SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 21/10-1982.

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag den
27/10-1982 kl. 19.00 i byrådssalen med
følgende dagsorden:

E raværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser, cirku
lærer m.v.
b) ARBEJDSNEDLÆGGELSE.
Det er konstateret at lærere ved
forskellige skoler har gennemført
arbejdsnedlæggelser på det seneste.
Under aktionen er der sikret pasning af
børnene.
Undervisningsministeriet holdes orienteret
og vil meddele kommunen forslag til
reaktion.
c) Indenrigsministeriet har ved skri
velse af 21/9-82 meddelt afslag på
kommunens dispensationsansøgning om
tilladelse på optagelse af lån på 7 mili.
kr.
d) Ued et indbrud i dagplejeformidlingen den
10/9-1982 er der blevet stjålet en radio
til en værdi af ca. 600 kr.
e) Amtsrådet har med skrivelse af 14/9-1982
fremsendt socialplan 82.

2.
REUISI0N AE INVESTERINGS- OG
FINANSIERINGSOVERSIGTEN FOR 1982.
./. Der vedlægges oversigt fra økonomisk
forvaltning om revisionen.
Konto 05 - arbejdsmarkedsforanstaltninger og konto 06 - administration - skønnes ikke
at burde justeres.
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Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
3.
BEFOLKNINGSPROGNOSE.
Der vedlægges befolkningsprognose
pr. 1/1-82 for Slangerup kommune.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
prognosens forudsætninger og tal godkendes.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)

4.
UDLEVERING AF OPLYSNINGER.
Lokalvejviserne, EK-Reklame Aps, der udgiver
Slangerup Vejviser, har i skrivelse af
14/9-1982 ansøgt om tilladelse til i lighed
med tidligere år at indhente navne- og
adresseoplysninger på personer i Slangerup
kommunes folkeregister over 18 år, for så
vidt adresserne ikke er beskyttet, fra
Kommunedata.
I medfør af indenrigsministeriets
bekendtgørelse nr. 439 af 9/10-1980 kan
byrådet tillade det ansøgte.

5.
ALMENNYIIIGI BOLIGBYGGERI.
Det har i forbindelse med byggemodningen af
"Morelhaven" (matr.nr. 12-et Slangerup) vist
sig, at der vil komme en ekstraudgift til
ekstrafundering under bygningerne på ca.
720.000 kr.
Boligselskabets advokat har oplyst, at denne
merudgift ikke medfører, at
anskaffelsessummen overskrider rammebeløbet.
Danske Funktionærers Boligselskab spørger, om
kommunen vil
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B la d nr.

Dag og år:

27. oktober 1982.

194.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

1) godkende denne stigning i anskaffel
sessummen og
2) eventuelt kan medvirke til at an
skaffelsessummen nedbringes, hvor
ved huslejen også nedsættes.
Økonomiudvalget anbefalede ansøgningen i
mødet den 15/6-1982.
Byrådet udsatte i mødet den 22/6-82 sagen.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Økonomiudvalget indstiller, AT stigningen i
anskaffelsessummen godkendes og, AT kommunen
ikke kan medvirke til at anskaffelsessummen
nedbringes.
13.06G01.

c /*'

6.

UDLEJNING AF MORELHAVEN.
-2
Danske Funktionærers Boligselskab har med
skrivelse af 24/9-82 fremsendt driftsbudget
pr. 15/9-82 for Morelhaven.
Dette budget medfører, at kvdrm. lejen indtil
endeligt byggeregnskab foreligger, vil blive
463,38 kr.
(I budgettet er medregnet udgiften på ca.
720.000 kr. til ekstrafundering)
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Økonomiudvalget indstiller budgettet og
kvadratmeterlejen til godkendelse.

7.
TILSLUTNING TIL DET FÆLLESKOMMUNALE
DAGPENGESYSTEM (1982) PÅ KOMMUNEDATA.

p,

s
/(P
2

EDB-gruppen den 13/10-82:
Dagpengesystemet er lavet om fra Kommunedata.
Med mindre man fremtidigt vil udføre arbejdet
manuelt, er man nødt til at tilslutte sig
systemet.
Driftsudgifterne skønnes efter indhentet
oplysning fra Kommunedata at kunne holdes
indenfor det nuværende budget.
Etableringsudgiften er skønsmæssigt anslået
af Kommunedata til 2,61 pr. indbygger + moms
pr. 1/4-82, d.v.s. anslået 26.000 kr, hvilket
der ikke er taget højde for i budgettet.
EDB-gruppen anbefaler tilslutningen.
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Socialudvalget den 4/10-82:
Socialudvalget har behandlet ovennævnte sag
og besluttede at anbefale tilslutningen til
byrådets godkendelse. 1 medlem tager dog
forbehold.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
Udgiften forudsættes finansieret indenfor det
nuværende EDB-budget.
Et medlem af økonomiudvalget tager forbehold.
00.01A40.

8.
TILSLUTNING TIL KOMMUNEDATAS EDB-SYSTEM EOR
BOLIGSIKRING.
EDB-gruppen den 13/10-82:
De nye boligsikringsberegningsregler er fra
1/1-83 mere komplicerede. Socialudvalget
foreslår derfor at kommunen tilsluttes
kommunedatas system, der skønnes at ville
koste 3.000 kr. + moms i 1983.
Idet EDB-gruppen bemærker, at der i 1983
budgettet er afsat 300 kr. til systemet,
anbefaler man tilslutningen, som imidlertid
ikke kan foreslås finansieret indenfor det
nuværende edb-budget.
Socialudvalget den 4/10-82:
Socialudvalget har behandlet ovennævnte sag
og besluttede at anbefale tilslutningen til
byrådets godkendelse. 1 medlem tager dog
forbehold.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
Udgiften forudsættes finansieret indenfor det
nuværende EDB-budget.
Et medlem af økonomiudvalget tager forbehold.
00.01A40.
9.
KOMMUNERNES REVISIONSAFDELING
fremsender delberetning om revisionsbesøg i
perioden fra 19/2 til 22/3 1982.
Socialudvalget den 4/10-82:
Socialudvalget fremsender
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Dag og år:

27. oktober 1982.

^5 ^

Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
16.00008.

10.

/ O.

KOMMUNERNES REVISIONSAFDELING
fremsender delberetning om revisionen af de
sociale regnskaber for året 1981.
Socialudvalget den 20/9-82:
Socialudvalget fremsender beretningen samt
socialforvaltningens bemærkninger med
anbefaling til byrådets godkendelse.
/. Beretningen samt socialforvaltningens
bemærkninger af 14/9-82 vedlægges.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
re
modtaget ovennævnte materiale)
00.01K07.
11.
KOMMUNERNES REVISIONSAFDELING
fremsender beretning om revisionen af
boligsikringsregnskabet for året 1981.
Socialudvalget den 20/9-82:
Socialudvalget fremsender beretningen samt
socialforvaltningens bemærkninger med
anbefaling til byrådets godkendelse.
/. Beretningen samt socialforvaltningens
bemærkninger af 14/9-82 vedlægges.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har tidligere
modtaget ovennævnte materiale)
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196.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

socialforvaltningens bemærkninger med
anbefaling til byrådets godkendelse.
/. Delberetning samt socialforvaltnin
gens bemærkninger af 27/9-82 vedlægges.

00.01K07.

B la d nr.

12.
INDEKLIMAET PÅ KINGOSKOLEN.
Kingoskolen meddeler i skrivelse af 10/9-82,
at der er konstateret en lang række
svampekulturer i skolens tæpper. Flere af
disse svampekulturer fremkalder allergi og er
på den måde en sundhedsrisiko for skolens
brugere.
Kingoskolen søger i den anledning om
10-15.000 kr. til en kvantitativ vurdering af
svampetallet.
Kulturelt udvalg den 6/10-82:
Det indstilles, at undersøgelser ikke
iværksættes.
Det indstilles at tæppelægningen udskiftes i
takt med de økonomiske muligheder, samt at
teknisk forvaltning anmodes om at foretage en
vurdering af den samlede udgift for total
udskiftning af tæppebelægningen.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
82.07.:17.00G01
13.
KING0SK0LENS TAG.

a)
Kulturelt udvalg meddeler, at man har ansøgt
byrådet om frigivelse af anlægsbevilling til
renovering af Kingoskolens tag. Samtidig
ansøger kulturelt udvalg udvalget for teknik
og miljø om at søge frigivet midler over
energibesparende foranstaltninger til
isolering af tagkonstruktion.
b)
Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan
staltninger
22 Energibesparende foranstaltninger
01 Fælles formål
03 Anlæg
kr. 579.163
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Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt bevilling

579.163 kr.
2.443.194 "

Bevilling i alt

3.022.357 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten,
godkendt af byrådet ved 1. behandling august
1982, således:
lidi.år 1982
1.107
1.634
Starttidspunkt:

1983
595

1984
595

1985
595

Sluttidspunkt:
1987

Begrundelse for ansøgning:
Efterisolering af Kingoskolens tag i
forbindelse med ny tagdækning på skolen.
297.806 kr. er restbeløbet på
investeringsoversigten i 1982. Resten tages
af 1983 beløbet.
Jvfr. rapport vedrørende energibesparende
foranstaltninger.
Udvalget for teknik og miljø den 6/10-92:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
bevillingen frigives.
Udgiften forventes fuldt ud afholdt i 1983 og
ved meddelelse af bevilling, skal der derfor
overføres 297.806 kr. fra 1982 til 1983.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
00.01005

14.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AE ANLÆGSBEVILLING.
03
22
01
3

NT. 588

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Anlæg - Ejegodskolen - kr. 15.000
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Ansøgning om frigivelse
af anlægsbevilling
Tidl. frigivet bevilling

15.000 kr.
0 "

Anlægsbevillingen udgør
herefter ialt

15.000 kr.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over
anlægsbevilling til Ejegodskolen, der i
investeringsoversigten for 1982 af oktober er
opført med 45.000 kr.
Starttidspunkt:
oktober 1982.

Sluttidspunkt:
november 1982

Begrundelse for ansøgningen:
Ejegodskolen søger om etablering af varmt
vand på skolen.
Teknisk forvaltning foreslår den 5. oktober
1982, at der installeres en varmepumpe til en
pris a ca. 13.000 kr. incl. styring på
vandvarmer.
Kulturelt udvalg den 6/10-82:
Der søges om anlægsbevilling på 13.000 kr.
Kulturel forvaltning den 11/10-82:
Teknisk forvaltning modtog 7/10-82 endelig
tilbud på etablering af vand på Ejegodskolen,
hvilket tilbud lyder på godt 14.000 kr.
hvorfor der ansøges om anlægsbevillng på
15.000 kr.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
82.12:17.00G01.
15.
REGNSKAB E0R ANLÆGSBEVILLING VEDR.
IDRÆTSANLÆG VED HALLEN.
Bevilling i alt
Afholdte udgifter

910.500 kr.
908.762 "

Mindre forbrug
Kulturelt udvalg den 6/10-82:
Anbefales.
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1.738 kr.

oktober 1982
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
04.04.00
16.
ETABLERING AF FLYVEPLADS FOR RADIOSTYREDE
MODELELY.
I kommuneplanen er afsat et areal sydvest for
Slangerup by, matr.nr. 2-c, til etablering af
en flyveplads for radiostyrede modelfly.
Radioflyveklubben REK ansøger kommunen om et
område til deres aktivitet.
Eritidsnævnet den 31/8-1982:
Det anbefales, at der stilles et areal til
rådighed for klubben. Sagen fremsendes til
byplanudvalget.
Bygnings- og Planlægningsudvalget den
23/9-82:
Fremsendes byrådet med anbefaling, at
kommunen stiller en del af arealet matr.nr.
2-c Slangerup midlertidig til rådighed for
radioflyveklubben. Arealet er beliggende i
mellem nuværende speedwaybane, Græse å og
kommende omfartsvej, på vilkår at klubben går
ind for overholdelse af bestemte
træningstider og om et max. støjniveau for de
benyttede fly.
Såfremt byrådet kan tiltræde indstillingen,
skal der indhentes zonetilladelse fra
hovedstadsrådet.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
01.02.03P16.

17.
UDBYGNINGSPLAN.
4. revision af udbygningsplan for skolevæsen
og fritidsvirksomhed.
Kulturelt udvalg den 6/10-82:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
00.01P15.
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F o rm a n d en s
in itia le r:

B la d nr.

Dag og år:

201.

27. oktober 1982.

F orm a n d e n s
in itia le r:

18.
ÆNDRING AF UNDERVISNINGSPLAN.
Ejegodskolen søger om ændring af
praktikordningen således:
På 10. klassetrin udgår socialpraktik i 10
dage og praktikudsendelser forhøjes fra 20
til 30 dage.
På 9. klassetrin anføres institutionspraktik
med 10 dage og børnepraktik 10 dage udgår.
Ændringen ønskes godkendt pr. 1. august 1982.
Skolekommissionen den 9/9-1982:
Fremsendes med anbefaling.
Kulturelt udvalg den 6/10-82:
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
17.00.02P16

19.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling
13 Andre ejendomme
3 Anlæg
Rutebilstationen II

432.000 kr.

(3<Z2_
Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt anlægsbev.

C r r C ^ -C

/-?S 7

^

432.000 kr.
0 "

Ansøgningen udgør herefter 432.000 kr.
Projektet opført i investeringsoversigen
således:
Før 1982
0

1982
50.000

1983
1.113.000
- 935.000

1984
0

2/ ^
S*
/O
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Begrundelse:
Bygnings- og Planlægningsudvalget søgte på
mødet den 29/7-82 om frigivelse af bevilling
432.000 kr. til færdiggørelse af
rutebilpladsen samt til opsætning af læskure,
alternativt at der blev givet bevilling på
70.000 kr. til opsætning af læskure.
Andragende herom blev fremsendt i forbindelse
med budgetlægning 1983-1986 og der er ved en
misforståelse ikke blevet taget stilling
hertil, hvorfor anmodningen derfor
genfremsættes.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
29/9-82:
Fremsendes til økonomiudvalgt med indstilling
at ansøgningen godkendes.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
00.01005

20.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling
52 Øvrige miljøforanstaltninger
3 Anlæg
Levnedsmiddelkontrol kr. 57.000
Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt anlægsbev.

57.000 kr.
346.000 "

Bevillingen udgør herefter

403.000 kr.

Projektet opført i investeringsoversigten
godkendt ved 1. behandling den 25/8-82
således:
Før 1982
0

1982
123.000

1983
264.000

1984
16.000

Begrundelse:
Indgået aftale om opførelse af et
fælleskommunalt levnedsmiddellaboratorie i
Hillerød.
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B la d nr.

Dag og år:

27. oktober 1982.

203.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

Udvalget for teknik og miljø den 6/10-82:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
bevillingen frigives.
Et medlem kan ikke gå ind for indstillingen,
og fastholder at kommunen skal søge projektet
beskåret.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
Et medlem af økonomiudvalget kan ikke gå ind
for indstillingen og fastholder, at kommunen
skal søge projektet beskåret.
00.01005

21

.

INDFANGNING AF VILDE KATTE.
Kattens Værn fremsender tilbud på indfangning
og aflivning/genudsætning af vildtlevende
katte.
Udvalget for teknik og miljø den 6/10-82:
Fremsendes byrådet med indstilling at der
tegnes kontrakt med dyreværnsforeningen
Kattens Værn om indfangning og aflivning af
vilde katte. Det indstilles, at kontrakten
indgås alene på indfangning af aflivning, og
at genudsætning af katte udgår af kontrakten.
Det er endvidere en forudsætning, at folk der
ønsker vilde katte aflivet betaler halvdelen
af udgiften ved indfangning og aflivning, kr.
60,- + moms pr. kat.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
22

.

VEDTÆGTER E0R AFAV 1/5.
Byrådet vedtog i mødet den 25/11-81 et nyt
vedtægtsforslag med visse indsigelser.
Udvalget for teknik og miljø den 6/10-82:
Fremsendes byrådet, med indstilling at
kommunen frafalder de tidligere indsigelser
imod udkast til vedtægtsforslag, nemlig
pgf. 3 stk. 1.
Ordene "efter bestyrelsens skøn" bør udgå.
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27. oktober 1982
F o rm a n d e n s
in itia le r:

pgf. 4 stk. 1.
Ordene "pligt til" indstilles ændret til "ret
til".
pgf. 4 stk. 2.
Til afsnittet bør tilføjes "efter indhentet
udtalelse i interessentkommunerne.
Dog på vilkår at væsentlige ændringer i
værkets formål og drift samt eventuelle
ændringer i regulativet forelægges kommunen
til godkendelse.
Et medlem af udvalget ønsker at fastholde
udvalgets tidligere indstilling og yderligere
kræve indføjet i vedtægterne, at ændringer i
regulativet skal godkendes i kommunerne.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales.
Et medlem af økonomiudvalget anbefaler
mindretalsindstillingen fra teknisk udvalg.
07.04P24.

23.
ANLÆGSREGNSKAB.
Byrådet har til Hørup renseanlæg
339.000,00 kr.
bevilget
542.313,62 "
Udgifterne har været
Mindreudgift

16.686,38 kr.

Udvalget for teknik og miljø den 6/10-82:
Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
00.01008.
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24.
CIVILFORSVARSVEDTÆGT.
Beredskabskommissionen den 13/10-1982:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
kommunen tiltræder
normalcivilforsvarsvedtægten udarbejdet af
Indenrigsministeriet.
Økonomiudvalget den 19/10-1982:
Anbefales.
14.01.11P24.

23.
EVENTUELT.
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Dag og år:

27. oktober 1982.

B la d nr.

206.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

FOR LUKKEDE DØRE
26.
ORIENTERING OG EFTERRETNING

27.
EJENDOMSSKATTERESTANCER.

28.
KLOAKEORSYNING, EKSPROPRIATION.
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Økonomiudvalget den 19/10-1982:

06.01.12G04

29.
SALG AF JORD.
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Dag og år:

27. oktober 1982.

B la d nr.

208.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

13.06.02G01
30.
BIOGRAFEN REGINA

Økonomiudvalget den 19/10-1982:
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Dag og år:

27. oktober 1982.
31.
ÆNDRING AF FORPAGTNINGSKONTRAKTEN FOR HAUGE
MØLLEGÅRD.

Økonomiudvalget den 19/10-1982:

13.07.00054.
32.
BEVILLING TIL HYREVOGNSKØRSEL.

Økonomiudvalget den 19/10-1982:

22.11G01.
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209.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

Dag og år:

27. oktober 1982.

B la d nr.

210.
F o rm a n d en s
in itia le r:

33.
V

YDELSE AF STOR SLUKNINGSHJÆLP.

Økonomiudvalget den 19/10-1982:

14.10.07P27.
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Dag og år:

27. oktober 1982.

34.
PERSONALEFORHOLD CIVILFORSVARET.

Økonomiudvalget den 19/10-1982:

81.01 G 01.
33.
ANSÆTTELSE AE BRANDMÆND.

Økonomiudvalget den 19/10-1982:

81.03G01.
36.
LÆRERANSÆTTELSE 1982/83.

81.03:17.00G01.
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B la d nr.
211.
F o rm a n d e n s
in itia le r:
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