Dag og å r :

SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 15.5.1986

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde
tirsdag den 20.5.1986 kl. 8. 00 på kommu
naldirektørens kontor til behandling af
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.
h) Bruttoregnskabsrapport pr. 23.4.1986.
c) Anlægsrapport pr. 23.4.1986.
d) Referater
Ledergruppens mede den 2.5.og 9.5.86.
Journalgruppens møde den 1.5.1986.
Sikkerhedsmøde den 9.4.1986 på
plejehjemmet Solgården.
Samarbejdsudvalgsmøde den 16.4.1986
på Uvelse skole.
e) Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg
amt har fremsendt opgørelse over le
dige i Slangerup kommune, som var
tilmeldt arbejdsformidlingen den 16.
4. 1986.
f) Danmarks statistiks tabeller over gen
nemsnitligt antal ledige i februar
1986.
g) Pantefogeden har ved skrivelser af
10.4.1986 meddelt at skyldige boligsikringsrestancer efter gældssanering
er nedsat med henholdsvis 10, 155i og
38, S75£.
h) Amtsankenævnet for Frederiksborg amt
har ved skrivelse af 22.4.1986 frem
sendt statistik over sager indbragt
for ankenævnet i januar kvartal 1986.
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Fra Slangerup kommune er 4 sager ble
vet Indbragt.
i) Ministeriet for offentlige arbejder
har pr. 22.4.1986 udskrevet idekonkur
rence om "Trafik og handicap" om for
bedring af forholdene i trafikken for
personer med handicap.
j ) Hovedstadsrådet har ved skrivelse af
29.4.1986 i rapportform fremsendt be
folkningsprognose for 1985.
k) Fritidshjemmet Lindegård har den 20.
3.1986
meddelt, at der natten mellem
den 3. og 4. marts 1986 har været
indbrud.
l) Øparkens børnehave har ved skrivelse
af 6.5.1986 meddelt at der har været
udøvet hærværk på børnehavens lege
plads i Storebededagsferien den 24.4
og 28.4 1986.
m) Fritidshjemmet Kongshøj har ved skri
velse af 12.5.1986 meldt, at der ved
institutionens åbning den 12. 5 konsta
teredes at der havde været begået ind
brud.
Indbruddet er anmeldt til politiet.
n) Kommunernes Landsforening har ved cir
kulære nr. 65 fremsendt pjece til
hvert byrådsmedlem om "De fælleskom
munale servicevirksomheder". Pjecen
bliver fremlagt til mødet.
o) Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
har fremsendt rapport om et oriente
ringsmøde for kommunalbestyrelses
medlemmer afholdt den 9. september 85
om EF-støtteordninger.
p) Kommunernes Landsforening har ved cir
kulære nr. 70 af 9.5.1986 fremsendt
redegørelse om arbejdstidsnedsættelsen
pr. 1. januar 1987.
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2.

ØKONOMIRAPPORTERING
./. Rapport pr. 23.april 1986 vedlægges til
orientering.
2.a. Ansøgning om tillæ abev./ompi. vedr.
Teknisk udvalo.
Teknisk udvalg indstiller den 7/5 86
følgende:
Spildevandsanlæg
Tillægsbev. renseanlæg kr. 120.600
går til renovering af Sundbylille
renseanlæg.
De 5000 kr. + 65000 kr. er budgetmæssige justeringer.
Tillægsbevillinger dækkes af merind
tægt i lodsejerbidrag, resten regu
leres over henlæggelser.
Fordelingskonti
Byrådets vedtagelse om besparelse af
kr. 326.130 på det tekniske område
foreslås finansieret ved kr. 120600
over renseanlæg (renovering Sundby
lille rens.) kr.100.000 på repara
tion af belægninger, kr. 100.000 på
vejbelysning, kr. 26.130 på renhol
delse, herudover søges kr. 20.600
til vintervedligeholdelse.
2.b

Salg af lord, del af matr.nr. 8a
Uvelse 2. etape (40 boliger)
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Arealet har været annonceret til
salg og ved åbning af tilbud 14.4.
1986, kl. 10.00 forelå tilbud fra:
Arkitekternes
Totalentreprise
Erling Høyer
Kathrinedal Invest A/S
Rytterhuset, Farum ApS
( + 3 boliger é 65 m2)
Gewi Finans ApS
(+2 boliger é 60 m2)
TN Enterprise A/S
<+ 3 ældreboliger)

kr.

1

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Bygnings- oa planlægningsudvalget,
den 16.4.1986:
Fremsendes økonomiudvalget med ind
stilling, at der optages forhand
linger med de tre højest bydende.
I forbindelse med salget må kommunen
indfri et lån i Nykredit på oprinde
ligt 1.680.000 kr.
(Kursværdien
31/12 1985 var 1.531.729,37 kr)
13.06.02G01 F 3910
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2.c Diverse ændringer af rådighedsbeløb
vedr. Teknisk udvalg
Teknisk udvalg indstiller den 7/5
1986 følgende ændringer af rådigheds
beløb :
1) Kontoen for salg af enkeltgrunde
forhøjes med en yderligere salgsind
tægt p3 kr. 13.550.
2) Byrådet meddelte den 27/11 1905
en anlægsbev. på kr. 200.000 vedr.
vand- planlægning. Der blev ved
denne lejlighed ikke taget stilling
til finansieringen, hvorfor det fo
reslås at beløbet optages som rådig
hedsleb i 1986.

/

~jå—

2.d Ansøgning om tillægsbev. på kr.
13.000 vedr Lindegårdskolen.
Kulturelt udvalg indstiller den 5/5
1986 en tillægsbev. på kr. 13.000 til
udførelse af udsugning i sløjdlokale,
samt til aftræk fra keramikovn.

__ Cl

2.e Ansøgning om diverse anlægsbev.samt
ændringer af rådighedsbeløb vedr.
Bvvangskolen
Kulturelt udvalg indstiller følgende
anlægsbev. vedr. Byvangskolen:
Slidbane på fodboldbaner kr.60.900
iflg. indhentet tilbud. Der er afsat
kr.46.640 som rådighedsbeløb i 1966,
hvorfor en forhøjelse på kr.8.560 og
kr. 5. 700 i h.h.v.1986 og 1987 vil
være nødvendig.
Samtaleanlæg kr.23.500
iflg. indhentet tilbud.
Der er afsat kr. 22.440 som rådig
hedsbeløb i 1986. Dette ændres til
kr.21.400 i 1986 og kr. 2.100 i 1987.
Udskiftning af loftsbeklædning
kr.110.200
Den samlede udgift forventes iflg.
overslag at udgøre kr. 240.000.
Der er tidligere meddelt bev. på kr.
129.800.
Rådighedsbeløbet ændres således,
kr.220.000 i 1986 og 20.000 i 1987.
Indeklimaundersøgelse kr.48.400
Udgiften til indeklimaundersøgelse
forventes at udgøre ialt kr. 82.500.
Der er tidligere meddelt bevilling på
kr.34.100.
Rådighedsbeløbet ændres således:
kr. 75.600 i 1986 og kr. 6.900 i
1987.
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Varmeregulerinq kr. 21.600
Der udføres varmeregulering for
kr.21.600.
Der optages rådighedsbeløb på
kr.19.S00 i 1966 og kr. 1.600 i 1987.
Ventilation kr. 44.400
Ventilationsanlægget udvides delvist
for kr. 44.400 iflg. overslag.
Der optages rådighedsbeløb på kr.
40.700 i 1986 og kr. 3.700 i 1987.
Træbeklædnino.
Det afsatte rådighedsbeløb kr.
22.440 til træbeklædning indstilles
at bortfalde.
2.f Anse nin om afsættelse af
rådi hedsbeleb vedr. Kln oskolens tag
Kulturelt udvalg indstiller at der på
baggrund af overslag på kr. 8. 8 itiio
excl.statsafgift afsættes følgende
rådighedsbeløb, kr.9.680.00 i 1986 og
kr.880.000 i 1987.
2.g Ansøgning om anlægsbevilling &å kr.
197.400 vedr. istandsættelse af
unodomskolens klub

3 ■
f

Kulturelt udvalg indstiller en an
lægsbevilling på kr. 197.000 vedr.
istandsættelse af ungdomskolens klub
i kælderen på Kingoskolen iflg. over
slag udarbejdet af Teknisk forvalt
ning.
Det afsatte rådighedsbeløb ændres
således: kr. 181.000 i 1986 og kr.
16.400 i 1987.
2.h Ansøgning om tlllæosbev. på netto kr.
465.300 vedr. bistand oo pleje
Socialudvalget indstiller den 12/5
1986 en nettotillægsbev. på kr.
465.300 vedr. bistand og pleje jfr.
socialforvaltningens notat.
2.i Ansøgning om tlllæosbev. på netto kr.
729.300 vedr. daqplele/daqinst.
for
børn
Socialudvalget indstiller den 21/4
1986 vedr. støttepædagogerne at nor
meringen forhøjes fra 120 timer til
240 timer.
Herudover indstiller socialudvalget
den 11/5 1986 en samlet nettotil
lægsbev. på kr. 729.300 jfr. so
cialforvaltningens notat.
2.j Ansøgning om tillæosbev. på netto kr.
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2.k Ansegning om tillæosbev. på netto kr.
437.500 vedr. dagpenge.

ZJc.

Socialudvalget indstiller den 12/5
1986 en nettotillægsbev. på
kr.437.500 jfr. socialforvaltningens
notat.

Z . /6.

Socialudvalget Indstiller den 12/5
1986 at der meddeles et tillæg på kr.
124.000 til tidl. meddelt anlægsbev.
på baggrund al opgarelse Ira arki
tekten over den samlede forventede
byggeudgift.
Anlægsbevilling. ..
Afholdt i 1985___
Forventes Bfholdt
i 1986
Nødvendig yderi.
anl.bev.

kr.
kr.

2.000.000
1.757.000

kr.

367.000

kr.

124.000

Anlægsbev. inventar...kr.
Afholdt i 1985....... kr.
Afholdt i 1986....... kr.

89.000
77. 000
12.000

Da byggeriet oprindelig var forven
tet afsluttet i 1986, vil det på
baggrund af overstående være nød
vendigt at afsætte kr. 379.000 som
rådighedsbeløb i 1986.
2.m Ansøgning om anlægsbevilling på kr.
49.200 vedr. til etablering af be
lysning af stien til fritidshjemmet
Lindegård.
w *
Socialudvalget indstiller den 1-2/5
1986 en anlægsbev. på kr. 49.200,
samt afsættelse af rådighedsbeløb på
kr.45.100 i 1986 og kr. 4.100 i 1987
vedr. opsætning af 5 stk parklygter
jfr. overslag fra teknisk forvalt
ning.
2. n Ansøgning om anlægsbevilling på
kr.50.400 vedr. etablering af skur
til cykelparkering ved fritids
hi .Lindegård
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Socialudvalget indstiller den 12/5
1986 en nettotillægsbev. på kr.
161.150 jfr. socialforvaltningens
notat.

2.1 Ansegning om tillæg til anlagsbev.
vedr, fritidshjemmet Lindegård oå
kr. 124.000.
samt afsættelse af rådlqhedsbelab på
kr. 379.000 i 1986.
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Socialudvalget Indstiller den 12/5
1986 en anlægsbev. på kr. 50.400 samt
afsættelse af rådighedsbeløb på
kr.46.200 i 1986 og kr.4.200 i 1987
vedr. etablering af skur til cykel
parkering jfr. overslag fra teknisk
forvaltning.
2.o Ansagning om anlægsbevilling på kr.
9.600 vedr. etablering af garderope
i fritidshjemmet Lindegård.

ri

O

2k.

Socialudvalget indstiller den 12/5
1986 en anlægsbevilling på kr. 9.600
samt afsættelse af rådighedsbeleb på
kr.S.aOO i 1986 og kr. 800 i 1987
vedr. etablering af garderobe.

% --tQ .

<4jl

2.p Optagelse af lån.
7ry'^-> "i
Indenrigsministeriet har ved skri
velse af 17.4.1986 meddelt Slangerup
kommune tilladelse til ekstraordinært
at optage et lån på kr. 8 mill.
Økonomiudvalget bedes drøfte, hvor
vidt der skal indhentes tilbud nu
eller senere når det likviditets
mæssige behov opstår.
c.'

3.
BEFOLKNINGSPROGNOSE PR. 1. JANUAR 1986.
. /.

C<

Økonomisk forvaltnings bilag af 11. maj
1986 vedlægges.
00.0110

4.
REVISIONSBERETNING.
. /.

Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretning nr. 35 om revisionsbesøg
i perioden fra 3. til 28. februar 1986.
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./. Lønkontorets udtalelse til revisionens
bemærkning medsendes dagsordenen.
00.01KQ7

5.
REVISIONSBERETNING.
Kommunernes Revisionsafdeling har frem./. sendt beretning nr. 34 vedrørende opgør
else af refusionsbeløb for fritidsunder
visningen i årene 1981/82 - 1984/85.

'.i 2t:-*u

-^4 T'X/.

&UsJ&

Revisionen foreslår at det i årene 1981/
82 - 1984/85 for meget modtagne refusionsbeløb 1.353,45 kr. afregnes til
Frederiksborg amtskommune.
Desuden henstiller revisionen, at der
søges tilrettelagt en forretningsgang,
der sikrer fuld overensstemmelse mellem
refusionsanmeldelse og bogføring.
00.Q1K07

6.

REGNSKAB FRA AAB. AFDELING 12, ØPARKEN.
AAB har den 25.3.1988 fremsendt regnskab
for afdeling 12, Øparken, for perioden
1/10 1984 - 30/9 1985.
Regnskabet udviser et underskud på
294.000 kr. (incl. 13.000 fra året før)
Underskuddet hidrører hovedsageligt fra
EL = 55.508 kr, hvor der ikke var afsat
midler.
Det er der i 1986-budgettet.
Tab ved leielediohed og f1ytteopgarelser=
203.511 kr, hvor der ikke var afsat mid
ler. Det er der heller ikke i 1985/86.
Underskud skal afvikles på 1 - 3 år, så
det indstilles,
at regnskabet godkendes med henstilling
om, at underskuddet snarest muligt
bringes ud af verden og om at der
fremtidigt budgetteres med "tah ved
lejeledighed og flytteopgørelse".
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7.

KØB AF INDUSTRIJORD.
Økonomiudvalget bemyndigede den IB.3.19B6
pkt. 10 borgmesteren til at forhandle med
Menighedsrådet om køb af jord til reali
sering af Industriområde VEST.
. /.

Kopi af tilbud af 6/5 1986 til menigheds
rådet vedlægges.

_______ -

y

___________

Det indstilles, at menighedsrådsjorden
købes for 15 kr/ma og, at kommunen af
holder alle udgifter ved handelen, her
under landinspektør, frigørelsesafgift og
stempel.
Økonomisk forvaltning, den 15.5.1986:
I investeringsoversigten for 19B6 er
afsat kr. 176.000, hvilket formentlig
ikke kan dække den forventede udgift.
13.06.01G01

B.

ANSØGNING OM STØTTE I HENHOLD TIL BESKÆF
TIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER.
Ansøgeren der er fedt den
er ukendt af socialforvaltningen. Ansøgeren
har haft arhejde indtil 15.2.1986 og pågældendes gennemsnitlige indkomst var pr.
måned 4.550 kr. incl. kost og logi.
Ansøgeren har ikke på noget tidspunkt væ
ret tilmeldt arbejdsformidlingen.
Beskæftigelseskonsulenten, den 5.5.1986:
Med baggrund i det ovenfor Bnførte ind
stille det at der meddeles afslag.
17.oat

9.
TILSKUD TIL FORENINGER.
Danmarks Naturfredningsforening søger om
bidrag i anledning af 75 års jubilæum.
Bygnings- og planlægningsudvalget. den
16.4.1986:
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Fremsendes økonomiudvalget med indstil
ling, at der ydes et bidrag på 25 øre pr.
indbygger.
00.01049
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FORHANDLING AF LEVNEDSMIDLER.
Levnedsmiddelkontrollen har overfor Better Brand Ltd. A/S, Industrivej 3-5, på
talt, at der er annonceret med godkendel
seskrivelse med Levnedsmiddelkontrollens
navn og underskrifter, hvilket Levneds
middelkontrollen har påtalt overfor fir
maet, og man oplyser, at man vil afgive
indstilling om, at der indgives politi
anmeldelse for overtrædelse af levneds
middelloven.
Better Brand har erkendt, at de ikke har
overholdt levnedsmiddelloven og de pågæl
dende annoncer er indstillet og skiltema
terialet øjeblikkelig trukket tilbage,
hvorefter de fremover vil bestræbe sig på
at overholde levnedsmiddelloven.
Udvalget for teknik og miljø, den
7. 5. 1986i
Fremsendes byrådet. Udvalget har vedtaget
at anmode politimesteren om at undersøge,
om der er grundlag for tiltalerejsning
imod Better Brand LTD.
2 medlemmer ønsker sagen anmeldt direkte.
Frederik Møller ønsker sagen forelagt by
rådet.
09.12G01

F 4156

11 .

EKSPROPRIATION FOR NATURGAS.
Ved åstedsforretning 20.3.1986 er der op
nået forlig med ejeren af matr. nr. 9 a
Uvelse,
om en erstat
ning på kr. 1.038.
Udvalget for teknik og mil lo den
7.5.1986:
Det indstilles, at ekspropriationsind
grebet endelig vedtages.
13. 11.O3G04 F 4053
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12.

REGLER VEDR. LEJRSKQLEQPHQLD.
Lejrskoleudvalget fremsender forslag til
nye lejrskoleregler.

2L

/l ?jJ&AAA
f/ '

. /. Kopi af forslaget er vedlægges.

n

Skolekommissionen, 28/4-86:

jX L

€

Anbefales med følgende rettelser af punkt
4:

"Rammebevilling kan, hvis forældre, elev
er og lærere ønsker det, suppleres med
individuel og/eller kollektiv opsparing
gennem elevaktiviteter. Dersom indivi
duel opsparing overstiger beløb til kost
penge (p. t. kr. 27,08 pr. dag) i 5
dage, skal opsparing påbegyndes senest
eet år inden lejrskolens afvikling. Alle
former for opsparing/elevaktlviteter fo
restås alene af forældregruppen og under
ansvar af denne"
Kulturelt udvalg, den 5/5 1986:
Indstilles til godkendelse.
(17.04.04 P 21)

13.
NORMERING AF LÆRERSTILLINGER I SKOLEÅRET
1986/87.
Kopi af skema til beregning af antallet
af normerede stillinger i folkeskolen i
skoleåret 1986/87 er vedlagt sagen.
Skolekommissionen, 28/4-86:
Indstilles til godkendelse.
Kulturelt udvalg, den 5/5 1986:
Indstilles til godkendelse.
(81.01:17.00 P 21)

14.
FORSLAG TIL UNGDQMSSKQLEVIRKSQMHED FOR
ÅRET 1986/87.
Kopi af forslaget er vedlagt sagen.

Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

lå
l u l j .. i t, y < .

Ungdomsskolensevnet, 3/4-86:
Anbefalet.
Skolekommissionen, 2S/4-86:
Anbefales
dagkurser
ning. Der
blandt de
kurser.

som Indstillet, dog således at
for unge etableres efter ansøg
foretages opsøgende arbejde
unge for at etablere de rigtige

Kulturelt udvalg, den 5/5 1986:
Skolekommissionens indstilling anbefales,
dog således at der fastsættes en ramme
til sommerferieaktiviteter på ialt 144
timer.
Lars Kristensen og Allan Madsen anbefaler
skolekommissionens indstilling.
(18.01.00 P 15)

15.
DELTAGERBETALING, SLANGERUP MUSIKSKOLE.
Slangerup musikskole søger om ændring af
deltagerbetalingen således:
Instrumentalhold145,-/mdr.
instrumental, ene180,-/mdr.
småbørnsundervisning 65,-/mdr.
sammenspilshold 15,-/mdr.

(145,-)
(170,-)
( 60,-)
( 30,-)

Fritidsnævnet, 22/4-86:
Anbefales.
Kulturelt udvalg, den 5/5 1986;
Anbefales.
(20. 03. 05 0 29)

16.
REKLAMESPEJL I IDRÆTSHALLEN.
Hafnia reklame tilbyder kommunen fortsat
opsætning af reklamespejl i idrætshallen
til hidtidige leje kr. 3.000,- årligt.
Det hidtidige lejemål ophørte pr. 1.april
1986.
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Fritidsnævnet, 22/4-S6i
Fritidsnævnet kan ikke anbefale fortsat
leje.
Kulturelt udvalg, den 5/5 1986t
Lejemålet opsiges.
(82.05il8. 00 G ol)

17.
OMSTRUKTURERING AF PERSONALET I BØRNETANDPLÉJEN.
Grundet udviklingen i tandsundheden hos
barnene er der opstået et behov for at
omstrukturere personalet i børnetandplejen.
Omstruktureringen indebærer, at der kan
foretages en reduktion i antallet af
tandlæge- og klinikassistenttimer.

Christian Lund foreslår, at når de fysi
ske rammer er i orden skal der ansættes
en tandplejer, og samtidig skal antallet
af klinikassistenttimer tilpasses i for
hold til antal tandlæge- og tandplejerti
mer.
Denne ændring vil give en vedvarende
besparelse på ca. 140.OOO kr. pr. år.
Socialudvalget, den 23.4.1986t
Det sociale udvalg indetiller til øko
nomiudvalget, at man foretager den fore
slåede reduktion af personalet og når de
fysiske rammer er i orden, ansætte en
tandplejer. Samtidig skal antallet af
klinikassistenttimer tilpasses i for
hold til tandlæge- og tandplejertimer.
To medlemmer var ikke enige i indstil
lingen - er ikke principielt uenige, men
afventer udviklingen i caries-situatio
nen.
Len- og .ersonalekontoret, den 12.5.19861
Opsigelse af såvel tandlægetimer som
tandklinikassistenttimer kan med begrun
delse ske i henhold til de respektive

Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

1

jda u -

7L

£
7 /- i...?.

no./H
^

A i,

Klinikchef Christian Lund foreslår, at
denne reduktion sker ved at afskedige
den deltidsansatte tandlæge <18 timer)
samt een klinikassistent (40 timer).
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overenskomsters regler herom med gældende
varsel for de pågældende personer (ikke
nævnt).
fil.01:16.21.01P21 E 1016

18.
STRUKTURÆNDRINGER AFL SLANGERUP BØRNETAND
PLEJE.
Socialudvalget fremsender overslag vedr.
udgifter i forbindelse med flytning af
een tandklinik fra Kingosko- len til
Lindegårdskolen på ialt 380.000 kr.
Endvidere vil der blive afledte driftsud
gifter på ca. 20.000 kr. pr. år. Fordel
en vil være de samme som ved en transpor
tabel klinik, dog med den udgift det med
fører at transportere børn til og fra
Uvelse-området. Fordelene vil være, bort
set fra børn fra Uvelse,
1) Ingen transport af børnene.
2> Børnene skal ikke bruge så megen
tid på tandpleje
3) De dårligts stillede børn (de med
huller og begyndende paradentose)
vil kunne få en bedre opbakning,
hvilket medfører færre huller, uden
at de skal bruge mere skoletid på
det.
Finansiering kan eventuelt ske via be
sparelse over en årrække på personalere
duktion (se tidl. punkt)
Socialudvalget, den 21.4.1986;
Socialudvalget anbefaler flytningen af
een klinik til Lindegårdskolen som ind
stillet. To medlemmer ønsker finansie
ringen foretaget via tillægsbevilling.
Økonomisk forvaltnin
den 15.5.1986 i
De økonomiske konsekvenser er ikke ind
regnet i økonomirapporten.
16.21.Q5P10
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19.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL. i
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1.

ÆNDRING AF SKOLEPLAN. OPRETTELSE AF
SKQLEDIREKTBRSTILLING.
Ved tidligere skoledirektørs afgang pr.
1/6 1985 opfyldte Slangerup kommune ikke
mere betingelserne for at ansætte skole
direktør.
Byrådet søgte og fik undervisningsmini
steriets tilladelse til at konstituere en
skoledirektør, indtil loven blev ændret
således, at der var tilvejebragt hjemmel
til at ansætte en skoledirektør uanset
elev- og indbyggertal.
Byrådet vedtog den 22/5 1985 at konsti
tuere Peder Christensen som skoledirektør
fra 1/8 1985 til 31/7 1986, dog længst
indtil spørgsmålet om lovhjemmel var af
klaret.
Ved folketingsbeslutning den 18. april
d.å. er loven nu ændret således, at by
rådet kan beslutte, at der i stedet for
en ledende skoleinspektør ansættes en
skoledirektør.
Da normering af skoledirektør kræver en
ændring af skoleplanen har skolekommis
sionen på made den 12.5.1986 vedtaget at
indstille, at der normeres en skoledirek
tør i Slangerup kommune.
17.00.01 P 01

2.

SKOLEGANG, KING0SK0LEN.
Udgifter i forbindelse med etablering af
lokaler for Kingoskolen i 1986/87.
82.04G01
3.
EVENTUELT.
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