragt det nødvendige
tillæg til kommuneplanen.
Selve proceduren for lokalplanens til
vejebringelse var i overensstemmelse med
kommuneplanlovens bestemmelser. En ende
lig og gyldig vedtagelse af lokalplanen
forudsætter derfor blot, at det nødven
dige tillæg til kommuneplanen er tilveje
bragt .
Det indstilles, at lokalplan nr. 42 anbe
fales til byrådets endelige vedtagelse
forudsat byrådet endeligt vedtager kom
muneplantillæg nr. 4.
Teknisk Udvalg, 5.2.1992:
Fremsendes byrådet. Indstilling tiltrådt,
2 medlemmer kan ikke gå ind for vedtagel
sen af lokalplanen.
Økonomiudvalget, den 18.2.1992:
(Jens Jensen forlod mødet under punktets
behandling)
Anbefales.
01.02.05P16

F5774
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6 .

GODKENDELSE AF REGISTERFORSKRIFTER.
Vedr. Det fælleskommunale Kontrol- og
opfølgningsgrundlag.
Der er den 17. januar 1992 anmodet om
tilslutning til ovenstående kommunedata
system.
Formålet med registret er at lette kom
munens administrative opgaver i forbind
else med indhentning af oplysninger af
økonomisk art til brug for beregning og
udbetaling af sociale ydelser samt sags
opfølgning .
Byrådet anmodes om, at godkende vedlagte
standard-registerforskrifter.
85.10.03G01

7.
EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE

8 .

ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppemøde den 16.1., 30.1.,
1992
Organisationsudviklingsprojektets ko
ordinationsgruppe, møde den 24.1.,
31.1., 6.2.1992..
Samarbejdsudvalget for centraladmini
strationen, møde den 28.1.1992.
Koordinationsudvalgets møde den 10.2.
1992.

9.
EVENTUELT

MØDE SLUT KL:
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TILLÆGSDAGSORDEN til byrådets møde den
26.2.1992.

PLEJEHJEMMET SOLGARDEN.
Fra tilsynsrådet har vi den 20.2.1992
modtaget Allerød kommunes besvarelse af
tilsynsrådets forespørgsel, om Allerøds
opfattelse af hvorledes den reelle værdi
af aktiverne i Solgården efter Allerød
byråds opfattelse bør opgøres og fordel
es .
./. Allerøds svar vedlægges.
Udkast til besvarelse vil foreligge til
byrådets møde. Besvarelsen vil blive en
argumentation om fastholdelse af det op
rindelige forhandlingresultat, som er
tiltrådt af Ølstykke og Stenløse.
16.07.0027
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