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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser1, cirkulærer2 og love3

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre nyheder, publikationer m,v. påKL's hjemmeside.4
Nr. 1012
Nr. 1013
Nr. 1014
Nr. 1015
Nr. 2037

Kommunernes år 2000-parathed.
Regionale erhvervspolitiske konferencer "Samspillet om cden regionale
udvikling - samarbejde mellem industri, amter og kommuner”.
Kommunernes Landsforening holder 3 konferencer om "Uddannelse
og
”U
lokal udvikling”.
Servicetjek på ældreområdet
Ny publikation: Kontraktstyring på vandforsyningsområdet.

"Nyt på integrationsområdet” nr. 15 af 18. marts 1999.
"Nyt på integrationsområdet” nr. 16 af 8. april 1999.
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”Nyt fra KL’s bestyrelse” nr. 3, 1999.

c. Referater/dagsordener
Intet.

d. Eco-nøgletal
ECO-Nøgletal 1999, rettelse til tabel 1.40.
ECO-Nøgletal, 4. udsendelse 1999.
Grafikmodulet, 2. udsendelse 1999.

e. Indbydelser til møder, kurser m.v.
Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med Miljø- og Energiministeriets Landsplanafdeling:
”WM-kursus - hvordan arbejder vi med de nye regler”, den 8. juni på First Hotel Grand i
Odense.

Tilmeldingsfrist den 10. maj 1999
Økonomaforeningen: Temadag "Madens kvalitet og smag - økologi og bæredygtighed”, den
19. maj 1999 på Sankt Helene Crentret i Tisvilde.

Tilmeldingsfrist den 26. april 1999
f. Diverse om Slangerup Kommune
Ingen sager.

g. Diverse informationer
Amtsrådsforeningen fremsender statistiske foldere "Amterne i tal 1999” under overskrifterne:
• Udgifter & aktiviteter
• Social & sundhed
• Uddannelse & arbejdsmarked
• Løn & personale
By & Boligministeriet fremsender orienteringsbladet ”By & Bolig” nr. 1, marts 1999.
Byggecentrum og statens byggeforskningsinstitut fremsender pjecen "Information om byggeri
og planlægning” nr. 3, 1999.
Den sociale Ankestyrelse fremsender årsberetning for 1998 samt pjecen ”Nyt fra
Ankestyrelsen” nr. 1, marts 1999.
Frederiksborg Amt fremsender brev af 22. marts 1999 vedr. kampagner.
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HNG fremsender brev af 26. marts 1999 vedr. orientering om overvejelserne om et øget
samarbejde mellem HNG og Naturgas Midt-Nord.
Indenrigsministeriet fremsender brev af 29. marts 1999 vedr. Indenrigsministeriets pulje til
udvalgte indsatsområder på integrationsområdet samt rapporten ”Det er så dejligt... En
analyse af den offentlige service på landet og i byerne”.
Andre nyheder fra Indenrigsministeriet.5
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt fremsender udskrift af beslutningerne fra
Kommuneforeningens årsmøde den 16. april 1999.
Miljø og Energiministeriet fremsender brev af 26. marts vedr. tilsyn med eksport og import af
affald samt brev af 15. april 1999 vedr. landsplanredegørelse 1999.
Politik i norden, nr. 2 - 1999.
Udlændinge Styrelsen fremsender:
• Brev af 31. marts 1999 vedr. udmelding af landstal for hvert af årene 2000, 2001 og 2002
i henhold til lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge
• Brev af 6. april 1999 vedr. integrationsloven.

41. Økonomirapportering
00. 01002 F4340
lara
Der henvises til dokumentet "økonomirapport 1999".
Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger er indarbejdet i rapporten.

a. Overførsler fra 1998 til 1999/2000
Regnskabskontoret har udarbejdet en endelig opgørelse over overførsler fra 1998 1999/2000.
I dokumentet "økonomirapport 1999", er oprettet et underark kaldet
"ovf. 98 til 99". Dette ark indeholder et kort sammendrag, samt en specifikation af samtlige
ansøgninger om overførsler.
Overførslerne er opdelt i 3 kategorier:
1. Overførsler vedr. drift, i.h.t. bilag 13
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2. Overførsler vedr. drift , i.h.t praksis- og hensigtsmæssighed
3. Anlæg
De samlede overførsler fra 1998 - 1999/2000, nødvendiggør følgende ansøgninger om tillægs
bevillinger i 1999 og 2000:

1999

2000

DRIFT:
Teknisk udvalg
Borger- og virksomhedsudvalget
Økonomiudvalget
I alt

-0,043 mio. kr.
-3,528 mio. kr.
-2.662 mio. kr.
-6,233 mio. kr.

ANLÆG:
Teknisk udvalg
Teknisk udv, Forsyningsområdet
Borger- og virksomhedsudvalget
Økonomiudvalget
I a lt

-1,616 mio. kr.
-2.627 mio. kr.
-3,010 mio. kr. -3,138 mio. kr.
-0,960 mio. kr.
-8,213 mio. kr. -3,138 mio. kr.

I forbindelse med låneoptagelsen for 1998, blev der ikke hjemtaget lån til anlægsarbejder på
forsyningsområdet. Dette betyder at det overførte brutto anlægsbeløb vedrørende
forsyningsområdet, ialt 4,468 mio. kr., kan lånefmansieres i 1999.
Kommunaldirektørens indstilling vedr. Økonomiudvalgets område:
Byrådet meddelte i november 1998 en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 897.000 kr.
Endvidere blev følgende vedtaget:
"Udvalget vil tage initiativ til, at der i april 1999 (hvor årsregnskabet for 1998 vil foreligge)
sker en samlet gennemgang a f budget 1999 med henblik på at finde kompenserende
bespareiser/forbedringer."
Af økonomirapporten fremgår, at Økonomiudvalget i h.t. praksis, hensigtsmæssighed og
tidligere byrådsbeslutninger kan overføre 2.662 mio. kr. til år 2000. Heraf vedrører 1.337
mio. kr. fast ejendom og 1.325 mio. kr. administrationens drift.
Det forslås at der af overførslerne udtages følgende:
1. Uddannelse og kontorhold fællesudgifter
2. Overførsler på IT-området
3. Vedligeholdelse fast ejendom
Ialt

191.000 kr.
555.000 kr.
151.000 kr.
897.000 kr.

Kommunaldirektørens skøn er, at ovenstående kan udtages uden uoverskuelige konsekvenser
for service og kvalitet.

Slangerup Byråd
28. april 1999, kl. 19.00 i Raadsalen

Slangerup
Kommune

Forslag til beslutning
Det indstilles at de opgjorte overførsler godkendes, med udtagning af 897.000 kr. på
økonomiudvalgets område som foreslået af kommunaldirektøren, samt at de overførte
bruttoinvesteringer på spildevandsområdet lånefinansieres.

Økonomiudvalget den 22. april 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 28. april 1999
Godkendt

b. Tillægsbevilling, trafiksikkerhedsprojekt på Københavnsvej
05.13.10P20 F7197
pekr

Indledning
Teknisk Udvalg har på sit møde d. 6. august 1997 behandlet et punkt om realisering af
projekter fra trafiksikkerhedsplanen med tilskud fra Trafikministeriets Trafikpulje 1997.
Udvalget besluttede at acceptere tilbuddet om støtte fra Trafikpuljen på 270.500 kr. til
udførelse af kanalisering af to kryds på Københavnsvej (ved Øvej og ved Erik Arupsvej - Erik
Ejegodsvej). Teknisk Udvalg har på mødet d. 4. november 1998 godkendt det konkrete
projekt.

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har således accepteret at udføre arbejdet, som delvis finansieres af arbejde
udført af egne medarbejdere i Vejvæsenet og i administrationen. Der er allerede udført
projekteringsarbejde på ombygningen, der i øvrigt kobles sammen med lægning af
regnvandsledninger på en strækning af Københavnsvej.
Ved arbejdet med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 1998 til 1999 blev det imidlertid
klart, at der ikke har været søgt en anlægsbevilling hverken til indtægten på de 270.500 kr.
eller til afholdelse af udgiften, og de uforbrugte midler har derfor ikke kunnet overføres i den
normale procedure.
Hvis der var blevet søgt en anlægsbevilling før arbejdets start, ville der naturligt være blevet
overført midler fra det ordinære driftsbudget til anlægssagen. Da arbejdet med projektet
startede for over et år siden, har det ikke været muligt at overflytte midler i form af lønninger
for arbejdet udført i 1998. Det anbefales derfor, at tillægsbevillingen kun forholder sig til
Trafikpuljemidlerne. Der skal i alle tilfælde redegøres for økonomi og timeforbruget overfor
Vejdirektoratet, så belastningen af driftskonti vil fremgå ved arbejdets afrapportering.
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Hvis projektet ikke udføres, skal beløbet på 270.500 kr. returneres til Vejdirektoratet.
Arbejdet var planlagt til at starte efter påske, men afventer nu tillægsbevillingssagen.
Økonomi
Af de oprindeligt bevilgede 270.500 kr. fra Trafikpulje 1997 er der brugt 42.321 kr. i 1998,
således at der resterer 228.179 kr. af puljemidlerne.
Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb på
228.179 kr. til projekt 228015 Hastighedsdæmpning Københavnsvej. Beløbet finansieres af
det beløb, der i marts - juli 1998 er overført fra Vejdirektoratet, og som indgår i kommunens
kassebeholdning.

Ø konom iudvalget den 22. april 1999
Anbefales

Slangerup B yråd den 28. april 1999
Godkendt

42. Driftsoverenskomst mellem Aktivitetshuset og Slangerup Kommune
16.09P21 F1735
pech
Sagsfremstilling
Efter, at Byrådet har godkendt, at Aktivitetshusets overgår til en selvejende virksomhed, har
forvaltningen udarbejdet forslag til en driftsoverenskomst mellem Aktivitetshusets
styregruppe og Slangerup Byråd.
Forslaget tager udgangspunkt i de ønsker, styregruppen fremsatte i deres ansøgning om
overgang til selvejende virksomhed.
Advokaten har samtidig iværksat arbejdet med, at Aktivitetshuset overdrages til en fond.
./. Forslag til driftsoverenskomst fremgår af dokumentet: ” bilag/driftsoverenskomst”.
Forslag til beslutning
at udvalget anbefaler forslaget til godkendelse i Byrådet
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B orger og V irksom hedsudvalget den 13. april 1999
Forslaget anbefales med følgende ændring i §1 anden og tredje linie: "Aktivitetshuset stilles
til rådighed for Slangerup Kommune som fristed for nævnte borgere”.
Det forudsættes, at styregruppen kan tilslutte sig driftsoverenskomsten.
Slangerup B yråd den 28. april 1999
Det oprindelige forslag til driftsoverenskomst er principgodkendt. Sagen fremlægges til
byrådets endelige godkendelse når forslag til vedtægter m.m. for den selvejende virksomhed
fremlægges til byrådets godkendelse.

43. Ændring i vedtægterne for Klagerådet
16.00.08P24 F2988
loha
Indledning
Grundet ny lovgivning på området er der behov for at tilpasse vedtægterne for Klagerådet.
Sagsfremstilling
Den nye lovgivning på området - lov om social service og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område, er begge trådt i kraft den 1. juli 1998.1 forbindelse med
lovændringerne er der nu givet mulighed for at indbringe klager til Klagerådet for det sociale
nævn. Klagerne kunne tidligere ikke indbringes for anden myndighed.
Følgende vedtægtsændringer foreslås:
I vedtægterne for Klagerådet foreslås ”stk. 5 Byrådets afgørelse om hjemmehjælpstilbud kan
ikke indbringes for anden administrationsmyndighed" derfor ændret til "stk. 5 Byrådets
afgørelser efter § 71 og 72 i lov om social service kan indbringes for det sociale nævn. Ved en
eventuel indbringelse for det sociale nævn skal klagen først genfremsættes til Klagerådet.
Klagen skal fremsendes inden 4 uger efter meddelelsen om afgørelsen ”.
Forslaget til vedtægtsændring har været til høring i Ældrerådet. Ældrerådet har noteret sig den
foreslåede ændring, men har iøvrigt ingen kommentarer dertil. Høringssvar fra Ældrerådet er
indlagt i sagen.
Forslag til beslutning
Udvalget bedes anbefale forslaget til vedtægtsændring.
B orger og V irksom hedsudvalget den 13. april 1999
Anbefales.
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Slangerup Byråd den 28. april 1999
Godkendt

44. Vedtagelse af lokalplan 32.2 for en del af Industriområde Vest
01.02.05P16 F7313
rier

Indledning
Forslag til Lokalplan 32.2 for en del af industriområde Vest, har været offentligt fremlagt i
perioden 9. februar 1999 - 6. april 1999.

Sagsfremstilling
I løbet af perioden er der ikke kommet indsigelser, men følgende bemærkninger,
a) Frederiksborg Amt
Frederiksborg Amt fremsender brev fra den 26. marts 1999, hvori det anføres, at forslaget
ikke giver amtet som regionplanmyndighed anledning til indsigelser.
Amtet skal dog som myndighed i henhold til anden lovgivning bemærke følgende:
Kildepladszone:
Området ligger i en kildepladszone med dårlig naturlig beskyttelse af grundvandet. I
kildepladszoner kan der ikke gives tilladelse til ændring af arealanvendelse med mindre det
kan godtgøres, at den nye anvendelse ikke er mere grundvandstruende end den hidtidige.
Desuden skal tilsyn med alle forurenende aktiviteter skærpes.
Frederiksborg Amt opfordrer derfor Slangerup Kommune til, at følgende indarbejdes i
lokalplanen.
Nye virksomheder, som etableres i området, skal underlægges et skærpet tilsyn til sikring af
grundvandsbeskyttelsen.
I § 1 fremgår det, at formålet med planen er at undgå gener i form af forurening.
Det skal følges op i § 3.2, hvor forurening afjord og grundvand også skal omtales som noget,
der skal undgås.
I § 6.2 står der, at beholdere med stoffer, som kan forurene grundvandet, ikke må nedgraves i
området. Amtet ser gerne en tilføjelse om, at rørføringer/ledninger med stoffer, som kan
forurene grundvandet, heller ikke graves ned i jorden. Desuden bør det anføres, at der ved
overjordisk tankanlæg skal laves særlig spildsikring fx i form af spildbakker.
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Desuden bør man under § 6, tekniske anlæg, tilføje, at hvis der gives tilladelse til afledning af
spildevand med miljøfremmede stoffer eller nedgravning af udskillere, bør der laves ekstra
sikring af kloakforholdene, for at undgå forurening afjord og grundvand.

Forvaltningens bemærkninger
Under § 3.2 tilføjes:
Al forurening a f jord og grundvand skal undgås.
§6.2 ændres til:
Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet skal forsynes med naturgas. Beholdere med olie,
kemikalier og lignende stoffer, og rørføringer/ledninger med stoffer, som kan forurene
grundvandet, må ikke nedgraves.
Ved overjordiske tankanlæg skal der laves særlig spildsikring feks. iform a f spildbakker.
Under §6 tilføjes:
6.5 Gives der tilladelse til afledning a f spildevand med miljøfremmede stoffer eller
nedgravning a f udskillere, skal det vurderes, om der skal foretages ekstra sikring a f
kloakforholdene, for at undgåforurening afjord og grundvand.

b) Færgegården
Museet har ingen indsigelser til lokalplanforslaget, men gør opmærksom på at bygherren er
forpligtet til at kontakte museet, såfremt der dukker hidtil ukendte fortidsminder op under
gravearbejdet.

Forvaltningens bemærkninger
Ingen bemærkninger

Vurdering
Forvaltningens bemærkninger til tilføjelse kan indarbejdes uden at ændre på planens reelle
indhold, og at der ikke er behov for yderligere at ændre lokalplanens bestemmelser.
Der henvises til forslag til den endelige lokalplan se bilag: "Lokalplan 32.2, endelig”.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Lokalplan 32.2 vedtages endeligt med forvaltningens
bemærkninger til tilføjelser.

Økonomiudvalget den 22. april 1999
Anbefales som indstillet af forvaltningen.
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Godkendt

45. Udlicitering og kontraktstyring
00. 0 1 .0 0 0 .F4306
kure

Indledning
På Byrådets møde den 7. oktober 1998 blev det vedtaget at undersøge mulighederne for at
udlicitere kommunale opgaver. I den anledning er der iværksat en gennemgang af samtlige
kommunale aktiviteter med det sigte at vurdere hvilke der er egnede til udbud, og hvilke der
måtte være velegnede for kontraktstyring.

Sagsfremstilling
Gennemgangen er foretaget i et samarbejde mellem konsulenter fra Kvalitetsinstituttet, en
studentermedarbejder, kommunens virksomhedsledere og ledere i administrationen.
Kommunens Hovedsamarbejdsudvalg har drøftet oplægget. Ledergruppen har styret
processen.
Kommunaldirektøren foreslår:
1. At kantine/ køkkencentret og rengøring
snarest.

udbydes såvel samlet som hver for sig

2. At udlejning af fast ejendom udliciteres snarest.
3. At Haveordningen udliciteres med ikrafttræden sæsonstart år 2000.
4. At Vandløbsplejen udliciteres. (Det skal her bemærkes, at den nugældende kontrakt er
udløbet, og at der ved en udlicitering skal stilles en række yderligere krav i forhold til den
tidligere kontrakt for at sikre overholdelse af miljølovgivningen og vandløbs
regulativerne.)
5. At det overvejes nærmere hvorvidt Redningsberedskabet skal udliciteres. (KL har
indgået en fastprisaftale med Falck hvorfor konkurenceparameteren kan være lidt
tvivlsom. Imidlertid kan det være en mulighed at søge et samarbejde med Frederikssund
Kommune.
6. At Tandlæge og Arups Hus- som har ytret ønske om at overgå til kontraktstyring går i gang med at udarbejde kontraktmateriale. (Det foreslås endvidere at andre
virksomheder, som måtte være interesserede i kontraktstyring, administrativt meddeles
tilladelse at udarbejde oplæg hertil)

Slangerup
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7. At udlicitering og kontraktstyring sker med krav om mindst samme kvalitet i
opgaveløsningen som nu.
8. At hovedreglen for udlicitering er fokusering på resultat og ikke proces.
9. At der - i det omfang der måtte opnås besparelser - laves en puljeordning således at
virksomheden får 25% af besparelsen, 25% tilgår en fælles udviklingspulje og 50%
tilgår kommunens kassebeholdning.
10. At de enkelte virksomheder selv får mulighed for at byde på opgaven ved
udlicitering i det omfang det er praktisk muligt og medarbejderne er interesseret
heri. (med den decentrale organisering, som er udviklet, vil det være vanskeligt for f.eks.
rengøringsområdet at udarbejde tilbud på den samlede rengøring. Imidlertid vil en sådan
tilbudsgivning kunne ske igennem den faglige organisation.)
11. At Byrådet træffer endelig beslutning om licitationer over 1 mio kr. . Øvrige licita
tioner besluttes i udvalgene.
Der henvises i øvrigt til tidligere udsendt materiale om udlicitering m.m.

Økonomiudvalget den 22. april 1999
a) Konkrete initiativer
Punkterne 1 - 6 inkl. med tilføjelse af at der også igangsættes kontrakt
styringsinitiativ for Vej- og Gartnerafdelingen anbefales.
b) Retningslinier
Punkt 7) formuleres således: At udlicitering og kontraktstyring sker med krav om
den kvalitet i opgaveløsningen som Byrådet har fastsat. Ved valg af ekstern
leverandør kan lægges vægt på enten lavest mulige pris eller på den økonomisk mest
fordelagtige løsning hvor andre faktorer end prisen indgår i vurderingen..
Punkterne 8) - 10) anbefales.
Punkt 11) Fremlægges uden indstilling.
Økonomiudvalget lægger det tidligere udsendte materiale om udlicitering m.m. til
grund for sine anbefalinger.

Slangerup Byråd den 28. april 1999

.

Godkendt med følgende præciseringer:
•

at indgåede kommunale aftaler, regler, overenskomster og ansættelsesforhold for
personale, som tilhører områder som udliciteres, til fulde respekteres i kontraktperioden.
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•

at byrådet i det første år træffer endelig beslutning om alle licitationer/
kontraktstyringsforhold. Dette gælder dog ikke de opgaver, som det i en årrække har
været kotyme at fagudvalgene godkender

•

at Helhedsplejen ikke er omfattet under den i pkt. 1 omtalte rengøringsopgave

•

at der med ordet "proces" i pkt. 8 menes de processer på arbejdspladserne, der skaber de
af byrådet ønskede resultater.

•

at brugerbestyrelser m.fl. inddrages i handlingsforløbet.

46. Diæter til beboerklagenævn for Frederikssund, Jægerspris, Skibby,
Slangerup, Stenløse og Ølstykke
03.02.00A04 F4011
kure

Indledning
Den 24. juni 1998 godkendte Byrådet, at der blev oprettet et fælles beboerklagenævn med
deltagelse af Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke.
Reglementet for beboerklagenævnet tillod ikke at der blev udbetalt diæter til nævnets
medlemmer.

Sagsfremstilling
Ved skrivelse af 7. april 1999 meddeler formanden for beboerklagenævnet, at det i
forbindelse med beboerklagenævnets virke, har det vist sig vanskeligt at fastholde de
medlemmer, der udpeges af lejerne, på de nuværende betingelser, hvor der ikke udbetales
mødediæter.
For at kunne løse op for denne uholdbare situation, finder formanden for klagenævnet det
hensigtsmæssigt at tildele de af lejerne og boligselskaberne udpegede medlemmer
mødediæter.
I den forbindelse kan det oplyses, at der til medlemmer af beboerklagenævn i andre
kommuner i amtet udbetales diæter.
På borgmestermødet den 9. september 1998 enedes borgmestrene om, at give Knud
Christoffersen fuldmagt til at udbetale diæter. Efterfølgende er der opstået tvivl om der er
hjemmel til at give en sådan fuldmagt.
Frederikssund Kommune anmoder derfor de respektive Byråd om at godkende, at der
udbetales diæter efter den kommunale styrelseslovs § 16a til nævnte medlemmer. Teksten i
Beboerklagenævnets reglement § 4 rettes i overensstemmelse hermed.

Slangerup Byråd
28. april 1999, kl. 19.00 i Raadsalen

Slangerup
Kommune

Økonomi
Iflg. oplysninger fra Frederikssund Kommune vil udgiften til ovennævnte diæter udgøre 8.060
kr. p.a.. Slangerup Kommune skal udrede 8% heraf d.v.s. 716,80 kr.

Forslag til beslutning
Det foreslås at Byrådet godkender, at der udbetales diæter til ovenstående medlemmer.

Slangerup Byråd den 28. april 1999
Godkendt.

Eventuelt
Mødet slut kl.:

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= 1-20
3 http ://www. danmark, dk/hr/owa/danmark. dk?ob iekt=989994
4 http://www.kl.dk
5 http://www.inm.dk/index.html

Slangerup Byråd
28. april 1999, kl. 19.00 i Raadsalen

Slangerup
Kommune

Beslutninger
Sag som a f hensyn til tavshedspligten foreslås behandletfor lukkede døre
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