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SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

pagsorden til byrådets møde onsdag den 21. april
1999 kl. 19.00 i byrådssalen.

§§fedlemmer:
Kim Rockhill
Anni Skov
Birgit Bangshof Mortensen
Bent Hoffmann
Eric Munch
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Knud 0 . Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Hanne Kyvsgaard
Niels Jørgen Pedersen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
iRra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

»emærkninger:
Per er 1 punkt på dagsorden til det lukkede
tøde, som derfor afholdes efter det åbne møde.
Iper er formandsmøde kl. 1840

Jr
Tidspunkt for mødets afslutning: kL
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^Udnyttelse af resterende tagetage på Pilehuset
| u r. 82.00/JOH
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byrådet besluttede på mødet den 24. februar
■1999 at iværksætte udnyttelsen af den resterende
tagetage på Pilehuset til 20 fritidsshjemsbørn.
Grundlaget for beslutningen var bl.a. et katalog
:af forskellige muligheder for at etablere flere
børnehavepladser, hvori udnyttelse af den reste
rende tagetage på Pilehuset var et af mulighe
derne. Anlægsudgiften var kalkuleret til
916.000,- kr.
Arkitekt Jørgen Kjær Hansen har efter drøftelser
mød institutionen udarbejdet skitseforslag til ud
videlsen, og man har fundet, at en 41 m2 tilbyg
ning til østgavlen af den eksisterende bygning udover indretning af tagetagen - er nødvendig for
at kunne få daginstitutionen til at fungere hen
sigtsmæssigt med 100 børn, idet adgangen til in
stitutionen hermed kan fordeles. Ved denne til
bygning opnås endvidere mere depotplads.
Anlægsudgiften kalkuleres således:
Byggearbejde og honorar
181.000,- kr.
30.000,- kr.
Omkostninger
86.000,- kr.
inventar
Beskæftigelsesmaterialer
42.000,- kr.
kr.
Etablering af ekstra p-pladser
60.000,- kr.
Udvidelse af legeplads, grundkøb
20.000,- kr.
Hegn om legeplads
Udvidelse af lege/redskabsskur
30.000,- kr.
Uforudseelige udgifter
60.000.- kr.
569.000,- kr.
Gennemførelse af projektet som skitseprojekteret
kræver en tillægsbevilling på 653.000,- kr.
Beslutning om udvidelse af legepladsarealet mod
Øst med ca. 3.000 m2 vil kræve udarbejdelse af lo
kalplan og kommuneplantillæg.

fortsættes....
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jpen samlede løsning anbefales a f forældre, med
arbejdergruppe og leder i Pilehuset.
Skitser og kalkulation af byggearbejder vedlagt.
IriTiliø- og teknikudvalget besluttede på møde
■:|en 24. marts 1999 at afvente endelig stillingtaVgéii til behandling i byrådet på grund af usikker■heden i den samlede økonomi for institutionsud
ibygningen.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 30. marts 1999 taget ovennævnte til
efterretning.
Økonomiudvalgets møde den 13. april 1999:
Kim Rockhill, Jens Timm Jensen og Bent Vestergaard Jensen afventer stillingtagen til byråds
mødet.
Steen Berthelsen og Knud 0 . Andreasen kan ikke
anbefale, at projektet gennemføres som foreslået.
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SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

R ø gning om principiel tilladelse til udstykning
J xt.il indretning af 4 beboelseslejligheder i tidliJferR erhvervsejendom
:|.nr. 01.02.00P20/JOH
fil ■1 v:
fje re n af ejendommen Skuldelevvej 21, matr. nr.
;|-az Skibby by, Skibby har ved skrivelse af 16.
/februar 1999 ansøgt om principiel tilladelse til at
kjpdele ejendommen i 2 særskilte parceller, samt
/■til på den ene parcel at indrette 4 rækkehuse/kætelehuse med særskilt ejerlejlighedsstatus i eksi
sterende erhvervsbygninger. En eksisterende be
boelsesbygning tænkes beliggende på den anden
parcel.
. Ejendommen er et tidligere fjerkræslagteri.
^Ejendommen ligger som en enklave i et boligom
råde og er i kommuneplanen udlagt til erhvervs
formål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirk;somhed, herunder service- og forretningsvirksom
hed og enkelte boliger (bestyrer-, portnerbolig og
lign.) i tilknytning til den pågældende virksom 
hed. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige
50%.
Det skal vurderes, om gennemførelse af udstyk
ning og ombygning til beboelser kræver udarbej
delse af lokalplan og kommuneplantillæg, som
overfører området til boligformål, eller om der
kan gives principiel tilladelse til det ansøgte,
hvorefter ejendommen overføres til boligområde
ved næste kommuneplanrevision.
Grundarealet er på 2.597 m 2 og bruttoetagearea
let. er på 869 m2, hvilket giver en bebyggelsespro
cent på 33,5%.
Den største erhvervsbygning, hvori de 3 række
huse tænkes indrettet, ligger med 1 ydervæg i
ihaboskel og 1 ydervæg nærmere naboskel end 2,5
m.
fortsættes
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^ Jbrtsat
.indretning af beboelser i denne bygning kræver
dispensation fra byggelovens §8. stk. 1, hvad an£går afstand til naboskel og fra BR-S98. afsnit
É.4.I., hvad angår bebyggelsens højde i forhold til
■paboskel.
Planskitse og kopi af ansøgning vedlagt.
Miliø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. marts 1999, at der uden udarbejdelse af
lokalplan eller kommuneplantillæg meddeles
principiel tilladelse til udstykning i 2 parceller,
og til at der kan indrettes 4 boliger i eksisterende
erhvervsbygninger med en samlet bebyggelses
procent for begge parceller på maximalt 33,5%.
Endvidere besluttede at meddele dispensation fra
afstands- og højdebestemmelserne i byggeloven
og BR-S98 til at indrette beboelser som ansøgt,
såfremt der ikke er indsigelser ved nabohøring.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
april 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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^jWfilair til regionplan 2001, Frederiksborg Amt
S3f;nr. 01.01.02P17/LSC
prioritering for byrådet
i: .
■Frederiksborg Amt har udsendt forslag til beret
ning og debatoplæg om Nordsjælland fremtid i
. forbindelse med revision af regionplanen 2001.
"Såvel forslag til beretning, som debatoplæg om
Nordsjællands fremtid, blev gennemgået på te
. ma-møde for byrådet den 24. februar 1999, hvor
også teknik- og miljøudvalget fra Frederiksborg
Amt deltog.
Dot centrale for Skibby kommune i den fælles be
retning for Frederiksborg Amt m.£L er bolig- og
orhvervsrummelighed, detailhandelsstruktur og
trafikforhold.
Det forudsættes, at der mellem Københavns og
Frederiksberg kommuner, København, Roskilde
og Frederiksborg amter opnås enighed om beret
ningen, således at udviklingen i hovedstadsom
rådet koordineres.
For så vidt angår debatoplægget Nordsjællands
fremtid, er de centrale dele af udviklingen inden
for detailhandelsområdet og trafik- og miljøområ
det.
For detailhandelsområdet og prioritering af lav
bundsarealer udarbejdes der regionplantillæg til
regionplan 1997. Der er høringsfrist pr. 31. marts
1999.
Forvalt ningen har udarbejdet forslag til svarskri
velse, ligesom der foreligger forslag til svarskri
velse fra Bycirkelkommunerne.
|Indstillingsbilag med forslag til svar samt forslag
hl svarskrivelse fra Bycirkelkommunerne vedlagt
sagen.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
: den 24. marts 1999, at teknisk forvaltnings samt
;kycirkelkommunernes forslag til besvarelser god
kendes. Teknisk forvaltnings forslag tilføjes et af

Dag og år

21. april 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
»'fortsat
m-

om rummelighed for fjordbaserede vindm øl

ler.
#
borgmesteren har i henhold til lov om kommu
nernes styrelse § 22, stk. 2 på økonomiudvalgets
#égne og samme lovs § 31 stk. 1 på byrådets vegJae godkendt miljø- og teknikudvalgets indstilling.
økonomiudvalget tager på møde den 13. april
4999 til efterretning.
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■ H l!
ffiWøgelse af sekretærtimetallet i ungdomsskolen
?■ nr' SSSF 81.01
Jlngdomsko le inspektøren fremsender ansøgning
:øm forøgelse af timetallet til sekret ær stillingen
med 4 timer til ialt 20 timer ugentlig.
Der er ansat en ny sekretær pr. 1. april 1999. Da
arbejdsopgaverne i og omkring Ungdomsskolen er
forøget, dels med Den fri Ungdomsuddannelsen,
AP-klassen, ungdomsvejledningen, regnskab og
udlån a fb u d samt diverse udlån af lokaler og ud
styr, medfører dette forøget korrespondance og
hermed flere arbejdsopgaver for sekretæren.
Det nuværende timetal er på 15 timer + 1 time til
opgaver i forbindelse med opgaver med fritidscen
tret.
Løn- og personalekontoret har lavet en beregning
på sagen og oplyser, at en forøgelse af timetallet
til 20 timer ugentlig (på løntrin 18) vil medføre et
månedligt merforbrug på kr. 140,- i forhold til det
-fedtagne budget. En udvidelse på 3 timer ugent
ligt til 19 timer, vil kunne holdes indenfor det
fedtagne budget.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 30. marts 1999 en udvidelse af
sekretærtimerne til 20 timer ugentlig.

Løn- og personalekontoret oplyser, at der er ind
gået ny overenskomst på området. A f overens
komsten fremgår, at grundlønnen stiger et trin,
Svarende til en forventet merudgift på ovennævn
te stilling på kr. 130,- pr. måned.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
april 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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p rioritering om sygefravær i 1998
ftnr. LP81.28
iTii orientering for byrådet
Leii- og personalekontoret har udarbejdet en sta
tistik over alt fravær (sygdom, barns første syge
dag og fravær på grund af barsel) i 1998.
statistikken fremgår, at det samlede sygefra
vær har været 3,8% i 1998.
..
Ø k o n o m iu d v a lg et tager på møde den 13. april
1999 orienteringen til efterretning.
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IjjWfilag om ændring af normperiode for beregning
flaginstitutionsnormeringer.
fc:,

§Ui\ LP 81.01.03
på baggrund af den af Kommunernes Landsfor
ening udarbejdede analyse a f normerings- og
driftsforhold i kommunens daginstitutioner, be
sluttede byrådet i mødet den 20. august 1997, at
daginstitutionernes normeringer fremover skulle
tildeles efter en gennemsnitsnormering på bag■grund af “belasthingsgrad” .
Byrådet godkendte samtidig et administrations
grundlag vedrørende driftsforhold for daginstitu
tionerne. A f dette administrationsgrundlag frem
går, at normperioden er perioden 1. august - 31.
juli, idet overskydende timer reguleres hvert år
den 31. juli.
|Af hensyn til eventuelle rammeoverførsler, der
[foretages ved regnskabsårets afslutning, er det
|uhensigtsmæssigt, at normperioden for timetil
deling ikke følger regnskabsåret.
Løn- og personalekontoret foreslår derfor, at
normperioden vedrørende daginstitutionsnormeringer ændres, således at den følger kalenderåret,
startende pr. 1. januar 2000.
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M or til de af lejerne og boligselskaberne udpetfffi medlemmer a f beboerklagenævnet for Fredeffgkssund. Jægerspris. Skibby, Slangerup, StenløSfrfl og Ølstykke kommuner
£j.nr. BK 03.01.00 G03
"Frederikssund kommune, som er sekretariat for
■beboerklagenævnet i ovennævnte seks kommu
ner, anmoder om godkendelse af, at der udbetales
diæter til de to medlemmer a f nævnet, der er ud
peget henholdsvis'af de større lejerforeninger i
; kommunerne samt af de almene boligorganisati
oner, der har afdelinger i kommunerne.
Ø k o n o m iu d v a lg et anbefaler på møde den 13.
april 1999, at der udbetales diæter.
Beslutningen evalueres ved indeværende by
rådsperiodes udløb.
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■'y.TT-valget den 10. juni
BK 84.07
Indenrigsministeriet har udsendt bekendtgørelse
- af 30. september 1998, hvoraf fremgår, at valg af
. 16 danske repræsentanter til E uropaparlam en
tet finder sted torsdag den 10. juni 1999.
Valget afvikles i lighed med tidligere på Skibby
fritidscenter samt på Ferslev og Skuldelev skoler.
1 den forbindelse skal byrådet tage stilling til føl
gende:
'
1) Valg af 2 repræsentanter til opstillingskred
sens valgbestyrelse.
2) Valg af 2 stedfortrædere for disse.
3) Udpegelse af valgstyrere på de enkelte af
stemningssteder.
Der skal udpeges mindst 5 og højst 9 valgsty : rere for hvert afstemningssted.
Forslag vedlægges.
Administrationen anmoder om tilladelse til at
kunne indføre suppleanter, såfremt der måtte
|T opstå frafald blandt valgstyrerne.
: 4) Valg af formand for valgstyrerne på hvert af§; stemningssted.
|5) Bemyndigelse til administrationen til at udpe| ge tilforordnede vælgere blandt administratio|f nen, når antallet under punkt 6 er kendt.
|6) I lighed med tidligere valg, foreslås det, at lofr kale partiforeninger, der ikke har repræsentajf tion i byrådet (Det radikale Venstre, Folkebe| vægeisen mod EU og Junibevægelsen) tilbydes
| en plads som tilforordnet.
4 Det foreslås, at borgmesteren/viceborgmeste7 ren bemyndiges til at godkende de udpegede
tilforordnede vælgere.
7) Godkendelse af, at 2 repræsentanter fra ad7 ministrationen, der også er udpeget som

fortsættes
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foortsat
Ivalgstyrere/tilforordnede vælgere, kan virke
f :.W n stemmemodtagere på plejehjemmet og for
^vælgere, der har fremsat begæring om at afgi
ve ve stemme i eget hjem.
%\ orientering kan tilføjes, at indenrigsministe
m har fastsat, at stemmeoptællingen skal finde
Ifted den følgende mandag, d.v.s. mandag den 14,
ni 1999.
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LUKKET MØDE
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ll&holbevillmg til "‘Stoppestedet Restaurant &
iaria”
{j.- nr. BK 22.01.01
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