SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET den 10/3-1983.
ØKONOMIUDVALGET indkaldes til møde tirsdag
den 15/3-1983 kl. 08,00 på
kommunaldirektørens kontor med følgende
dagsorden:
FRAVÆRENDE:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser, cirkulæ
rer m.v.
b) Bruttoregnskabsrapport af 28/2-1983.
c) Energi-Spareudvalget fremsender tryksag
"Sådan skruede Middelfart energiforbruget
ned"
d) Meddelelse om tyveri på Byvangskolen i
tidsrummet mellem den 30/11-82 og den
1/12-83.
e) Undervisningsministeriet har fremsendt
firkløverregeringens handlingsprogram for
"Flere unge i gang".
f) Ensomme Gamles Værn har i skrivelse af
21/2-1983 tilbudt at bistå kommunen med en
bedre ressourceudnyttelse indenfor
ældreomsorgen.
g) Indenrigsministeriet har med skrivelse
af 28/2-1983 fremsendt hæftet
"Indenrigsministeriets afgørelser og
udtalelser om kommunale forhold for 1982.
h) Borgmesteren har i medfør af styrelses
lovens pgf. 31 afgivet kommunens endelige
garantitilsagn m.v. for
andelsboligforeningen, Sønderparken II,
med 24 boliger.
i) Fritidshjemmet Kongshøj meddeler, at der
har været indbrud på fritidshjemmet i
tidsrummet den 25/2 kl. 17,30 til den 28/2
kl. 06,00 1983.
k) Tilsynsrådet har den 8/3 - 83 fremsendt
kopi af svaret til Eva Kreutzfeldt og
Frederik Møller på spørgsmålene om gave
til borgmesteren.

587

AyS DAFOLO - FREDERIKSHAVN

1) Indenrigsministeriet har den 1/3 - 83 ud
talt sig om borgmestervederlag.

2.
BUDGETOPLÆG POR 1984.
/. Økonomisk forvaltnings notat af 11/3-83
vedlægges.

3.
FORELØBIGT REGNSKAB FOR 1982.
/. Økonomisk forvaltnings oversigt af
11/3-1983 vedlægges.

4.
REVISION.
Kommunernes Revisionsafdeling har fra den
11/11 til den 9/12 1982 udført kasseeftersyn
og undersøgt forvaltningsgange.
/. Beretning nr. 18. vedlægges.
Den udførte revision har ikke givet anledning
til bemærkninger.
5.
ÅRSREGNSKAB FOR 1981.
Kommunernes Revisionsafdeling har den
12/11-1982 fremsendt revisionsberetning
/. nr. 17 - den afsluttende beretning
for regnskabsåret 1981.
I den afsluttende beretning har afdelingen
følgende bemærkninger:
nr. 3.1:
Tidligere fremsatte revisionsbemærkninger.
Økonomisk forvaltning har den 9/2-1983
oplyst, at både Kontrolinstruks for
anvendelse af EDB-Systemer (pkt. 3.2 fra
1980) og Bilag til kasse- og
regnskabsregulativ (pkt. 3.3 fra 1980) er
under udarbejdelse.
nr. 3.2:
Tjenestekørsel.
Henstillingen om, at de fastlagte
retningslinier, som indebærer, at
tjenestekørsel afregnes sammen med
lønudbetalingen, efterleves nu.

Dag og år:

15. marts 1983.
nr. 3.3:

nr. 3.4:
Folkeskoler - tilskud i anledning af læreres
videreuddannelse.
Kulturel forvaltning oplyser, at
Frederiksborg Amt den 1. og 8/11-1982 er
anmodet om refusion. I skrivelse af 17/2-1983
har forvaltningen rykket Amtet.
Kulturelt udvalg den 3/3-1983:
Fremsendes.
nr. 3.3:
Ungdomsklubber - generelt,
nr. 3.6:
Ungdomsklubber - Uvelse Ungdomsklub.
Kulturel forvaltning oplyser:
1) Der er fremsendt dokumentation for bilag
34 og 35.
2) Faktura på 236,80 kr. er ført 2 gange og
lederen er i skrivelse af 23/2-1983 an
modet om at indbetale beløbet.
Kulturelt udvalg den 3/3-1983:
Fremsendes.

.

UVELSE UNGDOMSKLUB.
Økonomiudvalget har på sit møde den 10.
august 1982 pålagt kulturelt udvalg, at
fremkomme med en redegørelse vedrørende
Uvelse Ungdomsklub, idet økonomiudvalget
finder at udgiften er urimelig høj.
Der vedlægges:
./. - skrivelse af 24/8-1982 fra Uvelse
Ungdomsklubs bestyrelse til Kulturelt
udvalg.
- skrivelse af 2/9-1982 fra Kulturelt ud
valg til økonomiudvalget.
- skrivelse af 21/10-1982 fra Kulturelt
udvalg til Ungdomsklubbens bestyrelse.
- skrivelse af 11/1-1983 fra Ungdoms
klubbens bestyrelse til Kulturelt udvalg.
Fritidsnævnet den 25/1-1983:
Fremsendes.
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Renovation og momsafregning.
Økonomisk forvaltnings redegørelse af
./. 9/2-1983 vedlægges.

6
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Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Der fremsendes redegørelse til
økonomiudvalget.
18.01G01.

7.
AFSKED MED PENSION.
Småbørnslærerinde
ansøger
om afsked med pension på grund af alder pr.
1. august 1983.
Skolekommissionen den 17/1-1983:
Eenstemmigt indstillet.
Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Anbefales.
81.36:17.00G01

8.
BEVILLINGSREGNSKAB.
Der er til ombygning af toiletrum ved
skolepasningsordningen i Uvelse
bevilget
56.846,00 kr.
Udgifterne har været
60.239,69 "
Merforbrug

3.393,69 kr.

Socialudvalget den 7/2-1983:
Regnskabet anbefales til byrådets
godkendelse.
Økonomisk forvaltning den 9/2-1983:
Der er 9/2-83 bogført regninger med
ialt
53.139,36 kr.
Følgende regninger ses
endnu ikke betalt:
Malermester 5.105,70 kr.
Blikkenslag. 1.994,63 "
7.100,33 kr.
I alt regnskab..........

60.239,69 kr.

9.
AFREGNING AF DEPOSITUM.
I forbindelse med indgåelsen af lejekontrakt
om biografen Regina i 1971 indbetalte

Dag og år:

Blad nr.
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Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Det indstilles at beløbet overføres til
vedligeholdelse af biografen.

Æ

20.00049.

10

.

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMTIDSORIENTERING.
Kingoskolen har i skrivelse af 2/11-1982
ansøgt om tilladelse til at forlade den i
1973 udarbejdede lokale læseplan for
samtidsorientering til fordel for
undervisningsministeriets
undervisningsvejledning af 1977.
Ændringen anbefales af lærerrådet og
skolenævnet.
Skolekommissionen den 22/11-1982:
Anbefales på betingelse af, at ændringen ikke
medfører forøgede udgifter.
Kulturelt udvalg den 2/2-1983:
Anbefales.
17.00.02P16.

11 .
UDKAST TIL STRUKTURPLAN FOR
SPECIALSKOLEUNDERVISNINGEN I FREDERIKSBORG
AMTSKOMMUNE.
Skolekommissionen den 21/2-1983:
Kommissionen finder, at strukturplanen bør
indeholde nærmere beskrivelse af art og
omfang af den vidtgående specialundervisning
som varetages af kommunen efter aftale mellem
amt og kommune. Herudover har kommissionen
ingen bemærkninger.
Kulturelt udvalg den 2/3-1983:
Fremsendes under henvisning til
skolekommissionens udtalelse.
17.03.08P21
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12.
KINGOSKOLENS TAG

A)
00
21
01
03

Byudvikling, bolig- og miljøforanst.
Energibesparende foranstaltninger.
Fælles formål
Anlæg
- 30.000 kr. -

Ansøgning om anl.bev.
Tidl. meddelt bev.

30.000 kr.
3.132.457 kr.

Bevilling ialt

3.182.457 kr.

Projekter er opført i investeringsoversigten,
revideret den 9/2 - 1983, således:
Tidl. år 1982
1983
1984
1985
1.107
1.634
587
587
587
Begrundelse for ansøgningen:
Tillægsbevilling til efterisolering af
Kingoskolens tag. Tidligere meddelt bevilling
hertil den 28/10 - 1982 579.163 kr.
Udvalget for teknik og miljø den 2/3 - 1983:
Indstilles godkendt.
B)
Ansøgning om anlægsbevilling.
03
22
01
3

Undervisning og kultur.
Eolkeskolevæsen.
Folkeskoler.
Anlæg
Kingoskolens tag

Ansøgning om anl.bev.
50.000 kr.
Tidl. frigivet d. 26/5 - 82
100.000 kr.
Tidl. frigivet d. 29/9 - 82 2.060.000 kr.
Anlægsbev. udgør herefter

2.210.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1982
1983
600.000
1.560.000
Starttidspunkt:
1982

sluttidspunkt:
1983

Begrundelse for ansøgningen:
Tilbageførsel af de 3 forsøgsopstillinger til
oprindelig udformning incl. den planlagte
forbedring omfattende isolering, ny
yderbeklædning og nye isoleringsglas til en
pris af 109.141 kr.

Dag og år:
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Finansiering:
Drift: Kingoskolens opvarmning - 50.000 kr.
Grundet de energibesparende foranstaltninger
skønnes kontoen at kunne nedsættes med 50.000
kr.
Kulturelt udvalg den 2/3 - 1983:
Anbefales.

Økonomisk forvaltning den 8/3 - 1983:
Vedr. Kingoskolens tag er der meddelt
følgende bevillinger:
Den 26/5 - 82: 100.000 kr til opsætning
af prøveopstill.
Den 26/9 - 82:2.060.000 kr til nyt tag.
Den 28/10-82 : 579.163 kr til efterisole
ring af tag.
Sidstnævnte er indstillet af teknisk udvalg
over kontoen for energibesparende
foranstaltninger.
Prøveopstillingerne føres nu tilbage til
oprindelig udformning incl. planlagte
forbedringer.
Udgiften hertil udgør 109.141 kr., hvilket
der IKKE er dækning for i den tidligere
bevilling, jvf. notat af 2/3 - 1983.
Derfor ansøger Kulturelt udvalg om 50.000 kr.
(finansieret ved en forventet besparelse på
Kingoskolens driftskonto for varme) og
Teknisk udvalg om 50.000 kr over kontoen for
energibesparende foranstaltninger.

13.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING
03 Undervisning og kultur.
22 Folkeskolevæsen.
3 Anlæg
Uvelse Skole - færdiggørelse af udenoms
arealer
26.000 kr.
Ans. om anl.bev.
Tidl. medd. bev.

26.000 kr.
0 kr.

Ans. udgør herefter

26.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1983
1984
1985
26.000
0
0
Dækning af udgifter således:
Nedlægning af ca. 50 lb. m dræn for ikke at
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få vand i lokalerne samt på flisearealet.
Optagning og nedlægning af ca. 74 kvm.
fliser.
Opsætning ca. 31 m støttemure i knækfliser.
Opbygning af trappe med eksisterende trin.
Opsætning af 6 m raftehegn.
Støttemur i sokkelsten ca. 3 x 3 m i frostfri
dybde.
Jordplanering, flytning, fræsning og
græssåning.
Kulturelt Udvalg den 2/3 - 1983:
Anbefales.

Økonomisk forvaltning den 8/3 - 1983:
Ingen bemærkninger, bortset fra at der
mangler økonomisk overslag.

14.
OVERENSKOMST MED HT OM OPEØRELSE OG DRIET AE
NY RUTEBILSTATIONSBYGNING.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den 18/1-1983
- pkt. 15 - spørgsmålet om indgåelse af
aftale med HT om opførelse og drift af en ny
rutebilstationsbygning til efter
budgetrevisionen.
Bygnings- og planlægningsudvalget har i mødet
den 25/11-1982 tiltrådt et skitseforslag af
november 1982 over indretning af bygningen.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
25/11-1982:
Det indstilles, at der udarbejdes
overenskomst med HT om opførelse og drift af
ny ventesalsbygning på grundlag af skrivelse
fra borgmesterkontoret af 17/11-1982.
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15.
VENTESALSBYGNING MED CHAUFEØRFACILITETER.
Byrådet vedtog den 23/2-1983, at projektet
skulle reduceres.
Der er udarbejdet et revideret projekt, der i
forhold til det på byrådsmødet den 23/2 1983 forelagte projekt er reduceret med et
areal på ca. 15 kvm. omfattende fremtidig
kiosk, svarende til at bygningen er afkortet
med 2,5 m, hvilket giver en besparelse for
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Dag og år:

15. marts 1983.
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kommunen på ca. 112.000 kr., hvorved
projektet kan holdes indenfor budgetrammerne.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
2/3-1983:
Fremsendes byrådet med indstilling at
projektet godkendes, og at arbejdet kan
udbydes i licitation blandt lokale
håndværkere.
Reviderede planer vil foreligge inden mødet.
82.06.02P20.

16.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikl., bolig- og miljøforanst.
42 Spildevandsanlæg.
51 Hovedkloakker og pumpestationer med beta
lingsvedtægt.
3 Anlæg
Mindre nyanlæg i 1983

126.000 kr.

Ans. om frigiv, af anl.bev.
Tidl. medd. anlægsbev.

126.000 kr.
0 kr.

Ialt

126.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
Tidligere år 1982
1983
1984
1985
268
128
323
323
Begrundelse:
Jvf. vedtagne forslag til revision af
spildevandsplanen.
Udvalget for Teknik og Miljø den 2/3 - 1983:
Indstilles godkendt.
Økonomisk forvaltning den 8/3 - 1983:
Ingen bemærkninger, bortset fra at der
mangler økonomisk overslag over det
forventede forbrug.

17.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING
02 Vejvæsen
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32 Kommunale gader og veje
31 Nye veje, incl. forlægninger
3 Anlæg
Slagslundevej, stianlæg 195.000 kr.
Ans. om anlægsbev.
lidi. medd. bev.

195.000 kr.
0 kr.

Bev. udgør herefter

195.000 kr.

Projektet er opført i investeringgsoversigten
således:
Tidligere år 1983
1984
1985
1986
0
269
818
192
0
Starttidspunkt:
1/4 - 1983

Sluttidspunkt:

Begrundelse for ansøgningen:
Anlæg af sti fra GI. Københavnsvej til
Slagslunde skov.
Anlægsbevillingen er ikke tilstrækkelig til
gennemførelse af hele anlægsarbejdet, men
beløbet vil blive anvendt på anlæg af
dobbeltrettet sti fra GI. Københavnsvej til
Rappendamsvej, mens resten af stistrækningen
forventes anlagt i 1984.
Udvalget for Teknik og Miljø den 2/3 - 1983:
Indstilles godkendt.
Økonomisk forvaltning den 8/3 - 1983:
Ingen bemærkninger.

18.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING
02
32
31
3

Vejvæsen
Kommunale gader og veje
Nye veje, incl. forlægning
Anlæg
Vejanlæg i forbindelse med omfartsveje
Vejanlæg, Slagslundevej 2. etape

Ans. om anlægsbev.
Tidl. meddelt bev.

1.177.000 kr.
0 kr.

Bev. udgør herefter

1.177.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:

Tidligere år
0

1983
983

Starttidspunkt:
1/4 - 1983

1984

1983

1986

Sluttidspunkt:
1/10 - 1983

Begrundelse for ansøgningen:
Udbygning og regulering af Slagslundevej på
strækningen fra Lindegårds alle til GI.
Københavnsvej, jvf. notat af 2/3 - 1983.
Som manglende finansieringsdækning kan
udvalget pege på en del af de 230.000 kr. der
ved budgetrevisionen blev overført til
omfartsveje i 1984, samt stianlæg 51agslundevej, 74.000 kr - jvf. i øvrigt
oversigt over anlægsarbejder - omfartsveje.
Udvalget for Teknik og Miljø den 2/3 - 1983:
Indstilles godkendt.
Økonomisk forvaltning den 8/3 - 1983:
Ingen bemærkninger.

19.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING
02 Vejvæsen
32 Kommunale gader og veje
31 nye veje, incl. forlægninger.
3 anlæg
Vejanlæg i forbindelse med omfartsvej,
stitunnel.
Ans. om anl.bev.
Tidl. medd. bev.

990.000 kr.
0 kr.

Bev. udgør herefter

990.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
Tidligere år 1983
1984
1983
1986
0
880
Starttidspunkt:
1/4 - 1983

Sluttidspunkt:
31/12 - 1983

Begrundelse:
Stitunnel under landevej 520 samt anlæg af
grussti fra Ny Øvej til GI. Københavnsvej.
Anlæg af tunnel vil koste 950.000 kr, jvf.
skrivelse fra amtet og ingeniørfirmaet.
Som manglende finansieringsdækning skal
udvalget pege på resten af de midler, der ved
budgetrevisionen blev overført til
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omfartsveje i 1983.
I indeværende år anvendes 40.000 kr. på
stien, herunder til jorderhvervelse og
landinspektør. Resten af arbejdet med
stianlæg udskydes til efterfølgende år, da
kassen er tom.
Udvalget for Teknik og Miljø den 2/3 - 1983:
Indstilles godkendt.
Økonomisk forvaltning den 8/3 - 1983:
Ingen bemærkninger.

.

20
ANDELSBOLIGER PÅ MORELHAVEN II.

Gørløse Boligbyggeselskab har den 15/2-1983
fremsendt skema AN 2 for 1. og 2. etape af
Morelhaven II og anmoder om rentebidrag og
kommunegaranti og om at bebyggelsen
opprioriteres i forhold til øvrige
andelsboligprojekter.
Anskaffelsessummen for de 20 boliger er
beregnet til 14.130.000 kr. pr. 1/5-1983.
Kommunens garanti udgør 15?o eller 2.119.500
kr. pr. 1/5-1983.
Kommunens indtægt ved salg af jorden vil være
1.400.000 kr. og kommunens udgifter til
byggemodning m.m. anslås til 805.000 kr.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
24/2-1982:
fremsendes byrådet med indstilling, at der
gives garantitilsagn til opførelse af 20
andelsboliger.
01.04G01.

21

.

ANDELSBOLIGER PÅ LÆRKENSTEN III.
Gørløse Boligbyggeselskab ApS har den
15/2-1983 tilbudt at købe Lærkensten III til
50 andelsboliger. Selskabet har vedlagt skema
AN 2 og anmoder om at ansøgningen
opprioriteres i forhold til de øvrige
indenfor kommunen givne garantitilsagn.
Selskabet har dog telefonisk meddelt, at
dette projekt prioriteres efter
andelsboligforeningen Morelhaven.
Bygnings- og Planlægningsudvalget den
24/2-1983:

Fremsendes økonomiudvalget med indstilling,
at stillingtagen til det fremsendte
købstilbud udskydes, indtil forhandlinger med
evt. andre tilbudsgivere har fundet sted.
01.04G01.

22.
BISTANDSAFDELINGEN.
./. Socialinspektørens skrivelse af 28/2 - 1983
om personaleproblemer i bistandsafdelingen
vedlægges.
Økonomiudvalget bedes drøfte sagen.
Formanden for socialudvalget og
socialinspektøren er anmodet om at møde kl
10 .00 .

23.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF 360.000 KR.
05 Social- og sundhedsforvaltningen.
32 Inst. for ældre og handicappede.
5 beskyttede boliger i Jørlunde.
38 Beskyttede boliger
3 Anlæg
Ansøgning om frigivelse af 360.000 kr til
projektering.
Projektet er opført således:
1984
1983
1.720.000
1.720.000
Starttidspunkt
Medio 1983

Sluttidspunkt
Medio 1984

Begrundelse for ansøgningen:
Socialudvalgets indstilling til byrådet af
15/11 - 1982.
Afledte driftsudgifter:
1983
1984
1985
1986
0 408.750 545.000 545.000 (brutto)
Socialudvalget den 15/11 - 1982:
Ansøgningen indstilles til byrådets
godkendelse.
Økonomisk forvaltning den 8/3 - 1983:
Opmærksomheden bør henledes på de afledte
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driftsudgifter, der ikke er indarbejdet i
overslagsårene. løvrigt henvises til pkt. 3.4
i finansministeriets skrivelse af 4/11 - 1982
omhandlende regeringens spareplan og de
kommunale udgifter.

24.
AFSKRIVNING AF RESTANCE.
En Hollandsk statsborger har i perioden
16/4-65 til 3/9-80 oparbejdet en
bidragsrestance på 46.569,-. Slangerup
kommune har siden 1970 forsøgt at opkræve
beløbet via generalkonsulatet.
Socialudvalget den 10/1-1983:
Socialudvalget anbefaler at restancen på
46.569,- kr. afskrives.
140742.

25.
BOLIGSIKRINGSRESTANCE.

Socialudvalget den 7/2-1983:
Socialudvalget anbefaler, under hensyntagen
til pågældendes stramme økonomi, overfor
økonomiudvalget, at boligsikringsrestancen på
2.621 kr. sættes i bero foreløbig 1 år.

26.
TILBAGEBETALING AF LØN.

Dag og år:
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27.
VEJVÆSENETS PERSONALE.
I gartnerstyrken ønskes ansat en faglært til
aflastning af gartnerformanden.
Udvalget for teknik og miljø den 2/3-1983:
Stillingen indebærer ikke, at der skal
meddeles tillægsbevilling, idet merudgiften
forudsættes afholdt indenfor de budgetterede
lønrammer.
81.03G01

28.
JOBSKABELSE.
./. Der vedlægges redegørelse af 3. og 8/3
1983 fra beskæftigelseskonsulenten.
Forslaget indebærer en kommunal ekstraudgift
på 330.000 kr, og økonomiudvalget bedes
drøfte om der skal arbejdes videre med
forslaget.

29.
OVERARBEJDE.
Socialdemokratiet i Slangrup har rettet
forespørgsel om omfanget af overarbejde i
kommunalt regie i 1982.
./. Personalekontorets notat af 7/3-83
vedlægges.
81.04G01.
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30.
NORMERING.
Normeringen for skolesekretærer på alle
kommunens skoler med undtagelse af
Kingoskolen ønskes forhøjet som vedtaget for
budget 1983 med virkning fra den 1. april
1983.
81.01G01

31.
ANSÆTTELSESSAGER - LÆRERE.
Ansøgninger om orlov samt nedsat timetal og
fratræden.
Kulturelt udvalg anbefaler følgende
ansøgninger:
1. Lærer
Lindegårdsskolen
ansøger om yderligere et års orlov i
skoleåret 1983/84.
2. Lærer
i ansøger om afsked
pr. 31/8-1983 hvor hendes orlovsperiode
udløber.
3. Lærer
søger om nedsat
timetal til 23 t./uge i skoleåret 1983/84
Anbefales på betingelse af, at det er
skematisk muligt.

32.
SUPPLERENDE STØTTE TIL HØJSKOLEOPHOLD.
har søgt o(n
supplerende støtte på 4.348,50 kr. til et
ophold på Den Internationale Højskole.
Støtten kan finansieres af "488-midlerne".
Beskæftigelseskonsulenten anbefaler
ansøgningen.

33.
EV/ENTUELT.
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