Dag og år:

B la d nr.
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SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET.

11.

Form andens
initialer:

Økonomiudvalget indkaldes herved til møde, tirsdag
den 1 6 . maj 1978 kl. 08,00 på borgmesterens kontor,
med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

2.

Udsendelse af dagsorden og referat
til aviserne fra udvalgsmøderne.

»r/v

/

/O

Udvalgene er anmodet om, at behandle spørgsmå
let og afgive erklæring om hvordan offentlig
a.

hedsproceduren ønskes.
Indsigelser fra udvalgene er modtaget.
,

3.

Ændring af instruks vedrørende

■3.

fa*

lån/kaution til beboerindskud i almennyttigt
boligbyggeri.
Lån/kaution for lån.
Det har vist sig, at låntagere sjældent kan af
vikle lånene kontant ved fraflytning, men må
afdrage til kommunen.
Når kommunen ikke længere har pligt til at yde

Nr. 588

A/B O A FO L O -rR E D E R IK S H A V N

1 0 -2 -3

Dag og år:

Blad nr.

12.

16. maj 1978.

Form andens
initialer:

lån, kan byrådet selv fastsætte en rente.
Det indstilles herfor, at renten fastsættes til

V å -

f.eks. 1 % pr. måned.
Bilag vedlægges.

4.

Instruks for opbevaring af kontanter i de

y •_ ^ o c f

•

kommunale institutioner, bortset fra plejehjem
met Solgården.
Der foreslås at der max. må opbevares l.ooo,kr. på institutionerne, -at-privatc 'trense or •

Indsigelse fra institutionerne er modtaget.
Bilag vedlægges.

5.

Cirkulæreskrivelse fra Indenrigsministeriet
vedrørende honorar til formænd for kommunalbe

gat c r r t * - , r

,

styrelsernes stående udvalg, til formænd for
skolekommissioner og ligningskommissioner samt

/

'

eventuelt funktionshonorar til kommunalbesty
relsens næstformænd.
Det samlede årlige formandshonorar udgør mak
simalt 95% af det pågældende borgmesterveder

/' y^

y^ Ct

yp-

lag:
Kommunens indbyggerantal
under 2o.ooo

2 o.ooo - 3o.ooo

95%
115%

o.s.v.
Cirkulæreskrivelsen er med virkning - tidligst
- fra den 1 . juli 19 78 .
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13.
Form andens
initialer:

Slangerup svømmebads regnskab for 1977

6 .

*

fremsendes til godkendelse.
Kulturelt udvalg fremsender sagen til økonomi
udvalget.
Administrationen indstiller regnskabet med re
visionsbemærkninger til godkendelse.

7.

Slangerup svømmebad søger om tilskud
på kr. 3o.ooo,- til dækning af ekstraordinære
e>

udgifter.
Kulturelt udvalg fremsender sagen til økonomi
udvalget.
Administrationen anbefaler, at der ydes svømmebadet et tilskud på 3o.ooo,- kr. over konto:
326 oo 060-0I.
Beløbet gives som tillægsbevilling til samme
konto og financieres af kassebeholdningen.

8

.

a)Legeklasserne i Slangeru;: søger om tilskud

8.

på kr. 3o.ooo,- til dækning af udgifter til le P L .
geklasserne på henholdsvis Lindegårdskolen og

^

Q~C^

_____ _____________________________________ ____
0

i inspektørboligen, Kingovej 14.
Kulturelt udvalg indstiller om en tillægsbevil
ling på konto 326 00 060-0I på det ansøgte be
løb.

___/O

__

Å«

Frede Larsen tog forbehold for indstillingen.
Administrationen indstiller, at ansøgningen af
slås, da kulturelt udvalg ikke har kunnet an-
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14.
Form andens
initialer:

vise besparelser indenfor deres øvrige forvalt

na.

ningsområde .
b )Byvangslegestuen søger om tilskud
på kr. 5.ooo,- til legestuens drift.
Kulturelt udvalg indstiller om en tillægsbevil
ling på konto 326 oo 060-0I på det ansøgte be
løb.
Frede Larsen tog forbehold for indstillingen.
Administrationen indstiller, at ansøgningen af
slås, da kulturelt udvalg ikke har kunnet påpe
ge besparelser på øvrige områder.
Økonomisk forvaltning

bemærker, at tillægsbe

villingen for pkt. a og b, vil kunne financie
res enten ved besparelser på udvalgets budget
iøvrigt eller ved forbrug af kassebeholdning.

9.

Vedr, lokalesituationen på Kingoskolen.
Kulturelt udvalg indstiller, at der nedsættes
en arbejdsgruppe, bestående af Poul Nielsen,
Bernt Skov, Jørgen Olesen, Jens Jacobsen, G.
Matthiesen og H. Barnewitz, der sammen med plan
lægningsfirmaet Laursen & Wille undersøger de
alternative muligheder vedrørende lokalesitua
tionen på Kingoskolen, og samtidig beregner de
økonomiske konsekvenser af dette.
Endvidere ansøges om frigivelse af loo.ooo,kr. til teknikerassistance.
Økonomisk forvaltning bemærker, at bevillingen
vil kunne financieres af rådighedsbeløb afsat
i 1978.

lo.

Slangerup Ungdomsklub’s lokaleproblem
Kulturelt udvalg indstiller, at garagen
rutebilstationen forsøges indrettet til
rup Ungdomsklub.

Nr. 58B

A/S DAFO LO-FREDERIKS HAVN

*6

4 ,

.

Samtidig ansøges om frigivelse af 157.ooo,- kr.
til indretningen.
Økonomisk forvaltning

bemærker, at bevilling

en vil kunne financieres af rådighedsbeløb af
sat i 19 78 .

11 .

Ansøgning om tilladelse og ekstrabevilling
til ombygning af Kvinderup skole, således at
der indrettes et ekstra klasselokale.
Administrationen har fået oplyst, at 1 klasseværelse på ca. 7 o m

2

med lys og varme koster

ca. loo.ooo,- kr.
Teknisk forvaltning oplyser, at en sådan pavil
lon kan placeres ved skolen. Omkostningerne
kan holdes indenfor lo.ooo,- kr. på betingelse
af, at der ikke skal afløb og, at bygningen
forsynes med elvarme.
Det indstilles derfor, at der ydes kapitalbe
villing llo.ooo,- kr. til indretning af yder
ligere et klasseværelse på Kvinderup skole. Be
løbet financieres af kassebeholdningen.

.

12

Ansøgning fra fælleslærerrådet om
honorarer for merarbejde i folkeskolen.
Løn- og personalekontoret anmoder udvalget om
forholdsordre inden der optages forhandling med
fælleslærerrådet idet deres krav er så store,
at der formentlig ikke på administrativ plan
kan skabes kompromis.
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13.

Byvangskolen søger om fortsættelse af

16.
Form andens
initialer:

/3 ,

den integrerede klasse.

P./fr-

Kulturelt udvalg anbefaler.

14.

Vedr, ændring af åbningstiderne i
daginstitutionerne.

/y.

j/orC< f r & ø dc?‘d f f v é

Socialudvalget indstiller, at åbningstiderne
i de nuværende børnehaver bibeholdes, herunder
også Uvelse børnehave efter udvidelsen pr.

1/ 10- 1978.

15.

Projektering af børnehave i Lystrup-kvar
teret.
I de sociale udbygningsplaner for perioden
1979 - 1984 er medtaget projektering af en

&

______

_____

børnehave i Lystrupvej-kvarteret med 52 plad
ser, til børn i alderen 2 - 6 år. Udgiften til
opførelse af børnehaven er medtaget i budget
tet for 1979 med ialt kr. 2.4o5.ooo,-.
Socialudvalget indstiller, at der gives tilla
delse til igangsætning og projektering af bør
nehave ved Lystrupvej til 52 børn.
Administrationen bemærker at ansøgningen ses
at være i overensstemmelse med udbygningspla
nen.

15 a) Vandforsyning Lystrup skov området.

/6 Cj

^ o - v / ø C /

Teknisk udvalg ansøger om at kommunen står i
forskud med yderligere lo.ooo,- kr. til vand
forsyning i Lystrupskovområdet.
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17.
Form andens
initialer:

16.

Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse
med projektering af ny børnehave i Lystrupvejkvarteret.
Socialudvalget indstiller, at der nedsættes et
byggeudvalg bestående a f :
Borgmesteren,
Socialudvalgsformand
Yderligere 1 medlem af socialudvalget
Kommunaldirektør
Socialinspektør som sekretær for udvalget.
Socialudvalget indstiller, at Frede Larsen bli
ver det andet socialudvalgsmedlem i byggeudvalg
et.

17.

Overenskomst med dagplejemødre.
Løn- og personalekontoret har afholdt møder med
dagplejemødrene der har haft ønsker om lokale
aftaler med Slangerup kommune.
I denne anledning indstilles det at der træffes
aftaler således:
A) at der sikres dagplejemødrene en garantiløn
svarende til betaling for 2 børn i tilfælde
hvor dagplejeformidlingen har planer om at
anbringe et eller flere børn på et senere
tidspunkt. Dog således, at dagplejemødre der
tidligere kun har haft 1 barn i pleje fort
sat kun får betaling for 1 barn. Denne ga
rantiløn skal maximalt kunne udbetales i 4
måneder.
B) Forslaget om ikke at oprette en natordning
kan ikke anbefales.
C) En garanti for at dagplejemødrene ikke skal
arbejde mere end 6o timer ugentlig kan anbe
fales.
D) Det indstilles, at der ydes dagplejemødre o-

. 588

Afe DAPOLO-FREDERIKSHAVN

1 0 -2 -3

Dag og år:

16. maj 19 78 .

Blad nr.

18.
Form andens
initialer:

verarbejdsbetaling når de har haft 9 timers
arbejde på en arbejdsdag.
Kommunernes Landsforening anmodes om godkendel
se.

18.

Ansøgning om kommunegaranti.
Hørup Vandværk I/S, søger om kommunegaranti for
optagelse af et sparekasselån på kr. 35.ooo, i SDS Slangerup afdeling.
Beløbet skal anvendes til en nødvendig uddybning/forbedring af eksisterende brønd.
Administrationen indstiller, at garantien ydes.

19-

Anlæg af offentlige stier.
Der er foretaget endelig afregning med grund

/£

cy<^>7

ejerforeningen Brantegård på indestående fra
lo/l-1973 til anlæg af veje og stier i Brantegårdsudstykningen.
Der anmodes om udvalgets stillingtagen til an
vendelse af restbeløbet kr. 65.855,64.
Teknisk udvalg indstiller, at det frigjorte
restbeløb kr. 65.855,64 frigives som anlægsbe
villing til udbygning af stier i kommunen på
konto 236 35 olo-o4, offentlige gang- og cykel
stier.
Bilag vedlægges.
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2o.

Regionplanlægning.

19.
Form andens
initialer:

Qo.
/

Hovedstadsrådet fremsender forslag til region____ i_r_______

plan 1 . etape 1977 - 1992 med anmodning om at
eventuelleindsigelser og bemærkninger, indsen
des senest 2o. juni.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at det
meddeles hovedstadsrådet at man fra Slangerup
kommunes side i princippet kan tiltræde hoved
stadsrådets forslag til regionplanens 1 . etape

1977 - 1992 , dog finder man at den skitserede
boligtilvækst på 7 oo boliger i perioden, bør
forøges til ca. 85o boliger, således at kommu
nen dispositionsplan fra 1974 i realiteten, kan
gennemføres.
På denne baggrund indstilles det at man peger
på den udarbejdede befolkningsprognose 19 78 's
forslag til boligprognose "alternativ I" som
den mest ønskelige udvikling for Slangerup kom
mune.

21.

Lærkensten II etape.
Fastsættelse af pris og vilkår ved salg af II
etapes 38 eenfamiliehusparceller.
Byplanudvalget anmoder udvalget om at fastsæto
„
2
te salgsvilkår. Prisen pa 18o,- kr./m er fast
sat udfra salgsvilkår for Lærkensten I.

22.

Fælleskommunal modtagestation for olieog kemikalieaffald.
a) Teknisk udvalg indstiller, at der ydes kr.
Ao.ooo,- yderligere i kapitalbevilling til
anlægget.

Nr. 588

DAFO LO-FREDERIKS HAVN

*2/1

fé&T& S

■

Ory

b) Teknisk udvalg indstiller, at Jægerspris
kommune indgår i fællesskabet på lige fod
med de øvrige interessenter.
c) Teknisk udvalg fremsender til byrådets afgø
relse hvorvidt Skævinge kommune må henvise
private og mindre erhvervsvirksomheder til
aflevering af olie- og kemikalieaffald di
rekte på modtagerstationen.
Økonomisk forvaltning bemærker, at bevillingen
vil kunne financieres:
1. ved besparelse på andre bevillinger/rådighedsbeløb.
2. Forbrug af kassebeholdning.
3. Forøgelse af lånebehov.

23.

Lystrupvej■
Ansøgning om godkendelse af ekspropriation af
5o m

2

i henhold til vejbestyrelsesloven til of

fentlig vej og stiareal, matr.nr. 7— Slangerup,

Samlet erstatning l.ooo,- kr.

P e r s o n a l e s a g e r .

24.

Nedsættelse af arbejdstiden fra 4o timer ugent
lig til 3o timer ugentlig.
Socialforvaltningen anbefaler.
Løn- og personalekontoret anbefaler.

25.

Forhøjelse af arbejdstiden fra 2o timer ugentlit til 26 timer ugentlig.
Socialforvaltningen anbefaler.
Løn- og personalekontoret indstiller at ansøg
ningen afslås, såfremt der normeres 1 deltids
ergoterapeut. (Også fordi lg time af de udvide
de timer skal anvendes til frokostpause).
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26.

Oprettelse af en stilling som deltids ergote

26.

øP*-*

21.
Formandens
initialer:

/

rapeut ved socialforvaltningen. Arbejdstiden

P. tf.

2 o timer ugentlig.
Ergoterapeutens arbejde vil bestå i bedømmelse
af behov for ændring af bolig, tildeling af
hjælpemidler og genoptræning i forbindelse med
handicap efter sygdom samt vurdering af behov
for tildeling af pensionistbolig eller pleje
hjemsplads.
Socialudvalget indstiller, at der normeres en
stilling som ergoterapeut med arbejdstid 2 o ti
mer ugentlig fra den 1 . august 19 78 .
Løn- og personalekontoret anbefaler.

27.

I forbindelse med udvidelsen af Uvelse børne

P

z p

have, fra 2 o pladser til 4o pladser, skal der
P ø

tages stilling til den fremtidige personale
normering i børnehaven.

/
Socialudvalget indstiller, at der i forbindel

'

^7

Cfø/Pr 2

se med udbygning af Uvelse børnehave normeres
personale således:

8 o pædagogtimer ugentlig
5 o medhjælpertimer ugentlig
samt forhøjelse af timerne til rengøring til ialt 25 timer ugentlig og havemand ialt 5 timer
ugentlig.
Normeringerne skal være gældende fra 1. oktob
er 1978.
Løn- og personalekontoret anbefaler ansøgningen
under henvisning til referat af 2 /5 -19 78 .

28.

Normeringsplan vedrørende Fritidshjemmet.
Socialudvalget indstiller, at der normeres y-

Z fr,

aP*c^

derligere 4o pædagogtimer ugentlig samt 4o med-

/
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hjælpertimer ugentlig på fritidshjemmet "Kongshøj" med virkning fra 1 . oktober 19 78 .
Samtidig søges tillægsbevilling til konto
515 o 2 0I0-06 lønninger - med kr. 38 .000,- i
regnskabsåret 19 78 .
Løn- og personalekontoret anbefaler ansøgning
en under henvisning til referat af 2 /5 -19 78 .

29.

Ansøgning om normering af en medarbejder 3o
timer ugentlig til personaleadministration.
Løn- og personalekontoret fremsender sagen til
byrådet, idet der ansøges om nynormering af 1
assistent i sekretariatet.

3o.

HK-klubben anmoder om udnævnelse af assisten
ter til overassistenter efter 9 års ansættelse
som assistent.
Klubben henviser til overenskomstens § 3 stk. 3
og aftalens § 2 stk. 5.
Løn- og personalekontoret indstiller, at der
forinden videre foretages indhentes en udtalel
se fra vedkommendes overordnede. Dels om forfremmelsesegnethed dels om mulighederne for at
rokere såfremt den nuværende stilling ikke gi
ver mulighed for forfremmelse.

31.

Kommunaldirektøren ansøger om orlov uden løn i
tiden 1 /6-1978 til 31/5-1980.
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