Dag og å r :

16. september 1986
SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET,

DEN 11.9.1986.

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde
tirsdag den 16.9.1986, kl. 8.00 på kommu
naldirektørens kontor til behandling af
følgende dagsorden:

Fravarende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Love, bekendtgørelser,

cirkulærer m. v.

b> Anlægsrapport pr. 28.8.1986.
c) Bruttoregnskabsrapport pr. 28.8.1986.
d) Referater:
Ledergruppemøder den 8/8,
29/8, 5/9 og 12/9 1986.

15/8, 22/8,

Samarbejdsudvalget for vejvæsenet,
møde den 1/9 1986.
Sikringsgruppemøde den 3/9 1986.
e) Amtsankenævnet for Frederiksborg amt
har fremsendt orientering om at der i
april kvartal er indbragt 249 sager.
Fra Slangerup kommune er indbragt 3
sager efter paragraffer i lov om so
cial bistand. Sagerne er stadfæstede
og afsluttede.
f) Den kommunale Højskole i Grenå har
fremsendt program for kursus om "Mø
deledelse - folkevalgte". Kurset af
prøver forskellige former for møde
ledelse.
g> Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg
amt har fremsendt opgørelse over le
dige med bopæl i kommunen, som var
tilmeldt arbejdsformidlingen pr. 13/8
1986.
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h) Børnehuset Kroghej har meddelt, at der
sendag den 17.8.1986 har været begået
hærværk på legeplads.
i) Uvelse Børnehave har natten mellem den
2. og 3. september 1986 haft Indbrud.
Tyveriet er anmeldt til politiet.
j ) Uvelse pasningsordning har meddelt, at
der den 21/8 1986 er blevet stjålet
pengesedler i 5 ud 7 punge i frugt
pausen mellem kl. 14 og 14.30.
Desuden har der den 3/9 været regulært
indbrud, hvor kaffekassen er blev
stjålet.
Begge indbrud er meldt til politiet.
k) Ejegodskolen har haft indbrud natten
til tirsdag den 2/9 1986. Der er øvet
hærværk. Indbruddet er meldt til p o 
litiet.
l) Uvelse skole har meddelt at der natten
mellem den 2. og 3.9 1986 har været
indbrud på skolen. Foruden hærværk på
døre, karme og pengekasse er der stjå
let 650 kr. fra en personalekasse.
m) Frederiksborg amtskommune har frem
sendt regnskab for 1985.
n) Hovedstadsregionens Naturgas I/S har
fremsendt foreløbigt budget for 1987.
Budgetforslaget er behandlet i be
styrelsen den 29. august 1986.
o) Arbejdsgruppen for venskabsbysamax—
bejde har ved skrivelse af 18/8 1986
fremsendt en fortegnelse over ven
skabsbyforbindelser med danske amts
kommuner og kommuner. Arbejdsgruppen
indkalder til konference den 17. og
18. december 1986.
p) Dansk Røde Kors har ved skrivelse
september 1986 anmodet om økonomisk
støtte til deres alsidige hjælpepro
gram bl.a. omsorgsarbejde for ældre og
ensomme, besøg til langtidsfanger,
førstehjælpskurser, ferielejre for
handicappede børn og arbejde med asyl
søgere.
q) GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING.
I henhold til bekendtgørelse nr. 247
af 16. maj 1986 kan der i forbindelse
med dispensationsansøgninger opkræves
gebyr for naboorientering i forbin
delse med ansøgninger om dispensation
når:
1. Byggeriet er mere end 250 m2, eller
2. Byggeriet er højere end 8, 5 m samt,
når
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3. Orientering skal ske til flere end
10 beboere og foreninger.
Fremsendes økonomiudvalget til orien
tering og efterretning om, at byg
nings- og planlægningsudvalget har be
sluttet ikke at benytte gebyrregler
ne.
02.00.06029 F 4289 jw
r) Økonomiudvalget anmodede i medet den
19/8 1986 bygnings- og planlægnings
udvalget om at behandle sagen om salg
af Hauge Møllegård.
I kommuneplan 1981-92 er en del af
Hauge Møllegårds jorder udlagt til
boligbebyggelse.
BYGNINGS- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET D.
3. 9.1986.
Fremsendes økonomiudvalget idet vi
skal meddele, at udvalget har beslut
tet, at der i løbet af efteråret udar
bejdes et forslag til placering af
kommende bebyggelse på ejendommen,
hvorefter der kan tages stilling til
salg af Hauge Mølle- gård, med angi
velse af hvilke arealer der kan til
lægges landbrugsejendommen.
13.06.02G01 B 00170 KB
s) Der har været indbrud på Slangerup
Rådhus natten til onsdag den 17/8
1986. Indbruddet er meldt til po
litiet.
t > ISTANDSÆTTELSE AF UNGDOMSSKOLENS KLUB
På baggrund af byrådets beslutning om
ikke at afhænde Kingoskolen, men istandsætte den, har kulturelt udvalg
på sit møde den 5. august 1986 taget
spørgsmålet op om istandsættelse af
ungdomsskolens klub i Kingoskolens
kælder.
Kulturelt udvalg, 2/9-86:
Det indstilles til byrådet, at NELANG
fremkommer med forslag til ventila
tion i ungdomsklubben.
Endvidere
indstilles det, at Anders Alsløv an
tages til, at fremkomme med forslag
til øvrig renovering af klubben.
82.04G01

VENTILATION. KINGOSKOLEN.
Handels- og ingeniørfirma NELANG
Consult har fremsendt rapport om
Kingoskolens ventilationssystem.
Kulturelt udvalg. 2/9-86:
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Det Indstilles, at NELANG antages til
at foretage ændring af ventilation til
friskluftsanlæg med varmegen- vinding
på Kingoskolen i henhold til forslag.
02.10.02G01 F 2738
Forvaltningen bemærker,
at projekteringsarbejderne er
igangsat,
at bevillingsansøgning m. v. vil
fremkomme.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.

/. Rapport pr. 28 august 1986 vedlæg
ges til orientering.

%.
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a.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING PÅ KR.
242.000 VEDR. BEFÆSTELSE AF FORTOV LANGS
AGERVEJ OG STIANLÆG VED SLOTSMOSEN
Teknisk udvalg indstiller, at der
frigives en anlægsbevilling på kr.
242.000 iflg. overslag vedr. ovennævnte
b.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING PÅ KR.
120.000 VEDR. AFSKÆRENDE HOVEDLEDNINGER
Teknisk udvalg indstiller, at der
frigives an anlægsbevilling på kr.
120.000 til udbygning af pumpestation P.5
ved Stationsvej
c.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING PÅ KR.
120.000 VEDR. UVELSE RENSEANLÆG
Teknisk udvalg indstiller, at der
frigives en anlægsbevilling på kr.
120.000 til udbygning af anlægget i
henhold til projekt fra I.Kryger A/S
d.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB
VEDR. LYSTRUPGÅRD PÅ NETTO KR.
5.345.000
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet til byggemodning af etape II ned
sættes med kr. 715.000 i 1986 og over
føres til 1987.
Samtidig sættes der spørgsmålstegn ved,
at salgsindtægter kan komme op på de
forventede kr. 9.780.000, grundet for
sinket salg af etape II, kr.
6.060.000.
Beløbet foreslås overført til 1987.
Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

2‘Cs.

7Åas7(Q

2j L __ eJkita -

Dag og år:

Blad nr.

L£l.__s e p t e m b e r _1 9 8 6

___ 134
Formandens
initialer:

ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB
VEDR. UDSTYKNING VED LINDEGÅRDSKOLEN II
PÅ KR. -65. OOP
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet nedsættes med kr.
-65.000
f.
ANSØGNING OM ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØB
VEDR. RØNNEBÆRPARKEN PÅ KR. -98.000
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløbet nedsættes med kr.
-96.000.
9'
ANSØGNING OM ÆNDRING AF AF RÅDIGHEDSBELØB
VEDR. INDUSTRIOMRÅDE ØST PÅ KR. 978.440
Teknisk udvalg indstiller, at rådigheds
beløb vedr. salgsindtægt på kr.
-978.440
overføres til 1987.

6L &

h.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ KR.
-58.800 VEDR. RENOVATION-GENBRUGSORDNING
Teknisk udvalg indstiller, at udgiften
til genbrugsordning udgår.
i.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ KR.
17.230 VEDR. RENHOLDELSE AF VEJE
Teknisk udvalg indstiller, at udgiften
til renholdelse af veje udvides med kr.
17.230

i

OANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ KR.
13.500 VEDR. KROGHØJ BØRNEHAVE
Socialudvalget indstiller, at der med
deles en tillægsbevilling på kr. 13.500
til omfangsdræn og batts vedr. Kroghøj
børnehave, idet det oprindelige afsatte
beløb på kr. 28.000 iflg. indhentet til
bud er utilstrækkeligt.
k.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ NETTO
KR. 294.300 VEDR.
ARBEJDSMARKEDSFORAN
STALTNINGER
Administrationen ansøger om en til
lægsbevilling på netto kr. 294.300,
hvoraf de kr. 115.800 er yderligere
afregning vedr. de mellemkommunale
udligningsordninger. Årsagen til
overskridelsen, samt efterreguleringen
vedr. 1984 på kr. 103.100, skyldes, at
det ved budgetlægningen kun er muligt at
skønne over Slangerup kommunes bidrag til
udligningsordningerne, idet det endelige
bidrag beregnes i forhold til de beløb
som fremgår af samtlige kommuners regn
skaber for året før.
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Resten af beløbet kr. 75.400 skyldes
primart flere langtidsledige (lov 277)
end forudsat, samt ekstraordinære løn
udgifter til sekretærbistand til ungdoms
vejlederen, samt økonomiudvalgets be
slutning af 15/4 1986 om at yde et hono
rar til ungdomsvejlederne for "anden
vejledning".
1.
AMSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ NETTO
KR. 91.900 VEDR. ADMINISTRATION-FÆLLES
FUNKTIONER
Efter gennemgang af hovedkonto 06 ind
stiller administrationen, at der meddeles
følgende tillægsbevillinger:
Mødediæter................... kr.
47. 600
(Anslået merforbrug)
Telefon.......................kr.
3. 300
(Anslået på grundlag af 3 kvt.)
Tjenestekørsel............... kr.
10. 000
(Stigningen skyldes et øget
forbrug vedr. bistandskontorets
taxakørsel)
Spilleautomater.............. kr31.000
(Mindreindtægten skyldes færre
spilleautomater end tidligere)
m.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING VEDR. RENTER
PÅ NETTO KR. -693.000
På grundlag af oplysninger fra banken om
beregnede renter af indestående pr d.d.
skønnes den samlede renteindtægt for 1986
nu at blive ca kr. 2. 4 mio. En af årsagerne
hertil er at låneoptagelsen på kr. 8 mio
indtil videre beror i kommunens kasse.
Modsat er der ikke i budgettet afsat renter
og afdrag vedr. denne låneoptagelse.
I 1986 udgør renterne kr. 307.000 og
afdrag kr. 251.000

5.
RÅDHUSBYGGEUDVALG.
For at opnå en bedre information til de
politiske grupper om rådhusbyggeplanerne
foreslås det, at byggeudvalget udvides
med de to økonomiudvalgsmedlemmer som
p.t. ikke er repræsenteret i byggeud
valget.
82.04G01
4.
INDSIGELSE MOD LOKALPLANFORSLAG NR.

11.2.

/. Lokalplanen omfatter areal til offentlige
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formål "rådhue, bibliotek og torveplads".
Forslaget har veret offentligt fremlagt i
perioden fra 6.3.86 - 12.5.86.
Ved indsigelsesfristens udløb er der ind
kommet følgende indsigelser og bemærk
ninger :
1. Hovedstadsrådet meddeler, at lokal
planforslaget ikke giver anledning til
bemærkninger, jf.kom.planlovens § 25.
2.

ad.

Autoriseret EL ApS ved Niels Kok
Andersen, Kongensgade 12A ønsker be
byggelsesprocenten for ejendommen
matr. nr. 11 q Slangerup, hævet til 70
i stedet for 50 som angivet i S 5 stk.
1.
1, Tages til efterretning.

ad. 2, Bebyggelsesprocenten for hele
lokalplanområdet som helhed er 60.
Filosofien bag en opdeling af be
byggelsesprocenten var, at skabe
en tættere bebyggelse i den egent
lige centerbebyggelse langs Kon
gensgade, på bekostning af bebyg
gelsesprocenten i de service- og
boligorienterede områder i bag
arealerne til Kongensgade.
Indstilles afvist.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
20.8.1986:

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
lokalplanforslaget endelig vedtages i
medfør af kommuneplanlovens § 27.
01.02.05G01

F 4135
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5.
FORSLAG TIL LOKALPLAN ENGGÅRDEN.
I/S Percival Nielsen fremsender revideret
forslag til lokalplan omfattende 4 villa
parceller på Enggårdens jorder og 2 eksi
sterende ejendomme Gørløsevej 5 og 7.
De to ejendomme Gørløsevej 5 og 7 samt
grundejerforeningerne Enggårdsvej og
Kærstykket har fået tilsendt det revide
rede forslag.
Efterfølgende har ejeren indleveret al
ternativ udstykningsplan.
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Bygnings- og planlægningsudvalget,
20.8.1966;

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
forslag til lokalplan Enggården endelig
vedtages i medfør af kommuneplanlovens §
27.
N. Frølich Nilsson kan ikke gå ind for
forslaget.
01.02. 05P16

F 4327

KB

6.
LOKALPLANFORSLAG FOR INDUSTRIOMRÅDE VEST.
INDSIGELSER.

(o.
<Jy&Ly. .sOy/TjC/f. —

Planen omfatter et erhvervsområde i
Slangerup vest.
Planen har været fremlagt i perioden fra
17.4.1986 - 23.6.1986.
Ved indsigelsesfristens udløb er der ind
kommet følgende indsigelsers
1.
Farum Statsskovdistrikt meddeler, at de
ingen bemærkninger har til forslaget.
2.
Hovedstadsrådet meddeler, at de ikke har
nogen bemærkninger til lokalplanforslag
et.

3.
Amtsarkæologisk kontor, Gilleleje, gør
opmærksom på, at der kan være Jordfaste
fortidsminder indenfor lokalplanområdet
og peger på, at det vil være hensigts
mæssigt at få foretaget sonderende ar
kæologisk prøvegravning i god tid, inden
anlægsarbejdet påbegyndes.
Amtsarkæologisk kontor er i skrivelse af
12.6.1986 anmodet om at fremme prøvegrav
ningerne.
4.
Frederiksborg amtsråd anmoder om, at der
som fodnote anføres, at der er lagt ting
lyst byggelinie langs hovedlandevej 136,
Frederikssundsvej, i en afstand af 15 m
fra vejmidte.
Ad. 1
Taget til efterretning.
Ad. 2
Taget til efterretning.
Ad. 3
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Indstilles, at der i salgsbetingelserne
geres opmærksom på, at der kan forekomme
arkæologiske fortidsminder i området.
Ad. 4
Taget til efterretning.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
20.8.1986;

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
lokalplanen endelig vedtages i henhold
til kommuneplanlovens § 27.
01.02.05G01 F 4200

kb

7.
BEBYGGELSE CENTEROMRÅDE JØRLUNDE.
Skjalm Hvide Motor hotel søger om til
ladelse til opførelse af udestue på ca.
30 ma .
Nuværende bebyggelse har bebyggelses
procent på 58 mod tilladelig 60.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
20.8.1986;

den

Fremsendes byrådet, idet man kan oplyse,
at udvalget har vedtaget at nægte til
ladelse til opførelse af udestue, der
ikke overholder lokalplanens bestemmelser
til bygninger.
Et medlem kan ikke tiltræde udvalgets be
slutning og ønsker sagen forelagt byrå
det.
01.04G01

F 4320

KS

8.
ANDRING AF INSTRUKS FOR OFFENTLIGGØRELSE
AF LOKALPLANER.
Byrådet har den 1.9.1977 vedtaget en in
struks for offentlighedsproceduren ved
lokalplanlægning.
I forhold til den lokalplanprocedure, det
vil være ønskeligt at foretage, er der
visse problemer i forhold til instruksen.
Tilbagesendt fra byrådet til fornyet be
handling.
BYGNINGS- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET D.
3. 9. 1986.
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

^

~ Q-éÅ___________ Z

h

Dag og år:

Blad nr.

5ft.

p m hp f

1

139
Formandens
initialer:

Fremsendes byrådet påny med indstilling
at den ændrede instruks godkendes.
I fodnote til stk. 5 i instruksen er der
angivet, hvad der forstås ved beboer- og
borgermøder.
01.02.05A26

F 4182

KB

9.
FRITIDSAKTIVITETER I LANDZONE.
Slangerup Motocross Klub søger om tilla
delse til at indrette motocrossbane i
tidligere grusgrav, matr.nr.
5 Påstrup
by, Jørlunde sogn, ved Sundbylillevej /
HagerupveJ.
Økonomiudvalget har 19.8.1986 tilbage
sendt sagen til udvalget til fornyet
behandling.
BYGNINGS- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET D.
3. 9. 1986.
Fremsendes byrådet med anbefaling at der
udlægges areal til motocrossbane i tid
ligere grusgrav, matr.nr. 5 Påstrup by,
Jørlunde sogn, ved Sundbylillevej/ Hagerupvej.
Den nærmere placering fremgår af neden
stående punkt 14 om forslag til kommune
plan.
Et medlem går imod indstillingen.
01.03. 03G01

F 4201

KB
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10.

(i

IDRÆTSANLÆG VED KØBENHAVNSVEJ.
Y,<^>

. d

Økonomiudvalget har på mødet den 19.8.
1986 pkt. 8 anmodet bygnings- og plan
lægningsudvalget om i forbindelse med
kommuneplanrevisionen at tage stilling
til den fremtidige anvendelse af idræts
anlægget Københavnsvej ved flytning af
idrætsanlægget til Slangerupgårdsområdet.
BYGNINGS- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET.
3.9.1986:

DEN

Fremsendes byrådet med indstilling at
arealet udlægges til boligområde.
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To medlemmer indstiller, at arealet ud
lægges til åben lav bebyggelse (parcel
huse ).
To medlemmer indstiller, at arealet ud
lægges til tæt/lav bebyggelse (almennyt
tig boligbyggeri).
13.06.02G01

B 00171
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11 .
TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAKNET.

I forbindelse med frastykning af parcel
ler fra eksisterende ejendomme er der
ofte problemer med at skaffe tilfreds
stillende kloaktilslutningsmulighed uden
pumpning.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ d. 3.9.1986:
Fremsendes byrådet med indstilling, at
der i tillæg eller som fodnote i beta
lingsvedtægten indføjes:
At kommunen etablerer stik til en fra
stykket parcel, men det er op til ejeren
at afholde udgiften ved evt. pumpein
stallation i de tilfælde, hvor ejeren
ikke kan få naturligt afløb til offentlig
kloak.
06. 01.00G01

F 4355

JJ

12 .
KLOAKTILSLUTNINGSBIDRAG.

Viggo Kaels & søn A/S, Kongensgade 43 A,
matr.nr. 16 av Slangerup, er i forbin
delse med udbygning blevet pålignet nyt
kloaktilslutningsbidrag på kr. 149.162,
10, hvilket han søger om at få reduceret.
Ejendommen er beliggende i område for
blandet bolig og erhverv, lokalplan 28,
og har siden 1974 bestået af oprindelig
bebygget parcel på 814 m2 samt en tilkøbt
ubebygget parcel på 949 m2, i alt 1.763
m2.
I forbindelse med andragende om tilbyg
ning er ejendommen blevet omregnet i
henhold til betalingsvedtægtens bestem
melser.
Ved revision af betalingsvedtægten i 1982
blev der for håndværks- og industrigrunde
på mere end 2.000 m2 vedtaget en reduk
tionsfaktor på 0,25 mod tidligere O, 5.
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Der er ikke tidligere behandlet sager om
reduktion af tilslutningsbidrag, udregnet
efter gældende regler.
Slangerup håndværker- og handelsforening
støtter Ejvind Kaels anmodning om, at
kloaktilslutningsbidraget nedsættes.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ D. 3.9.1986;
Fremsendes byrådet med indstilling,
det pålignede beløb fastholdes.

at

Udvalget vedtog at Niels Frølich Nilsson
var inhabil under sagens behandling.
Niels Frølich Nilsson forlod mødet under
protest mod vedtagelsen.
Forvaltningen bemærker, at den nugældende
kloakbetalingsvedtægt ikke synes at give
adgang til en individuel takst.
En eventuel nedsættelse forudsætter der
for en vedtægtsændring.
06.01.00029

F 4349

JJ

13.
FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN.
Efter at debatoplægsfasen er afsluttet er
der udarbejdet forslag til revision af
kommuneplanen fra 1931.
BYGNINGS- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET D.
3.9.1936
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Fremsendes byrådet med indstilling at
./. planen vedtages til offentliggørelse, der
vedlægges notat på baggrund af udvalgets
bemærkninger under behandling af sagen.
01.02.03G01
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14.
ANSØGNING QM ORLOV.
!(/
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En lærer på Ejegodskolen har ansøgt om
orlov i resten af skoleåret 1986/87.
Skolekommssionen.

81. 20. 17.00G01
15.
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den 28/8 1986;

Anbefales med start når kvalificeret vi
kar ansættes.
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ØKONOMISK HJÆLP.
LINGSPLIGT.

YDET MED TILBAGEBETA-

Socialforvaltningen har fremsendt liste
over personer der har modtaget økonomisk
hjælp ydet med tilbagebetalingspligt som
afskrives p.g.a. 5-års forældelsesfristen
samt dødsfald. Listen forefindes i sagen.
Socialudvalget,

Xt

i5j

den 8.9.1986;

Socialudvalget anbefaler overfor økonomi
udvalget, at beløbene afskrives på grund
af forældelsesfristen.
16.01.02.00037
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16.
ANSØGNING OM AFSKRIVNING AF LÅN.
Bistandsafdelingen yder i visse tilfælde
støtte til uddannelse.

/do ■

2 ? ^ ,/ iA

mé, z * / « . ,

SLshX

'dø'*______

Er det en højere uddannelse, ydes støtten
som delvis lån, og ellers ydes støtten
som tilskud.
Socialministeriet har den 7/7 1986 med
delt, at uddannelse til merkonom, dag
institutionspædagog og byggetekniker ikke
skal anses for en sådan højere uddan
nelse, at en del af støtten skal ydes som
lån.
Bistandsafdelingen har ydet 412.681,27 kr
i lån til disse uddannelser, hvor man
skulle have ydet tilskud i stedet.
Hvis man nu ændrer lånene til et tilskud,
vil klienterne blive beskattet af belø
bet.
Hvis man istedet for eftergiver lånene,
vil det ikke påvirke klienternes skatte
pligtige indkomst.
Efter konference med Socialministeriet om
sagen indstilles det, at lånene eftergives.
Socialudvalget,

den 25.8.1986;

Det anbefales overfor økonomiudvalget,
restgælden afskrives.
16.01.02007
17.
ANSØGNING OM ORLOV.
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Fuldmægtig og stedfortræder for social
chefen
søger om orlov i 12
mdr. med virkning fra 1/1 1987 på grund
af ansættelse i privat virksomhed.
Det undersøges p. t. om en anden person i
socialforvaltningen vil lade sig konsti
tuere i stillingen.
Forudsat der kan findes en acceptabel
løsning på konstitueringsproblemet, ind
stiller kommunaldirektøren at
får orlov i 7 mdr. fra 1/1 1987.
81.30G01

18.
SKOLEINSPEKTØRSTILLING VED LINDE
GÅRDSKOLEN.
Undervisningsministeriet har ved skri
velse af 3/9 1986 besvaret kommunens
forespørgsel om hvorvidt Slangerup kom
mune er forpligtet til at tilbyde sko
leinspektør Esben Andersen den ledige
stilling ved Lindegårdskolen.
Sagen har været forelagt finansmini
steriet, som har udtalt, at skolein
spektør Esben Andersen, med ansættelses
brev som skoleinspektør - efter finans
ministeriets opfattelse - er forpligtet
til at udføre tjeneste som inspektør ved
Lindegårdskolen, jfr.
tjenestemands
lovens § 12.
Undervisningsministeriet anmoder derfor
kommunen om at tilbyde Esben Andersen
stillingen.
81.01G01

7^7
19.
ERSTATNING.
Ved et tyveri der er begået i tidsrummet
mellem den 11/4 og 23/4 1986 blev skole
inspektør Jan Brenøe frastjålet 1.800 kr.

2^-tf~

Jan Brenøe har i skrivelse af 28. april
1986 ansøgt om at få beløbet erstattet.
- C f 'L .

Økonomiudvalget besluttede i mødet den
17/6 1986, pkt. 13, at det påtales
overfor J. Brenøe, at økonomiudvalget
finder den udviste adfærd særdeles kri
tisabel.
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Samtidig pålagdes det J. Brenøe at an
melde tyveriet til politiet.
Politianmeldelse er nu sket.
00.01081

20.
KOMPENSATION FOR MERARBEJDE.
I forbindelse med flytning af Kingoskolen
til Slangerup skole har skoleinspektør
Jan Brenøe arbejdet i hele skoleferien
med undtagelse af en uge for at få skolen
gjort startklar til 11. august 1986.
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Jan Brenøe ville formentlig kunne afspad
sere en del af ferien i løbet af skoleår
et, men finder det uhensigtsmæssigt i
skolens nuværende situation.
Jan Brenøe søger derfor om at få udbetalt
et honorar som kompensation for den mang
lende ferie.
I henhold til gældende bestemmelser kan
der til en skoleinspektør ydes godtgø
relse for merarbejde af midlertidig, men
dog ikke ganske kortvaring karakter, så
fremt forøget arbejdsbyrde og tjeneste
frihed ikke kan ydes.
Jan Brenøes arbejdsindsats synes at op 
fylde betingelserne for en godtgøelse og
kommunaldirektøren indstiller efter drøf
telse med inspektøren at der ydes kr.
10.000 som et engangsbeløb.

21.
ANSØGNING OM TJENESTEFRIHED.
Lærer

Byvangskolen ansøger

om tjenestefrihed uden løn den
13/10 1986.
Skolekommissionen,

den 28/8 1986:

Det indstilles, at der fremover admini
strativt kan gives tjenestefrihed uden
løn til læreren
81.30.17.00G01
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22.

EVENTUELT.

MØDET SLUT KL.
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