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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
®

i

'y

o

Bekendtgørelser , cirkulærer og love

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Nr. 1001
Nr. 1002

Ledigt værtskab for den 8. nordiske kommunalkonference i Danmark i år 2000.
Politiske debatmøder i kommuneforeningen om fremtidens kommunestyre.

Nr. 2004

Guide til forebyggelse af muse- og skærmskader hos børn.

”Nyt på integrationsområdet” nr. 11 af 1. januar 1999.
”Nyt på integrationsområdet” nr. 12 af 4. februar 1999.
Andre nyheder, publikationer m.v, på KL's hjemmeside.4
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c. Referater/dagsordener
Dagsorden til møde i Tilsynsrådet den 2. februar 1999.

d. Eco-nøgletal
e. Indbydelser til møder, kurser m.v.
Socialministeriet: National konference om autisme, den 26. og 27. april 1999 på H.C.
Andersens Hotel i Odense.

Tilmeldingsfrist den 13. april 1999.
f. Diverse om Slangerup Kommune
BRFkredit fremsender brev af 19. januar 1999, vedr. frigivelse af kommunegaranti (journalnr.
03.02.00060 F4339).
Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamt fremsender brev af 2. februar 1999, vedlagt kopi af
Tilsynsrådets udtalelse i sagen om Ejvind Mortensens klage over, at beslutning om lokale
tilskud i henhold til folkeoplysningsloven blev truffet af Borger og Virksomhedsudvalget og
ikke af Slangerup Byråd. Forslag til reaktion på Tilrådets afgørelse vil blive forelagt
Byrådsmødet i marts 1999. (journalnr. 00.01002 F4158).
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender brev af 8. februar 1999, vedr. bemærkninger fra
revisionsbesøg den 2. december 1998, samt i perioden 21. december 1998 til 15. januar 1999
(journalnr. 00.01K07 F4194)
Ny mødeplan for Kingoskolens genopførelse er anført i bilaget "Bilag Ny tidsplan/ Kingoskolen".
Borgerserviceforvaltningens organisering
00.15.01A21 F4187
kure
På møde den 25. februar 1998 vedtog Byrådet at sagen om "Omorganisering af personsager
inden for det sociale område" skulle behandles 2 måneder efter Opgavekommissionen har
afgivet betænkning. Betænkningen blev udsendt til kommunerne primo januar 1999. Forinden
sagen forelægges Byrådet skal Samarbejdsudvalget høres. Sagen vil derfor først kunne være
klar til genbehandling til Byrådets møde i marts.

Miljøplan-tillæg 1999
09.00.00P22 F7334
kala, hakl og tojo

Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Sagsbeskrivelse
Slangerup Kommune lavede i 1997 en miljøhandlingsplan for perioden 1997 - 2002.
Miljøhandlingsplanen følges hvert år i januar/februar op af et tillæg om året, der gik og planer
for det kommende år. Derudover skal kommunerne hvert år inden den 1. april indsende en
beretning til Miljøstyrelsen om det udførte arbejde og tilkendegivelse om det fremtidige
arbejde på miljøområdet.
Miljøplan, Tillæg 1999, gennemgår de enkelte områder affald, vandforsyning, virksomheder,
kommunens egne virksomheder, landbrug, spildevand, vandløb og naturområder med en
statusdel, et afsnit om udviklingstendenser, et afsnit om planlagte aktiviteter på området og
endelig en tilkendegivelse om økonomien i det planlagte.
1. udkast til miljøplan tillægget fremlægges hermed (ligger som "bilag miljøplantillæg
1999"). Ved mødet vil de 3 medarbejdere på miljøområdet deltage og indhold,
ændringsforslag m.m. kan diskuteres.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer Miljøplantillæg 1999 med henblik på endelig
færdiggørelse

Teknisk Udvalg den 3. februar 1999
Miljøplan tillæg 1999 godkendt. Sendes til Byrådet til orientering/efterretning.

g. Diverse informationer
Ballerup Kommune fremsender pr. 26. januar 1999: ’Torslag til Kommuneplan 1998 - 2009”.
By- og Boligministeriet fremsender brev af 12. februar 1999 vedr. tildeling af vejledende
investeringsramme til byfornyelse og sanering 1999.
Byggecentrum og Statens Byggeforskningsinstitut fremsender information om byggeri og
planlægning.
Frederiksborg Amtsråd fremsender:
• Nordsjællands fremtid - et oplæg til debat
® Erhvervspolitiske udfordringer
• Regionplanrevision 2001 i Hovedstadsområdet - Fælles beretning
HNG fremsender breve af 27. januar 1999 samt 16. februar 1999 vedr. ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 3. marts 1999.
Hovedstadsregionens Statistikkontor fremsender rapporten "Befolkningsprognose 1998-2013
for kommuner og amter i Hovedstadsregionen”.
Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Indenrigsministeriet fremsender :
• Pjecen ”Minicipalities and Counties in Denmark - Tasks and Finance”.
•

Brev af 9. februar 1999, vedr. bekendtgørelse nr. 32 af 20. januar 1999 om undtagelse af
dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om
offentlighed i forvaltningen.

Nyheder fra Indenrigsministeriet5
Teknik og Miljø Frederiksborg Amt fremsender: "Handlingsplan for 1999”, denne er blevet
udsendt til samtlige byrådsmedlemmer.

14. Økonomirapportering
00.01S02 F4357
lara

Der henvises til bilaget "økonomirapport 1999",
Nedenstående ansøgning om tillægsbevilling er indarbejdet i rapporten.
A. Korrektion vedr. selskabsskat

Indenrigsministeriet har i skrivelse af 4. december 1998 tilskrevet Slangerup Kommune,
vedrørende afregning af selskabsskat i 1999.
En korrektion vedrørende kommunens andel af selskabsskatten bevirker, at Slangerup
Kommune vil modtage -0,095 mio. kr. mindre i selskabsskat i 1999 end tidligere udmeldt.

Forslag til beslutning
Det budgetterede beløb vedrørende selskabsskat, nedskrives i 1999 med -0,095 mio. kr., med
finansiering via kommunens kassebeholdning.

Ø konom iudvalget den 18. feb ru ar 1999
Anbefales

Slangerup B yråd den 24. feb ru ar 1999
Godkendt

Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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B. Etablering af skovbørnehave

16.06.00P08 F4292
loha

Indledning
Ved etableringen af skovbørnehaven på Engledsvej 2 er visse bygningsmæssige tilretninger
nødvendige. Bygningerne skal godkendes efter reglerne i byggeloven og arbejdsmiljøloven.

Sagsfremstilling
Sagsfremstillingen bygger på notatet: "Bilag 99.0201 Brandsikring, skovbørnehave" som er
udarbejdet af Teknisk Forvaltning.
Teknisk Forvaltning har ved gennemgangen af bygningerne fundet flere forhold, der ikke
lever op til reglerne i byggeloven og arbejdsmiljøloven. På mødet i Teknisk Udvalg den 13.
januar 1999 blev det besluttet at dispensere fra de konkrete forhold - undtaget fra
dispensationen er stråtaget på den gule bygning (bygning B). Teknisk Forvaltning anviser
nedenstående løsningsmuligheder for at lovliggøre bygning B til skovbørnehave.

Økonomi
Teknisk Forvaltning opstiller følgende løsninger for tagdækningen på den gule bygning
(bygning B) overslagspriser:
1. Stråtaget udskiftes med eternittag ca.

50.000,- kr.

2. Stråtaget sikres:
Der findes her to løsninger: isolering mellem spærene eller sprøjtepudsning af tagets
underside. Udgiften til etablering af de to løsninger er i samme størrelsesorden.
Desuden skal der udføres andre brandsikringsforanstaltninger i form af brandalarmering. Der
findes to muligheder for brandalarmering. I priserne er indeholdt sikring af stråtaget:
-

A. Automatisk brandalarmanlæg (ABA) 107.500,- kr.
B. Internt varslingsanlæg
82.500,-kr.

Teknisk Forvaltning anbefaler løsning 2B.
Forvaltningen kan ikke anvise finansiering.

Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Vurdering
Det vurderes, at det med en normering på 40 børn er nødvendigt for skovbørnehaven at have
rådighed over gasbetonhuset (bygning A) og det gule hus (bygning B). Bygning B bør derfor
tilpasses, så den kan leve op til kravene i lovgivningen.

Forslag til beslutning
Udvalget bedes tage stilling til en samlet løsning for bygning B udfra de skitserede
løsningsmuligheder. Teknisk Forvaltning anbefaler løsning 2B.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. februar 1999
Udvalget godkender brandsikring i henhold til løsningsforslag 2B fra Teknisk Forvaltning på
kr. 82.500,-. Udgiften finansieres sammen med tidligere ansøgt bevilling til skovbørnehave på
300.000,- kr. af uforbrugte beløb i 1998, alternativ budgetomplacering i 1999 inden for
udvalgets ramme.

Økonomiudvalget den 18. februar 1999
Anbefales at kr. 82.500 tillægsbevilges i 1999

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Godkendt

15. Salg af digitale kort
01.06.05P24 F7331
hakl

Sagsfremstilling
Slangerup kommune vedtog i 1995 at indføre digitale kort. Arbejdet blev iværksat som et
samarbejde mellem kloakvæsnet og kommunen. Kortet er i dag i luften i Teknisk Forvaltning
og der er lagt en handlingsplan for udbredelse afkortet til de planmedarbejdere, som sidder i
andre forvaltninger og måtte have behov for det.
For at kunne stole på de oplysninger, der er på kortet, kræves at det løbende opdateres. Da
andre ledningsejere som UNG, Tele Danmark og NESA har behov for de samme data, vil de
gerne købe kortet af kommunen. Prisen er ca. kr. 50.000.- pr ledningsejer i et engangsbeløb,
herefter ca. kr. 5000.- pr år.
Et krav for at kunne sælge dataene er dog, at kommunen binder sig til en 15-årig uopsigelig
aftale, og at man hvert år luftfotograferer de områder i kommunen, hvor ændringerne er sket.
Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Modsat at man kun indtegner dem fra landinspektørtegninger og -planer. Det vurderes, at en
årlig opdatering i dag koster omkring kr. 60.000.-. Salgsaftalerne vil indbringe kommunen
omkring kr. 25.000.- årligt. Hvert 5. år vil prisen for vedligeholdelse dog stige til ca. kr.
100.000.- da hele kommunen skal revideres i 5 års intervaller.
Pris pr år over en femårig periode: (4x60.000.- + 1x100.000.-)/5=
68.000.Indtægt pr år______________________________________________20,000,Nettoudgift pr år__________________ :________________________ 48,000,-

I runde tal bliver en tredjedel af kommunens udgifter til vedligeholdelse afkortet betalt. Hvis
kommunen i stedet vælger ikke at sælge kortet, p.g.a. den lange opsigelse, vil prisen for
vedligeholdelse kunne komme ned på ca. kr. 50.000.- om året. Her vil være tale om en mindre
præcis vedligeholdelse med et betydeligt større arbejdspres på tegnestuen.
Vedlagt i bilag er HNG’s kontraktoplæg. Det adskiller sig fra de øvrige ved at HNG i dag er
medejer af det digitale kort i byområderne, hvorfor de ved overgang til at købe kortet ikke
skal betale noget engangsbeløb for brugsretten.

Økonomi
Alt går mod at prisen for luftfotografering falder. De sidste år er den faldet med 50% dels på
grund af tekniske fremskridt og efter at udenlandske selskaber er begyndt at byde på opgaver
på det danske marked. Der er ingen grund til at prisen ikke skulle fortsætte med at falde.
Desuden skal kommunen selv bruge de opdaterede data. Prisen for flyvning og fotografering
vil sandsynligvis fortsætte med at falde. Mens udgiften til personalekrævende vedligeholdelse
i tegnestuen næppe falder. Derfor vurderes det fra forvaltningens side ikke som nogen reel
risiko at binde sig til den 15-årige aftale. Aftalen vil efter 2013 kunne opsiges med to års
varsel.
Det er indføjet i kontrakten at Slangerup Kommune ikke har ansvar for følgeskader og følger
påvirkninger af fejl eller mangler ved grundkortdatabasen.

Forslag til beslutning
Det indstilles at Teknisk Udvalg anbefaler at kommunen binder sig til en 15-årig uopsigelig
aftale med HNG og øvrige ledningsejere.

Teknisk Udvalg den 3. februar 1999
Forslag til beslutning anbefales

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Godkendt

Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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16. Valg af bestyrelsesmedlem, Slangerup almennyttige Andelsboligforening
84.04G00 F7338
pekr

Indledning
Efter godkendelsen af vedtægter for Slangerup almennyttige Andelsboligforening (Øparken)
skal der vælges en selskabsbestyrelse.

Sagsfremstilling
Efter vedtægternes §14 består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvoraf Slangerup Kommune
udpeger 1 medlem. Herudover vælges 3 medlemmer af repræsentantskabet og 1 medlem
vælges af Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Samtidig med valg af
medlemmer til bestyrelsen vælges suppleanter for disse.
Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert andet år.

Forslag til beslutning
Byrådet anmodes om at udpege 1 medlem til bestyrelsen og en suppleant for dette medlem.

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Visti Christensen udpeget som bestyrelsesmedlem med May Andersen som suppleant.

17. Oprettelse af integrerede pladser i Børnehaven Lindehuset og
Børnehuset Kroghøj
16.06.00P08 F4295
loha

Indledning
I forbindelse med etableringen af de 12 integrerede pladser i henholdsvis Børnehuset Kroghøj
og Børnehaven Lindehuset har Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen opstillet en række krav til
køkkenerne.
Det er nødvendigt at foretage bygningsmæssige ændringer i begge børnehaver i forbindelse
med etableringen af de integrerede pladser.

Sagsfremstilling
Når der produceres eller anrettes mad til børn mellem 0-3 år, er der visse krav fra Miljø- og
Levnedsmiddelkontrollen, som køkkenerne skal leve op til. Blandt andet skal køkkenerne helt
Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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eller delvist aflukkes afhængigt af, om der produceres eller anrettes mad. Der skal være
særskilt vask og køleskab.
Det er nødvendigt at foretage bygningsmæssige ændringer i børnehaverne uafhængigt af, om
maden produceres eller kun tilberedes der.
Køkkenet på Sundhedscentret er blevet godkendt uden ændringer.
Følgende to løsningsmodeller beskrives nærmere nedenfor:
1. Maden produceres i børnehaverne
2. Maden produceres i køkkenet på Sundhedscentret og anrettes i børnehaverne.
Der henvises endvidere til uddybende notat: "Bilag Integrerede pladser". Desuden har
forvaltningen modtaget breve fra bestyrelserne i de to børnehaver. Brevene er indlagt i
medlemmernes mapper.
Ad, 1, Maden produceres i børnehaverne.
Borger og Virksomhedsudvalget har den 10. november 1998 besluttet, at der ved
budgetomplacering indenfor Kultur- og Virksomhedsforvaltningens budgetramme skal findes
finansiering svarende til 10 timers køkkenhjælp i hver børnehave. Derudover er der i
budgettet afsat et rammebeløb pr. barn på 3.648 kr. pr. år. Rammebeløbet dækker bl.a.
forplejning, udflugter, legetøj, beskæftigelsesmaterialer. Driften holdes indenfor den afsatte
ramme.
Begge børnehaver har et stort ønske om at fa foretaget de ændringer, der er nødvendige for at
fa tilladelse til at foretage madproduktionen i børnehaverne. Lederne vurderer, at det vil give
en bedre helhed i hverdagen og bedre ressourceudnyttelse, at maden produceres i
børnehaverne.
Ad. 2. Maden produceres i køkkenet på Sundhedscentret og anrettes i børnehaverne.
Lederen af køkkenet på Sundhedscentret er meget interesseret i at stå for madproduktionen til
de to børnehaver.
Der er i alt afsat 20 køkkentimer, som foreslås fordelt med 14 timer om ugen til produktion af
maden i køkkenet på Sundhedscentret og 2'A time om ugen pr. børnehave til anretning.

Økonomi
Ad. 1, Maden produceres i børnehaverne.
De bygningsmæssige ændringer beløber sig til et anlægsbeløb på i alt kr. 160.000.
Øvrige driftsudgifter i forbindelse med madproduktionen holdes inden for det afsatte beløb.
Anlægsudgift:
kr. 160.000, Ad. 2. Maden produceres i køkkenet på Sundhedscentret oe anrettes i børnehaverne.
For at leve op til de krav Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen har stillet, vil der skulle
foretages bygningsmæssige ændringer i Lindehuset for i alt kr. 15.000 og i Kroghøj for kr.
32,000 - i alt anlægsbeløb:
kr. 47.000,Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Der er i alt afsat rammebeløb til de 24børn på

kr.87.500,-

Fordeles med årligt rammebeløb pr.barn(1.450 x 24) kr. 34.800,Produktion af mad årligt
kr.44.700,Udbringning årligt
kr.15.100,Samlede årlige udgift
kr.94.600,Årlige merforbrug
kr.7.100,Prisen bygger på tilbud fra Knuds Taxa. Til august 1999, hvor den samlede kørsel skal i
licitation, forventes en mere fordelagtig pris. Der vil således frem til august 1999 være et
merforbrug som finansieres indenfor forvaltningens ramme.
Samlede anlægsudgift

kr. 47.000,-

Vurdering
Det er nødvendigt at foretage bygningsmæssige ændringer i de to børnehaver. Det er en
vurdering, hvorvidt maden skal leveres fra køkkenet på Sundhedscentret eller produceres i
børnehaverne.
Forvaltningen kan ikke anvise finansiering indenfor egen ramme.
Det foreslås, at ordningen evalueres i efteråret 2000.

Forslag til beslutning
Udvalget bedes beslutte, hvilket af de to forslag forvaltningen skal iværksætte samt anvise
finansiering.

Forslag 1:
Maden produceres i børnehaverne.
Samlede anlægsudgift

kr. 160.000,-

Forslag 2:
Maden produceres i køkkenet på Sundhedscentret og anrettes i børnehaverne.
Samlede anlægsudgift
kr. 47.000,-

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. februar 1999
Udvalget godkender forslag 2. Udgiften søges finansieret ved budgetomplacering inden for
udvalgets samlede ramme i løbet af året. Ordningen evalueres i foråret 2000 så erfaringerne
kan indgå i budgetlægningen for 2001.
May Andersen støtter forslag 1, og ønsker sagen i byrådet.

Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Borgmesteren foreslår at b&v-udvalgets beslutning godkendes.
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18. Forslag til ændring af Frederiksborg Amts Sundhedsplan
16.00.01P17 F4354
pech

Indledning
Frederiksborg Amtsråd har vedtaget at sende et forslag til supplement til sundhedsplanen
SUND 97 til høring i amtets kommuner.

Sagsfremstilling
Baggrunden er den, at Amtsrådet i oktober 1998 i forbindelse med budgettet for 1999
besluttede at etablere Hørsholm Sygehus som et center for udelukkende planlagt (elektiv)
behandling senest 1. januar 2000. Ændringen af Hørsholm Sygehus som elektiv enhed far
konsekvenser for amtets øvrige sygehuse - herunder de kirurgiske og medicinske afdelinger.
Der er udarbejdet et forslag til kapacitetsplan for sygehusene i Frederiksborg Amt, der bygger
på forudsætningerne i SUND 97 med anbefaling af, at Hørsholm Sygehus omdannes til
elektiv enhed og nuværende funktioner herfra flyttes til andre sygehuse i amtet. Det er en
forudsætning, at den samlede behandlingskapacitet på amtets sygehuse ikke reduceres.
Slangerup Kommunes borgere vil stadig være placeret i optagerområdet for Frederikssund
Sygehus såvel på det medicinske som kirurgiske område.
Forslaget i sin helhed er indlagt i sagen.
Udtalelse/kommentarer skal være Frederiksborg Amtsråd i hænde senest 1. marts 1999.

Forslag til beslutning
Udvalget bedes udtale sig til forslaget.

Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Borger og Virksomhedsudvalget den 9. februar 1999
Udvalget kan anbefale forslaget.

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Udvalgets indstilling tiltrådt.
SF kan ikke anbefale forslaget da Elly Bloch tilslutter sig SF's amtsrådsgruppes
mindretalsudtalelse.

19. Lokalplan nr. 16.1 for Fagskoleområde ved Jørlunde
01.02.05P16 F7336
hekj

Indledning
Forslag til lokalplan nr. 16.1 for Fagskoleområde ved Jørlunde har været offentligt fremlagt i
perioden 2. december 1998 til 27. januar 1999. Der er ikke kommet indsigelser til planen.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan nr. 16.1 blev vedtaget af Slangerup Byråd den 25. november 1998. I
løbet af offentlighedsperioden 2. december 1998 til 27. januar 1999 er der indkommet én
henvendelse. Henvendelsen er fra Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen. Af henvendelsen
fremgår, at planforslaget ikke giver amtet anledning til bemærkninger. Desuden er der efter
offentlighedsperiodens udløb indkommet en henvendelse fra Færgegården, der ønsker at blive
underrettet, hvis der skulle fremkomme forhold af historisk betydning ved gravearbejder.
Der henvises til bilagene "Lokalplan nr. 16.1” og "Lokalplan 16.1 Bilag 2”.

Vurdering
Det vurderes, at der ikke er behov for at ændre i lokalplanens bestemmelser, og at planen
derfor kan vedtages, som den foreligger.

Forslag til beslutning
Det foreslås, at lokalplan nr. 16.1 vedtages.

Økonomiudvalget den 18. februar 1999
Anbefales

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Godkendt
Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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20. Regionplantillæg 6, udpegning af lavbundsarealer
01.01.03P17 F7337
pekr

Indledning
Frederiksborg Amtsråd har den 17. december 1998 vedtaget at sende "Forslag til
regionplantillæg om udpegning af lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder"
i offentlig høring efter planlovens § 24. Høringsfristen er den 8. marts 1999.

Sagsfremstilling
Forslaget fremsendes til udvalgsmedlemmerne.
Folketinget vedtog i februar 1998 den såkaldte Vandmiljøplan II med det formål at begrænse
udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealer til fjord- og havområder. Blandt de mange
tiltag, der er beskrevet i planen, er omdannelse af lavbundsarealer til vådområder.
Regionplantillægget betyder, hvis det vedtages, at Amtet i de udpegede områder skal sikre, at
der ved naturgenopretningsprojekter kan etableres vådområder, der kan bidrage til at reducere
udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet. I de udpegede områder kan der ikke meddeles
tilladelse til byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan
genskabes.
Arealernes størrelser og afgrænsninger er ikke endelige. Amtet vurderer, at reduktionen i
udvaskningen af kvælstoffer vil have stor betydning for miljøtilstanden i amtets sårbare
vandområder.
Det eneste af de 8 udpegede områder, der berører Slangerup Kommune direkte, er et område
ved Skenkelsø/Hagerup sø (område 4), hvor der i alt tænkes etableret et vådområde på 328 ha.
Området er i kommuneplanen anført som kulturhistorisk og biologisk interesseområde. Der er
ingen konflikt mellem kommuneplanens formål for landområderne generelt og den foreslåede
anvendelse til vådområde. Dele af området er angivet som marginaljorder i forhold til
dyrkning. Forslaget er endvidere i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner på
miljøområdet. Området er i kommuneplanens rammedel anført som del af L.L.2, hvor
anvendelsen primært fastlægges til jordbrugsformål.
Der er planlagt en fælles indsigelse fra Bycirklen, specielt gående på forhold ved område 3,
Værebro Å, der kan have konfliktpunkter med den planlagte Frederikssundsmotorvej.

Økonomi
Der er ingen udgifter for Slangerup Kommune i forslaget.

Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Vurdering
Forvaltningen vurderer, at der overordnet set fra Slangerup Kommunes side er god
overensstemmelse mellem kommunens mål for landområderne, for miljøforhold og det
påtænkte projekt.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at Slangerup Kommune meddeler Frederiksborg Amtsråd, at
kommunen ikke har bemærkninger til regionplanforslaget for den del, der ligger inden for
kommunegrænsen.

Økonomiudvalget den 18. februar 1999
Anbefales idet det forudsættes at der i givet fald indgås frivillig aftale med de berørte
lodsejere.

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget

21. Eventuel ansættelse af erhvervskonsulent
00.01A26 F4326
kure

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 10 stk. 5. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a.
erhvervsmæssige spørgsmål. Det er ikke nærmere defineret hvad indholdet er i denne
kompetence. Ud over div. speciallove indenfor socialforvaltning, teknik - og miljøområdet
samt skattelovgivningen er kommunens relationer til erhvervslivet ikke lovreguleret. Der er
således ikke noget krav om, at en kommune står for erhvervspolitiske initiativer, som retter
sig mod erhvervslivet.
Imidlertid er der ikke mange kommuner med respekt for sig selv, som ikke i et eller andet
omfang søger at understøtte erhvervsmulighederne i sit område med en aktiv erhvervspolitik.

Erhvervspolitiske tiltag i Slangerup
Den 22. maj 1991 vedtog Byrådet at nedsætte et Erhvervsudvalg. Udvalget består af
arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter samt byrådsmedlemmer. Herudover deltager
Beskæftigelseskonsulenten, Teknisk chef, Økonomi- og planchef samt Kommunaldirektøren.
I 1996 vedtog Byrådet - efter indstilling fra Erhvervsudvalget - oplæg til erhvervspolitik i
Slangerup Kommune. Oplægget blev til efter forudgående møder med erhvervslivet og med
Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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ekstern bistand fra konsulent Jens Monrad fra firmaet Dybbro og Haastrup. Byrådet havde
meddelt en bevilling på 80.000 kr. til udarbejdelsen, og det blev i praksis kommunens
ledergruppe og Erhvervsudvalget, som skulle udmønte politikken f.s.v.a. det kommunale
engagement.
Erhvervsudvalget har i 1998 været optaget af at revidere erhvervspolitikken.

Indsatsområder i ny Erhvervspolitik
I det reviderede oplæg til erhvervspolitik opereres med 10 indsatsområder. Nogle af disse
indsatsområder vil kræve jævnlig opfølgning.
1. Først og fremmest forudsættes det, at kommune og virksomheder lærer hinanden bedre at
kende via møder. Initiativet til disse møder forventes at blive taget af såvel erhvervsliv
som kommune. For at sikre at disse møder bliver ”løbet i gang” vil det være hensigtsmæs
sigt med en kommunal "tovholder”.
2. Uagtet at virksomhederne i Slangerup - efter egne udsagn - oplever Slangerup Kommune
som en god samarbejdspartner, vil der være situationer hvor det kan være hensigtsmæssigt
med en erhvervskonsulent som kan fremstå som virksomhedernes mand i forhold til det
kommunale bureaukrati både som den der byder nye virksomheder velkommen og som
kan optræde som ombudsmand for virksomhederne i det kommunale system.
3. Erhvervsregisteret, som er udarbejdet sammen med den svenske kommune Skurup og som
indeholder virksomheder i såvel Bycirklen som virksomheder i Syd Østre Skåne, er ved at
være klar til markedsføring. Registerets succes står og falder med, at virksomhederne i
området finder det umagen værd at anvende det, det vil derfor være afgørende, at
virksomhederne bliver bekendt med registerets eksistens og anvendelsesmuligheder.
Udgifter til projektet finansieres indtil videre via Interregmidler.
4. Sekretariatsfunktionen for Erhvervsudvalget har være koordineret af kommunal
direktøren, men der har ikke været nogen egentlig tovholder for udvalgets arbejde. Det vil
være hensigtsmæssigt, at én person i organisationen er ansvarlig for serviceringen af
udvalget, således at udvalgets arbejde administrationsmæssigt ikke udføres som
"venstrehåndsarbejde”. På et møde den 5. januar 1999 har Erhvervsudvalget forudsat, at
en erhvervskonsulent indgår som ressource for rådets arbejde, når et erhvervsråd bliver
etableret i Slangerup.
5. Bycirklens/Erhvervsknudepunktets erhvervsnetværk, som er en sammenslutning af lokale
erhvervsråd og foreninger i Bycirklen, har til formål at agere som kontakt mellem
politikere og erhvervsliv. Det har ikke været forudsat, at kommunerne skulle stå for
sekretariatsfunktionen for netværkets arbejde. I praksis har denne funktion været udøvet af
formanden og en ansat konsulent i Erhvervsknudepunktet i forening. Formandsskabet for
såvel Bycirklen som erhvervsnetværket ligger i 1999 i Slangerup Kommune. Formanden
for Netværket har givet udtryk for det ønskelige i, at Slangerup Kommune stiller
sekretariatsbistand til rådighed for Erhvervsnetværkets arbejde, med henblik på at leve op
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til ønsket om en aktiv indsats for at binde samarbejdet omkring og med erhvervsliv og
infrastruktur sammen.

Ressourceanvendelse
Slangerup kommunes størrelse og struktur retfærdiggører ikke ansættelse af en egentlig
erhvervschef.
Det hensigtsmæssige for Slangerup vil være en fleksibel ansættelse, som med et varieret
tidsforbrug i løbet af året kan sikre en effektiv indsats, når der er brug for det. Et tidsforbrug
på 3- 400 timer skønnes at være tilstrækkeligt forudsat en rationel udnyttelse.
Det er ikke sandsynligt, at egentlige erhvervsaktive vil finde det attraktivt med en ansættelse
på så fa timer. Imidlertid har det vist sig, at der blandt efterlønsmodtagere og pensionister er
velegnede emner til at udfylde Slangerups behov for en erhvervskonsulent.
Erhvervsudvalget foreslår, at der ansættes en erhvervskonsulent på ovenstående vilkår.

Økonomiudvalget den 21. januar 1999
Økonomiudvalget anbefaler at der ansættes en erhvervskonsulent under forudsætning af, at
stillingen opslås og at udgiften på ca. 100.000 årligt kan afholdes inden for det samlede
budget.
Allan Madsen foreslår at ønsket om en erhvervskonsulent indgår i arbejdet med budget 2000.
Hans Andersen ønsker at finansieringen af erhvervskonsulenten sker indenfor Økonomi
udvalgets ramme.

Slangerup Byråd den 27. januar 1999
Viceborgmesteren foreslog at pkt. 9 udgår med henblik på en genbehandling i
Økonomiudvalget
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Punkt 9 udgår

Økonomiudvalget den 18. februar 1999
Under forudsætning af at alle partier bag budgetforlig 1999 er enige, anbefales det at byrådet
tillægsbevilger kr. 100.000 der finansieres af kassebeholdningen. Det anbefales derudover, at
Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999

39

Slangerup
Kommune

Møde i Slangerup Byråd
24. februar 1999, kl. 19.00 i Raadsalen

der optages forhandling med Bycirklens Erhvervsnetværk om punkt 5 i nærværende
dagsordenspunkt.

Slangerup 1 lyråd den 24. ’ebruar 1999

For

1

A

A

A

F

C

V

V

V

V

V

V

V

V

Jens Peter
Christen
sen

Allan
Madsen

May
Andersen

Elly Bloch

Erik Fri
strom

Anne
Mette
Worch

Henrik
Maag

Jens lin d 
green

Hans
Anderse
n

Visti Chris
Tensen

Niels
Frølich
Nilsson

Jens
Jensen

Bent
Lund

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Im o d
U n d lo d

X
_______ 1

Godkendt

22. Spørgetid til principbeslutninger
00.01P24 F4172
kure
På Byrådsmødet den 25. februar 1998, blev det besluttet, at ændre spørgetidsordningen
således, at der ved hvert ordinært byrådsmødes begyndelse indføres en spørgetid på max. en
halv time. Den nye spørgetidsordning evalueres efter et år.
Vejledningen fremgår af bilaget: " Bilag Gældende regler om spørgetid".

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Ordningen fortsætter.

23. Europa-parlamentsvalget den 10. juni 1999
84.07G01 F4229
basi

a. Valgbestyrelse

Ved Byrådets konstituerende møde den 4. december 1997 valgtes følgende valgbestyrelse ved
Europa-parlamentsvalg:

Medlemmer:
Dagsordenen er klargjort den 18. februar 1999
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Hans Andersen
May Andersen

b. Valg af stemmemodtagere på plejehjem, beskyttet boliger samt vælgers eget
hjem

Byrådet bedes udpege 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt tilforordnede vælgere som
brevstemmemodtagere.
Kommunaldirektøren foreslår:
at Lone Willems fra Borgerservice og Inge Johansen, som tidligere, udpeges til at forestå
brevstemmemodtagningen.

c. Udpegning af valgstyrere

Det foreslås at hvert parti udpeger 1 medlem udover dem selv og meddeler navnet til
borgmester Bent Lund senest den 24. marts 1999.

d. Ændring af Uvelse afstemningssted

Grundet ombygningen af Uvelse Skole i 1999 forslås det, at afstemningsstedet for Uvelse
området ændres fra Uvelse Bibliotek til Uvelse Sognegaard.

Slangerup Byråd den 24. februar 1999
Godkendt

Eventuelt
Mødet slut kl.: 20:30

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/daninark.dk?obiekt=989994
4 http://www.kl.dk
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1http://www.daiimark.dk/hi'/owa/danmark.dk?objekt=989973&mterval=41-60
2 http://www.danmark.dk/hi'/owa/danmark.dk?objekt=989976&interval=l-20
3 http://www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?objekt=989994
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