SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET den 22. april

1932.

BYRÅDET indkaldes hermed til byrådsmøde
onsdag den 28. april 1982 kl. 19.00 i
byrådssalen med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a) Diverse love, bekendtgørelser og
ci rkul æ r e r .
b) Amtskommunernes og kommunernes
forsikringsinstitut har fremsendt
årsberetning for 1981.
c) Beretning 1981/82 om K L 7s virksomhed.

d) Skrivelse af 23/3—82 fra KL om of
fentlighed i KL.

e) Advokat C.A.Fabritius Tengnagel har
i skrivelse af 29/3-1982 oplyst, at
Danske Funktionæres Boligselskab har
indstillet salgsarbejdet vedrørende
andelsbol igerne på Lærkensten III,
foreløbig indtil videre på grund af
uklarhed om virkningerne af de ny
i ndeksfi nansieri n gsregler.Advokaten
har senere meddelt, at banken ikke
for tiden vil finansiere nogen del af
andelshavernes indskud på 20 % af
anskaffel sessummen.
f) Frederiksborg Amtsråd har i skrivel
se af 18/2-1982 meddelt, at Amtsrådet
har godkendt 3. justering af
udbygningsplanen for folkeskolen og
fritidsundervisni n g e n .
g) Der har søndag den 14. marts 1982
været indbrud på Kingoskolen
hvorunder 2 knallerter og 2
styrthjelme blev stjålet.
h) KL har med skrivelse af 13/4-82 frem
sendt et eksemplar af "Kommunal
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budgetredegørelse 1982“=
i) Slangerup Svømmeklub har inviteret
til reception i anledning af 10 års
jubilæet, lørdag den 8/5—82 kl.
10- 12.
j) Hillerød tekniske centralskole holder
åbent hus torsdag den 13/5—82 kl.
16—20 som et led i at fremskaffe
uddannelsesp 1 a d s e r .
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EKSTRAORDINÆRE BESKEFTI GELSESFREMMENDE
FORANSTALTNINGER I KOMMUNEN I HENHOLD
TIL LOV NR. 488. 1977.

Udsat fra økonomiudvalgets møde den
16/3-82.
Fagforvaltningerne har fået tilsendt
redegørelse og lovmateriale til brug for
forslag om anvendelse af de resterende
ca. kr. 2oo.ooo,— af "488—midlerne" i
1982.
Samtidig modtog man brev fra
Arbejdsmarkedsnævnet den 24/3—82, hvori
Slangerup kommune fik forhåndstilsagn om
midler til ydelse af statstilskud til
beskæftigelsesarbejder jfr.
arbejdsløshedslovens p g f . 97 A (primært
for personer OVER 25 ÅR)
Beløbet for Slangerup kommune er kr.
55.2oo,— , der i henhold til ovennævnte
pgf. 97 A f.eks. kan anvendes til løn
til personer over 25 år (dog ma>;.
tilskud pr. time kr. 42,5o)
Kommunen skal betale overenskomstmæssig
løn, og differencen fra kr. 42,5o til
overenskomstmæssig løn kan IKKE
finansieres af midler i henhold til lov
nr. 488, hvorfor tillægsbevilling skal
gives, såfremt en konkret sag
forel ig g e r ,
Hvis kommunen ikke inden den 1. maj 1982
har søgt om udnyttelse af
forhåndstilsagnet vil midlerne blive
tildelt andre iværksættere,
På foranledning af dette er brevet fra
Arbejdsmarkedsnævnet ligeledes udsendt
til fagforvaltningerne med anmodning om
forslag til økonomiudvalgets behandling.
15.o4.ol G ol
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Teknisk udvalg den 7/4—82:
Det indstilles, at der afsættes midler
til ansættelse af en gartnerelev ved
vejvæsenet.
15.o4.o2 P 21

Kulturelt udvalg den 7/4-82:
1) Det foreslås, at der ansættes prak
tisk medhjælp i børnehaveklasser,
hvor elevtallet (15) ikke automatisk
udløser en sådan. Der vil p.t. kunne
ansættes 3/2 = 45 timer ugentlig.
2) Isolering af biografen Regina.
3) Sekretærhjælp for ungdomsskolein—
spektøren.
4) Ekstra medhjælp i ungdomsskoleklub
ben .
5) Tilskud til undervisningsmidler i
forbindelse med ophold på
efterskoler, ungdomsskoler m.v.
Økonomiudvalget den 20/4—82:
Der etableres et genbrugsprojekt,
omfattende 2 personer i 1 / 2 år.
Udvalget for teknik og miljø den
21/4-82:
Miljøstyrelsen anmoder om kommunens
stillingtagen til om hvorvidt man ønsker
at indgå i et 3 årigt forsøg med
indsamling af papir og glas fra private
husholdninger, hvilket der kan ansøges
om tilskud på 75% af de investeringer
der afholdes i forbindelse med
etablering af en indsamlingsordning i
1982.
Fremsendes til behandling på byrådsmøde,
idet man fra udvalgets side kan
anbefale, at der i en periode på et 1 / 2
år beskæftiges 2 mand ved
genbrugsordningsforsøg.
Forslag til genbrugsordningens indhold
vil blive forsøgt beskrevet, i form at
et notat der kan foreligge ved
byrådsmødet =

15.o4.ol G ol
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OPRETTELSE AF ET LØNREGISTER.

Med henblik på at opnå en præcisere og
lettere administration af udbetaling af
løn« vederlag og diæter m.m. fra
Slangerup kommune har lønkontoret
udviklet et register, der kan køres på
kommunens minidatamat.
Forskrifter og uddybende regler m.m.,
som har været behandlet i
Samarbejdsudvalget, vil kunne godkendes
af Registertilsynet.
Økonomiudvalget indstiller forskrifterne
til byrådets godkendelse.

oo.al A 4o

4.
REGNSKAB FOR SLANGERUP BØRNEHAVE FOR
1980.

Kommunernes Revisionsafdeling har
revideret ovennævnte regnskab og har den
26/1-82 meddelt, at revisionen ikke har
givet anledning til bemærkninger.
Socialudvalget og økonomiudvalget
anbefaler regnskabet til byrådets
godkendelse.
16.o4.o2 0 55

5.
BAKKEBO BØRNEHAVE.

Arbejdstilsynet fremsender rapport vedr.
børnehaven Bakkebo.
Der påtales følgende:
1. Kroge, der skal fastholde havedøre
mod vinden, skal flyttes ned i bekvem
højde«
2. Der skal tilvejebringes forsvarlig
overdækket plads til cykler.
3. Støvsugerens ledning skal omgående
udskiftes, da den er defekt.
P k t . 1 og 3 er af forvaltningen
foranlediget udbedret.
Pkt. 2 forelægges socialudvalget til en
principiel drøftelse, idet en
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Dag og år:

28.

a p r il

B la d nr.

1982.

64.
F o rm a n d en s
in itia le r:

eventuel etablering af
cykelskur/halvtag i Bakkebo
børnehave, eventuelt ville
medføre krav om samme fra øvrige
institutioner.
Socialudvalget og økonomiudvalget
besluttede at anbefale overfor byrådet
at der i det konkrete tilfælde henvises
til at etablere plads til opbevaring af
personalets cykler i de eksisterende
udhus—bygninger.
Iøvrigt oversendes sagen til principiel
beslutning i byrådet,
S I.li:16.o4.o2 G ol
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BAKKEBO BØRNEHAVE
Socialudvalget indstiller, at Bakkebo
børnehave midlertidigt nednormeres fra
6ø til 40 børn. 1 medlem tog forbehold.
Endvidere indstiller Socialudvalget, at
det af byrådet nedsatte
forhandlingsudvalg optager forhandling
med forældreråd, medarbejdere og
Pædagogisk Kartel om sammenlægning af
børnegrupper samt personalenednormering
i forbindelse med nednormeri ngen af
børnetal 1 e t .
./. Kopi af indstillingsarket vedlægges,

o cg
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økonomiudvalget videresender sagen til
b y r ådet.

r,&i-»,
/.
NORMERING VED PASNINGSORDNINGEN I
UVELSE.

Pasningsordningen i Uvelse ansøger ved
skrivelse af 19.2.1982 om tilladelse til
at få stedfortrædersti 11 ingen opnormeret
til 4o timer ugentlig — den er nu 3o
timer ugentlig
samt
pædagogmedhjælpertimerne til 4o timer
ugenti ig .
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Der er i budget 1982 afsat beløb
svarende til en 4o timers
stedfortrædersti 11 ing, men kun til 38
timers pædagogmedhjælper.
Socialudvalget og økonomiudvalget
besluttede at anbefale overfor byrådet,
at stedfortrædersti 11 ingen opnormeres
til 4o timer ugentlig og
pædagogmedhjælpersti11 in— gen til 4o
timer ugentlig (normering 38 timer).
81.o l : 16.o 4 .o9 G o 1
8.

RENGØRING I DAGINSTITUTIONERNE.

Socialudvalget har efter
økonomiudvalgets skrivelse af 2o/lo—81
gennemført forhandlinger om
rengøringsniveauet i daginstitutionerne.
Socialudvalget og økonomiudvalget
indstiller, at rengøringen i
daginstitutionerne tilrettelægges
således:
KROGHØJ BØRNEHAVE:
936 timer årligt incl. rengøring af
kælder. Fordelt med lo timer ugentlig
med tillæg samt 8 timer ugentlig uden
til læg.
øPARKENS BØRNEHAVE:
1144 timer årligt. Fordelt med 8 timer
ugentlig med tillæg samt 14 timer
ugentlig uden tillæg.
Der er ikke enighed om placering af
timerne, jfr. mødereferat samt skrivelse
af 12/3-82 fra børnehaven.
BAKKEBO BØRNEHAVE:
117o timer årligt — alle uden tillæg.
Kvindeligt Arbejderforbund kan ikke
iflg. skrivelse af 15/3—82 acceptere
denne ordning.
SLANGERUP BØRNEHAVE:
1328 timer årligt. Fordelt med 248 timer
med tillæg samt lo8o timer uden tillæg
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UVELSE BØRNEHAVE:
1o4o timer årligt. Fordelt med 14 timer
ugentlig med tillæg samt 6 timer
ugentlig uden tillæg.
DAGPLEJEFORMIBLINGEN SAMT LEGESTUEN:
Den nugældende rengøringstid ønskes
bibeholdt. 65o timer årligt svarende til
12,5 timer ugentlig uden tillæg.
PASNINGSORDNINGEN, BYVANGSKOLEN:
312 timer årligt. 26o timer årligt med
tillæg samt 52 timer årligt uden tillæg.
PASNINGSORDNINGEN,

SLANGERUP SKOLE:

52o timer årligt — alle uden tillæg.
PASNINGSORDNINGEN,

UVELSE SKOLE:

416 timer årligt. Fordelt med 6 timer
ugentlig uden tillæg samt 2 timer
ugentlig med tillæg.
FRITIDSHJEMMET KONGSHØJ:
15oo timer årligt. Timerne skal placeres
i tiden 06.00 til 17.oo.
Periode— /hovedrengøring er indeholdt i
de årlige timetal.
Med hensyn til rengøring i
dagpleje/legestue ialt 12,5 time
ugentlig indstiller Socialudvalget og
økonomiudvalget, at man tilstræber at
rengøring i den 4. pavillon kommer til
at indgå i dette arbejdsområde, således
at den ugentlige rengøringstid bliver på
15 timer ugentlig eller derover-.
Endvidere indstiller Socialudvalget og
økonomiudvalget, at der i de
institutioner, hvor rengøringstiden
omlægges til også at omfatte arbejdstid
i institutionens åbningstid, gives
rengøringspersonal et en 3 måneders
prøvetid fra 1 . august 19S2.
Beregning over de økonomiske
konsekvenser vil foreligge til
byrådsmødet .

S2,oS:16.o4 G ol
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Dag og år:

B la d nr.

67.

28. april 1982.

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

9.

db*

NEDSÆTTELSE AF SKOLEBYGGEUDVALG.

Byrådet vedtog i mødet den 24/2—82 —
punkt 16 - at der ikke på nuværende
tidspunkt nedsættes byggeudvalg
vedrørende Ejegodskolen.

/TV*

Ejegodskolens lærerråd og skolenævn har
i skrivelse af 4/3-82 anmodet om, at der
nedsættes et byggeudvalg til at
forberede Ejegodskolens 2. etape.

Skolekommissionen den 22/3—82:
Fremsendes med anbefaling under
henvisning til den vedtagne
udbygningsplan.

Kulturelt udvalg den 7/4-82:
Fremsendes med anbefaling.

økonomiudvalget den 20/4—82:
3 medlemmer ønsker sagen udsat til
a ugust.
1 medlem ønsker, at der oprettes bygge
udvalg.
1 medlem tager forbehold.

ø f e ->__
*3-
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ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

03
22
01
1
22

Undervisning og kultur.
Folkeskolevæsen.
Folkeskoler.
Drift.
Undervisningspersonale - kr. 26.Sol
/

År
1982

Bev. ifl.
budget
16.996.667
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Ti dl.givne Forventet
ti 1lægsbev. årsforbrug
o
17.o23.468

^

^^

økonomiske konsekvenser i
oversiagsårene:
Hedtages ved fremtidige budgetter
Begrundelse for ansøgningens
Kingoskolen søger om at oprette tre lo.
klasser i skoleåret 1982/83.
Kulturel forvaltning oplyser, at
merudgiften andrager 13/27 af kr.
133.595 i 5/12 år = kr. 2fc.8ol=
Finansiering:
Ingen forslag til finansiering.
Skolekommissionen, den 22. marts 1982:
Det indstilles, at der oprettes tre lo.
klasser plus 1 specialklasse
(integreret) pr. 1. august 1982. Det
forudsættes, at det øgede timeforbrug
ved oprettelse af ekstra lo. klasse ikke
overstiger 13 ugentlige timer.
Kulturelt udvalg den 7/4—82:
Fremsendes med anbefaling.
økonomiudvalget den 20/4—82:
Anbefales.

17.00 P 21

11.

SLANGERUP SVØHHEKLUB.

Byrådet vedtog i mødet den 24/3—82 —
p k t . 13 - at yde Slangerup Svømmek1ub et
tilskud på 75% af hal lejen.
Slangerup Svømmeklub har ansøgt om
et tilskud på 14.5oo kr. til dækning af
udgifterne til halleje i forbindelse med
svømmestavner i 1982.
Forvaltningen oplyser, at efter p g f . 34
stk. 5 i lov om fritidsundervisning kan
der ydes tilskud med 757. af 29 timer a
kr. 5o,— = kr. 1.o87,5o, til hvilket
beløb der kan søges refusion med 5o7.,
altså k r . 543,75.
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Kulturelt udvalg den 7/4-B2:
Fremsendes til byrådets afgørelse, idet
det indstilles, at der ydes 75% af kr.
13.412,5o. Beløbet foreslås finansieret
iden for de kr. 35o.ooo, der er afsat
til Slangerup Svømmebad.
økonomiudvalget den 20/4—82:
Økonomiudvalget kan tilslutte sig
kulturelt udvalgs indstilling (for så
vidt angår finansieringen, men det
indstilles, at der ydes 100% støtte,
eller 14.500 kr.).
oo.ol ø 49 t

12 .

UDSTYKNING.
Efter partiel byplan nr. 10 er kommunens
del af matr. nr. 12 z Slangerup opdelt i
et grønt område og 15 vi 11 aparcel 1e r ,
medens den nordlige del er udlagt til
tæt/lav boligbebyggelse (Morelhaven).
Bygnings- og Planlægningsudvalget
indstiller, at partiel byplanvedtægt nr.
10 for hele området ændres således, at
der opnås mulighed for, at en del af det
areal, der er udlagt til 15
vi 11 aparceller — ca.
9.000 kvm. — , kan
overgå til tæt/lav bebyggelse og, at
resten af villaområdet mod syd lægges
sammen med det grønne område.
Som maksimal bebyggelsesprocent
indstilles, at der højst tillades 20
boliger opført.

13.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

oo Byudvikling, bolig- og mi 1jøfor an
stal tni n g e r .
42 Spildevandsanlæg.
53 Renseanlæg med betalingsvedtægt.
3 Anlæg
Slangerup renseanlæg
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Ansøgning om anlægsbev.
Tidl . meddelt anlægsbev.

kr.
3o.ooo
kr. 127.000

Bevillingen udgør herefter

kr.

157.000

Projektet opført i
investeringsoversigten således:
Tidl.

år

o

1981

1982

253

157

1983

1984

446

Begrundelse:
For at opnå overensstemmelse med
investeringsoversi gt af februar 1982.
Teknisk udvalg den 7/4-82.
Fremsendes til BYRADET med anmodning om
at bevi 11 i ngen frigives.
Økonomiudvalget den 20/4-S2:
Anbefales.
o o .o 1 ø o3

14.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

oo Byudvikling, bolig— og miljøforan
staltninger.
42 Spildevandsanlæg.
51 Hovedkloakker og pumpestationer med
betalingsvedtægt.
3 A n 1 æg
Mindre nyanlæg

1982

Ansøgning om anlægsbev.
Tidl. meddelt anlægsbev.

k r .-- 3 q ,o o o
kr. 298.ooo

Ialt

k r . 268.ooo

Projektet opført i
investeri ngsoversi gtsn således:
Tidl. år.

1981
223

N r. 588

D A F O LO - r REDEPIKSMAVN

1982
268

1983

1984

298

298

Dag og år:

28. april 1982.

B la d nr.

71.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

Begrunde!se:
Bevillingen nedsættes for at opnå
overensstemmelse med
investeringsoversigt af februar 1982
Teknisk udvalg den 7/4—82.
Fremsendes til BYRÅDET med indstilling,
at tidligere meddelt bevilling nedsættes
med kr, 3o.ooo
Økonomiudvalget den 20/4—82:
Anbefales.
oo.ol

0 o3

15.
FORSLAG FRA TSG.

På teknisk udvalgs møde den 7/4—82
besluttede flertallet, at belysningen på
kommunens veje og stier slukkes i
tidsrummet 1, maj — 31. juli i 82.
Vi finder, at dette vil forøge risikoen
for kriminalitet og ulykker samt skabe
utryghed hos borgerne ved færdsel i de
mørke timer.
På denne baggrund og endvidere
foranlediget af adskillige henvendelser
fra borgerne skal TSG hermed stille
følgende forslag:
Fredag og lørdag holdes belysningen
tændt hele natten.
På øvrige dage reduceres belysningen
delvist i tidsrummet kl. l.oo til 5. oo
således at lamper på udsatte steder, i
meget mørke områder og på befærdede
steder, holdes tændte i en sådan
udstrækning at man mindst kan orientere
sig.
Inden endelig fastlæggelse af hvilke
lamper, der holdes tændte, bør Slangerup
Håndværker— og Handelsforening samt
grundejer— og beboerforeninger høres om
de lokale forhold, da de må formodes at
kende de udsatte steder bedst.
Udvalget for teknik og miljø den
21/4-1982:
Fremsendes Byrådet, idet det skal
oplyses, at man fra udvalgets side
fastholder at belysningen på kommunale
og private veje og stier slukkes i
tidsrummet 1. maj — 31. juli.
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Dag og år:

28. april 1982.

i medlem går ind for at det af
Tværsocialistiske liste fremsatte
forslag vedtages.
1 medlem ønsker nuværende ordning
bibeholdt med alene slukning om natten i
tidsrummet kl. 1,00 nat til kl. 5,00
morgen hele året igennem,
82.0 9 B 0 1

16.
□MFARTSVEJE VED SLANGERUP.
Amtsrådet har i skrivelse af 19/3-82
anmodet om kommunens udtalelse til det
udarbejdede detailprojekt for forlægning
af hovedlandeveje 136 og 141 syd og vest
for SI angerup, samt forlægning af
landevej 520 syd for Slangerup.
Udvalget for teknik og miljø den
21/4-1982:
Fremsendes til Byrådet med indstilling
at projektet tiltrædes, dog med den
bemærkning, at såfremt jordfordeling
mellem landbrugsejendomme ikke fuldt ud
kan løse dr iftproblemer, bør
markoverkørsler tillades,

17.
RENGØRING I SKOLER.

økonomiudvalget vedtog i mødet den
2o/lo-81, at Kulturelt udvalg skulle
fremkomme med forslag til
tilrettelæggelse af rengøringen bl.a.
skolerne.

i

./4 Der vedlægges notat af 8/2—82 med 2
bilag af 9/2—82 og referat af møder den
17. og 18/2-82.
(økonomiudvalgets medlemmer har modtaget
kopi af bilagene)

O

4

Der er konstateret følgende tvister:
Slangerup skole:
Byvangskol en:
Li ndegaardsskolen:
Uvelse skole:
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1.5
l,o
2.5
4.5

time
time
time
time

daglig
daglig
daglig
daglig

f

ar.s?
s

— ^r

Dag og år:

B la d nr.

28. april 1982.

73.
F orm a n d e n s
in itia le r:

Ki ngoskolen:

4,0 time dagi ig .

Da arbejdsudvalget, der er nedsat i
henhold til Kommuneinformation n r . 12,
ikke har kunnet opnå enighed med
skolerne om den fremtidige rengøring,
anmodes kulturelt udvalg om en
stillingtagen til spørgsmålet.
Kulturelt udvalg den 7/4-82:
Fremsendes til BYRÅDET, idet det
indstilles, at Teknologisk Institut
anmodes om at foretage en objektiv
vurdering af skolernes indplacering. Der
ansøges om nødvendig bevi 11 ing til
konsulentbistand på max. k r . 4.ooo,— .
økonomiudvalget den 20/4—82:
Teknologisk Institut foretager en
vurdering i forbindelse med indkaldelse
af KL og Kvindeligt Arbejderforbund.
82=o8 G oi
18.
EVENTUELT.

N r. 588

A/j DAFO IO -PREOERIKSM AVN

/

'2
&

C

FOR LUKKEDE DØRE

IS’ORIENTER ING OG EFTERRETNING

20 =

INDDRIVELSE AF KLOAKTILSLUTNINGSBIDRAG.

o

6 . o 1 . d o

ø
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OPHÆVELSE AF EJENDOMSHANDEL.

N r. 588

* / * OAFOIO- FREDERIKSHAVN

Dag og år:

28.

april 1982.

B la d nr.

75.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

Matr .rtr. 5D»

V E D L I G E H O L D E L S E AF V E N T E R U M VED
RUTEBILSTATIQNEN.

A N S Ø G N I N G OM A N L E G S B E V I L L I N G .
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B la d nr.

Dag og år:
28.

a p r il

1982.

76.
F o rm a n d e n s
in itia le r:

/
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ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

N r. 588 A/j DAFOLO-FREDERIKSHAVN

O

Dag og år:

28. april 1982.
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FORSLAG FRA SOCIALDEMOKRATIET.
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