Blad nr.

Dag og år:

SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 20/11-1979.

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag den 28.
november 1979 kl. 1 9 , oo i byrådssalen, med følgen
de dagsorden:

Fraværende:

1•

fr**-

Orientering og efterretning.
a) LO-skolen i Helsingør, fremsender skrivel
se vedrørende afholdelse af kommunepolitisk
konference om skolepolitik.
b) Den Kommunale Højskole i Danmark meddeler,
at Højskolens bestyrelse i forbindelse med
behandlingen af budgettet for 198 o, har
vedtaget at forhøje kursusafgiften til kr.
1.275,- for et 3-dages kursus.
c) ARBEJDERBO fremsender Årsberetning 1978/79d) KOMMUNEDATA I-S fremsender Årsberetning
1978/79.
e) Hovedstadsrådet meddeler Slangerup kommune
at der ikke kan placeres en kursusejendom
i landzone til brug for Sømændenes Forbund
i Danmark.
f) Diverse cirkulæreskrivelser, bekendtgørel
ser m.v.

2.

Mødekalender for 1980
til godkendelse.

./.
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Justering af udbygningsplan for folke
skolen og fritidsundervisning i Slangerup kom
mune.
Ungdomsskolenævnet har ingen bemærkninger.
Voksenundervisningsnævnet har ingen bemærknin
ger.
Skolekommissionen indstiller følgende:
Kvinderup skole bør administrativt overflyttes
til Byvangskolen. Tidspunktet herfor vil kom
missionen dog først indstille på et senere
tidspunkt. Der bør snarest foretages en udvi
delse af idrætshallen, således at faget idræt
i højere grad kan tilgodeses. Det anbefales,
at mediatek og børnehaveklasselokale, som blev
besparet ved sidste udbygning af Uvelse skole,
medtages i fremtidige udbygningsplaner. Skole
kommissionen henviser i øvrigt til udtalelser
fra skolenævn, lærerråd, fælleslærerrådet samt
ungdomsskolenævnet.
Fritidsnævnet mener, at de afsatte kr. 3 miil.
i 1982 er utilstrækkelige til udvidelse af i
drætshallen, da det reelle behov ikke dækkes
af denne udvidelse, som er en ny hal.
Kulturelt udvalg fremsender de foreliggende
bemærkninger fra nævn og skolekommission. Dog
gøres opmærksom på, at der også er afsat penge
i 19 8 1 til hallens udvidelse med kr. 4,5 miil.
Økonomiudvalget anbefaler.
Udkast vedlægges.
(Kulturelt udvalgs og økonomiudvalgets medlem
mer har modtaget udkastet tidligere).
17.oo P 21.

4.

Forældrebetaling fritidshjemmet "Kongshøj".
Som følge af vanskeligheder med at udnytte
personalenormeringen samt under hensyntagen ti]
lov om bl.a. stop for avancer indstiller soci-
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28. november 19 7 9 aludvalget at forældrebetalingen i tiden 1 /1 -

19 8 o til 3o/6-198o fastsættes til kr. 345,hvorefter sagen tages op til fornyet vurdering.
Økonomiudvalget anbefaler.
16.o4.o4 0 29.

5.

Ansøgninger om tillægsbevillinger til drifts
budgettet for 1979.
Med henblik på at tilvejebringe et samlet be
slutningsgrundlag for byrådet, for såvidt an
går tillægsbevillinger til driftsbudgettet,
har fagudvalgene gennemgået deres områder og
indstiller følgende tillægsbevillinger til by
rådets godkendelse:
a) Socialudvalget iflg. bilag I
kr. * 1.735.ooc
samlet mindreudgift
b) Kulturelt udvalg iflg. bilag
kr.
II samlet merudgift

113.3oc

c) Byplan- og bygningsudvalget
iflg. bilag III samlet min
dreudgift

131.5oc

kr. -j-

d) Teknisk udvalg iflg. bilag IV
kr.
samlet merudgift

216.00 c

e) Økonomiudvalget iflg. bilag V
kr. *
samlet mindreudgift

2 oo.ooc

Samlet mindreudgift

k r . + 1.737.20C

Økonomisk forvaltning skal bemærke, at der i
forbindelse med byrådets behandling af budget
tet for 19 8 o - i september 1979 - samtidig blev
foretaget et skøn over udviklingen i kassebe
holdningen i 19 7 9 . I dette skøn indgik bl.a.
den forventede udvikling i driftsudgifter og
indtægter for 1979. På grundlag af indhentede
udtalelser fra respektive fagudvalg - i august
1979 - skønnedes det at den samlede mindreud
gift på driften for 1979 ville andrage ca. kr.
5oo.ooo.
Da udvalgene nu indstiller tillægsbevillinger
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den forventede udvikling i kassebeholdningen
på ca. 1 , 2 miil. kr.
d) Økonomiudvalget iflg. bilag
VI samlet mindreudgift
kr. -s- 4.068.000

-

Økonomisk forvaltning skal bemærke, at mindre
udgiften på kr. 4 .068.000 - i modsætning til
driftskontiene - ved budgetlægningen for 19 8 o

■

i aug/sept 1979 stort set var indregnet i den

.

forventede udvikling i kassebeholdingen. Det
skal dog bemærkes, at de samlede skatteindtæg
ter i 1979 nu forventes at blive ca. 1 miil.

~

kr. lavere end beregnet, hvilket skyldes at

.

nettoindtægten vedrørende frigørelsesafgift på
o ,5 miil. kr. ikke som forventet i aug/sept vi3
indgå i 19 7 9 , jfr. bemærkningerne, ligesom den '
forventede slutafregning i nov. 1979 fra Stats-,
skattedirektoratet ikke som forventet har med
ført en indtægt på ca. kr. 3oo.ooo, men deri
mod en udgift på ca. kr. 2 oo.ooo.

-

Økonomiudvalget anbefaler.

6.

Ansøgning om anlægsbevilling.

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning.
32 Fritidsfaciliteter
31 Stadion, idrætsanlæg
3 Anlæg
k r . 8 2 .000 ,o313ol Idrætsanlæg, Uvelse
Ansøgning om frigivelse af an
lægsbevilling

kr.

Tidl. frigivet anlægsbevilling

kr.

Anlægsbevilling udgør herefter

kr.

82.ooo,-

0
82.ooo,-

Projektet er opført i revideret investeringsoversigt af juni 1979 således:
1979
kr. 82.000
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Starttidspunkt:
primo dec. 19 7 9 .
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Idrætsanlæg i Uvelse er medtaget i udbygnings
planen for o3 - skole og fritid.
Man har ønsket atletikanlæg indunder ovennævn
te idrætsanlæg for brugerne i området.
Kulturel forvaltning anbefaler under henvisning
til mødenotat af 9 - november 1979 fra mødet der'
8 . november 1979.

Økonomiudvalget anbefaler.

Ansøgning om tillægsbevilling.
/

o5 Social- og sundhedsvæsen
62 Sundhedsudgifter.
81 Sundhedspleje
ol Drift
Reg. kt. nr. 581 oo olo o5
Tillægsbev. størrelse: kr. 60 .000 ,Bevilling
iflg.budget

År
198o

271.740

tidl.givne
tillægsbev.
0

Forventet
årsbudget
331.740

Økonomiske konsekvenser for overslagsårene:
Da der er tale om en normeringsudvidelse vil
der ske en vedvarende forøgelse af lønudgiften.
Begrundelse for ansøgningen:

’

Et stadig større antal børn i sundhedsplejen
■
bl.a. som følge af etablering af børnehaveklas
ser samt en stigning i antallet af de såkaldte ■
"behovsbørn".
Finansiering:
Merudgiften
nedsættelse
ner med kr.
2o.ooo. Kt.

i 198o foreslås finansieret ved en
af kt. for revalideringsinstitutio
60 .000 ,- (kt. 54o 00 o2o-o4 -s- kr.
54o 00 0 I0-0 8 -f- åo.ooo).

Økonomiudvalget anbefaler.
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Normeringsplan vedrørende sundhedsplejersker.
Socialudvalget anbefaler, at sundhedsplejers
kenormeringen udvides fra 80 til loo tm. ugent
lig fra den 1 . april 19 8 o.
Samtidig søges tillægsbevilling på kr. 60.000
til dækning af lønudgiften (se pkt. 7 ).
Forvaltningen bemærker, at ansættelse af sund
hedsplejersker alene kan ske som tjenestemænd
(kun undtaget vikarer). Ansættelse som tjenes
temand er i princippet fuldtidsstilling og ska]
normeres som fuldtidsstilling.
Ifølge Dansk Sygeplejeråd kan stillinger som
sundhedsplejerske kun opslås og besættes på
fuld tid.
Spørgsmålet er ved skrivelse af 8/11-1979 fore-'
lagt Kommunernes Landsforening, hvorfra svar
afventes.
Kommunernes Landsforening har telefonisk med
delt at man er enig i at stillinger som sund
hedsplejersker kun kan opslås og besættes på
fuld tid.
Økonomiudvalget anbefaler.
81.ol:16.2o.ol P 21.

9.

Ansøgning om anlægsbevilling.

00

Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltn.
42 Spildevandsanlæg
53 Renseanlæg.
3 Anlæg.
352ooo Udbygning af Sundbylille renseanlæg.

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

kr. 2o.ooo
kr. 725 .000

Bevillingen udgør herefter

kr. 745 .000

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
Tidl.år
16
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1979
635

198o
0

1981
0

1982
0

Eftf.år

0
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Afledte driftsudgifter:
Medtaget i driftsbudgettet.
Begrundelse for ansøgningen:
På baggrund af en foreløbig opgørelse vil om
bygningen koste ca. kr. 745.ooo, hvor udgiften
oprindelig var forudsat at blive kr. 675.ooo.
Indstillet af teknisk udvalg den 7/11-1979.
Økonomiudvalget anbefaler og foreslår, at be
villingen på k r . 2 o.ooo wyi-'inrnMc finansieres
af kassebeholdningen.

lo.

Energibesparende foranstaltninger.
a) Vej- og stibelysning.
b) Ejendomme og institutioner.
j r yy-f

Sagsbehandling:
ad.

a) Redegørelse fra NESA omkring forslag til be
sparelser af 5/11-1979. Ved slukning af vej
og stibelysning i tidsrummet fra kl. l,oo 5 .00 opnås en energimæssig besparelse i
kw/t på ca. 35%, en besparelse på driften på
kr. 84.ooo årligt, og udgiften ved ændring
af brændetiden beløber sig til kr. 25.ooo.
Det indstilles til byrådet, at vej- og sti
belysningen slukkes i tidsrummet fra kl.
1.00 - 5 ,oo, idet man dog inden slukningen
iværksættes sikrer sig, at ministerielle
regler af 9 /1 1 - 1 9 7 9 er overholdt, og at po
litiet kan tiltræde.

X
3 -

s

•3

C'-ax"'
/

Økonomiudvalget anbefaler.
ad.

b) 1 )
Kongensgade 1
forbedringer ved vark r . 4.3oo
meinstallation
forbedring ved isole
ring
2)
Brobæksgade 6
forbedring af isole
ring
ændring af varmeinstallation
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A/S OAFOI.O-FREDERIKSHAVN

/

y

<?

3)
Bygaden 12
forbedring af isole
ring

kr.

I8.000

4)
Slagslundevej 18
forbedring af isole
ring

kr.

12 .0 0 0

5)
Jørlunde forsamlings
hus.
forbedringer, isole
ring

kr.

31.ooo

c/*

6)
Slangerup skole
forbedringer, isole
ring

kr. 282.ooo

7)
Kingoskolen
tegning af vedligehol
delseskontrakt på venti
lationsanlæg, årligt udg.

kr.

29.000

kr.

lo.ooo

8)
Kvinderup skole
forbedringer, isolering

9)
Uvelse skole
forbedringer, isoler. krJ.35.ooo
automatik på kedelan
læg besparelse ca. 3o
procent
k r . 13.ooo kr. 148.ooo
10)
Kroghøj børnehave
forbedringer, isolering

kr.

23.ooo

11)
Uvelse børnehave
forbedringer, isolering

kr.

8.000

Forbedringernes art og forventede energimæs
sige besparelser er der redegjort for i no
tat af 13/11-1979.
Det indstilles til byrådet, at der meddeles
bevillinger som det fremgår af nedenstående
idet man for udlejningsejendomme tager for
behold for, at udgiften kan dækkes ind i
gennem en huslejeforhøjelse:
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lo)
11)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25,.3oo
13,.800
18,.000
8 ,,000
31,,000
82,.800
29.,000
lo,,000
123..000
23.,000
8 .,000

kr. 371.9oo

Ovenstående er at betragte som en foreløbig

IE RIKSHAVN

1i

Dag og år:

Blad nr.

28. november 1979.

Formandens
initialer:

indstilling omkring energimæssige besparende
foranstaltninger på ejendomme og institutioner
og man vil fra udvalgets side senere fremkomme
med yderligere ansøgninger i takt med teknisk
gennemgang af ejendommene.

9 /I

Økonomiudvalget anbefaler. Huslejen indstilles
forhøjet i henhold til regler gældende for re
gulerede kommuner.

11.

Byggeregnskab vedrørende funktionærboligen
på Solgården.
Udgifterne til udvidelsen af funktionærboligen
på M.P. Jensensvej har iflg. det af arkitekt
firmaet Mangor & Nagel udarbejdede byggeregnskal af lo/9-1979 været

143.931,2o kr.

medens det incl. prisstigning
er var budgetteret til
136.374.98 kr,
Overskridelsen på

__7.556122_kri

skyldes at der er udført forskellige forbed
ringsarbejder samtidig med udvidelsen skred
frem.
Økonomiudvalget anbefaler.
82.o6:16.o7 0 0 8 .

12 .

Kommunernes Pensionsforsikring,
fremsender forslag til ændring af pensionistbonussystem for tjenestemandspensionsforsikrin'
ger, hvor pensionsudbetalingen fra Kommunernes
Pensionsforsikring påbegyndes den 1. januar

19 8 o eller senere.
Redegørelse: For de tjenestemandspensionsfor
sikringer, som Slangerup kommune skal have ud
betalt fra Kommunernes Pensionsforsikring når
en tjenestemand går på pension, kan kommunen
vælge mellem 2 bonusformer:
N r.
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Bonussystem 1 , hvor pensionistbonus udbetales
med en fast procentsats af den policemæssige
pension - p.t. 65% - svarende til det hidtidi
ge bonussystem, - eller
Bonussystem 2, hvor pensionistbonus udbetales
med en årvis opskrivningsprocent - et nyt sy
stem med stigende bonus.

'

Kommunernes Pensionsforsikring gør opmærksom

.

på, at man med det ny system mener at have op
nået en bedre tilpasning af de forsikringsmæs
sige ydelser til det faktiske pensionsniveau,

'

d.v.s. at den pension Slangerup kommune modta- .
ger fra Kommunernes Pensionsforsikring på pen
sioneringstidspunktet, svarer bedre til den
faktiske pension, som kommunen skal betale til '
tjenestemanden (når det ikke drejer sig om f ø r 
tidspension) .
Se endvidere vedlagte bilag.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod- '
taget bilag).
Kommunen er frit stillet med hensyn til valg
af bonussystem, men efter det foreliggende,

"

indstiller økonomiudvalget, at man overgår til .
nyt bonussystem 2 med årlig opskrivningssats
som ovenfor nævnt.
81.22 P 21.

13.

Slangerup Bibliotek, normering.
Slangerup Bibliotek ansøger om normering af 1
medhjælper på 2 o timer og udvidelse af eksiste
rende bibliotekarstilling med 5 timer og ugen. Kulturel forvaltning oplyser, at der i budget
tet for 19 8 o er medtaget en 2 o timers biblio
tekar, men biblioteket ønsker nu en ompriori-

"

tering af stillingen, jvf. ovennævnte, og det- te vil medføre en besparelse på ca. kr. 4.000 .
Kulturelt udvalg anbefaler bibliotekarens om-
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prioritering af 1 bibliotekarstilling på 2 o
timer til:

0 /!

a) 1 medhjælper med 2 o timer om ugen.
b) Eksisterende bibliotekarstilling med yderli
gere 5 timer og ugen.
Økonomiudvalget anbefaler.
81.ol:21.oo G ol.

lå.

Normering til centralpladsanvisning.
I henhold til bistandslovens § 72 samt cirkulæ
re af den 2 9 . marts 1976 tilrettelægges i so
cial- og sundhedsforvaltningen en central plads
anvisning.
Socialudvalget har godkendt at der oprettes
central pladsanvisning i socialforvaltningen
med virkning fra 1 . januar 19 8 o. I denne for
bindelse anmodes om frigivelse af normering af

1 fuldtids medarbejder med virkning fra 1 . a
pril 19 8 o.
Økonomiudvalget indstiller, at den ansøgte nor
mering frigives idet det bemærkes at normering
en er indeholdt i budgettet for 19 8 o.

15.
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Låneoptagelse i regnskabsåret 1979.
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Alkoholbevilling.
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Forslag til lokalplan 17

ol.o2 P 16.

19.

Varig tjenestemandsansættelse af overassistent

81.o3 G ol.

2o.
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Ansættelse af Flemming Nielsen som tjenes-
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