Dag og år

22. maj 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 22. maj
1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Anni Skov
Preben Lansø
Bendt Bach Sørensen
Annie Hansen
Anders Clausager
Knud 0. Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Holger Andersen
Jens Brogaard Jensen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bem ærknin ger:
1) Temadag vedr. ældrebyggeri:
Som tidligere meddelt starter rundturen kl.
8.30. Temadrøftelsen på rådhuset starter ca.
kl. 15.00 og forventes afsluttet kl. ca. 17.00.
2) Der er formandsmøde kl. ca. 17.15
3) Spisning i kantinen kl. 17.45. Afbud hertil
bedes givet til borgmesterkontoret senest
tirsdag kl. 12.

Tidspunkt for mødets afslutning: kL
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i.
Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 24/4 96
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 30/4 96
Hovedsamarb.udv. for det tekniske område - den
26/4 96
Økonomiudvalget - den 14/5 96

Desuden er fremlagt udskrift af Kommunefor
eningens årsmøde/generalforsamling fredag den
26. april.
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2.

Hovedledning Sønderbv-Hvllingeriis. Ekspropri
ationsbeslutning
J.nr. 06.01.03G04/JEH
Skibby kommune har udarbejdet projekt for af
skærende spildevandsledning fra Sønderby til
Hyllingeriis og har besluttet at søge de nødvendi
ge rådighedsindskrænkninger m.v. gennemført
ved ekspropriation i Henhold til bestemmelserne i
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 590 af 27,
juni 1994.
Indstillingsbilag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. april 1996, at der træffes ekspropriati
onsbeslutning samt at indgåede forlig tiltrædes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
maj 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Formandens
initialer

Blad nr.

60

Dag og år

22. maj 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

3.
Kloakering af Manderup. Ekspropriationsbe-,
slutning
J.nr. 06.01.03G04/JEH
Skibby kommune har udarbejdet projekt for klo
akering af Manderup og har besluttet at søge de
nødvendige rådighedsindskrænkninger m.v. gen
nemført ved ekspropriation i henhold til bestem
melserne i Miljøministeriets lovbekendtgørelse
nr. 590 af 27. juni 1994.
Indstillingsbilag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. april 1996, at der træffes ekspropriati
onsbeslutning samt at indgåede forlig tiltrædes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
maj 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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4.
Overordnede mål for renovationsområdet
J.nr. 07.00.00/EM
Teknisk forvaltning har arbejdet med forslag til
overordnede mål for renovationsområdet. Formå
let med dette arbejde er at danne basis for udar
bejdelse af en revideret affaldsplan 1997 - 2001.
Teknisk forvaltnings forslag blev forelagt på te
madag for byrådet den 17. april 1996, hvor byrå
det havde lejlighed til at diskutere forslagene.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. april 1996, at de overordnede mål for re
novationsområdet fastsættes som følgende:
Byrådet vil, over en 4-årig periode, sikre:
- at affaldsmængden reduceres med mindst
10%
- at der opnås størst mulig grad af borgerind
dragelse
- at renovationsgebyret ikke stiger ud over den
almindelige prisudvikling og at gebyret på
længere sigt (udover den 4-årige periode) ikke
overstiger landsgennemsnittet for landkom
muner.
- at deponering reduceres og genanvendelse
øges mest muligt
For at opnå disse mål vil byrådet arbejde
for:
- at opgaverne løses således, at man får mest
miljø pr. krone
- at arbejdsmiljø for og uddannelse af medar
bejdere i renovationsområdet prioriteres me
get højt
- at kildesortering og hjemmekompostering
fremmes
- at området forvaltes på forretningsmæssige
vilkår, herunder udlicitering af opgaver, hvor
dette findes hensigtsmæssigt, dog udliciteres
driften af Genbrugspladsen ikke.
- at der foretages en præcis registrering af alle
affaldsmængder.
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4. Fortsat
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
maj 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling
med følgende rettelser:
Til afsnittet “Byrådet vil, over en 4-årig periode,
sikre” ændres første pind til:
- at affaldsmængden reduceres.
Til afsnittet “For at opnå disse mål vil byrådet
arbejde for” ændres 4. pind til:
- at området forvaltes på forretningsmæssige
vilkår, herunder udlicitering af opgaver, hvor
dette findes hensigtsmæssigt.
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5.
Salg af byggegrund til bofællesskab for 4 perso
ner med psykiske lidelser
J.nr. 82.02 BF/JV
Byrådet har på sit møde den 22. november 1995
godkendt indstillingen fra Skole-, social- og sund
hedsudvalget om, at der opføres et bofællesskab
af en privat bygherre, som dernæst udlejer huset
på langtidskontrakt til Skibby kommune.
Efter samtale med kontorchef Kirsten Krabbenhøft, socialforvaltningen foreslår teknisk forvalt
ning, at der udstykkes et grundareal på 855 kvm.
imellem Tumlebo og Fritidscentret til bofælles
skabet.
Området er i kommuneplanen benævnt D3 og
udlagt til offentlige formål.
Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde
den 24. april 1996. at sagen tilbagesendes til
skole-, social- og sundhedsudvalget for endelig
stillingtagen af placering af et bofællesskab for 4
personer med psykiske lidelser, idet følgende kan
oplyses til skole-, social- og sundhedsudvalget:
I.
der kan udstykkes og byggemodnes en
byggegrund på 855 kvm. til et bofællesskab fra
den nordlige del af matr. nr. 10-e, Skibby by,
II.
der kan udføres en forlængelse af Saltsøvej
hen til muren imod Fritidscentret, og den of
fentlige gennemgang flyttes hertil,
III.
grundens salgspris vil være kr. 95.000,00
excl. moms, som dækker de udgifter som kom
munen påføres i forbindelse med ovennævnte
punkter.
Skole-,social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 30. april 1996, at byggegrunden
på Saltsøvej sælges til privat bygherre for kr.
95.000,- og at der opføres bofællesskab til 4 per
soner på grunden.
Holger Andersen indtager særstandpunkt med
hensyn til beliggenheden.
fortsættes
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5. Fortsat
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
maj 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
Steen Berthelsen indtager særstandpunkt med
hensyn til beliggenheden.
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6.
Vedtægt og driftsaftale for Skovbørnehaven
J. nr. SSSF 16.04.02

Forvaltningen har den 18. april 1996 påny haft
møde med Skovbørnehaven, foranlediget af ud
valgets beslutning den 26. marts 1996 om evt. en
yderligere udvidelse af åbningstiden “vekslet”
med de 10 timer pr. uge til langtidsledig medar; bejder, idet kommunen ikke kan efterkomme
I Skovbørnehavens ønske om en langtidsledig.
|Vedtægt:
JPå mødet udleverede Skovbørnehaven et nyt forl slag til vedtægt for børnehaven pr. 1. januar
11996, godkendt af Skovbørnehavens bestyrelse
f den 20. marts 1996.
Vedtægtens punkt 4 er blevet ændret, således at
|forholdet mellem heldagsbørn og halvdagsbørn er
blevet mere flexibelt.
Normering:
Skovbørnehaven havde i foråret 1995 en over
normering på 24 børn, men i december måned
i faldt børnetallet til 14. Dette vil, jvf. reglerne,
; medfører at Skovbørnehaven skal tilbagebetale
kr. 22.146,- til kommunen.
En så kraftig nedgang i driftstilskuddet vil med
føre, at Skovbørnehavens budget ikke kan hænge
Jsammen, da budgettet er baseret på 21 børn.
I Der søges derfor om, at der ikke foretages en re} gulering af beløbet for 1995.
j Samtidig meddeler Skovbørnehaven i skrivelse af
23. januar 1996, at de ikke i 1995 har modsvaret
li tilskud fra Bramsnæs kommune på kr. 31.185,- i
\Skibby kommunes tilskud, hvilket Skovbørneha
ven ligeledes søger om at få eftergivet.
Driftsaftalen:
I aftalen mellem kommunen og Skovbørnehaven,
som samtidig blev revideret, ønskes bl.a. en tilfø
jelse i aftalens punkt 3, 4. afsnit, at der først rej: guleres ved en ændring af børnetallet på 5 børn i
fortsættes...
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6. fortsat
opad eller nedadgående retning.
Budget 1996:
Der er fremsendt nyt revideret budget for drifts
udgifterne 1996, efter at Skovbørnehaven selv
har overtaget ejendommen Skovvejen 34, Søn
derby.
Bruttoudgiften ændres ikke fra det oprindelig
fremsendte budgetforslag i juni 1995. Dette
skyldes, at besparelsen på ca. kr. 12.000,- er ind
gået på vedholdelseskontoen til den udvendige
vedligeholdelse (har tidligere været udlejer ud
gift).
Det beløb på kr. 600.200,-, der er afsat til Skov
børnehaven på kommunens budget ændres såle
des ikke.
Åbningstid:
Skolebørnehaven meddeler i skrivelse efter deres
bestyrelsesmøde, at de har besluttet, at udvide,
åbningstiden fra kl. 07.00, fra 1. marts 1996.
Åbningstiden er herefter fra kl. 07.00 - 17.00.
Udvidelsen kan holdes indenfor budgettets ram
mer.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefa
ler,
at forslaget til vedtægten godkendes,
at der ikke foretages regulering af tilskuddet på
grund af faldet i børnetallet i efteråret 1995,
således at Skovbørnehaven skal tilbagebetale
kr. 22.146,-,
at kommunens aftale med rettelselser (kursiv
skrift) i pkt. 1, 3,4, 5, 8 og 11 godkendes,
at det reviderede budget for 1996 godkendes,
at Skovbørnehaven tilbagebetaler beløbet kr.
31.185,-, evt. ved en regulering af det måned
lige tilskud i 1996 over 9 eller 12 måneder,
at punkt 5, afsnit 5 bibeholdes i driftsaftalen
f.s.v. angår de 10 timer pr. uge til langtidsledi
ge,
at åbningstiden ikke udvides yderligere.
Punkt 5,afsnit 5 i driftsaftalen og åbningstiden
genoptages igen om et år (april 1997).
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6. Fortsat
0 konomiudvalget anbefaler på møde den 14.
maj 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling, dog
• indtager Knud 0. Andreasen særstandpunkt
£ omkrin^edtægternes pkt, 3, idet han ønsker
; sætningen “dog reguleres der først ved en æn
dring i børnetallet på 5 børn i opad eller ned
adgående retning” skal udgå af 4. afsnit.
• indtager Anders Clausager særstandpunkt
overfor udvalgsindstillingens andet “at”, som
han ikke kan anbefale.
• afventer Steen Berthelsen sin stillingtagen til
byrådsmødet.

s.
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7
Ligningsplan for perioden 1/7-96 til 30/6 1997
J.nr. SK 25.00P15
(Skatteafdelingen fremsender ligningsplanen for
perioden 1/7 1996 til 30/6 1997 til godkendelse.
Skattechefen vil på mødet redegøre nærmere.
Ligningsplanen vedlægges i kopi.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
maj 1996, at ligningsplanen godkendes.
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8.
Udtræden af to bestyrelser
J. nr. BK 00.01A15
Anders Clausager anmoder om at udtræde af
Egnsmuseet Færgegårdens bestyrelsen samt af
Fonden Herregårdsmuseet Selsø Slots bestyrelse,
idet han nu er valgt som formand for Team Horns
iHerred/Frederikssund.
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