Dag og år
23. januar 2002

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
Dagsorden til byrådets møde onsdag den 23. ja
nuar 2002 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Hans Henning Bjørnsen
Bent Raith
Kristian Moberg
Jens Brogaard Jensen
Flemming Due
Kim Rockhill
Birgit Bangshof Mortensen
Eric Munch
Preben Lansø
Annie Hansen
Jens Timm Jensen
Hanne Kyvsgaard
Niels Jørgen Pedersen

Fra administrationen:

Bemærkninger:
Der er formandsmøde kl. 1830
Der er et orienteringspunkt på lukket møde, som
afholdes efter det åbne møde.
Herefter er der bestilt fotograf, som skal tage det
traditionelle billede af det samlede nyvalgte by
råd.

Tidspunkt for mødets afslutning: kb
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1.
fly hplvsning i Skibbv Idrætshal
j.nr. 82.00/JOH
Belysningen i Skibby Idrætshal har i en årrække
ikke været tilfredsstillende. Den er for strømfor
brugende og giver ikke lys nok. Endvidere kan et
antal lysarmaturer ikke mere anvendes, idet de
smelter glimtænderne.
Den nuværende middelbelysningsstyrke i hallen
er på 215-280 lux.
NESA har besigtiget belysningsanlægget og fore
slår udskiftning af hallens lysarmaturer, samt et
antal forskellige tændinger af lyset, således at
belysningsstyrken kan varieres efter benyttelsen.
Anlægget er beregnet til at kunne opfylde de nye
danske standarder for idrætsbelysning, belys
ningsklasse 2, efter hvilke der kan afholdes regi
onale stævner. Middelbelysningsstyrken er på
500 lux.
Det skønnes, at der ved det nye belysningsanlæg
kan spares 22.000 kWh pr. år, hvilket svarer til
ca. 30.000,- kr.. Den samlede anlægsudgift skøn
nes til ca. 218.300,- kr.
NESA tilbyder at finansiere anlægsudgiften over
8 år ved at opkræve samme kvartalsmæssige be
taling for el som i dag. Den indeholdte ydelse på
lånet andrager ca. 34.000,- kr. pr. år.
Økonomisk forvaltning anbefaler, at anlægsud
giften afregnes kontant, og finansieres over 8 år
gennem et finansieringsselskab, som kommunen
har rammeaftale med. Ydelse pr. år ca. 31.000,kr.
Brev fra NESA samt notat fra økonomisk for
valtning er vedlagt sagen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 19. december 2001, at der opsættes et nyt be
lysningsanlæg i Skibby Idrætshal, finansieret
over 8 år af et finansieringsselskab.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 15.
januar 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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2.

filtibbv skovbørnehave - ansrigning om kommunpgaranti
J.nr. SSSF/ØKF/16.04.02
Økonomiudvalget har på møde den 6. november
2001 oversendt nedenstående sag til behandling i
skole-, social- og sundhedsudvalget.
Skibby Skovbørnehave ansøgte den 20. september
2001 kommunen om stillelse af en kommunega
ranti i forbindelse med en forestående låneom
lægning.
Det nye lån skal dække eksisterende lån samt
oparbejdede skyldposter i forbindelse med driften
af institutionen. Det samlede lånebeløb andrager
kr. 600.000,-.
Økonomichefen har ført forhandlinger med kas
serer
om blandt andet alternative
løsningsmuligheder, med det sigte, at forbedre
institutionens økonomi.
I vedlagte notat fremgår to løsningsforslag,
Optagelse af lån hos kreditinstitut, samt
reduktion i kommunens ledige låneramme.
- Kommunen bevilger et udlæg i 20 år. Ud
lægget tilbagebetales i 20 lige store rater
uden renteberegning.
Der var følgende indstilling til økonomiudvalgets
møde:
at byrådet bevilger et udlæg på kr. 600.000,-, som
tilbagebetales i 20 lige store rater. Lånet
anvendes til indfrielse af eksisterende lån samt
til dækning af de oparbejdede skyldposter,
at der etableres en eller anden form for økonomi
styring.
Efter økonomiudvalgets behandling af sagen, er
det kommet frem, at der verserer en miljøsag ved
rørende institutionen. Institutionen udleder sit
spildevand m.v. på nabogrunden, og ejeren har
rettet henvendelse om, at der er rester af kloakaf
løb fra skovbørnehaven, som bevirker at hans
kreaturer blive syge.
fortsættes...
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Teknisk forvaltning har oplyst, at den billigste
løsning er at samle spildevandet i en spildevandstank (2 m3) til en ca. pris på kr. 30.000,-. Denne
skal tømmes, hvilket vil beløbe sig til ca. kr.
1.000,- pr. gang (tømning ca. 1 gang om måne
den).
Der er efterfølgende indhentet yderligere økono
miske oplysninger samt den aktuelle venteliste.
Disse oplysninger viser, at økonomien i Skovbør
nehaven er skrøbeligere end først antaget.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 18. december 2001
at byrådet bevilger et udlæg på kr. 600.000,-, som
tilbagebetales i 20 lige store rater. Lånet
anvendes til indfrielse af eksisterende lån samt
til dækning af de oparbejdede skyldsposter,
at der etableres en meget stram økonomistyring,
hvor der månedsvis indberettes, både antal
børn, personalenormeringer og økonomi.
Formanden
oplyste overfor ud
valget, at der i 2002 og 2003 mindst vil være 20
børn indskrevet.
Efter behandlingen i skole-, social- og sundheds
udvalget har der været afholdt møde om sagen
mellem borgmesteren, økonomichefen, forvalt
ningschefen og kommunaldirektøren.
Da det er skønnet, at der fortsat bør indhentes
yderligere oplysninger i sagen, blandt andet fra
revisionsafdelingen, og da Nordea Bank har for
længet sin frist, er der tid til at forelægge sagen
for økonomiudvalget og byrådet på sædvanlig
måde. Til økonomiudvalgets møde forelå notat
med nyeste oplysninger.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 15.
januar 2002, at der ydes indexeret lån på kr.
600.000.
Konkret forslag til aftale forelægges på ekstraor
dinært økonomiudv.møde d. 23/1 kl. 17.45.

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
gjbrtsat
ø konomiudvalget indstiller på møde den 23.
januar 2002
at der gives kommunaldirektør og økonomichef
mandat til at forhandle rekonstruktionen
(incl. kassekredit) på plads indenfor en ram
me af 650.000 kr. (idet løsning af miljøsagen
på kr. 40.000 også skal indgå i rammen). Af
dragenes størrelse revurderes pr. 1/1 2004.
Væsentlige dispositioner kan kun foretages
med kommunens godkendelse
at sagen (aftale, økonomi m.v.) forelægges til ef
terretning og med ansøgning om tillægsbevil
ling m.v. på økonomiudvalgets og byrådets
ordinære møder i februar.
Byrådet godkender på møde den 23. januar 2002
økonomiudvalgets indstilling af 23. januar 2002..
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3.
Modtageklasse på Marbækskolen
J. nr. SSSF 17.15.01
I forbindelse med at Marbækskolen i 2001 har
modtaget 15 2-sprogede børn, har det været nød
vendigt at oprette 1 modtageklasse. Der forventes
yderligere 4 børn. Til klassen er tilknyttet 2 lære
re. Hertil kommer materialeudgift, som skønnes
at andrage ca. kr. 15.000,- i opstartfasen, hvoref
ter materialeudgiften forventes at kunne holdes
på niveau med danske elevers.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 18. december 2001, at merudgif
ten til drift af modtageklassen bevilges, idet der
skal tages højde for de ressourcer, der allerede er
indlagt i budgettet via normeringsplanen.
Merudgiften udgør i alt kr. 315.000, hvortil der
søges en tillægsbevilling.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 15.
januar 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

Formandens
initialer

Blad nr.
5

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
4.
ftpsrig af Fødevareregion Nordøstsjælland på klub
7 pren i Skuldelev
J. nr. 82.00
Genoptagelse af Fødevareregionens rapport efter
tilsyn den 10. oktober 2001 i Klub 7érens køkken
faciliteter, idet teknisk forvaltning har udarbej
det en mere detaljeret handleplan.
Den anslåede pris til renoveringsudgifter andra
ger kr. 98.000,- excl. moms, som bl.a. omfatter
udskiftning af køkkenelementer.
Følges påbudets liste over utilstrækkelige forhold
som skal udbedrés, kan der hurtigt bruges kr.
30.000 - 40.000 på maling og andet, og man har
stadigvæk et gammelt slidt køkken.
Der er endvidere udarbejdet et forslag til tids
mæssig handleplan.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 18. december 2001, at den billig
ste løsning, jf. påbudslisten, til max. kr. 40.000,antages. Pålægning af linoleum samt maling kr.
27.000,- anbefales udskudt til 2003.
Forslaget til tidsmæssig handleplan anbefales.
Skrivelse af 17. okt. 2001 fra Fødevareregion
Nordøstsjælland samt internt notat af 17/12 01
fra skole-, social- og sundhedsforvaltning og skri
velse af 20/12 01 fra teknisk forvaltning vedlagt
sagen.
.Økonomiudvalget anbefaler på møde den 15.
januar 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
Indstillingen medfører, at der skal gives en til
lægsbevilling på kr. 13.000.
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o.
pnrslng til vedtægter for beboer-pårørenderåd
J. nr. SSSF 00.01A23
Sundhedsafdelingen fremsender forslag til ved
tægter for beboer-pårørenderåd i Skibby kommu
ne, jf. Servicelovens § 112 a.. Punktet blev udsat
på sidste møde, idet udvalget ønskede reglerne på
området indsendt forinden stillingtagen.
Formålet med et beboer-pårørenderåd er at skabe
et forum for dialog mellem Skibby kommune,
brugerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af
hverdagen for de beboere i plejeboligerne, beskyt
tede boliger og ældreboligerne Nordhøj 2, der
modtager serviceydelser.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 18. december 2001 forslaget, dog
rettes 4.1., hvor der tilføjes 1 repræsentant for
pårørende og 4.6 - rettes til ”udpeges af de ansat
te”.
Forslaget vedlagt sagen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 15.
januar 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling, dog foretages konsekvensrettelser.

Som følge af konsekvensrettelsen vil rådet ved
godkendelse af skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling få følgende sammensætning:
• 1 beboerrepræsentant fra hver af de 3 bolig
former - plejehjem, beskyttede boliger og æl
dreboligerne Nordhøj 2
• 1 repræsentant for ledelsen i sundhedsafdelin
gen
• 1 repræsentant for gruppelederne (personale
repræsentant)
• 1 repræsentant for politikkerne
• 1 repræsentant for de pårørende på Nordhøj 4
Sagen forelægges det nye ældre- og handicapråd
tirsdag den 22/1. Udtalelse herfra vil foreligge til
byrådets møde.
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Fm-slag om temamoder for det nyvalgte bvråd
J.nr. BK 00.01 A10
Det har været tradition i kommunen, at der efter
hvert kommunevalg afholdes en række temamø
der for det nyvalgte byråd.
Temamøderne afholdes i tidsrummet kl. 15 - 18.
På temamøderne gennemgår administrationen de
enkelte udvalgsområder, giver status på de sager
der er afsluttet / igangværende, og oplæg til de
opgaver der forventes påbegyndt i den nye valg
periode.
Chefgruppen foreslår følgende datoer for tema
møderne:
Onsdag den 20. februar økonomiudvalgets om
råde
Onsdag den 27. februar miljø- og teknikudval
gets område
skole-, social- og sund
Onsdag den 6. marts
hedsudvalgets område
særlig temamøde vedrø
Onsdag den 20. marts
rende skoleområdet,
herunder oplæg til
sagsområde for nyt fag
udvalg.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 15.
januar 2002 forslaget om temamøder.
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7.
Sammensætning af styregruppe vedrørende opførplsft af sportshal ved Skuldelev skole
J.nr. TF 82.00
På møde den 19. september 2001 godkendte by
rådet nedsættelse af en styregruppe bestående af
• En repræsentant fra partiet A
• En repræsentant fra partiet F
• En repræsentant fra partiet I
• En repræsentant fra teknisk forvaltning
• Inspektøren fra Skuldelev skole
• En repræsentant og suppleant for multikulturhusets bestyrelse
• En repræsentant og suppleant for sports
klubben ”Kilden”
• En repræsentant og suppleant for Skulde
lev bylaug.
Som følge af ændringerne i den politiske sam
mensætning ved kommunevalget foreslår kom
munaldirektøren, at sammensætningen af styre
gruppen revurderes således, at også partierne C
og V repræsenteres i gruppen. Da borgmesteren
tidligere har været repræsenteret i styregruppen,
foreslås det, at Hans Henning Bjørnsen indtræ
der.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 15.
januar 2002, at den nedsatte styregruppe fast
holdes, dog udvides gruppen med borgmesteren.
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8.
ftvnr fra Tilsynsrådet på klage om befordrin^srrnHfgdrelse
J. nr. BK 00.01A03
Statsamtet Frederiksborg har - på klage fra Jan
Vogel omkring befordringsgodtgørelse i forbindel
se med deltagelse i folkeoplysningsudvalgets mø
der - i skrivelse af 21. december 2001 udtalt, at
Tilsynsrådet ikke finder grundlag for at anse det
for at være i strid med reglerne i den kommunale
styrelseslov m.v., at der ikke ydes befordrings
godtgørelse i forbindelse med deltagelsen i møder
i folkeoplysningsudvalget.
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9.
TTrlvidet åbningstid i forbindelse med afholdelse
af heboerfest i Skibby Idrætshal
j. nr. BK 22.01.02
Reklameudvalget i Skibby Idrætshal (SIK, STBK,
SSSK, Kreds 57 og Hallen) planlægger i lighed
med i 2001 at afholde en beboerfest for ”de unge
på 40” med spisning, dans og musik.
Festen skal afholdes lørdag den 8. juni, og der er
indgået kontrakt med Kandis, som skal levere
musikken.
Der er søgt lejlighedsbevilling hos politiet og søgt
tilladelse hos Told & Skat.
Der søges nu tilladelse til at holde åbent til kl.
02.30.
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10.
Hndkendelsc til byrådsmedlem til fortsat at udføro enkelte små opgaver for kommunen
J. nr. BK 00.01A10
Byrådsmedlem Niels Jørgen Pedersen ansøger i
skrivelse modtaget den 15. januar 2002 om dis
pensation fra § 29 i Lov om kommunernes styrel
se til fortsat at udføre reparationsopgaver m.m.
for kommunens skoler og institutioner.
Niels Jørgen Pedersen oplyser, at det drejer sig
om ca. 1 til 2 udkald til hastesituationer om må
neden.
Lovgrundlaget fremgår af indstillingsbilag til by
rådets møde i januar 1998 ved tilsvarende ansøg
ning.
Fremlagt i sagen.
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il.
Valg af medlemmer til lokalradionævnet
J.nr. 20.05.00
Jægerspris og Skibby kommer har fælles lokalra
dionævn, hvor sekretariatsfunktionen går på
skift kommunerne i mellem. I denne periode har
Jægerspris sekretariatsfunktionen.
Skibby byråd skal for perioden 1. januar 2002 til
31. december 2005 vælge 2 byrådsmedlemmer
samt 2 stedfortrædere til nævnet.
Nævnet består i alt af 11 medlemmer: 2 med
lemmer fra hvert af byrådene, og 7 medlemmer
fra de stedlige foreninger og organisationer.
Der er endnu ikke afholdt valg af medlemmer fra
de stedlige foreninger og organisationer.
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