SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 20.8.1992

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag
den 26.8.1992 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. 1031
Forberedelse af overenskomstsitua
tionen pr. 1. april 1993.
Information nr. 1032
Forlig om justering af aftalen mellem
regeringen og Kommunernes Landsfore
ning om kommunernes økonomi 1992-1994.
Information nr. 1033
Den mundtlige beretning fra Kommuner
nes Landsforenings delegeretmøde den
11.-12. juni 1992 i Aalborg.
Information nr. 1034
Samarbejde, strukturændringer og kom
munerens rolle i energiforsyningen.
Information nr. 1035
De kommunale vurderingssekretariaters
rolle i forbindelse med klagebehand
lingen ved 19. alm. vurdering.
Information nr. 1035
Orientering om udviklingen i den kom
munale ligningsindsats.
c)
ECO-ANALYSE
8. udsendelse af ECO-nøgletal 1992.
d)
Kursustilbud.
Den kommunale Højskole.
NAVN:
Ligestillings-konference.
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Kommuneforeningen i Frederiksborg amt har
fremsendt kursusprogram for 2. halvår
1992 .
e)
Indbrud.
Natten mellem
været indbrud

den 14 . og 15 . juli harder
i teknisk forvaltning.

Indbruddet er

meldt til politiet.

Herudover har der været indbrud/hærværk i
teknisk forvaltning natten til den 27.7.
1992.
Som følge af ovennævnte er der monteret
alarmanlæg, hvilket medfører at politik
ere og andre, som skal have adgang til
Slangerupgård uden for normal arbejdstid,
skal have et kodeord.

f)
Danmarks Statistik har fremsendt publi
kationen "Befolkningen i kommunerne 1.
kvartal 1992". Den indeholder befolk
ningsopgørelser, udarbejdet på grundlag
af Danmarks Statistiks befolkningsstati
stikregister , hvis oplysnigner stammer
fra udtræk fra det Centrale Personre
gister , C P R .
g)

Rigspolitichefen har udsendt Politiets
årsberetning 1991.
h)
Kommunernes gensidige Forsikringsselskabs
Beretning og regnskab 1991.

i)
Den kommunale Højskoles Beretning for
1991.
3)
Forebyggelsesrådet har fremsendt beret
ning 1990-1992.

k)
Hovedstadsrådet har fremsendt en pjece om
HTs budget 1993.
l)
Dansk Kommunalkursus' Beretning, regnskab
og statistik for kursusåret 1991/92.
m)
V e d r .: Andelsboliger, Banevænget,
_______ etape III________________________
PÅ-3-skema om påbegyndlese af andelsboli
ger er den 13.7.1992 fremsendt til Byggeog Boligstyrelsen, samtidig bekræftes det
overfor Boligstyrelsen, at der er under
skrevet tegningsaftale for 75% af bolig
erne , svarende til 15 boliger.
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n)
Arbejdernes Andels Boligforening har ved
skrivelse af 29.6.1992 fremsendt budget
for Øparken for perioden 1.10.92-30.9.93
Samtidig er det oplyst, at der overfor
beboerne er varslet en årlig huslejestig
ning på 6.81, kr. pr m 2 pr. 1. oktober
1992. Økonomiudvalget har den 18.8.1992
annulleret huslejestigningen.
o)
Undervisningsministeren har på baggrund
af en indstilling fra Praktikpladsudvalg
et besluttet, at 270 studerende skal på
begynde pædagoguddannelsen i Frederiks
borg Amt i 1992/93.
Kommunalbestyrelser
og amtsråd skal i samarbejde stille egn
ede praktikpladser til rådighed for ud
dannelsen .
Fra 1. februar har Slangerup kommune for
pligtet sig til at stille 2 ulønnede øv
elsespraktikpladser til rådighed for pæ
dagogstuderende pr. halvår.
I perioden 1.august 1993 - 31.januar 1995
har Slangerup kommune forpligtet sig til
at stille 2 lønnede praktikpladser til
rådighed pr. år, og fra 1. februar 1995
5 lønnede praktikpladser pr. år.
81.39P17

2.
ØKONOMIRAPPORT.

A.
./. Økonomirapport pr. 15. juli 1992 frem
lægges til orientering.
De under punkt B anførte tillægsbevil
linger er indarbejdet i rapporten.
Den under punkt C indstillede beslutning
har ikke konsekvenser for hovedoversigt
en.
Økonomiudvalget har tidligere modtaget
økonomi rapporten.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Taget til efterretning.
B.
TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER.
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Teknisk udvalg har på møde den 5.8.1992
indstillet følgende tillægsbevillings
ansøgninger godkendt.
Drift.
Hjemmeværnsgården:
kr. 12.000 til dækning af tilslutnings
bidrag til Nybrovejens Vandværk, jvf.
Økonomiudvalget den 14.1.1992, samt til
dækning af ejendomsafgifter.
Levnedsmiddelkontrollen:
k r . 5 1 .000 .
Efter overgang til delvis brugerfinansering vedtog Byrådet på junimødet, at ned
sætte budgettet til kr. 80.000.
Ved skrivelse fra Sundhedsministeriet af
2.7.1992, er der sket ændring i gebyrer
for godkendelse, tilsyn og kontrol med
levnedsmiddelvirksomheder. Levnedsmiddel
kontrollen har i skrivelse af 17.7.1992
beregnet, at ændringerne i gebyrsatserne
vil betyde en merudgift for Slangerup
kommune på kr. 51.000.
00.01005
la
ANLÆG.
Industriområde Vest:
kr. 400.000 til vejanlæg m.v.
Det er efterhånden flere år siden, at
vejene blev anlagt, og den nuværende be
lægning, der alene består af asfaltbærelag, skal, for at kunne holde, dækkes af
med et asfaltslidlag senest 3-4 år efter
udlægning af bærelaget. For ikke at øde
lægge de værdier, der er lagt i vejanlæg
get på nuværende tidspunkt, anbefales
slidlaget udlagt inden vinter, hvilket
forudsætter, at nuværende rådighedsbeløb
på kr. 400.000 forøges med kr. 400.000,
finansieret af kassebeholdningen.
Den samlede byggemodning til afslutning
af asfaltarbejdet er budgetteret til kr.
800.000, hvoraf er halvdelen indeholdt i
tidligere meddelt tillægsbevilling.
Sammen med nærværende tillægsbevillings
ansøgning søges om frigivelse af det to
tale beløb på kr. 800.000.
00.01005
F6294
la
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales.
C.
TILSKUD FRA STATENS MUSIKRÅD.
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Byrådet godkendte i februar 1991, at mu
sikskolen fremover selv fastsætter sine
takster i relation til musikskoleloven,
og at bevilget tilskud fra Statens musik
råd indgår i musikskolens nettoramme.
Økonomisk forvaltning har gjort opmærksom
på, at denne beslutning ikke er indar
bejdet i budgetbemærkninger for 1992.
Kulturel forvaltning skal derfor indstil
le, at beslutningen godkendes i lighed
med budget 1991.
Kulturelt udvalg, den 4.8.1992:
Anbefales.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales.
20.07.00G01

3.
ÅRSBERETNING OG -REGNSKAB 1991.
Kommunens årsregnskab og -beretning frem
lægges for økonomiudvalget med indstil
ling at denne fremsendes til byrådet med
anmodning om godkendelse og oversendelse
til kommunens revisor.
Fortryk til årsberetning og -regnskab er
fremsendt til udvalgets medlemmer, samt
til de øvrige byrådsmedlemmer den 10/7
1992, sammen med materiale vedrørende
budget 1993.
Endvidere er i sagen vedlagt 13 stk. af
sluttede anlægsregnskaber - alle under
kr. 1.000.000 - som er godkendt af fag
udvalgene i løbet af 1991 og 1992.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales.
00.01008

4.
STØTTETILSAGN TIL 20 PRIVATE ANDELSBOLI
GER BANEVffiNGET, ETAPE IV.
HHM BYG A/S fremsender skema A med ansøg
ning om støttetilsagn til 20 private an
delsboliger, som er sidste etape af be
byggelsen Banevænget.
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De forventede udgifter svarer til det
godkendte rammebeløb pr. 1. juli 1992
(8.850 kr/m2).
Grundudgifterne udgør 24,4% af den sam
lede anlægsudgift, især på grund af mer
prisen for anlæg af støjvold, som det har
været tilfældet ved de øvrige etaper.
Bygge- og Boligstyrelsens vejledende for
skrifter nævner, at grundudgifterne nor
malt ikke bør overstige 20% af den samle
de anlægssum. Såfremt den gør det, skal
kommunen påse, at byggeriets kvalitet ik
ke forringes af den årsag.
Det indstilles, at meddele tilsagn om
offentlig støtte til byggeriet, og ind
berette dette til Bygge- og Boligstyr
elsen .
Økonomisk forvaltning kan oplyse, at kon
sekvenserne for kommunens budget vil bli
ve beregnet snarest.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales.
03.03.01G01

F6315

mn

5.
ORGANISATIONSUDVIKLINGSPROJEKT.
På et ekstraordinært møde den 29. juni
1992 vedtog økonomiudvalget følgende
indstilling til byrådet:
Organisationsplanskitse udarbejdet den
25. juni 1992 (tilrettet den 1. juli
1992) for h.h.v. fremtidig udvalgs- og
forvaltningsstruktur anbefales under for
udsætning af:
a. Udvalgsstruktur
at der kan opnås accept i den kon
servative og den socialdemokra
tiske gruppe
b. Forvaltningsstruktur
at hovedsamarbejdsudvalget høres med
henblik på en udtalelse.
Kommunaldirektøren foreslår, at økonomi
udvalget herudover indstiller til byrådet
at den ny ledergruppe træder i funktion
umiddelbart efter, at byrådet måtte
beslutte rammerne for den nye forvalt
ningsstruktur .
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at indholdet i Lundgaard Managements op
læg i notat 2 til kommissorium for le
dergruppen (i notatet kaldet chefgrup
pen) samtidig træder i kraft og
at den ny ledergruppe bemyndiges til at
udarbejde handlingsplan for den for
valtningsmæssige omstrukturering og
gennemføre denne i samarbejde med ho
vedsamarbejdsudvalget .
(Hovedsamarbejdsudvalget holder møde om
det nye organisationsforslag mandag den
17. a u g . 1992 ) .
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
a. Anbefales med virkning fra 1/1 1994.
b. Anbefales med følgende ændringer:
Sundhed og omsorg overgår til Råd
givning .
Skatteforvaltning og Rådgivning tegnes
organisatorisk som borgerservice på
linie med de øvrige forvaltninger med
direkte reference til kommunaldirektø
ren.
Psykologkontoret indgår som en stabs
funktion med direkte reference til
kommunaldirektøren, men med angivelse
af tilknytning til Institutionsfor
valtning og Rådgivning.
Handlingsplanen skal forelægges byrådet
forinden gennemførelse.
./.

Organisationsplan af 18.8.1992 medsendes
dagsordenen.
00.01A02

6.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe øn
sker følgende optaget på dagsordenen:
./. Under henvisning til vedlagte artikel i
LokalAvisen den 19. august vedrørende op
rettelse af skovbørnehave og privatskole
i Slangerup bedes det oplyst:
1) Hvem der - som omtalt i artiklen - har
givet initiativtagerne til projektet
kommunens opbakning
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Dag og år:

Blad nr.

77

26. august 1992

Formandens
initialer:

2) hvorledes denne opbakning skal udmønt
es
3) hvorledes opbakningen vil indvirke på
vedtagelsen af opførelsen af en ny
kommunal børnehave ved Lindegårdskolen
4) Hvad opbakningen vil komme til at ko
ste Slangerup kommune i 1993 og bud
getoverslagsårene i form af lovbundne
tilskud.
16.06.00G00

7.
VALG AF STEDFORTRÆDER - SKATTEANKENÆVNET.
Byrådet godkendte på mødet den 24.6.1992,
at Preben Jon Madsen indtræder i skatte
ankenævnet istedet for Inge Orfang Charl

é

.

*

Det indstilles, at byrådet også udpeger
en stedfortræder for Preben Jon Madsen.
00.01A16

8.
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT UDTRffiDE AF
SKOLEBESTYRELSE.
Anne Hass søger om tilladelse til at ud
træde af skolebestyrelsen ved Uvelse sko
le pr. 1.7.1992; sønnen skal overflyttes
til Kingoskolen fra august 1992.
Stedfortræder er Mai Franck, Kirkestræde
20, Uvelse.
Det indstilles, at stedfortræderen ind
træder i skolebestyrelsen ved Uvelse
skole.
00.01A16

tf*
9.
BOLIGSELSKABET LEJERBO - VALG TIL BESTYR
ELSE.
I forbindelse med opførelse af almennyt
tige boliger på Banevænget har byrådet
den 7.12.1988 valgt 3 medlemmer til dat-
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9

<y-

terselskabets midlertidige bestyrelse;
følgende blev valgt Jens Thorup, Allan
Madsen og Niels Frølich Nilsson.
Boligselskabet oplyser, at der nu er eta
bleret afdelingsbestyrelse i de opførte
afdelinger. I henhold til vedtægterne
skal kommunen og forretningsførerselskab
et hver afgive et medlem.
Det indstilles, at byrådet tager stilling
til hvilke 2 af de kommunalt udpegede der
skal fortsætte i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil herefter i følge de god
kendte vedtægter bestå af 2 lejervalgte
og 2 kommunalvalgte repræsentanter samt 1
repræsentant fra forretningsførerselskab
et .
00.01A23

10

.

INDSIGELSER OG BEMÆRKNINGER TIL LOKALPLAN
NR. 23.1.
Lokalplanen har været offentligt fremlagt
i perioden 24. marts 1992 til 25. maj
1992
Ved indsigelsesfristens udløb er der
fremkommet følgende indsigelser og be
mærkninger :
A.
Frederiksborg Amt meddeler i skrivelse af
10. april 1992, at Amtet som regionplan
myndighed ikke har bemærkninger til plan
forslaget. Dog har Amtet som myndighed i
henhold til vejloven bemærkninger til
forslagets §§ 5.2 og 8.2.
B.
Egnsmuseet Færgegaarden meddeler i skri
velse af 15. april 1992, at museet har
foretaget en arkivalsk kontrol af det be
rørte område, uden resultat og da forsla
get ikke medfører jordarbejder af væsent
lig omfang, vil der næppe opstå konflik
ter med Museumsloven. Museet agter ikke
at foretage sig yderligere i sagen.
C.
Niels Arp-Hansen, Nr. Kerlevvej 4, 3540
Lynge gør i skrivelse af 14. maj 92 ind
sigelse mod planen i sin helhed samt spe
cielt mod udlægning af areal til endnu en
vindmølle.
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D.
Birte Sørensen, Højlundevej 12, Uvelse
gør i skrivelse af 21. maj 92 indsigelse
mod planen i sin helhed og specielt mod
industrivirksomheder i landzone samt mod
vindmøllepark i hele området.
E.
Ejer samt beboer på Nr. Herlevvej 3,
"Tvinnemosegård" gør i skrivelse af 24.
maj 1992 indsigelse m o d , at planen åbner
mulighed for etablering af en yderiigere
vindmølle på ejendommen Højlundevej 8.
F.
Danmarks Naturfredningsforening's lokal
komite 233 i Slangerup gør i skrivelse af
24. maj 1992 indsigelse mod planen i sin
helhed samt virksomhedernes art og mod en
yderligere vindmølle.
Ti 1 indsigelserne kan knyttes følgende
kommentarer:

Ad A:

Amtets bemærkninger bør indarbej
des i teksten i den endelige lo
kalplan.

Ad C - F : Indsigelserne omhandler primært
to forhold; dels at lokalplanen
vil lovliggøre værkstedsvirksom
hed , som man anser for en væsent
lig støjkilde, og dels at man vil
tillade endnu en vindmølle i om
rådet .
Den eksisterende vindmølle blev opført i
1984 med en tårnhøjde på 22,5 m og en ef
fekt på 55 kw, og blev efter opførelsen
godkendt af Arbejdstilsynet. Der blev gi
vet tilladelse til endnu en vindmølle i
1985, men tilladelsen blev ikke udnyttet
og bortfaldt derfor efter 1 år.
Såfremt en vindmølle anses at støje for
meget, d .v .s . mere end 45 dB(A) ved uden
dørs opholdsarealer i tilknytning til na
bobeboelser i det åbne land, kan det an
meldes til amtet, som skal påse, at be
stemmelserne overholdes.
Indsigelser og bemærkninger har været fo
relagt advokat Steffen Lausten Andersen,
som på vegne af Fru Ruth Schjødt afgiver
følgende kommentarer til indsigelserne:
1. Det i flere indsigelser omtalte maler
værksted eksisterer ikke mere på ejen
dommen . (Værkstedets uoverensstemmelse
med lokalplanen blev påtalt af Teknisk
Forvaltning, og virksomheden valgte at
flytte).
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2. Den ligeledes i flere indsigelser om
talte virksomhed til opforarbejdning
af ledningsrester er også flyttet fra
ejendommen. Teknisk Forvaltning har
påtalt virksomhedens ulovlighed, først
på Uggeløsevej 1 og siden på Højlunde
vej 8. Ved eftersyn den 28.7.92 kon
stateredes at virksomhedens maskineri
er flyttet, men at der endnu resterer
et indendørs oplag af kabelrester.
3 . Endelig omtaltes i indsigelse C, at
der er oplag af containere og udran
geret entreprenørmateriel. Hertil op
lyses at materiellet ikke er udrange
ret , men udlejes til 3. m a n d . Fru
Schjødt påregner at afvikle denne del
af virksomheden, og det kunne ved til
synet den 28.7.92 konstateres, at der
allerede var sket en reduktion i be
standen i forhold til tidligere.
Advokaten oplyser iøvrigt at man har ind
skærpet lejerne at støjende udendørs brug
af vinkelsliber ikke må finde sted.

Med ændringen i kommunens styrelsesved
tægt, vedtaget i byrådet i marts og april
måned 1992, forestår økonomiudvalget lo
kalplanlægningen .
Det indstilles,
at sagen fremsendes til økonomiudvalgets
behandling med nedenstående bemærknin
ger:
at § 8.2 udvides med følgende:
Der er tinglyst deklaration om
oversigt 25 x 100. Indenfor
dette areal må beplantning m .v .
ikke være højere end 1 meter over
kørebaneng niveau.
at øvrige indsigelser afvises med hen
visning til ovenstående bemærknin
ger.
at lokalplanforslaget med ovennævnte
ændring fremsendes til Byrådet med
anbefaling af endelig vedtagelse
jfr. Planlovens § 27.
Teknisk Udvalg den 5.8.1992:
Fremsendes til økonomiudvalgets stilling
tagen.
Fra udvalgets side kan man ikke anbefale
opsætning af flere vindmøller på ejendom
men .
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Som fodnote til §3.1 tilføjes, at godken
delse af anden virksomhed end vognmandsog lagervirksomhed skal forelægges udval
get til godkendelse.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales som indstillet med tilføjelse
til § 3.1, 3. afsnit.
Der kan kun forventes godkendelse af så
danne virksomheder i helt ekstraordinære
til fælde.
01.02.05P16

11

F6262

mn

.

SERVITUTTER BØLLEMOSEVEJ .
Byrådet har anmodet Teknisk Udvalg om at
vurdere konsekvenserne ved en generel op
hævelse af servitutternes byggeklausul.
Det indstilles, at § 9 i de tinglyste
servitutter, som omhandler byggepligt
m.m. aflyses.
Teknisk Udvalg den 5.8.1992:
Fremsendes til byrådet med indstilling
at:
§9 i de tinglyste servitutter, som om
handler byggepligt m.m. aflyses.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Indstillingen anbefales.
01.04P24

12

F5127

mn

.

GODKENDELSE AF BYGGEREGNSKAB FOR 12 AL
MENNYTTIGE BOLIGER. NYBROVÆNGE 19-30.
Danske Funktionærers Boligselskab frem
sender med nogen forsinkelse endeligt
regnskab for opførelse af 12 almennyttige
boliger ved Nybrovænge.
Regnskabet udviser en stigning på 0,75% i
forhold til den godkendte anskaffelses
sum, hvilket er indenfor den tilladte
grænse på max. 2%.
Det indstilles, at godkende regnskabet og
fremsende det til Bygge- og Boligstyrel
sen og Boligselskabernes Landsbyggefond.
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Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales.
03.02055

F6313

ran

13.
GODKENDELSE AF BYGGEREGNSKAB FOR 18
ÆLDREBOLIGER. NYBROVÆNGE 1-18.
Danske Funktionærers Boligselskab frem
sender med nogen forsinkelse endeligt
regnskab for opførelse af 18 ældreboliger
ved Nybrovænge.
Regnskabet viser, at de samlede udgifter
er holdt indenfor rammerne af den god
kendte anskaffelsessum.
Det indstilles, at godkende regnskabet og
fremsende det til Hypotekbanken og Bolig
selskabernes Landsbyggefond.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales.
03.07055

F6314

mn

14.
PLACERING AF NY DAGINSTITUTION.
Byrådet besluttede den 24.6.1992, at der
skal etableres en ny institution/tiIbygning til eksisterende institution med
40-60 pladser. Økonomiudvalget besluttede
den 29.6.1992, at der foretages en nærme
re undersøgelse af økonomien samt flexibiliteten i relation til følgende place
ringsmæssige alternativer for en ny in
stitution :
a.
Ved Kingovej
b.
Ved Lindegårdskolen
c.
Ved Byvangskolen
Notat af 29.7.92 vedrørende belysning af
placeringsmulighederne er fremsendt til
høring i socialudvalget, idet oplægget
med hensyn til alternativ b og c lige
ledes er sendt til høring i kulturelt
udvalg.
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/3 . $

Kulturelt
Ud fra en
vurdering
placering

udvalg, den 4.8.1992:
etablerings- og funktionsmæssig
anbefaler kulturelt udvalg en
ved Lindegårdskolen.

Socialudvalget den 10.8.1992:
Af tidsmæssige hensyn anbefales selv
stændig placering af en 60 børns flek
sibel institution for førskolebørn på
areal ved Lindegårdskolen.
Socialdemokratiet: Forbeholder sig sin
stilling til økonomiudvalgsmødet.
Jens Thorup: Finder af tidsmæssige hensyn
at der p.t. ikke er alternativer til pla
cering ved Lindegårdsskolen.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Det indstilles, at en institution place
res ved Lindegårdskolen (60 børn) og ind
rettes som selvstændig institution og
selvstændig bygning.
Byggeriet udbydes i lokalentreprise og
der indbydes 3-4 byggefirmaer.
Der søges om dispensation for sikrings
rum.
Endvidere indstilles det, at der ned
sættes et byggeudvalg.
16.06.00P16
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15.
MÅLSÆTNINGER VEDR, KONTANTHJÆLP.
Den væsentligste konklusion af den kontanthjælpsananlyse, som konsulentfirmaet
Lundgaard Management har gennemført, er,
at der er behov for at drøfte og at ud
melde mere synlige målsætninger på om
rådet .
Økonomiudvalget fremsendte ananlysen til
høring i socialudvalget specielt med hen
blik på forslag til målsætninger.

/.

Socialudvalget har på 3 møder drøftet
forslag til fastsættelse af målsætninger
og fremsender forslag af 24.7.92.
Socialudvalget den 10.8.1992:
Vedlagte forslag af 24.7.92 til målformu
leringer vedr . kontanthjælpsområdet anbe
fales .

Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget forslag af 24.7.1992.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Målsætninger vedr. kontanthjælpsydelser
indstilles godkendt af byrådet.
16.01.00P22
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16.
SOLGÅRDENS PLADSNORMERING I BUDGET 1993.
Bestyrelsen for fællesskabet Solgåden har
behandlet budgetforslag 1993 på møde den
6.8.1992. Bestyrelsen anmoder de respek
tive byråd om, inden budgettet fastlæg
ges, at tage stilling til, om den frem
tidige pladsnormering på plejehjemmet
skal være 40 eller 30 pladser. Diffe
rencen svarer til det pladsantal, som
Stenløse Kommune har opsagt sit ejerskab
for med virkning fra 1.4.1993.
Notat til bestyrelsesmøde 6.8.1992 ved
rørende den døgnpris, der bliver aktu
elt afhængig af pladsnormeringen er ud
sendt til socialudvalgets medlemmer.
Socialudvalget den 10.8.1992:
Socialudvalget indstiller, nednormering
til 30 pladser. Nednormering finder sted
i takt med beboerafgang.
Økonomiudvalget, den 18.8.1992:
Anbefales som indstillet.
16.07.00P27

17.
EVENTUELT.
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1 8 .

ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
Referater
Ledergruppen den 18.6., 2.7.,
30.7.1992

16.7.

Journalgruppen den 1.6.1992.
b)
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19.
EVENTUELT.

2

.

-

-

y

s

t é?,
MØDET SLUT KL.

TEMADRØFTELSE OM BUDGETTET.
Økonomiudvalget besluttede den 18.8.1992,
at der umiddelbart efter byrådsmødet skal
afholdes temadrøftelse om budgettet.
Sidste frist for ændringsforslag mellem
1 ..og 2. behandling er fastsat til den
28.9.1992.
00.01002

Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

y

2J)y?

-

/fe»

