SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 11/11 1983

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde tirsdag
den 15/11 1983 kl. 8,00 på kommunaldirektørens
kontor med følgende dagsorden:
c~
Fraværende:
1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, bekendtgørelser og cirkulærer.
b) Skrivelse af 4.aug. 1983 fra Frederiksborg
Amtsråd vedr. spørgsmålet om delegation af
kompetance i ansættelses- og afskedigelsessager
inden for skolestyrelseslovens område.
c) Skrivelse af oktober 1983 fra Registertilsy
net vedr. fortegnelse over offentlige
myndigheders registre.
d) Skrivelse af 27. okt. 1983 fra Kommunernes
Landsforening med stenografisk referat vedr.
kommunernes Landsforenings delegeretmøde den
9.-10. juni 1983.
e) Bruttoregnskabsrapport og anlægsrapport pr.
31.10.83.
f) Skrivelse af 24.okt. 1983 fra Hovedstadsråd
et vedr. Slangerup kommunes reviderede
spildevandsplan.
g) Danmarks Statistik fremsender tabeller over
arbejdsløsheden i august 1983.
h) Lederen af Musikskolen har i skrivelse af 28.
10.83 meddelt, at han ønsker at fratræde sin
stilling snarest muligt og senest med virkning
fra 1.1.84.
i) Djurs Sommerland/Muskelsvindfonden har i skri
velse af 8.11.83 meddelt, at "Sommerland" ikke
kan placeres i Slangerup.
81.36:20.03G01

2.
MØDEKALENDER E0R 1984 FORELÆGGES TIL GODKENDELSE.
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EJENDOMSSKATTEOPKRÆVNING
Opkrævningsafdelingen anmoder om tilladelse til at
/. fremsende de i afdelingens skrivelse af 31.10.83
nævnte restancer til kommunens advokat med
amodning om at påbegynde tvangsauktion.
Der er foretaget udlægsforretning for restancerne
med betalingsfrist, som ikke er overholdt.
Sagerne er omfattet af tvangsauktionsloven,
således at socialforvaltningen vil blive
underrettet fra fogedretten.
4.
KØB AF FRITIDSHJEMMET KONGSHØJ.
Økonomiudvalget bemyndigede i mødet den 18.01.83 pkt. 8 - borgmesteren til at forhandle med
kreditforeningen og Kay Wilhelmsens konkursbo om
køb af Kongshøj.
Borgmesteren har under forbehold af byrådets
godkendelse tilbudt kreditforeningen, at kommunen
overtager fritidshjemmet Kongshøj for den
kreditforeningsrestgæld, som den ville være på
overtagelsestidspunktet, hvis der ikke var
restancer, og med "eftergivelse" af det af
kommunen indbetalte depositum. Samtidig skal
kreditforeningen frigive kommunegarantien for 37
1/2% af det sidst prioriterede lån.
Dette tilbud indebærer, at kreditforeningen selv
må dække restancerne fra 11.06.81 til
overtagelsesdagen. Kreditforeningen får dog
krediteret en del af kommunens
huslejeindbetalinger fra konkursboet, efter juli
1982, hvor konkursen indtrådte. Hver termin udgør
73.012 kr.
Kommunens årlige udgift til fritidshjemmet vil
ikke blive forhøjet ved dette tilbud.
Adv. E. Worm der repræsenterer kreditforeningen
har telefonisk meddelt at kreditforeningen er
sindet at acceptere tilbuddet. Endelig bekræftelse
herpå forventes fremsendt inden byrådsmødet.
82.01G01
3.
EFTERGIVELSE.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 19.08.1980 at
stille en incassosag på 5.602,89 kr. i bero i 3 år
og derefter undersøge, om debitors betalingsevne
var forbedret.
Kommunens tilgodehavende hidrører fra en
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Kommunens advokat har i skrivelse af 21.10.1983
oplyst, at debitor for nylig har afgivet
insolvenserklæring i fogedretten, og advokaten
tilråder, at kommunen ikke foretager sig
yderligere i sagen på nuværende tidspunkt.
Forvaltningen foreslår, at sagen stilles i bero i
5 år, hvorefter det undersøges om debitors
betalingsevne er forbedret.
13.06.02021
6.
KASSEEFTERSYN.
Kommunernes Revisionsafdeling har fremsendt
beretning nr. 21 om revisionsbesøg i perioden
30.08-23.09.83 (kasseeftersyn m.v.)
Den udførte revision har ikke givet anledning til
bemærkninger.
00.01K07

7.
DIÆTER TIL FOLKEVALGTE FOR VARETAGELSE AF
KOMMUNALE HVERV.
Økonomiudvaget bedes tage stilling til hvorvidt
der kan ydes mødediæter til folkevalgte for
deltagelse i følgende møder:
Bestyrelsen for Slangerup børnehave,
Bestyrelsen for Slangerup Legestue,
Vurderingsrådet.
Ansættelsessamtaler vedr. lederstillinger.
Det kan oplyses at der ydes mødediæter i følgende
udvalg, nævn m.m.:
Byrådet,
Økonomiudvalget,
Socialudvalget,
Udvalget for teknik og miljø,
Udvalget for undervisning og kultur,
Bygnings- og planlægningsudvalget
Ligningskommissionen,
Skolenævn-Kingoskolen, Slangerup skole, Byvang
skolen, Lindegårdskolen, Uvelse skole og Eje
godskolen.
Skolebiblioteksudvalget
Ungdomsskolenævnet,
Fritidsnævnet,
Voksenundervisningsnævnet,

N r. 5 8 7

A/S DAFOLO - FREDE« IKSHAVN

Kommunernes Landsforening, Delegeret,
Fælleskommunal Levnedsmiddelkontrol i Hillerød,
Hovedstadsregionens Naturgas,
F redningsnævnet,
Landvæsensnævnet,
Buresøudvalget,
Skolepsykologudvalget,
Beredskabskommissionen,
Skolekommissionen,
AFAV,
Hegnssynet,
Koordinationsudvalget,
Repr.skabet f. Den Private Realskole i Fr.sund,
Lokalnævnet vedr. politiets virksomhed.
Plejehjemsbestyrelsen for Solgården.
81.14.01G01

8.
TILLÆGSBEVILLING VEDR. RENGØRINGSKONTI.
Byrådet besluttede på sit møde den 24.8.83, at den
kommunale rengøring fra 1984 skulle reduceres med
10% efter forhandling med det implicerede
personale.
Forhandlingsresultatet blev forelagt byrådet til
orientering den 26.10.1984.
De budgetmæssige konsekvenser vedr. 1984 er nu
opgjort, og har været forelagt de respektive
udvalg.
Samlet opgørelse - der ialt udviser en netto
besparelse på kr. 474.600 - vedlægges, samt
udtalelser til opgørelsen fra det sociale udvalg.
82.08P27
9.
LÅNEOPTAGELSE I 1983.
Økonomiudvalget gav i mødet den 18.10.83
tilladelse til at der indhentedes tilbud om lån.
Økonomisk forvaltnings notat af 9.11.83 herom
vedlægges.

00.01020
10

.

ANSØGNING OM BUDGETOMPLACERING.
Iflg. budgetbemærkningerne gælder som
bevillingsmæssig binding, at konto for lejrskoler
ikke kan omplaceres til andre konto indenfor
skoleinspektørens ramme.
Ejegodskolen ansøger Byrådet om at få overført kr.
36.333 fra kontoen for lejrskoler til kontoen for
inventar. Dette beløb er tilbage på skolens;
lejrskolekonto.
Beløbet tænkes anvenc't til div. inventar i
forbindelse med ombygning af Ejegodskolen.
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Kulturelt udvalg, den 1.11.83:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning, den 9.11.83:
Ingen bemærkninger.
00.01003
11

.

ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
03 Undervisning og kultur
22 Folkeskolevæsen
01 Folkeskoler
1 Drift
301003 - Ejegodskolen - opsætning af udsugning fra
skolekøkken iflg. arbejdstilsynets rapport
ca.kr.20.000
Bevilling
iflg.budg.

År
1983

287.000

Tidl.givne
till.bev.
-63.500

forventet
årsforbrug
243.000

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene: Ingen
Begrundelse for ansøgningen:
Arbejdstilsynet påpeger i sin tilsynsrapport af
23. januar 1983, at der mangler udsugning fra
skolekøkkenet på Ejegodskolen.
Teknisk forvaltning vil fremkomme med en økonomisk
beregning, som vil foreligge på kulturelt udvalgs
møde.
Teknisk forvaltning anslår prisen til ca. kr.
20 000

. .

Finansiering:

Ingen forslag

Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales kr. 22.000 under henvisning til
arbejdstilsynets rapport. Der kan ikke anvendes
finansiering.
Økonomisk forvaltning, den 9.11.83:
Finansieringsdækning mangler. Økonomisk overslag
ses ikke at bero i sagen.
00.01003
12.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
32 Fritidsfaciliteter
35 Andre fritidsfaciliteter
1 Drift
035002 - Spejderhytte ved Øvej- kr. 2.200,00
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År

Bevilling
iflg.budg.

1983

7.500,00

Tidl.givne
till.bev.

forventet
årsforbr.

1.200,00

10.900,00

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene: Ingen
Begrundelse for ansøgningen: sprængt vandrør
F inansiering:
Beløbet kan finansieres over konto 326 00 050-05,
etableringstilskud under "Slangerupordningen"
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning, den 9.11.83:
Ingen bemærkninger.
00.01003

13.
SNERYDNING.
Odvalget for teknik og miljø, den 2.11.83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at der
ydes godtgørelse for udkald udenfor normal
arbejdstid ved snerydning i henhold til
overenskomstens pgf. 15, stk. 4.2 i lighed med
sidste år, dog reduceres antal personer, der
indgår i udkaldsordningen, fra 10 til 9 mand.
81.21G01
14.
OVERTAGELSE AF STATSVEJE SON KOMMUNALE.
Vejdirektoratet anmoder kommunen om at overtage
den eksisterende hovedlandevej 136 (Roskildevej
-Brobæksgade-Kongensgade) og hldv. 141
(Hillerød-Jordhøjvej) som kommunevej pr. 1.1.1984.
Samtidig foreslår vejdirektoratet at de nye
vejstrækninger vest om Slangerup klassificeres som
hldv. 136 og 141.
Udvalget for teknik og miljø, den 2.11.83:
Fremsendes byrådet med indstilling at udvalgets
skrivelse til Vejdirektoratet af 7.11.83
godkendes.
05.01.19G01

15.
NATURGAS.
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Byrådet vedtog i mødet den 24.8.83 - pkt. 19 - at
træffe principbeslutning om at erhverve de
fornødne rettigheder til det regionale
fordelingsnet "Naturgasledning fra Ølstykke over
matr.nr. 6a, 2b, lb og 7a Jørlunde".
HNG fremsender udskrift af forhandlingsprotokol
fra åstedsforretning på matr.nr. 6a, lb, 2b og 7a
Jørlunde by, Jørlunde med anmodning om at der
træffes ekspropriationsbeslutning.
Udvalget for teknik og miljø, den 2.11.83:
Fremsendes byrådet med indstilling, at byrådet i
medfør af lov nr. 258 om varmeforsyning af 8. juni
1979 eksproprieret ret til fremgøring af
naturgasfordelingsledning over ejendommen matr.nr.
6a, lb, 2b og 7a Jørlunde by.
13.11.03G04
16.
BEVARINGSPLANLÆGNING.
Farum Naturparks venner foreslår, at der foretages
kortlægning og beskrivelse af kommunens små
biotoper (små vandhuller, tørre bakker og hegn),
der er vigtige for dyre- og plantalivet i Farum
naturpark. Man foreslår en projektgruppe nedsat
til at gennemføre arbejdet i løbet af foråret og
sommeren 1984.

P

^4?f.C_
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Udvaget for teknik og miljø, den 2.11.83:
Fremsendes økonomiudvalget, idet man fra udvalgets
side skal foreslå, at man lader naturparkens
venner tage kontakt med kommunens
beskæftigelseskonsulent for i samarbejde med denne
at undersøge mulighederne for helt eller delvis at
gennemføre projektet som jobskabelsesprojekt
alternativt som projekt med støtte fra
undervisningsministeriets projektstøttemidler til
beskæftigelse af arbejdsløse akademikere.
01.05G01
l7.
EKSPROPRIATION.
For at bedre oversigten ved udkørsel til Kingovej
fra et parkeringsareal er det hensigtsmæssigt at
erhverve en del af matr.nr. 11 cm Slangerup,
Udvalget for teknik og miljø, den 2.11.83:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at der fra
ejendommen matr.nr. 11 cm Slangerup eksproprieres
hjørneafskæring, hvorved der fra ejendommen fragår
ca. 3 kvdm.
05.01.15G04
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18.
SPILDEVANDSPLANLÆGNING.
Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport nr.
36 "Forslag til recipientkvalitetsplan og
spildevandsplan for Roskilde Fjord og opland" med
amodning om at kommunens eventuelle kommentarer
hertil må være Hovedstadsrådet i hænde senest
1.11.83.
Udvalget for teknik og miljø, den 2.11.83:
./. Fremsendes byrådet med indstilling at vedlagte
udkast af 4.10.83 til besvarelse godkendes.
06.00G01
19.
FYRINGSOLIE. •
Der har været ført forhandlinger med kommunens
nuværende olieleverandør, idet kontrakten om
levering af fyringsgasolie til kommunens ejendomme
udløber den 31.12.83. (jfr.Økonomiudvalget den
18.10.83, pkt. 40).
Dansk Shell har i skrivelse af 2.11.83 tilbudt en
rabat på listeprisen for 1984 på 240 kr./m3 excl.
moms.
Udvalget for teknik og miljø, den 2.11.83:
Fremsendes økonomiudvalget bilagt tilbud fra A/S
Dansk Shell af 2.11.83.
83.12G01
20

.

t

_____ _____________ _

DAGRENOVATION.
Der har været afholdt licitation om indsamling og
bortskaffelse af husholdningsaffald den 31.10.83.

4

Udvalget for teknik og miljø, den 2.11.83:
Fremsendes Byrådet med indstilling, at der tegnes
kontrakt med vognmand Henning Nielsen om
indsamling og bortskaffelse af dagrenovation i
Slangerup kommune, for perioden 1.januar 1984 til
31.december 1988, på de ved licitationen afgivne
betingelser.
Samtidig amodes om Byrådets tiltrædelse af, at
udvalget bemyndiges til at indføre genbrugsordning
på indsamling af papir og glas for den ved
licitationen afgivne pris.
83.12G01
G \/
21

.
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Dag og år:

15. november 1983
FRITIDSHJEM.
Institutionskontoret foreslår, såfremt det
godkendes at man tilslutter sig ordningen, AT
institutionerne selv sørger for månedlig
indberetning til EF-direktoratet, AT der af hensyn
til regnskabsafslutningen oprettes en særskilt
indtægtskonto til tilskuddene og AT tilskuddene
bruges til nedsættelse af driftsudgifterne.
Socialudvalget, den 17.10.83:
socialudvalget besluttede at anbefale overfor
byrådet, at de institutioner der er interesseret i
ordningen får godkendelse af at blive tilsluttet
denne.
Det er en forudsætning, at institutionerne selv
administrerer ordningen. Der skal oprettes
indtægtskonti, hvor tilskuddet registreres.
Det anbefales at de tilskud der indgår fra EF kan
benyttes til udvidelse af forplejningskontoen.
Opmærksomheden skal dog henledes på, at såfremt EF
tilskuddet bortfalder vil forplejningskontoen ikke
blive hævet med et tilsvarende beløb som det
bortfaldne tilskud.
16.04.00P21
22.
INDGÅELSE AF NY OVERENSKOMST MED SLANGERUP
BØRNEHAVE.
Bestyrelsen for Slangerup børnehave har anmodet
om, at der indgås ny overenskomst der tilpasses de
aktuelle forhold i børnehaven. Samtidig er det
aftalt at bestyrelsens forslag til fremtidig
struktur i børnehaven fremsendes senest den 31.
december 1983.
Forslag til ny overenskomst indeholder kun ændring
ved antallet af deltidspladser, idet der hidtil
har stået 20 formiddagspladser og 20
eftermiddagspladser. Dette ændres til 20
formiddagspladser.
Det normerede antal børn vil herefter være 12
pladser for børn i alderen 2-3 år.20
heldagspladser for børn i alderen 3-6 år.
20 formiddagspladser for børn i alderen 3-6 år.
Personalenormering som aftalt ved forhandlinger i
juli/agust d.v.s. reduktion p.g.a. lukning af
eftermiddagsholdet.
Bestyrelsen fra Slangerup børnehave har
underskrevet overenskomsten den 31.10.83.
Socialudvalget, den 31.10.83:
Socialudvalget anbefaler overfor byrådet, at der
oprettes ny overenskomst tilrettet efter det
faktiske børnetal i institutionen.
16.04.02G01
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23.
NORMERING.
De Gamles Hjem, Slangerup, har i skrivelse af
19.10.83 ansøgt om opnormering af
sygehjælpertimerne med 21 pr. uge fra 1.1.84 til
brug ved i senglægning af beboerne i tidsrummet
fra kl. 17 til kl. 20.
Der er taget højde for merudgiften i 1984
budgettet.
Socialudvalget, den 31.10.83:
Anbefales.
81.01:16.07G01/03
24.
NORMERING.
Jørlunde alderdomshjem har i skrivelse af 21.10.83
ansøgt om opnormering af sygehjælpertimerne med 21
pr. uge fra 1.1.84 til brug ved badning og
sengelægning af beboerne i tidsrummet kl. 17-20.
Der er taget højde for merudgiften i 1984
budgettet.
Socialudvalget, den 31.10.83:
Anbefales.
81.01:16.07.01G01
23.
NORMERING I DAGPLEJEEORMIDLINGEN.
Økonomiudvalget godkendte i mødet den 14.6.83 pkt. 25 - at en personalenedskæring på 20 timer
ugentligt fastholdtes.
Socialudvalget, den 31.10.83:
Socialudvalget indstiller overfor byrådet, at der
normeres yderligere 20 timer til personalet i
dagplejeformidlingen med virkning fra 1.1.84.
Socialudvalget er opmærksom på at
dagplejeformidlingen ved skrivelse af 28.10.83 har
søgt opnormering med 25 timer og ikke som anført i
dagsordenen med 15 timer ugentlig. Endvidere
anbefales det, at der ydes tillægsbevilling til
finansiering af udgiften med ca. kr. 70.000.
Et medlem tager forbehold for beslutningen idet
vedkommende anbefaler opnormering med 15 timer
ugentlig.
Udgiften foreslås finansieret på følgende måde:
konto 511 03 010-08 vikarløn,
dagplejetilsynet
kr. 31.500
konto 511 04 010-02 løn til
dagpi. vedr. børn i skoleald. 38.500

^OJ>
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Kommunaldirektøren indstiller at der sker en
opnormering som foreslået af socialudvalget med
den tilføjelse at stillingen gøres midlertidig med
ophør pr. 31.12.84.
81.01:16.02.01G01
26.
LEJEKONTRAKT MATR.NR. 2 B SLANGERUP.
Frederiksborg amts motorklub amoder om en
forlængelse af lejemålet på knallert- og
speedwaybanen for en periode af 10/20 år.
Kulturelt udvalg, den 3.10.83:
Kommuneingeniørens forslag i skrivelse af 6.9.83
anbefales.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 27.10.83:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
administration og godkendelser omkring
forpagtningsforhold/lejekontraktforhold med
motorklub, jagtklub, radioflyveklub på
Slangerupgårds arealer overføres fra bygnings- og
planlægningsudvalgets regi til kulturelt udvalgs
regi.
13.07.01G01
27.
UVELSE KLUBHUS.
Byrådet vedtog den 26.10.83 at tilbagesende
ansøgningen om frigivelse af en anlægsbevilling på
133.000 kr. til restaurering af Uvelse klubhus til
yderligere behandling i Kulturelt udvalg.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anlægsbevilling på 133.000 kr. søges overført til
1984.
00.01.005
28.
DET DANSKE SPEJDERKORPS, SLANGERUP.

ly

2^ .
^

Det danske Spejderkorps i Slangerup, Erik Ejegod
gruppen søger om vederlagsfrit at få stillet
grunden mellem Slangerup losseplads og Lystrup
skov til rådighed med henblik på senere at kunne
opføre en spejderhytte på arealet.
Da gruppen ønsker at benytte grunden til
overnatning i telt samt diverse spejderarbejde,
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amodes kommunen om, at grunden forsynes med vand
samt nødvendige afløb.
Teknisk forvaltning oplyser, at bygnings- og
byplanudvalget ingen bemærkninger har til, at der
stilles et areal af modtagerpladsen til rådighed,
idet udvalget ved forlængelse af kontrakt om
udlejningaf jorden har sikret sig, at en del af
dette kan overdrages spejderne.
Teknisk forvaltning henviser til skitse af juli
1974, og foreslår, at det med rødt viste areal på
ca. 4.000 kvdm. (40m-100m) kan stilles til
rådighed. Der må tages forbehold for
Hovedstadsrådets og fredningsmyndighedernes
godkendelse.
Der vil være udgifter ved matrikulær frastykning
af parcellen og skødeskrivning med ca.kr. 5.000,10.000,tilslutningsbidrag til vandværk
stik ind på grunden med aftapnings
3.000, hane
kloakstik og brønd med vandlås og
6.000, sandfang
kloatilslutningsbidrag vil ligge på
ca. 158 kr. pr. kvdrm. bebyggelse,
og der bør tages højde for et bidrag
enten nu eller i forbindelse med be
32.000,byggelse, svarende til een bolig på
Ialt

ca.kr. 56.000,-

Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Det anbefales, at arealet stilles vederlagsfrit
til rådighed på betingelse af Hovedstadsrådets og
Fredningsmyndighedernes godkendelse. Der optages
kr. 18.000 på anlægsbudgettet i 1985.
13.06.03001
29.
NORMERING.
Byrådet vedtog i mødet den 28.9.83 - pkt. 3 bl.a., at der skulle foretages en tilbundsgående
gennemgang af kulturel forvaltnings arbejdsgange.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Ansøgning om opnormering i kulturel forvaltning.
/. Rapport med henblik på en tilbundsgående gennem
gang af arbejdsforhold i kulturel forvaltning
vedlagt.
Anbefales. 1 medlem tager forbehold.
Kommunaldirektøren indstiller følgende:
Rapportens facit er at det af forvaltningen
opgjorte tidsforbrug i effektive timer er 1.987
timer større end den faktiske normering. Da langt
den overvejende del af timerne (ca. 1.550)
vedrører ledende arbejdsfunktioner som IKKE kan
varetages af en assistent må en afhjælpning af

Dag og år:
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forvaltningens arbejdsmæssige problemer ifølge
rapporten være ansættelse af en viceskoledirektør,
hvilket ikke er muligt ifølge gældende regler.
Jeg må derfor indstille at der IKKE sker en
opnormering og at man på baggrund af rapporten
analyserer de enkelte arbejdsfunktioner med
henblik på at få indført en mere hensigtsmæssig og
mindre tidkrævende arbejdsrutine.
Tværgående ressourceopgørelse vedlægges.

Formandens
initialer:

81.01G01
30.
PEDELMEDHJÆLPER TIL LINDEGÅRDSKOLEN.
Lindegårdskolen søger om ansættelse af
pedelmedhjælper i srivelse af 18.10.83.
Lønkontorets notat af 27.10.83 vedlægges.

Øf2^ „

/.nrjz

Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
/> ) t

<

Kommunaldirektøren indstiller at der normeres en
pedelmedhjælper som foreslået af kulturelt udvalg
med den tilføjelse at hjælpepedellen overtager
rengøringsarbejde på ca. 500 timer ved ledighed,
og at kulturelt udvalg finder finansiering af det
beløb som måtte mangle indtil rengøringsarbejdet
kan overtages af hjælpedellen.

3 Q/vJeJt*1**

81.01:17.00G01
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31.
UNDERVISNING.
Ejegodskolen ansøger om ændret prøveform på to
ikke-kursusdelte hold i fysik/kemi.
Skolekommissionen, den 31.10.83:
Anbefalet.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
17.00.04A26

3 2 ^ _____
32.
UNDERVISNING.
Ejegodskolen ansøger om ikke-kursusdelt
undervisning i 10. klasserne skoleåret 1984/85 i
flg. fag:
A.
B.
C.
D.

Engelsk
Tysk
Regning/Matematik
Fysik/Kemi.

Skolekommissionen, den 31.10.83:
Enstemmigt anbefalet.
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Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
17.00.P13
33.
UNDERVISNING.
Ejegodskolen ansøger om ikke-kursusdelt
undervisning i skoleåret 1984/85 for 8. og 9.
klasserne i følgende fag:
A. Engelsk
B. Tysk
C. Regning/Matematik
for 8. klasserne
A. Engelsk
B. Tysk
C. Regning/Matematik
D. fysik/Kemi
for 9. klasserne.
Skolekommissionen, den 31.10.83:
Enstemmigt anbefalet.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
17.00P15
34.
SKOLEPLANLÆGNING. 1984-1985.
/. Strukturudvalgets oplæg til revision pr.1.1.84
af planlægningen efter skolestyrelseslovens pgf.
35 for folkeskolen af september 1983 er behandlet
i Skolekommissionen den 31.10.83:
Kommissionen kan gå ind for den foreliggende
udbygningsplan, men med bemærkning, om at visse
dele af de omhandlede emner bør uddybes nøjere for
hel eller delvis effektuering.
Bl.a under henvisning til den forventede
skolenedlæggelse peges på ønsket om forbedringer i
elevtimetallet i visse fag og klassetrin, en
styrkelse af specialundervisningen, samt
genindførelse af betalt lejrskole for
miljøskolerne.
Endvidere peges på behov for udvidet adgang for
kommunens lærere til at søge supplerende
uddannelse - set i lyset af udvikling/ændring på
undervisningsområdet og mulig omplacering af
lærere.
Angående lærersituationen i øvrigt står det
kommissionen klart, at der snarest efter en evt.
beslutning om skolenedlæggelse, må udarbejdes
regler om lærerflytning og evt. afskedigelser.
Skoledirektøren fremkommer med forslag efter
høring i skoleinspektørgruppen. Heri bør også

Dag og år:

indgå forslag til evt. afskedigelsesprocedure.
Kommissionen har noteret sig lærerønsker om en
nærmere præcisering af visse emner, herunder
tidsfrister for iværksættelse af
ændringer/forbedringer i skolevæsenet.
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Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Skolekommissionens indstilling anbefales.
17.00.0IP15
35.
SLANGERUP SKOLE.
Skolekommissionen, den 31.10.83:
Det indstilles, at Slangerup skole nedlægges pr.
1.8.86, og at der fra 1.8.84 ikke oprettes nye
klasser.
Det indstilles samtidig, at der i forbindelse med
Slangerup skoles afvikling stilles ressourcer til
rådighed for en styrkelse af undervisningen.
Uanset om Slangerup skole nedlægges eller ej, vil
pkt. 4 i oplægget blive gennemført.
1 medlem kan ikke gå ind for nedlæggelse af
Slangerup skole, da vedkommende mener at dette er
en forringelse af det samlede skolevæsen.
Der forligger desuden ikke faste planer om,
hvordan man kan styrke skolevæsenet med de midler,
som frigives ved nedlæggelsen.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Skolekommissionens indstilling anbefales.
Eet medlem tilslutter sig mindretalsudtalelsen.
17.00.01P15

36.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03 Undervisning og kultur
22 Folkeskolevæsen
03 Anlæg
301030 - Uvelse skole - renovering af 230 kvdrm.
tag på AJS bygningen.
Ansøgning om frigivelse af
Tidl.frigivet
a) renovering
b) energibesp.foranst.

kr. 41.000
kr.200.000
kr. 30.000

Anlægsbev. udgør herefter

kr.271.000

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1983
1984
1985
271.000
0
0
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(heraf energibesp.kr.30.000)
Sluttidspunkt:
ultimo dec. 1983

Starttidspunkt:
august 1983

Begrundelse for ansøgningen:
Renovering af AJS-bygning + tag, jfr. notat af
18.5.83.
Kulturel forvaltning foreslår, at de 3 bevillinger
betragtes som een bevilling, hvorfor der ved
regnskabsaflæggelse kun vil blive aflagt et samlet
alægsregnskab.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning, den 9.11.83:
I den reviderede investeringsoversigt afsept. 1983
er optaget følgende:
Energibesp. foranst.
kr. 30.000
Renovering af AJS-bygning
- 200.000
Rep. af tag AJS-bygning
41.000
kr.271.000
Sagen ses ikke at indeholde samlet overslag over
byggeudgifter.
00.01005
37.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03 Undervisning og kultur
25 Fritidsundervisning m.v.
24 Ungdomsklubber
3 Anlæg - Uvelse ungdomsklub, udbedring af fugtskader
Ansøgning om frigivelse af
tidl. frigivet
0--------------------------Anlægsbev. udgør herefter

kr. 108.000
kr. 108.000

Projektet opført i investeringsoversigten således
1984
1985
1983
0
108.000
0
Starttidspunkt:
ultimo nov. 1983

Sluttidspunkt:
ultimo dec. 1983

Begrundelse for ansøgningen:
På grund af manglende dræn samt manglende
udsugningsanlæg/ventilationsanlæg er store dele af
klublokalerne skadet af fugt.
Arbejdet omfatter udsugningsanlæg opsat på

kældervæg mod skolegård, maling af vægge, lofter
samt træværk, udskiftning af nålefilt i
spejderlokale, mellemgang og diskotek samt
pålægning af linoleum ved indgang.
Overslag fra teknisk forvaltning vedlægges.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning, den 9.11.83:
Iflg. overslag fra teknisk forvaltning vil den
samlede udgift udgøre kr. 70.299. Umiddelbart
forekommer en anlægsbevilling på kr. 108.000
således i overkanten af det nødvendige. Derfor
kunne det overvejes at anvende en del af det
overskydende beløb til finansiering af udgiften
til udsugning fra skolekøkkenet på Ejegodskolen.
00.01003
38.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
03
25
26
3

Undervisning og kultur
Fritidsundervisning
Kommunale støtteordninger uden for fritidsloven
Anlæg - Skyttehus ved Rappendamsvej

Ansøgning om frigivelse af
tidl. frigivet

kr.

37.000
0

Anlægsbev. udgør herefter

kr.

37.000

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1983
1984
1985
1986
1987
efter 1987
37.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 pr år
Starttidspunkt:
1983

Sluttidspunkt:
1983

Begrundelse for ansøgningen:
Beløbet skal anvendes til delvis betaling af
kloakbidrag og vandbidrag.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Det anbefales, at der ydes Slangerup-Jørlunde
Skytteforening et driftstilskud på kr. 37.000 i
1983 samt i årene 1984 til 1993 kr. 40.000 pr. år,
ialt kr. 437.000. Beløbene foreslås finansieret
over driftsbudgetterne for de respektive år, hvor
der indtil 1987 er afsat kr. 40.000 pr. år (1983
dog kun kr. 37.000).
Udbetalingerne er betinget af, at
Slangerup-Jørlunde Skytteforening fortsat anvender
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klubhuset på Rappendamsvej. Ydelsen er endvidere
betinget af tilsynsrådets godkendelse.
1 medlem går imod
Økonomisk forvaltning, den 9.11.83:
Med hensyn til de afsatte kr. 37.000, der tænkes
anvendt til delvis betaling af kloak- og
vandbidrag, er der ingen bemærkninger.
Med hensyn til øvrige afsatte beløb på
investeringsoversigten (kr. 40.000 fra 1984 og
efterfølgende år) bør disse ved en kommende
budgetrevision flyttes til særlig konto under
kommunale støtteordninger indenfor fritidsloven.
00.01003
39.
DELTAGELSE I ÅRSMØDER.
I forbindelse med nedsættelsen af kontoen for
møder, rejser og repræsentation foreslås det
overvejet at begrænse antallet af valgte deltagere
fra udvalg til årsmøder til det antal, kommunen
har stemmer ved det pågældende årsmøde.
81.44P2
40.
ANSÆTTELSE VED KOMMUNENS SKOLEVÆSEN.
Skoledirektøren indstiller, efter bemyndigelse fra
skolekommissionen, følgende til ansættelse pr.
1.10.83 ved kommunens skolevæsen:
a) timelærer Birgitte Eriksen til lærer
b) årsvikar Anne Rømer Nielsen til timelærer
c) månedslønnet vikar Lars Kofod-Jensen til
årsvikar.
Kulturelt udvalg, den 2.11.83:
Anbefales.
81.03:17.00G01
41.
ORLOV.
der har ledet pasningsordningen i
Uvelse, har i skrivelse af 8.10.83 ansøgt om 1 års
orlov uden løn fra den 1.12.83 til 1.12.84.
Socialudvalget, den 13.10.83:
Socialudvalget besluttede at anbefale ansøgningen,
således at
tilbydes ansættelse ved en
af Slangerup kommunes daginstitutioner med
virkning fra 1.12.84, såfremt hun vender tilbage.
Socialudvalget kan således ikke anbefale at
stilling nu kun besættes midlertidigt af
hensyn institutionens fortsatte funktion.
Kommunaldirektøren indstiller under henvsining
hertil, at
bevilges tjenestefrihed uden

D ag og å r :

15,_november 1983
løn 1 1 år til den 1.12.84, hvor hun kan tilbydes
ansættelse som børnehavepædagog ved en af
kommunens daginstitutioner, såfremt hun vender
tilbage.
81.30G01
42.
FRIGØRELSESATTEST.
har i skrivelse af 5.11.83
ansøgt om frigørelsesattest. Ansøgningen er ikke
omfattet af fuldmagten til administrationen til at
give frigørelsesattest, idet ansøgeren ikke er
blevet pålagt en timenedsættelse.
var ansat som
afløser/ikke-uddannet sygehjælper på Solgården fra
1.5.80 til 12.7.82, hvor hun fratrådte for at
gennemgå uddannelsen som sygehjælper. I denne
stilling som afløser havde hun forefaldende vagter
af skiftende længde og fik udstedt en
friaørelsesattest. dateret den 16.9.80.
Da
på daværende tidspunkt var
løsarbejder, og derfor ikke havde noget
opsigelsesvarsel, må frigørelsesattesten efter
reglerne derom, havde været "overflødig".
I september 1983 opsloges en stilling ledig for
en uddannet sygehjælper på 110 timer på 4 uger,
svarende til gennemsnitligt 27 1/2 time pr. uge,
og
,
søgte denne stilling den
6.9.83 og tiltrådte den 1.11.83.
Som det fremgår af hendes ansøgning af 5.11.83
amodes om udstedelse af frigørelsesattest for
ovennævnte faste job på 27 1/2 time pr. uge.
Forstander Poul Refskou Poulsen, Solgården,
bekræfter, at
tager yderligere
timer, der kan tilbydes hande, men at omfanget
heraf meget vanskeligt kan forudses, da det alene
drejer sig om afløsning ved ferier og sygdom, der
kan tilpasses hendes faste vagt.
81.15G01
43
FORPAGTNING.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 18.10.83 pkt.23 - at fastsætte forpagtningsafgiften for
matr. nr. 6 ab Slangerup ,
) til
3.000 kr. mod tidligere 2.480 kr.
har telefonisk meddelt, at han kun
er villig til at betale 2.700 kr.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om dette
tilbud skal accepteres eller, hvad der ellers skal
ske med jorden.
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FORURENINGSUHELDSFORSIKRING.
Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab tilbyder V i-f,
forsikringsdækning med max. 5 mill. kr. pr. skade
for max. 2 skader pr. år, med selvrisiko 100.000
kr, til dækning af kommunens udgift (evt. udlæg) i
forbindelse med afhjælpning efter forureningsuheld
med farlige stoffer. Præmie ca. 7.000 kr.
Teknisk udvalg den 5.10.83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at dftr
tegnes forsikring med Kommunernes Gensidige
Forsikringsselskab om dækning af udgifterne ved
forureningsuheld, under forudsætning af at
kommunens egne ejendomme er dækket ind.
00.01037

4 5.
ANSÆTTELSE AF LEDER I SOCIALPÆDAGOGISK
PASNINGSORDNING I UVELSE.

&

Kommunaldrektøren indstiller i enighed med
socialinspektør, skolepasningsordningen og
medarbejderrepræsentant at Jette Løve (nuværende
stedfortræder) ansættes i stillingen.
Socialudvalgets udtalelse vil foreligge ved møde :

46.
ANSÆTTELSE AF LEDER I UVELSE BØRNEHAVE.
Kommunaldirektøren indstiller i enighed med
socialinspektør og medarbejderrepræsentant at
Jette Olsen ansættes i stillingen.
Socialudvalgets udtalelse vil foreligge ved mødet

47.
EVENTUELT.
MØDET SLUT KL
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