SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 17.9.1992

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag
den 23.9.1992 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. 1037
Opfølgning på 1igningsplanen vedrør
ende indkomståret 1990
Information nr. 1038
Resultaterne af 19. almindelige vurde
ring.
Information n r . 1039
Frit skolevalg på tværs af kommune
grænser .
Information nr. 1040
Kommunernes overtagelse af arealer
efter frigørelsesafgiftslovens § 8.
Information n r . 1041
V e d r . de seneste dages avisomtale af
forholdene omkring afbiklingen af Bib
liotekscentralen A/S m.v.
c)
ECO-nøqletal - 9. udsendelse.
d)
Indenrigsministeriet har fremsendt eksem
plarer af publikationen "Den kommunale
økonomi - Skøn 1991-1992-1993".
Den 22. juni blev regeringen og de kommu
nale parter enige om den konkrete udmønt
ning i 1993 af de tre-årige aftaler for
perioden 1992-1994. I publikationen er
b l .a . foretaget en gennemgang af hoved
punkterne fra disse "udmøntningstekster".
e)
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Danmarks Statistik har fremsendt opslags
værket Statistisk årbog 1992. Bogen giver
et overskueligt statistisk billede af
samfundsforholdene i Danmark.
f)
Hovedstadsregionens Naturgas I/S har ved
skrivelse af 28.8.1992 fremsendt oriente
ring til interessentkommunerne om budget
1993.
g)

Jægerspris kommune har fremsendt kopi af
en beslutningsprotokol fra tilsynsrådet i
Sønderjyllands amt hvori bliver behandlet
problematikken om ulovlige benyttelse af
sommerhuse i vinterhalvåret.
h)
Kommunernes Landsforenings Beretning
1991/92 samt redegørelse om KLs virksom
hed.

2.
ØKONOMIRAPPORT.
/. Økonomirapport pr. 15.8.1992 femlægges
til orientering.
Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere
modtaget økonomirapporten.
Økonomiudvalget, den 15.9.1992:
Anbefales.
00.010

3.
REVISIONSBERETNING NR. 77.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretning om revisionen af støtte
til miljøforbedrende investeringer i min
dre landbrug m.v. samt delberetning for
regnskabsåret 1991.
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger
Revisionsberetningen indstilles til by
rådets godkendelse.
Økonomiudvalget, den 15.9.1992:
Anbefales.
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4.
REVISIONSBERETNING NR. 78.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretning om revisionen af bolig
støtteregnskaberne for året 1991 samt
delberetning for regnskabsåret 1991.
Revisionen har omfattet regnskaberne for
-Boligsikring
-Boligydelse
-Lån til beboerindskud
Revisionen har ikke givet anledning til
bemæ rk n inge r
Revisionsberetningen indstilles til by
rådets godkendelse.
Økonomiudvalget, den 15.9.1992:
Anbefales.
00.01K07

5.
FORSIKRINGSINSTRUKS.
Slangerup byråd har den 23. april 1980 i
en instruks vedtaget, at alle kommunens
forsikringer skal tegnes i Kommunernes
gensidige Forsikringsselskab.
For at billiggøre de forsikringer, som er
tegnet i KgF., blev der i 1990 indgået en
5-årig bindende aftale med KgF. Denne af
tale udløber den 31. d e c . 1995.
Aftalen fortolkes således, at nytegninger
kan ske i et andet forsikringsselskab.
På det sidste har det vist sig, at andre
forsikringsselskaber kan tegne forsik
ringer, som er betydelig mere favorabel
end KgF.
For at åbne mulighed for at tegne de for
kommunen mest favorable forsikringer ind
stilles:
at forsikringsinstruksens p g f . 1 udgår.
at instruksens pgf. 2 sidste afsnit
rettes således, at "til Kommunernes
gensidige forsikringsselskab" udgår.
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at pgf.-erne ændres som konsekvens af
fjernelsen af p g f . 1.
Disse ændringer vil indebære, at nye
forsikringer vil kunne tegnes i andre
forsikringsselskaber end KgF.
De bestående forsikringer må respektere
den indgåede aftale med KgF.
Økonomiudvalget, den 15.9.1992:
Anbefales.
00.01037

6.
KULTURBY 96.
Året 1996 sætter København i centrum som
europæisk kulturby.
Bag dette initiativ står en bred kreds af
initiativtagere, der omfatter Københavns
og Frederiksberg kommune, Københavns Amt,
Roskilde Amt og Frederiksborg Amt.
Kulturby-sekretariatet fremsender et ek
semplar af "En introduktion til København
Kulturby 96", der giver en fremstilling
af ideerne og den formelle struktur om
kring hele kulturby-projektet samt for
tæller om de hidtidige erfaringer fra
lignende arrangementer i andre europæiske
kulturbyer.
Samtidig anmoder kulturby-sekretariatet
om,
at Slangerup kommune udpeger en medar
bejder fra den kulturelle forvaltning
som kontaktperson til kulturby-sekre
tariatet ,
at kommunen allerede nu fremsender eksi
sterende information om kulturelle ak
tiviteter inden for kommunen,
at kommunen foreslår max. 5 personer som
eventuelle deltagere i forskellige se
minarer .
Kulturel forvaltning kan oplyse, at borg
mester Bent Lund ønsker at deltage i projektet, og skal derfor bede kulturelt
udvalg vælge yderligere 4 personer.
Skrivelsen fra kulturby-sekretariatet
foreligger i sagen.
Kulturelt udvalg, den 1.9.1992
Det indstilles, at Kirsten Nielsen vælges
som kontaktperson, og at borgmesteren,
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kulturelt udvalgs formand, Birgit Eckeroth, Dorthe Hovmann og Kim Rømer Krogh
udpeges som evt. deltagere i forskellige
seminarer.
20.00P20

7.
STÆVNING SLANGERUP KOMMUNE
I sag om tilladelse til betonblandeanlæg
på ejendommen matr.nr. 17 dp Slangerup
by, Industrivej 20.
Stævningen der tillige omfattede Plansty
relsen brev modtaget den 31. juli 1990.
Svarskrift udarbejdet af kammeradvokaten
blev fremlagt den 23. oktober 1990.
Der har ikke siden været bevægelser i sa
gen indtil sagsøgers advokat meddeler
kammeradvokaten, at sagen ønskes hævet
mod at hver part bærer egne omkostninger.
Kammeradvokaten anbefaler at sagen af
sluttes som foreslået. Planstyrelsen har
meddelt en foreløbig accept af at sagen
afsluttes som foreslået. Kammeradvokaten
anbefaler også denne løsning.
Omkostningerne ved sagen til advokatsalær
skønnes at udgøre kr. 8.000,-.
Kommunen har ingen særskilt interesse i
at videreføre sagen, idet den ikke har
nogen principiel karakter. Økonomisk set
vil kommunen heller ikke have gavn af at
videreføre sagen, idet praksis i sådanne
sager er, at offentlige myndigheder be
taler egne omkostninger.
Det indstilles,
at teknisk udvalg godkender sagen afslut
ning ved at kommunen afholder egne
sagsomkostninger ialt ca. kr. 8.000,-.
Økonomiudvalget, den 15.9.1992:
Det indstilles at sagen afsluttes ved at
kommunen afholder egne sagsomkostninger
på ialt ca. 8.000 kr.
02.01K04

F 5820

thj

8.
REVISION AF KOMMUNEPLANEN.
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B la d nr.

D ag o g å r:

23. september 1992
%

Som grundlag for det videre arbejde med
revision af kommuneplanen er ideer og
forslag fra borgerne sammenfattet i
"Retningslinier for kommuneplanens ind
hold" .
Ledergruppen skal indstille, at ret
ningslinierne tiltrædes.
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Økonomiudvalget, den 15.9.1992:
Indstilles til byrådets godkendelse med
diverse ændringer.
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/. Ændrede retningslinier vedlægges byrådets
dagsorden.
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EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE PORE
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.

ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppen, møde den 27.8., 2.9.
1992.
Samarbejdsudvalget den 17.8.1992.

11.

FORLÆGNING AF MØLLEBAKKEN.

A:
Det indstilles.
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Teknisk Udvalg den 2.9.1992
A:
B:
Fremsendes byrådet med administrationens
indstilling.
Økonomiudvalget, den 15.9.1992;

05.01.02G01
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12.

DETAILHANDEL I LANDSBY.
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Blad nr.

_96____
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Det indstilles.

Teknisk Udvalg den 2.9.1992

01.03.04G01
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13.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL.:
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