SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 18.
mgust 1999 kl. 19.00 i byrådssalen.

[edlemmer:

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
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:

1) Der er formandsmøde kl. 1815 - 1845 i borgm e
sterens kphtor.
2) De 4 punkter med bevillingssager på det luk
kede møde afvikles efter det åbne møde.

Tidspunkt for mødets afslutning: kL_
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ijHvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 23/6 og 11/8
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 25/5 og
29/6
Økonomiudvalget - den 7/6 og 10/8
Hovedsamarb. udv. for skole-, social- og sundihedsforvaltn. - den 16/6
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Ældreboliger - Nordhøi 2
f.

nr. ØKF 00.01008

onomisk forvaltning fremsender regnskab for
1998 på ældreboligerne Nordhøj 2 og indstiller, at
gnskabet godkendes, samt at årets underskud
modregne s i tidligere års overskud.
^Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. ju!§ii 1999, at regnskabet godkendes.

;
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::'4.
■Revisionsberetning nr. 117 - Miljøstøtte til min■jre landbrug

.J.nr. 00.0K01-10
Den 28. maj 1998 afsluttede Kommunernes Revi■'sionsafdeling revisionen af kommunens admini
stration af lov om støtte til miljøforbedrende in
vesteringer i mindre landbrug mv. for året 1998.
Teknisk forvaltning har forelagt beretningen for
miljø- og teknikudvalget, som godkendte denne
uden yderligere bemærkninger.
, Revisionens konklusion er, at tilskud er ydet i
overensstemmelse med gældende bestemmelser.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
august 1999, at revisionsberetningen godkendes.
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5.
Ugningsplan for perioden 1/7-1999 til 30/6-2000
J.nr. ØK/SKAT
Til orientering for byrådet
Skatteafdelingen fremsender ligningsplanen for
perioden 1/7-1999 til 30/6-2000 til godkendelse.
Skattefagchefen vil på mødet redegøre nærmere.
Told- og Skatteregion Hillerød har ved brev af 4.
juni meddelt, at de ingen bemærkninger har til
planen.
Ligningsplanen vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. ju 
ni 1999, at ligningsplanen godkendes.
Den fungerende borgmester har den 8. juni 1999
ined henvisning til Lov om kommunernes styrelse
| 31, stk. 1 på byrådets vegne godkendt lignings
planen.
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jfendelig vedtagelse a f Lokalplan 79 for Hammerl lården.
jfenr. 01.02.05P16/79/PF
Kokalplanen har været i offentlig høring i perio
d e n 30. marts til 25. maj 1999.
|Der er indkommet 7 indsigelser til lokalplanforIslaget, hvoraf der i den endelige lokalplan forep lå s indarbejdet punkter fra alle indsigelserne,
lindstillingsbilag, indsigelser og lokalplan er tidli|gere udsendt til mødet den 9. juni 1999
jjtettet kortbilag 4 og 5 til lokalplanen vedlægges.
Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde
Iden 9. juni 1999 at afvente med behandling af
I sagen til det ordinære møde den 23. juni 1999.
BVliliø- og teknikudvalget indstiller på møde
Iden 23. juni 1999, at lokalplan 79 for Hammer|gård en, med de ændringer der er kommet som
Ifølge af indsigelserne, endeligt vedtages.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
august 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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riligehold af materiel
ir. 83.11054/LSC

mmunens materiel er hidtil blevet vedligeholdt
repareret af egen mekaniker - dog undtaget de
irre specialistopgaver,
ikanikerfunktionen blev for år tilbage overført
i:teknisk forvaltning til skole-, social- og sunddsforvaltningen som en del af et beskæftigeljprojekt. Mekanikeren fratrådte sin stilling 1.
ftember 1998. Siden er kommunens materiel
ivet vedligeholdt/repareret på autoværksted,
r er derfor brug for en afklaring af, hvordan
mmunens materiel fremover skal vedligehols/repareres, idet det årlige budgetbeløb på
0,000 kr. naturligvis ikke rækker til at få løst
gaven på autoværksted.
(Der er på den baggrund arbejdet med to alternal tiver, nemlig ansættelse a f egen mekaniker i tekjnisk forvaltnings regi eller udlicitering af opga|ven til autoværksted.
(Der har været foreløbige forhandlinger m edJæ (gerspris kommune, der har tilkendegivet, at de
vil være interesseret i at benytte mekaniker i
Skibby kommunes regi. Ligeledes har bered
fortsættes....
skabschefen for de to kommuner givet
tilsagn om
fat ville benytte mekanikeren. Denne interesse er
: blevet bekræftet igen i maj 1999.
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hgehold af materiel

•. 83.11054/LSC
tøm m unens materiel er hidtil blevet vedligeholdt
repareret a f egen mekaniker - dog undtaget de
Større specialistopgaver.
;Mekanikerfunktionen blev for år tilbage overført
frå teknisk forvaltning til skole-, social- og sund
hedsforvaltningen som en del af et beskæftigel
sesprojekt. Mekanikeren fratrådte sin stilling 1.
september 1998. Siden er kommunens materiel
blevet ve dligeholdt/r ep areret på autoværksted.
Der er derfor brug for en afklaring af, hvordan
kommunens materiel fremover skal vedligeholdes/repareres, idet det årlige budgetbeløb på
140.000 kr. naturligvis ikke rækker til at få løst
opgaven på autoværksted.
Der er på den baggrund arbejdet med to alterna
tiver, nemlig ansættelse af egen mekaniker i tek
nisk forvaltnings regi eller udlicitering af opga
ven til autoværksted.
Der har været foreløbige forhandlinger med Jægérspris kommune, der har tilkendegivet, at de
vil være interesseret i at benytte mekaniker i
Skibby kommunes regi. Ligeledes har bered
skabschefen for de to kommuner givet tilsagn om
at ville benytte mekanikeren. Denne interesse er
blevet bekræftet igen i maj 1999.
På byrådets møde den 24. februar 1999, blev sa
gen begæret tilbage til miljø- og teknikudvalget,
med henblik på at undersøge, om Frederiksborg
Amts autoværksted på Skibby høj evt. kunne på
lage sig opgaven.
Frederiksborg Amt har den 10. maj 1999 m ed
delt, at de ikke kan påtage sig opgaven. Dog er
autoværkstedet interesseret i at påtage sig mere
begrænsede opgaver indenfor vedligehold af især
personbiler.
Teknisk forvaltning råder over 1 personbil.
fortsættes....

Formandens
initialer

Blad nr.

103

f

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
dyjfertsat
■\Der henvises til vedlagte indstillingsbilag. .
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
■den 23. juni 1999
;>at der ansættes egen mekaniker snarest muligt,
f c t økonomiudvalget godkender, at teknisk for
,
valtning i finansåret 1999 kan få en tillægs
bevilling på det resterende beløb ved en bud■
getrevision, og
-at ordningen evalueres efter 1 år.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
august 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
Ordningen evalueres løbende.
Knud 0 . Andreasen indtager s ær standpunkt, idet
han ønsker opgaven udliciteret og herefter evalu
eret efter 1 år.
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1s pildevandsplan i det åbne land
J.nr. 06.00.05P15/LSC
I forbindelse med udarbejdelse a f spildevands
plan for det åbne land, skal samtlige afløbsfor
hold registreres på den enkelte ejendom. Der er
skønsmæssigt tale om ca. 500 ejendomme.
Til brug for denne registrering er det nødvendigt
at kortlægge samtlige drænoplysninger. Det vil
samtidig være nødvendigt at lagre alle registre
ringer digitalt, således at arbejdet med im ple
mentering af spildevandsplan i det åbne land,
kan gennemføres med brug af så få administrati
ve ressourcer som muligt.
Forvaltningen har hjemtaget tilbud på denne op
gave. Samlet er der tale om en udgift på 160.000
kr. Udgiften finansieres over bevillingen på
700.000 kr. til spildevandsplan i det åbne land.
M iljø- o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
den 23. juni 1999, at der frigives 160.000 kr. af
bevillingen på 700.000 kr.
Ø k o n o m iu d v a lg et anbefaler på møde den 10.
august 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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Spildevandsplan i byområder - revision
f-,'.
■j.nr. 06.00.05P15/LSC
K; •
^Skibby kommunes spildevandsplan for byområ^.dei* udløb 31. december 1998. Spildevandsplanen
tskal derfor revideres i 1999.
1Den revidering, vi nu skal foretage, skal være på
det helt overordnede plan, således at lovens for
melle krav til spildevandsplanen overholdes, og
. således at spildevandsplan for byområder og det
åbne land, på sigt kan samles til een spildevands
plan. Det er væsentligt at der kun er een spilde
vandsplan for kommunen, der omhandler alle
. spildevandsforhold.
Udgiften til revidering a f spildevandsplanen ud
gør 200.000 kr., der finansieres af bevillingen på
1 mio. kr.
Der henvises i øvrigt til vedlagte indstillingsbi
lag.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 23. juni 1999, at der frigives 200.000 kr. af
bevillingen på 1 mio. kr.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
august 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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fe n tlig sti fra Skibby til Ferslev via Saltsøskomn og Saltsøgård
|ur. 05.04.06G00/LSC

byrådet har siden 1996 ønsket at etablere en ofsntlig sti fra Skibby til Ferslev og til det formål
ndgået forlig med ejeren af Saltsøskoven. Der
Lar været vanskeligheder med at opnå enighed
aed ejeren af Saltsøgård.
)er henvises i øvrigt til referat a f miljø- og tekdkudvalgsmøde den 24. juni 1998, dagsordensitinkt 7.
)er nu indgået en frivillig aftale med lodsejeren.
lodsejeren får et engangsbeløb på 20.000 kr. som
|kompensation for ulemper og gener ved den oh
O
ffentlige færdsel,
I Der henvises til vedlagte udkast til aftale.
! Der er afsat 104.000 kr. til dette projekt. Udover
|engangsbeløb til lodsejer er der udgifter til op
sætning af skilte m.v.. Udgiften hertil er endnu
tikke kendt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 23. juni 1999, at aftalen godkendes, samt at
erstatningen på 20.000 kr. afholdes over bevillin
gen på 104.000 kr.. Når udgiften til skilte er af
holdt anbefales det, at restbeløbet af bevillingen
på 104.000 kr. tilbageføres til kassebeholdningen.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 10.
august 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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inrslag til forebyggende projekt for unge misbru-

% nr. SSSF 16.20
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen fremlender forslag til iværksættelse af forebyggende
arbejde for unge misbrugere.
Voksenteamet har erfaret, at 14 unge i øjeblikket
har brug for behandling.
|samarbejde med amtets misbrugscenter og SSP
har forvaltningen udarbejdet forslag til projekt.
Projektet starter op med et seminar den 28. maj,
hvor de unge selv skal deltage og være med til at
formulere indholdet i projektet.
Udgiften til seminaret er finansieret.
Udgiften til projektet forventes at blive ca. kr.
215.000,- for 1999 og kr. 392.000,- for år 2000.
Udgiften forventes at kunne holdes indenfor bud
lettet.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 25. maj 1999, at projektet iværk
sættes, hvis seminaret kan motivere de unge til
åt deltage og at bevillingen gives i henhold til
servicelovens §§ 86 og 73, samt at der ved opstart
åf projektet er minimum 12 deltagere.
■Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. ju;hi 1999 skole-, social og sundhedsudvalgets ind
stilling.
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genåbnings tilbud for klubbørn i Skibbvssen

j . nr. SSSF 16.04.09
■'

■a- :
■.

^Orientering for byrådet
-Lederen fra Skibbyssen og lederen fra klubberne
i har foretaget en undersøgelse om, hvorvidt der er
i’behov for morgenåbningstilbud for klubbørn. Un:-..dersøgelsen viste, at der var et behov for morgen
i åbent for de nye klubbørn (4, klasse) i Skibbys
sen. Åbningstiden ønskes fra kl. 06.00 - 08.00
med 2 timer pr. dag fra 1. august eller snarest
herefter.
Merudgiften vil, jvf. løn- og personalekontoret,
andrage ca. kr, 5.000,- pr. måned for 2 timer. .
Udtalelse er indhentet fra økonomisk forvaltning.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 29. juni 1999
. at der etableres morgenåbningstilbud for de nye
klubbørn i Skibbyssen fra kl. 06.30 - 08.00 VA
j, time pr. dag.
at ordningen kører frem til 31. december 1999 og
I; tages op til vurdering i udvalgets november
møde, hvorvidt ordningen skal kører videre eff / ter 1. januar 2000.
at der søges en tillægsbevilling på kr. 18.750,- for
f 1999 (kr. 3.750,- pr. måned for 1Vz time pr.
J dag)til merudgiften, som finansieres over kas^ sebeholdningen, idet der ikke kan anvises
;; kompenserende besparelser inden for konto 5.
Borgmesteren har den 7. juli 1999 med henvis
ning til Lov om kommunernes styrelse § 22 stk. 2
?på økonomiudvalgets vegne og § 31 stk. 1 på by
rådets vegne godkendt, at er etableres morgenJåbningstilbud for klubbørn i Skibbyssen pr. 1.
august 1999.
Økonomiudvalget tager på møde den 10.
august 1999 borgmesterens beslutning til efter
retning.
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lis.
^Forslag om midlertidig ændring af regler for
frimeoverførsier nå daginstitutionsområdet
/J.nr. LP 81.01.03

I forbindelse med byrådets beslutning i mødet
: den 21. april 1999 om at ændre normperioden for
daginstitutionsnormeringer fra 1.8. - 31.7 til 1.1. ; 31.12, er det administrationens opfattelse, at det
vil være hensigtsmæssigt at fastsætte den sidste
. normperiode, inden overgangen til kalenderår, til
at være 1. august 1999 - 31. december 2000. På
: baggrund af dette, foreslår løn- og personalekon
toret, at aftalen om rammeoverførsler på dagin
stitutionsområdet midlertidigt ændres, således at
■der ved årsskiftet 1999/2000 udelukkende kan
ske overførsel fra lønkonti til lønkonti.
; Ø k o n o m iu d v a lg et anbefaler på møde den 7. ju 
ni 1999 løn- og personalekontorets forslag.
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h klage til Tilsynsrådet
ØKF
byrådsmødets møde den 19. maj blev behand|n sag, hvor en borger havde klaget til Tilonsrå det over kommunens skatteforvaltning
incassoafdeling.
Igor foreligger nu svar fra Tilsynsrådet, dateret
iftén 2. juni.

§tÉ§nlagt1sa§en-
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Ijtnsøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen på
fgkuldelev_skole
VY

■ '-

fij.nr. BK 00.01A15
. Til orientering for byrådet
. Jens Ejler Sørensen, Mosevej 5, Skuldelev, ansø>ger om udtrædelse af skolebestyrelsen på Skul
delev skole med virkning fra 31. juli 1999, idet
han skal gøre tjeneste i udlandet i 9 måneder fra
den 5. august 1999.
Tommy Pedersen, Bredagervej 16, Sønderby, der
er 1. suppleant, har givet tilsagn om at han øn
sker at indtræde i skolebestyrelsen.
Borgmesteren har med henvisning til Lov om
kommunernes styrelse § 31, stk. 1 på byrådets
vegne den 29. juni 1999 godkendt, at Jens Ejler
Sørensen udtræder, og at Tommy Pedersen ind
træder i stedet.
Udskiftningen har virkning pr. 1. august.
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S lB.

j j ^ ø gning om udtrædelse af skolebestyrelsen på
■
;:U ; 1 v skole
gT.rtr. BK 00.01A15
fTil orientering for byrådet
'Erling Isaksen, Vestervej 46, Vejleby ansøger om
udtrædelse a f skolebestyrelsen på Ferslev skole,
da han ikke længere har børn gående på skolen,
ijohn B. Pedersen, Grønnevej 18 er næste supple
ant på listen og er tilskrevet, om han ønsker at
■indtræde i skolebestyrelsen.
John B. Pedersen har meddelt, at han ikke øn
sker at indtræde, da han heller ikke længere har
børn i Ferslev skole.
Næste suppleant er Helle Angelo, Hammer Bak
Ae 16.
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^ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til
»Slrihbv Pizza & Burgerhouse
R nr. BK 22.01.01

18. august 1999
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søgning om fornyelse af alkoholbevilling til
Étodega Pejsen Ans, Hovedgaden 46
J. nr. BK 22.01.01

18. august 1999
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„Ansøgning om alkoholbevilling samt ansøgning
■om godkendelse af bestyrer til Skibby Idræts
klubs kantine
J. nr. BK 22.01.01

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
LUKKET MØDE
■4.
■Alkoholbevilling til Skuldelev-Selsø Sportsklub
■‘'Kilden”
>J. nr. BK 22.01.01

