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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser1, cirkulærer2 og love3
b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.4
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BudgetNyt nr. 1 1999 - Armbøjning om Budget 2000.
Fælles landdistriktspolitik.
År 2000-problemet og kommunalt erstatningsansvar, kommunalt nødberedskab.
Inspiration til den lokale debat om fremtidens kommunestyre.
Kvalitetstjek på skatteområdet.
Debat om "Kommunerne for Fremtiden" på KL's hjemmeside.
Bedre velfærd - flere valg.
BudgetNyt nr. 2 1999 - ventelisteundersøgelse på børnepasningsområdet.
Beretning om KL's delegeretmøde den 3. og 4. juni 1999 i Odense.

Nyt på integrationsområdet nr. 19 af 20. maj 1999.
Nyt på integrationsområdet nr. 20. af 3. juni 1999.
Nyt fra KL's bestyrelse nr. 5, 1999.
c. Referater/dagsordener
d. Eco-nøgletal
ECO-nøgletal, Regnskab 1998.
ECO-nøgletal, 6. udsendelse 1999.
Grafikmodulet, 4. udsendelse 1999.
e. Indbydelser til møder, kurser m.v.
f. Diverse om Slangerup Kommune
Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt fremsender brev af 8. april 1999, vedr. Tilsynsrådets
udtalelse i forbindelse med Socialdemokratiets- og Socialistisk Folkepartis klage til Tilsyns
rådet om køb afjord til anlæg af fodboldbaner. (Journalnr.: 13.06.01K03 F4304).
Kommunen har modtaget meddelelse om at Naturklagenævnet har ændret Frederiksborg Amts
afgørelse af 4. august 1998, hvilket betyder, at dispensationen til at etablere boldbaner på
ejendommen matr. Nr. la Jordhøj By, Slangerup er bortfaldet.
Økonomiudvalget beslutter på denne baggrund at igansætte en lokalplanprocedure for arealet
med henblik på at få arealet udlagt til idrætsområde i landzone. (Journalnr.: 04.08.00G00
F4214)
Indenrigsministeriet har fremsendt besvarelse til ombudsmanden vedr. Bøme-og ungdoms
pædagogernes Landsforbunds klage over sagsbehandlingen i forbindelse med lukningen af
"Solsikken". (Journalnr.: 16.13.01G01 F2973)
g. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigsministeriet.5
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By- og Boligministeriet fremsender skrivelse af 31. maj 1999, vedr. Vejledning om kommunal
kontrol og godkendelse af overførte lånedata i BOSSINF-BET.
Byggecentrum og Statens Byggeforskningsinstitut fremsender information om byggeri og
planlægning.
Den Kommunale Højskole fremsender beretning 1998.
F.B.U. Frederiksborg Amt, fremsender skrivelse af 4. maj 1999, vedr. ansøgning om tilskud til
Frivilligt Socialt arbejde.
F1NG fremsender:
Brev af 1. juni 1999 vedlagt udskrift af beslutningsprotokollen fra repræsentantskabsmødet den
28. maj 1999.
Brev af 9. juni 1999 vedlagt dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 29. juni
1999.
HT og Trafikministeriet fremsender resumérapporten: "Projekt Basisnet".
Indenrigsministeriet fremsender:
•
•
•
•

Skrivelse af 1. juni 1999, vedr. integrationsindsatsen.
Rapport om mellemkommunale takster og betalingssystemer under friere valg.
Publikationen "Udlændinge i danske kommuner og amtskommuner pr. 1. januar 1999".
Landdistriktsredegørelse 1999.

Kofoeds Skole fremsender hæfte nr. 2 for juni 1999.
Registertilsynet fremsender årsberetning 1998.
Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomiministeriet fremsender
debatoplæg om "Aktivt ejerskab".
Socialministeriet fremsender rapporten "Sociale tendenser 1999".
Udlændingestyrelsen fremsender skrivelse af 26. maj 1999 vedr. et møde om drøftelse af det af
Udlængingestyrelsen fastsatte landstal for årene 2000, 2001 og 2002.

60. Økonomirapportering
00.01002 F4340
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H Der henvises til dokumentet "økonomirapport 1999".

•

Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger er indarbejdet i rapporten.

a. Tilskud vedrørende integrationsbistand til flygtninge
Kommunen forventer i 1999 at modtage i alt 0,178 mio. kr. fra Indenrigsministeriet,
vedrørende integrationsbistand til de flygtninge, som kommunen har overtaget fra Dansk
flygtningehjælp pr. 1. januar 1999.
Indtægten som ikke er budgetlagt, indstilles anvendt til delvis finansiering af flygtningenes
deltagelse i sprogskole, hvilket nødvendiggør følgende ansøgninger om tillægsbevillinger:
Økonomiudvalgets ramme:
8.81 gr. 04 Tilskud vedr. integrationsbistand

+0,178 mio. kr.

Borger og Virksomhedsudvalgets ramme:
5.60 gr. 01 Introduktionsprogram m.v.

-0,178 mio. kr.

Forslag til beslutning
Ovenstående ansøgninger om tillægsbevillinger indstilles godkendt.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

b. Udskiftning af tagkonstruktionen på Øparkens børnehave
82.20.00000 F4385
pech

Sagsfremstilling
Ved budgetlægningen for 1999 blev der i et notat fra Teknisk Forvaltning påpeget, at det ville
blive nødvendigt at udskifte/renovere taget på Øparkens Børnehave. Byrådet besluttede, at det
skulle undersøges, hvorledes betingelserne for salg og leasing af Øparkens børnehave er, når
der skulle udskiftes tag.
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Slangerup Kommunes samarbejdspartner vedr. leasing har oplyst, at den primære forudsætning
for, at et finansieringsselskab vil indgå en sale/lease back aftale for en konkret bygning er, at
bygningen er gældfri.
Den 28. august 1996 vedtog byrådet at købe Øparkens børnehave med de vedhæftede lån.
Obligationsgælden udgjorde på købstidspunktet knap 2,4 mio.kr. Øparkens Børnehave er
tilskødet Slangerup Kommune den 23.6.1998; men grundet tekniske problemer er relaxeringen
af lånene ikke gennemført. Øparkens Børnehave er ved ejendomsvurdering 1998 - foretaget
den 26. maj 1999 - vurderet til 1,2 mio.kr.
Teknisk Forvaltning fastslår nu, at en udskiftning af taget er nødvendig snarest. Der er løbende
problemer med vandindtrængning gennem tagkonstruktionenen. Det kan på længere sigt skabe
meget store problemer med svampesporer. Isoleringen er så stærkt angrebet af alger og mos, at
der næsten ikke er nogen varmeisoleringsevne tilbage, hvilket giver et stort varmeforbrug til
følge.
Der er planlagt hovedistandsættelse i år, men denne bør under alle omstændigheder afvente
udskiftning af tag.
Økonomi
Udskiftningen af taget er beregnet til ca. kr. 1 miil.
Forslag til beslutning:
at udvalget tager stilling til renovering af taget på Øparkens Børnehave.
Borger og Virksomhedsudvalget den 8. juni 1999
Udskiftning af taget godkendt til udførelse snarest. Da leasingaftale, som vedtaget ved
budgetlægningen for 1999, ikke er hensigtsmæssig grundet belåning af ejendommen, ansøges
om en tillægsbevilling på kr. 1. mio.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

61 a. Årsberetning 1998
00.01K07 F4194
lomo

O Årsberetning og årsregnskab for 1998 indstilles fremsendt til Byrådets godkendelse og derefter
oversendt til kommunens revisor.
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Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales godkendt

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

61 b. Godkendelse af anlægsregnskaber under 1 mio. kr.
Borger og Virksomhedsudvalget indstiller følgende anlægsarbejder godkendt:
Etablering af køkken på Sundhedscentrets Vestgang
Forbrug
Bevilling

-130.269
-130.000

Afvigelse

-269

Istandsættelse af gangarealer på Sundhedscentret
Forbrug
Bevilling

-390.208
-390.000

Afvigelse

-208

Borgmesteren indstiller følgende anlægsarbejde godkendt:
Køb af "Den Gamle Smedje", Kongensgade 23
Byrådet godkendte på møde den 29. januar 1997 at ejendommen skulle erhverves til ejendoms
vurderingen kr. 650.000
Betaling har fundet sted den 23. april 1997 - forbrug -650.000.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales godkendt

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

61 c. Godkendelse af anlægsregnskaber over 1 mio. kr.
Borger og Virksomhedsudvalget indstiller følgende
anlægsarbejder godkendt:
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Børnehuset Kroghøj
installation af ventilationsanlæg
Forbrug
Bevilling

-150.000
-150,000

Afvigelse

0

b) ud/ombygning
Forbrug
Bevilling

-4.648.014
-4,645.000

Afvigelse

-3.014

Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales godkendt

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

62. Handlingsplan for afvikling af brug af pesticider på offentlige arealer
04.00 G01
kala

Indledning
Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg
Kommune har indgået en aftale med miljø- og energiministeren om at afvikle brugen af
pesticider på offentlige arealer. Aftalens formål er at begrænse risikoen for
grundvandsforurening og forarmning af naturen ved at afvikle brugen af pesticider på offentlige
arealer hurtigst muligt og principielt inden 1. januar 2003. Aftalen vedrører arealer der ejes,
vedligeholdes eller drives af kommuner, amter eller staten.
Sagsfremstilling
Ifølge aftalen skal alle kommuner inden 1. april 1999 begrænse brugen af pesticider, hvor dette
umiddelbart er muligt. Ligeledes skal alle kommuner inden 1. januar 2000 have iværksat
afviklingsplaner for brugen af pesticider. Senest 1. januar 2003 skal brugen af pesticider på
offentlige arealer være afviklet.
I Slangerup Kommune blev det allerede i 1996 besluttet at stoppe brugen af pesticider i vej- og
Gartnerafdelingen. I 1996 lavede Teknisk Forvaltning en undersøgelse af brugen af pesticider i
institutioner, skoler og idrætsarealer. Det viste sig at skoler og institutioner ikke anvendte
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pesticider, men at idrætshallen anvendte forskellige midler til vedligehold af fodboldbaner og
grusarealer.
Mulighed for aftrapning af Idrætshallens pesticidforbrug er nu blevet drøftet med hallens
bestyrer. Idrætshallen har allerede indstillet brug af pesticider på grusarealer og lignende. Der
anvendes nu kun midler mod mælkebøtter og sneskimmel i fodboldbanerne. Sprøjtning mod
mælkebøtter sker hvert 3. år og er udført i år på banerne i Slangerup. Dvs. de skal tidligst
sprøjtes igen i 2002. Til forebyggelse mod sneskimmel sprøjtes banerne i slutningen af
december hvert år.
Presset på fodboldbanerne er stort da der er mange brugere. Dette har været et af argumenterne
for at sprøjte da man ikke har en ’Teservebane” hvis en bane angribes af sneskimmel og skal
reetableres. Dette problem vil være løst når idrætshallen udvides med de planlagte 3
fodboldbaner. Der vil så være mulighed for at tage en bane ud af drift for en periode mens man
reparerer på den.
Idrætshallen er således indstillet på at stoppe brugen af pesticider når de nye fodboldbaner kan
tages i brug. Fodboldbanen i Uvelse er ikke sprøjtet mod mælkebøtter i år, og hallen har
besluttet at undlade al sprøjtning på den fremover.
Handlingsplanen for afviklingen af sprøjtemidler på idrætsarealerne er således:
•

Der anvendes ikke sprøjtemidler til grusbaner, udenomsarealer og lignende overhovedet.

•

Fodboldbanen i Uvelse sprøjtes ikke fremover.

•

Der sprøjtes mod sneskimmel sidste gang på fodboldbanerne i Slangerup i december 1999,
under forudsætning af at de nye fodboldbaner kan ibrugtages i foråret 2001 (hvis banerne
forsinkes med et år sprøjtes der sidste gang i december 2000).

•

Der sprøjtes ikke længere mod mælkebøtter.

•

Al anvendelse af pesticider på idrætsarealer i Slangerup Kommune er afviklet senest 1.
januar 2001.

Skoler og institutioner er ikke blevet forbudt at bruge pesticider og det vides ikke om
forholdene i 1996 stadig er de samme eller om nogle er begyndt at anvende sprøjtemidler til
vedligehold af deres arealer
Slangerup Kommune bortforpagter 3 større arealer til landbrugsproduktion. De 2 arealer blev
i 1997 udbudt i licitation til tilbud med og uden anvendelse a f pesticider. Teknisk Udvalg valgte
fo r begge arealer tilbudene uden pesticider, kontrakterne løber til udgangen a f 2003.
Kontrakten fo r det tredje areal udløber 31. december 1999 og i den kontrakt er der ingen
bestemmelser om anvendelser a f pesticider. Kommunen udlejer derudover en række mindre
arealer til bl.a. hestefolde, nyttehaver, fritidsaktiviteter m.m.
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Da den indgåede aftale også gælder fo r lejede og forpagtede arealer kræver det at der
fremover kun udbydes forpagtning og udlejning a f kommunens jorder til anvendelse uden
pesticider

Økonomi
Afvikling af sprøjtemidler mod mælkebøtter og sneskimmel vil kræve en øget arbejdsindsats
med mekanisk bekæmpelse. Dette vil idrætshallens bestyrer tage op til budgetforhandlingerne.
Forpagtede/udlejede arealer til jordbrug med krav om, at der ikke må anvendes pesticider vil
indbringe en lavere indtægt end arealer som må dyrkes med brug a f

Forslag til beslutning
Teknisk Forvaltning indstiller at der, på baggrund af den indgåede aftale mellem Kommunernes
Landsforening og Miljø- og energiministeren, i Slangerup Kommune ikke må anvendes
pesticider på offentlige arealer med virkning fra dags dato. Der kan dog indtil 1. januar 2001
søges Teknisk Udvalg om dispensation fra forbudet. I forbindelse med dispensation skal der
udarbejdes en handlingsplan for afvikling. Fremover skal der i forpagtnings- og lejekontrakter
indarbejdes et forbud mod anvendelse af pesticider på kommunens jorde.
Information om beslutningen sendes til institutioner, skoler, nyttehaver, fritidsklubber m.m.
Der udarbejdes en samlet handlingsplan for Slangerup Kommune, som redegør for det
besluttede samt for afviklingsplanen for idrætsarealer og forpagtede og lejede arealer.
Teknisk Udvalg den 2. juni 1999
Anbefales til Byrådets godkendelse

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

63. Erhvervsaffaldskonsulentordning
07.01.00A04 F7377
2jo

Indledning
AFAV I/S bestyrelse har i sit møde den 26. februar 1999 besluttet at udsende et forslag til
opgave-overførselsaftale for erhvervsaffaldskonsulent, som et tilbud interessentkommuneme
kan tiltræde.
Sagsfremstilling
I forarbejdet til regulativet for erhvervsaffald har der vist sig et behov for et bindeled mellem
affaldsproducenterne og kommunen. De mange regler på affaldsområdet gør det ønskeligt at
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kunne yde en nuanceret rådgivning til erhvervene om på den ene side rationel affaldshåndtering
og bortskaffelse - og på den anden side de krav lovgivningen stiller.
Erhvervsaffaldskonsulenten ansættes hos AFAV og får alle erhvervsvirksomheder i medlems
kommunerne som potentielle kunder. I praksis vil alle virksomheder kunne henvende sig til
konsulenten. Det opsøgende arbejde vil især rette sig mod brancher eller områder med store
affaldsmængder eller særlig problematiske affaldstyper.
AFAV I/S fremhæver, at regeringens affaldsplan - Affald-21, anbefaler, at kommunerne
indfører konsulentordninger.
Økonomi
Udgifterne til ordningen afholdes over AFAV’s drift forudsat at alle interessentkommuner
tilmelder sig ordningen.
Vurdering
Forvaltningen vurderer at konsulenten vil være nyttig for både erhvervsliv og myndigheder.
Forslag til beslutning
Det foreslås at kommunen tilslutter sig ordningen og overfører opgaven til AFAV I/S.
Teknisk Udvalg den 2. juni 1999
Anbefales til Byrådets godkendelse

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

64. Fælles bestillingskontor, Slangerup og Ølstykke Kommuner
22.11.05P19 F7362
pekr

Indledning
,
Teknisk forvaltning har fra Jan Britze modtaget en ansøgning på vegne af Ølstykke Taxi og
Jans Taxi om oprettelse af et fælles bestillingskontor.
Sagsfremstilling
Lovgrundlaget for oprettelse af fælles bestillingskontor er lov om taxikørsel § 10. Heri
pålægges det bevillingshaverne at oprette et fælles bestillingskontor, hvis antallet af bevillinger
i kommunen er mindst 10. Dog kan kommunalbestyrelsen fritage en bevillingshaver for denne
pligt. Hvis antallet af bevillinger med pligt til at oprette fælles bestillingskontor således er
under 10, bortfalder pligten. Slangerup Kommune har ikke i øjeblikket krav om et
bestillingskontor.
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Endvidere er bestillingskontorer behandlet i Bekendtgørelse 249 om taxikørsel m.v. fra den 24.
april 1998. i §21, stk. 2 nr. 2 om fælles takster, godkendelse af ansvarlig leder af
bestillingskontoret i § 19, stk. 3, en række bestemmelser om bestillingskontorets forhold i § 19,
stk. 4 nr. 1-8.
Der er ikke ens takster p.t. mellem Ølstykke og Slangerup kommuner. Teknisk Udvalg
godkendte den 2. december 1998 nye takster, der gav en stigning i priser på gennemsnitsture på
9-15 % i forhold til de tidligere takster. Jan's Taxi har med brev fra den 25. maj 1999 ønsket at
videreføre Ølstykke Kommunes takster, der vil medføre en stigning i starttakst på 1 kr. og 0,50
0,70 kr./km mere for stor vogn. Også timeprisen stiger. Ølstykke har på grund af tilknytningen
til centralen i Roskilde fulgt Roskildes takster. Ølstykke Kommune har mundtligt tilkendegivet,
at de vil følge Slangerup Kommunes indstilling til takster.

Gennemsnitstur
Lille vogn (9,2 lem)

Nuv. takst Gennem Ans.
snitstur takst

Gennem stigning
snitstur

Dag kl. 6.00-18.00
Grundtakst
Metertakst pr. km
Ventetid pr. time
I alt for dagtur på 9,2 km

1
24,00
9,2 km 8,30
138 sek. 250,00

24,00
76,36
9,58
109,94

25,00 25
76,36
8,30
285,00 10,93
112,29

4,17%
0,00%
14,04%
2,13%

Nat kl. 18.00-6.00
Grundtakst
Meter pr. km
Ventetid pr. time
I alt for nattur på 9,2 km

1
29,00
9,2
10,30
138 sek. 250,00

29,00
94,76
9,58
133,34

30,00 30
10,30 94,76
285,00 10,93
135,69

3,45%
0,00%
14,04%
1,76%
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Gennemsnitstur
Stor vogn (13,2 km)

Nuv. takst Gennem Ans.
snitstur takst

Gennem stigning
snitstur

Dag kl. 6.00-18.00
Grundtakst
Metertakst pr. km
Ventetid pr. time
I alt for dagtur på 13,2 km

1
33,00
13,2 lem 9,00
138 sek. 250,00

33,00
118,80
9,58
161,38

34,00 34
125,4
9,50
285,00 10,93
170,33

3,03%
5,56%
14,04%
5,54%

Nat kl. 18.00-6.00
Grundtakst
Meter pr. km
Ventetid pr. time
I alt for nattur på 13,2 km

1
38,00
11,50
13,2
138 sek. 250,00

38,00
151,80
9,58
199,38

39,00 39
12,00 158,4
285,00 10,93
208,33

2,63%
4,35%
14,04%
4,49%

De ansøgte takster vil hæve taksterne med mellem 1,8 og 5,5 %.
Som ansvarlig leder ansøges om Jan Britze, der opfylder betingelserne jf. den udstedte
tilladelse til at drive erhvervsmæssig personbefordring.
Det fremsendte materiale godtgør, at de relevante punkter i § 19 stk. 4 er opfyldt.
Bestillingskontoret drives som radiodirigeret central med separate telefonnumre for Ølstykke
og Jans Taxi. Der vil være mulighed for at anvende begge kommuners taxiholdepladser.
Bestillingskontorets vedtægter er vedlagt sagen.
Bestillingskontorets vedtægter følger ikke Standardvedtægter for bestillingskontor, herunder
heller ikke del A, Obligatoriske bestemmelser.
Udover de anførte 5 bevillinger i Slangerup Kommune er der ikke i ansøgningen taget stilling
til de sidste 6 bevillingers tilknytning til centralen. Forvaltningen har ikke undersøgt Knud's
taxi's holdning til en evt. tilknytning til bestillingskontoret.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Slangerup Kommune.
Vurdering
Forvaltningen finder, at en fælles bestillingscentral kan højne betjeningen af kommunens
borgere. Dog er det betænkeligt, at kun en del af kommunens taxibevillinger er tilknyttet
bestillingskontoret. Byrådet bør derfor overveje at bestillingskontoret skal omfatte samtlige
bevillinger.
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Bestillingskontorets vedtægter giver ringere mulighed for optagelse af nye medlemmer end
standardvedtægterne. Vedtægterne bør bringes på niveau med standardvedtægtens bestem
melser.
Ved at benytte Ølstykke kommunes hidtidige takster vil taksterne stige for 2. gang i 1999, med
op til 19,5 %, hvilket er en del over prisudviklingen.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at oprettelsen af et fælles bestillingskontor godkendes, idet det drøftes,
om alle taxibevillinger i Slangerup Kommune skal tilknyttes bestillingskontoret. Driften af
bestillingskontoret følger de i bekendtgørelse 249 anførte betingelser.
Forvaltningen indstiller, at bestillingskontorets vedtægter skal indeholde minimum samme
emner som standardvedtægten i bekendtgørelse 249, og at bestillingskontorets vedtægter kan
godkendes administrativt, hvis de dækker standardvedtægtens indhold. Bestillingskontorets
vedtægter skal indsendes til godkendelse senest den 1. september 1999.
Forvaltningen indstiller endvidere, at Slangerup Kommunes takstregulativ fortsat skal
anvendes, efter aftale med Ølstykke Kommune.
Teknisk Udvalg den 2. juni 1999
Det anbefales Byrådet, at et bestillingskontor for Slangerup Kommune kan oprettes, hvis alle
bevillingshavere i Slangerup Kommune er omfattet og enige om oprettelsen.
Det anbefales Byrådet, at hvis bevillingskontoret skal omfatte bevillinger fra andre kommuner,
må en fornyet ansøgning fremsendes efter at enighed om fælles bestillingskontor i Slangerup
Kommune er opnået.
De eksisterende takster fastholdes.

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

65. Handlingsplan for idrætsområdet
00.01P22 F4136
pech

Indledning
Udvalget skal indstille en handlingsplan for idrætsområdet i Slangerup Kommune til Byrådets
godkendelse.
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Sagsfremstilling
Som styregruppe for udarbejdelse af en handlingsplan for idrætsområdet i Slangerup
Kommune godkendte Borger og Virksomhedsudvalget på sit møde den 10. marts 1998
følgende kommissorium for arbejdet:
•
•
•
•

udforme nye vedtægter for en ændret Idrætsbestyrelse.
udarbejde statusplan for idrætslivet.
udarbejde overordnede målsætninger og visioner for idrætslivet.
udarbejde en konkret handlingsplan for de kommende 10 år.

Efterfølgende godkendte Byrådet på sit møde i april 1998 forslag til nye vedtægter for
Idrætsbestyrelsen.
Forvaltning og idrætsinspektør udarbejdede statusplan med oversigt over den nuværende
idrætsaktivitet i Slangerup Kommune. Statusplanen blev godkendt af Borger og Virksomheds
udvalget på mødet i oktober 1998.
I perioden fra november 1998 har alle idrætskredse i Slangerup Kommune deltaget i arbejdet
med at udarbejde forslag til målsætning og indsatsområder til en handlingsplan for
idrætsområdet. Kredsenes mange forslag er blevet koordineret og prioriteret på fællesmøder
med styregruppen.
På fællesmødet den 4. maj med idrætskredsene var der enighed om at indstille nedenstående
forslag om målsætning og indsatsområder til Byrådets godkendelse.
Målsætning:
Slangerup Kommune har som mål til stadighed at give børn og voksne adgang til et bredt
og varieret udbud af idrætsaktiviteter på alle niveauer.
Målet underbygges ved:
• Gennem Idræt at udbrede sundhed, social samhørighed og velvære til alle i Slangerup
Kommune.
® At kommunen til stadighed medvirker til ajourføring af eksisterende idrætsfaciliteter og
udvikling af nye.
• At kommunen yder økonomisk tilskud i en form, der tilgodeser en ligelig fordeling i
forhold til det aktive idrætsliv - og i en struktur, der sikrer, at idrætsbestyrelsen fordeler
midler til idrætsformål.
• At støtte idrætsforeningerne i deres arbejde med at udvikle og kvalificere det lokale
idrætsmiljø både sportsligt og socialt.
• At idrætten som helhed deltager i løsningen af samfundsopgaverne.
Konkret underbygges målet ved:
• At medvirke i tilrettelæggelsen af uddannelsesaktiviteter, der har til formål at kvalificere
trænere, ledere og andre aktive tillidsfolk.
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•
•

At støtte initiativer, der giver yderligere muligheder for idrætstilbud til børn, unge, ældre og
handicappede.
At støtte initiativer, der med idræt og samvær som formål går på tværs af kendte
organisationsformer.

Indsatsområder:
1. Ligestille kredse mht. vedligeholdelse af kommunale og ikke kommunale anlæg.
2. Udbygning af eksisterende idrætsområde ved Idrætsvej til et samlet idrætscenter, med bedre
muligheder for samarbejde klubberne imellem, socialt samvær og møder.
3. Øget indsats omkring idrætstilbud til børn og unge:
• Der skal arbejdes på at udvikle en helt ny organisering af idrætstilbuddene til børn og unge,
som øger børn og unges muligheder for at prøve mange forskellige idrætstilbud under
uforpligtende former.
• Der skal udvikles nye rammer for samarbejdet mellem idrætsklubberne, skolerne og de
kommunale pasningstilbud.
4. Forbedre leder- og trænervilkår - herunder opprioritere ressourcer til uddannelse.
5. Forbedre samarbejdet på tværs - herunder styrke samarbejdet med samarbejdsparter
udenfor idrætsområdet. Øget fokus på samarbejdet om børn, unge og handicappede og
ældre.
Forvaltningen skal tilføje, at det bliver vanskeligt i praksis at gennemføre indsatsområde 1 fuldt
ud. Efter folkeoplysningsloven skal der ydes driftstilskud med mindst 75% af udgifterne til de
kredse, hvor der ikke stilles lokale/baneanlæg til rådighed af kommunen. Tilskuddet skal dog
nedsættes forholdsmæssigt for deltagere mellem 25 og 60 år - svarende til disse deltageres
andel af det samlede antal deltagere i kredsen. Konkret kan man forbedre vilkårene for kredse,
der vedligeholder egne anlæg - ved at give mere end 75% af driftsudgifterne, der p.t. er max. i
Slangerup Kommune.
Statusplan, målsætning og indsatsområder er tidligere fremsendt.
Forslaget har været til høring hos Idrætsbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg med følgende
udtalelser:
Idrætsbestyrelsen indstiller handlingsplan og indsatsområder til godkendelse, dog med
den ændring, at det i indsatsområde pkt. 2 nævnte idrætscenter ændres til fritids- og
idrætscenter.
Jan Bjarnested forudsætter, at Uvelse Fritidscenters projekt går forud for udbygning af
eksisterende idrætsområde ved Idrætsvej.
Folkeoplysningsudvalget indstiller målsætning og indsatsområder til godkendelse - dog
således, at pkt. 2 ændres fra "et samlet idrætscenter" til "et samlet fritids- og
idrætscenter". Jan Bjarnested, May Andersen og Kaj Johansen forudsætter, at Uvelse
Fritidscenter etableres inden ovennævnte indsatsområder iværksættes.
Forslag til beslutning
at udvalget fremkommer med indstilling til Byrådet.
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Borger og Virksomhedsudvalget den 8. juni 1999
Udvalget indstiller målsætning og indsatsområder til godkendelse, dog således, at punkt 2
ændres fra ”et samlet idrætscenter” til ”et samlet fritids- og idrætscenter”.
May Andersen og Anne-Mette Worch forudsætter, at det planlagte Uvelse Fritidscenter samt de
planlagte boldbaner ved Jordhøjvej etableres inden ovennævnte indsatsområde nr. 2
iværksættes.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Udvalget indstiller målsætning og indsatsområder til godkendelse, dog således, at punkt 2
ændres fra ”et samlet idrætscenter” til ”et samlet fritids- og idrætscenter” med tilføjelse om at
Uvelse Fritidscenter etableres i planperioden.
Hans Andersen foreslår, at målsætning og indsatsområder godkendes, dog således, at punkt 2
ændres fra ”et samlet idrætscenter” til ”et samlet fritids- og idrætscenter.

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Borgmesteren foreslår at økonomiudvalgets indstilling godkendes
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Forslaget godkendt

66. Driftsoverenskomst og fondsvedtægt for Aktivitetshuset
16.09P21 F1735
pech

Sagsfremstilling
Efter, at Byrådet tidligere har godkendt, at Aktivitetshusets overgår til en selvejende virksom
hed, er der udarbejdet forslag til driftsoverenskomst og fondsvedtægt.
På Byrådets aprilmøde blev det oprindelige forslag til driftsoverenskomst for Aktivitetshuset
principgodkendt. Det blev samtidig besluttet at fremlægge sagen til byrådets endelige
godkendelse, når forslag til fondsvedtægt for den selvejende virksomhed fremlægges til
byrådets godkendelse.
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Efter koordinerende møde, hvor styregruppens formand deltog - har advokat, Jens Andersen
udarbejdet forslag til fondsvedtægt, der samtidig er koordineret med driftsoverenskomsten. Det
fremgår heraf, at fonden ledes af en bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmer af
Aktivitetshusets styregruppe.
Endvidere udfærdiger advokat skøde, hvor Slangerup Kommune overdrager Aktivitetshuset til
fonden. Skatteministeriet søges om fritagelse for stempelafgift.
RI Forslag til fondsvedtægt og driftsoverenskomst fremsendes som bilag.
Forslag til beslutning
at udvalget indstiller fondsvedtægt og driftsoverenskomst til godkendelse i Byrådet
Borger og Virksomhedsudvalget den 8. juni 1999
Fondsvedtægt og driftsoverenskomst indstilles til godkendelse.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Fondsvedtægt og driftsoverenskomst godkendes med undtagelse af afstemningsreglen til valg
af bestyrelse for den selvejende institution, hvor B&V-udvalget bemyndiges til at udforme
afstemningsregler som sikrer, at også et evt. mindretal sikres mulighed for repræsentation i
bestyrelsen.
§ 8 i vedtægten ændres til: Bestyrelsen kan ansætte og afskedige personer til at varetage den
daglige ledelse af fondens aktiviteter.Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og
afskedige personer til at varetage den daglige drift til Slangerup Kommune, eller andre i
henhold til særskilt indgået driftsoverenskomst.
Driftsoverenskomstens § 10 ændres til: Slangerup Kommune ansætter og afskediger, i
samarbejde med bestyrelsen, det nødvendige personale til den daglige drift af Aktivitetshuset
Kongshøj, i h.t. gældende regler for løn- og ansættelsesvilkår i Slangerup Kommune.
Beregning og udbetaling af lønninger foretages via Slangerup Kommunes lønkontor.
Lønomkostninger afholdes af det oven for i § 2 nævnte rammebeløb

67. Udarbejdelse af lokalplan for Uvelse Fritidscenter
01.02.05P16
rier
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Indledning
Slangerup Kommune har den 18. marts 1999 modtaget en henvendelse fra Uvelse Fritids
Center, UFC, med et projektforslag vedr. en ny sportshal og idrætsanlæg i Uvelse.
Sagsfremstilling
Projektet for Uvelse Fritids Center, UFC, er placeret på området hvor der i dag ligger boldbaner
i Uvelse by. For området gælder Lokalplan nr.14, vedtaget den 22. marts 1978.
I lokalplan 14 er der for området kun udlagt et begrænset areal til byggezone, og på dette areal
er der i dag bygget klubhus. Områdets udlagte byggemulighed er således udnyttet.
UFC's projekt placerer således sportshallen uden for den vedtagne byggezone, og det vil derfor
kræve en ny lokalplan før projektet kan gennemføres, da UFCs projekt ikke kan siges at være
en mindre afvigelse fra lokalplan 14. Projektet vil medføre en større ændring af områdets
struktur.
Teknisk Forvaltning vil i arbejdet med lokalplanforslaget gå ud fra det indkomne projekt, lavet
af Arkitektfirmaet Mangor og Nagel, Frederikssund.
Endvidere vil forvaltningen sikre, at hensigtsmæssig placering af og størrelse af
parkeringspladser og afvikling af trafikken i området. Ligeledes er det vigtigt at sikre at de
eksisterende aktiviteter kan bibeholdes.
Teknisk Forvaltning vil udarbejde lokalplanforslaget, i samarbejde med UFC og deres
rådgivere.
Tidsplan: det foreslås at lokalplanforslaget kan behandles på Byrådsmødet i oktober.
Vurdering
Fra Teknisk Forvaltning vurderes det, at det i dialog med arkitektfirmaet vil være muligt at
skabe en tilfredsstillende løsning af de punkter i projektet, som ikke er tilstrækkeligt belyst, for
at danne grundlag for en lokalplan.
Forslag til beslutning
Teknisk Forvaltning foreslår, at der udarbejdes et forslag til lokalplan for området ved det
kommende Uvelse Fritids Center.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Godkendt
Hans Andersen ønsker sagen forelagt Byrådet til afgørelse.
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Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Borgmesteren foreslår at økonomiudvalgets godkendelse stadfæstes:
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Mindretallet ønsker udsættelse af udarbejdelsen af lokalplanforslaget indtil der foreligger en
økonomisk oversigt over projektet.

68. Forslag til Landsplanredegørelsen fra Miljø- og Energiministeriet
Tilbagemelding i offentlighedsperioden
01.01.01P17 F7381
rier

Indledning
Miljø- og Energiministeriet udsendte den 26. april forslag til Landsplanredegørelsen 1999.
”Lokal identitet og nye udfordringer”. Forslaget er offentliggjort med 8 ugers offentligheds
periode til den 22. juni 1999. Herefter udarbejdes den endelige landsplanredegørelse 1999.
I marts 1999 behandlede Økonomiudvalget og Byrådet tilbagemelding til Frederiksborg Amts
forslag til Regionplan 2001. Flere af de, til regionplanen, behandlede emner, er parallelle med
emner i landsplanredegørelsen. Tilbagemeldingen til Miljø- og Energiministeriet kan derfor
med fordel tage udgangspunkt i den drøftelse, der var omkring regionplanen.
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I Bycirklen har Forretningsudvalget stillet et forslag til indmeldelse til Landsplanredegørelsen.
Der henvises til bilag: "Bilag til pkt. 3”
Sagsfremstilling
Forslaget til Landsplanredegørelsen sætter fokus på fysisk planlægning, erhvervsudvikling,
transport og miljø.
Forslaget peger på:
• at arealudlæg til erhverv skal tilpasses fremtidens erhvervsudvikling
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•

at amter og kommuner bør bruge den fysiske planlægning som led i den lokale erhvervs
strategi

•

at det gælder om at anvende transportinfrastrukturen fornuftigt, hvis transporten skal blive
mere effektiv og miljørigtig, snarere end at bygge flere transportanlæg.

Det væsentligste emne i forslaget set fra Slangerup Kommunes side er stationsnærheds
princippet.
Vurdering
Teknisk Forvaltning foreslår derfor følgende indmelding til Landsplanredegørelsen, jf.
indmeldingen til Regionplan 2001:
"Slangerup Kommune tror på fortsat udvikling i Nordsjælland med respekt for de landskaber
og det miljø, der omgiver os. Vi vil ikke passivt se til at Nordsjælland bliver udlagt som grønt
udkantsområde i Øresundregionen.
I Nordsjælland skal vi stå sammen om at få andel i de kommende statslige infrastruktur
investeringer. Disse investeringer skal sikre at Fingerplanen bliver færdiggjort og dermed vil
Frederikssundfingeren kunne blive den dynamo, som både kommunerne og Frederiksborg Amt
ønsker.
Vi ønsker tillige at kommunecentrene knyttes bedre sammen. Det skal ske ved en forbedring af
trafiknettet og den kollektive trafik.
Stationsnærhedsprincippet:
Stationsnærhedsprincippet bør lempes, således at der bliver mulighed for lokalt betingede
udbygninger i kommune- og lokalcentre.
Stationsnærhedsprincippet er meget snævertsynet, idet der fokuseres entydigt på om trafikken
er banefremført, uden at skele til hvilken type bane, der er tale om. (regional, S-tog eller
lokalbane.) Derimod nedprioriteres de S-bus linier der forbinder på tværs af Fingerplanstruk
turen, tiltrods for at navnet i sig selv ligestiller disse linier med S-togene.
Fokuseringen i Stationsnærhedsprincippet bør drejes over på at se på reelle trafikknudepunkter
i stedet.
Trafik og Miljø:
Slangerup Kommune ønsker at blive trafikknudepunkt. Der er dagligt ca. 250 busafgange fra
busstationen. Forbindelsen mellem Roskilde og Hillerød krydser forbindelsen mellem
Frederikssund og Farum. Kommunen har således en vigtig funktion for mange mennesker, der
skal på langs og tværs i amtet. Vi ønsker at fastholde den nuværende trafikbetjening. En
fokusering på de baneførte knudepunkter må således ikke ske på bekostning af busbetjeningen
af S-bus betjente knudepunkter.
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Vi mener, at der godt kan ske en forbedring af den tværgående kollektive trafik ved at forbedre
de nuværende forbindelser.”
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller at ovenstående indmeldes til Miljø- og Energiministeriet, som hørings
svar i offentlighedsperioden.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

69. Supplerende tilsagn, renoveringsarbejder Øparken
03.02.12060 B-arkiv
pekr

Indledning
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. januar 1998 skema B for diverse renoveringsog vedligeholdelsesarbejder i Øparken. Kommunens garanterede for et lån på 40 mio. kr., med
regaranti fra Landsbyggefonden.
Sagsfremstilling
Lovgivningen og Landsbyggefondens regler krævede på det tidspunkt, at lånene blev optaget
som indekslån. Der er nu åbnet for at arbejder, der ikke er finansieret med indekslån pr. 31.
december 1998, kan finansieres med nominallån med en løbetid på 30 år.
DAB søger på vegne af Arbejdernes Andelsboligforening afdeling 12, Øparken, om at få
supplerende tilsagn til at benytte nominallån. Ansøgningen skal tiltrædes af kommunal
bestyrelsen inden den sendes til Landsbyggefonden.
Økonomi
Ved overgang til ny ordning nedsættes beboerbetalingen fra ca. 3,83 % p.a. til ca. 3,6 % p.a. for
1. fulde år. Landsbyggefondens regarantiforpligtelse er som tidligere på 50%, dog begrænses
den i den nye ordning over for kommunen til indestående i den fælles moderniseringsfond med
tillæg af mulige overførsler til moderniseringsfonden. Denne begrænsning er af teoretisk art,
fordi hovedparten af landets almene boligselskaber med garantier fra Landsbyggefonden skal
gå konkurs for at overstige moderniseringsfondens midler.
Der er i øvrigt ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.
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Vurdering
Da beboerbetalingen nedsættes og da kommunens risiko er den samme, bør det supplerende
tilsagn gives.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at der til Øparken ved DAB gives supplerende tilsagn om kunne
finansiere byggeskadearbejderne m.v. ved nominallån. Nominallånet skal være et kontantlån
med løbetid på 30 år, der tilbagebetales med kvartårlige terminer efter annuitetsprincippet.
Tilsagnet er betinget af Landsbyggefondens godkendelse.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

70. Oplæg til erhvervspolitik
24.00G01 F2879
kure

I efteråret 1995 behandlede og vedtog Byrådet et erhvervspolitisk oplæg for Slangerup
Kommune efter indstilling fra økonomiudvalget og Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget har i 1998 og 1999 arbejdet på en revision af kommunens erhvervspolitik.
Det reviderede oplæg har været til høring i Erhvervslivet og der har været afholdt en
konference med repræsentanter for Erhvervslivet.
Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at det erhvervspolitiske oplæg anbefales til
godkendelse i Byrådet.
B

Der henvises til dokumentet: Erhvervspolitisk oplæg

Der henvises i øvrigt til dokumenterne:
H Sammenskrivning af modtagne høringssvar
H SF, Slangerup's indsigelser
B Slangerup konservative vælgerforenings indsigelser
B Slangerup og Omegns Turistforening's indsigelser
B Referat fra konferencen med de nedskrevne indsigelser
B Indsigelse fra Erling Rindbo
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Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales med følgende ændringer og præciseringer til de 10 foreslåede indsatsområder:
1.3 Det præciseres at komunen ikke har aktuelle planer om indførelse af dækningsafgift.
2.1 Det præciseres at kommunen altid prioriterer pris og kvalitet over en leverandørs
geografiske beliggenhed.
4.1. Ordene: "overfor virksomhederne" udgår.
4.1 Afsnittet der indledes med: Borgerporten udgår på grund af irrelevans.
8: Hele punktet udgår.

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt som anbefalet af økonomiudvalget.
Der udarbejdes er populærudgave af erhvervspolitikken.

71. Behandling af projektforslag med økonomisk overslag for udbygning af
Lindegårdskolen/1. etape
82.20.04003 F4203
pech

Byrådet godkendte principielt på sit møde den 20. maj det forelagte dispositionsforslag for en
etapevis udbygning af Lindegårdskolen - herunder, at etape 1 opføres snarest.
Arkitektfirmaet, Mangor & Nagel har herefter udarbejdet projektforslag for etape 1. Forslaget
vil blive gennemgået på mødet.
Projektforslag fremsendes som bilag.

,

Byggeudvalget den 8. juni 1999
Projektforslaget for første etape med økonomisk overslag på 6.7 miil. kr. indstilles til
godkendelse.
Borger og Virksomhedsudvalget den 8. juni 1999
Anbefales.
Det kan oplyses, at der i 1999 er afsat kr. 2,155 mili. og kr. 5,105 miil. i år 2000 til udbygning
af Lindegårdskolen.
Økonomiudvalget den 17. juni 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt
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74. Behandling af projektforslag for ny Kingoskole
82.18038 F4208
pech

Arkitektfirmaet Thure Nielsen & Rubow har udarbejdet projektforslag til ny Kingoskole, der
blev gennemgået på mødet den 8. juni.
Projektforslag er tidligere fremsendt.
Byggeudvalget den 17. juni 1999
Projektforslaget indstilles til principiel godkendelse.
Borger og Virksomhedsudvalget den 17. juni 1999
Anbefaler Byggeudvalgets indstilling.
Udvalget indstiller endvidere, at udbudsformen ændres fra fagentreprise til fagentreprise/
hovedentreprise.

Økonomiudvalget den 23. juni 1999
Projektforslaget anbefales godkendt.
Hvad angår udbudsform kan der vælges mellem:
Udbud i fagentreprise, eller
Udbud i storenrepise, eller
Udbud i hovedentreprise.
Udvalget konstaterer, at byrådet tidligere har besluttet at projektet skal udbydes i fagentreprise.

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Projektforslaget godkendt.

75. Behandling af økonomi omkring ny Kingoskole
82.18038 F4208
pech
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Med udgangspunkt i projektforslagets budgetoversigt, skal der tages stilling til det af
Arkitektfirmaet Thure Nielsen & Rubow udarbejdede sparekatalog.
Der vedlægges som bilag:
® Notat fra skoleinspektør Per Høxbroe
B

Kingoskolens og Mangor & Nagel's indstilling til det udarbejdede sparekatalog vil blive
indlagt som elektronisk dokument inden mødet.

Byggeudvalget den 17. juni 1999
I relation til Thure Nielsens & Rubows udmeldte budgetoverslag på kr. 51.065.520 (index 156)
indstiller Byggeudvalget følgende reduktioner i henhold til udarbejdede sparekatalog af
17.06.1999:
Cykelskure udgår
Udendørsarealer generelt diverse reduceringer
Bøgeparket ændres til linoleum på blændgulv
Tagbeklædning på karnapper ændres fra zink til pap
F-60 glaspartier i glasbygning ændres til lukkede gipsvægge (brandsektioner)
Anlæg til naturlig ventilation i basishuse simplificeres
Mekanisk ventilation i mediatek udgår (reduceres)
Mekanisk ventilation i håndgerning og billedkunst udgår
Diverse VVS-arbejder reducering
I alt

kr. 167.000,00
ler. 150.000,00
kr. 520.000,00
kr. 670.000,00
ler. 150.000,00
ler. 135.000,00
ler. 500.000,00
kr. 190.000,00
kr. 115.000.00
kr. 2.597.000.00

Borger og Virksomhedsudvalget den 17. juni 1999
Anbefaler Byggeudvalgets indstilling.
Formanden bemyndiges til at fremlægge samlet økonomisk overslag til Økonomiudvalg/
Byråd.
Der vedlægges som bilag:
[Xj 1: Udarbejdet sparekatalog af Thure Nielsen & Rubow.
O 2: Kommentar til sparekatalog ved Per Høxbroe.
El 3: Prioritering af sparekatalog ved Mangor og Nagel.

Økonomiudvalget den 23. juni 1999
Anbefales
Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt
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76. Forventet økonomi omkring Kingoskolens genopførelse.
82.18038 F4208
pech

Under forudsætning af, at byrådet godkender projektforslag for ny Kingoskole med tilhørende
budgetoverslag inclusive indstillede reduktioner - forventes de samlede udgifter/indtægter i
forbindelse med Kingoskolens brand at blive følgende:
Anlæg:
Udgifter til oprydning efter brand,
renovering af kælder m.m.
Køb af pavilloner, udgifter til opsætning, til
slutninger m.m.
Ekstrafundering af grund
Tilslutningsudgifter, håndværkerudgifter,
omkostninger og teknikerhonorarer
Udgifter til inventar: (tandklinik, ungdomsskole, Kingoskole)
Renovering af torvet ved gi. Kingoskole
Anlægsudgifter i alt
Heraf i:
1998
1999
2000

kr. 4.660.000
kr. 1.900.000
kr. 5.750.000
kr. 56.475.000
kl'. 13.600.000
kr. 1.200.000
kr. 83.585.000 ex. moms

ki'. 9.700.000
kr. 20.000.000
kr. 53.885.000

Erstatning fra brandforsikring (bygninger m.m.)
Erstatning fra brandforsikring (løsøre)

kr. 43.042.000
kr. 13.600.000

Erstatning i alt

kr. 56.642.000 ind. moms

Manglende finansiering
Forventet lånetilsagn - indarbejdet
i 1999
Ikke finansieret

kr. 26.943.000 ex. moms
kr. 16.000.000 ex. moms
kr. 10.943.000 ex. moms

Det indstilles, at der herudover afsættes kr. 2,2 mio. til uforudsete udgifter herunder
prisstigninger. Der henvises til tidligere Byrådsbeslutning af 30. september 1998.
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Økonomiudvalget den 23. juni 1999
Det anbefales, at de tidligere besluttede 2,2 mio.kr. tillægges det samlede projekt.
Det anbefales at tidligere meddelte bevillinger ajourføres i overensstemmelse med
økononomiopstillingen.
Det anbefales, at der ansøges om lånetilsagn for i alt 24,143 mio.kr..
Der er tidligere modtaget tilsagn om lån på 5,0 mio.kr., der er hjemtaget i 1998.

Slangerup Byråd den 23. juni 1999
Godkendt

Eventuelt
Mødet slut kl.: 18:45

1 http://www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?obiekt=989973&interval=41-60
2 http://www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?obiekt=989976&interval=l-20
3 http://www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?obiekt=989994
4 http://www.kl.dk
5 http://www.inm.dk/index.html
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Beslutninger 99.06.23
Fraværende:

Sager som a f hensyn til tavshedspligten foreslås behandlet for lukkede døre
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73. Ligningsplan for perioden 1. juli 1999 fil 30. juni 2000
25.00K 07 F4307
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