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^Dagsorden til byrådets møde onsdag den 22. sepjjember 1999 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
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
f
Ingrid Hansen

jiBemærkninger:
Punkt 14 på økonomiudvalgets dagsorden vedr.
ophør af levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
|er ikke optaget på denne dagsorden, idet Hillerød
kommune i skrivelse af 10/9 har anmodet om, at
kommunen afventer en beslutning om nedlæggel
s e , da det kan blive nødvendigt at udskyde ned
læ ggelsen til medio år 2000.

fDer er formandsmøde kl. 18.15 — 18.45 på borg
m esterens kontor.

Tidspunkt for mødets afslutning: kb
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i TTrlvalgsdagsordener
i' ■;

/Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
l er udsendt tidligere;
Miljø- og teknikudvalget - den 25/8
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 31/8
Økonomiudvalget - den 14/9
Hovedsamarb.udv. for skole-, social- og sundheds
forvaltningen - den 13/8
Hovedsamarb.udv. for administrationen - d. 9/8
og 13/8
Fællesudvalget - den 9/8 og 13/8
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ftiidgetrevision I - drift 1999
|.nr.
lØkonomisk forvaltning har ved skrivelse af
p. august 1999 anmodet fagforvaltningerne om at
jforetage en revision af budgettet for 1999.
'Miljø- og teknikudvalg
||kole-, social- og
Sundhedsudvalget
Økonomi udv al get
1 alt nettomerudgift

0
4.043.300
122.500
4.165.800

(Resultatet af budgetrevision I betyder, at kr.
lj.165.800 forbruges a f kassebeholdningen.
Ipversigt over udvalgenes budgetrevision vedlagt
pagen.
Økonomiudvalget indstiller på møde den 14.
september 1999 følgende:
Budgetrevision vedrørende servicekontrakter på
Skuldelev skole, Marbækskolen og Ferslev skole
(i alt kr. 35.300) udgår, idet økonomiudvalget øn
skede disse merudgifter forklaret nærmere.
Fremover "opstilles” budgetrevisionen således, at
det fremgår, hvilke merudgifter der reelt er lov
bundne (faste takster o.l.), og hvilke udgifter der
|er lovbundne, men dog indeholder en mulighed
for, at kommunen kan vælge udgiftsniveau.
Budgetrevision I anbefales med et forbrug af kas
sebeholdningen på kr. 4.130.500, idet de kr.
|35.300 er udsat til senere beslutning.
Det blev den 22. september konstateret, at der i
skole-, social- og sundhedsudvalgets opgørelse
var opstillet 2 beløb, henholdsvis konto 3 og kon
to 5. Desværre er det i denne dagsorden anførte
beløb kr. 4.043.300 kun for konto 5, hvorfor belø
llet for konto 3, kr. 1.090.100 ikke er medtaget i
dagsordenens samlede nettomerudgift.
Borgmesteren indstiller, at udgiften på konto 3
indgår i den samlede behandling.

SKIBBY KOMMUNE
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SR

jfedstilling om budgetforslag 2000 og budgetover■ £ ^2001-2003
'
I n r . ØKF 00.01001

Administrationen og fagudvalgene har udarbej
det forslag til budget for 2000 og overslagsårene.
Forslaget forelægges for økonomiudvalget med
henblik på indstilling til byrådets 1. behandling
den 22. september 1999.
Budgetforslaget for 2000 viser brutto udgifter på
kr. 288.321.000 og brutto indtægter på kr.
j|95.148.000.
IForsLaget har således et finansieringsoverskud
på kr. 6.827.000, som tillægges kassebeholdnin
gen.
Hovedtallene (beløb i 1.000 kr) er opgjort således:
Udgifter

Indtægter

D R IFT SV IR K SO M H E D
Byudvikling mv.
Forsyningsvirksomhed
Vejvæsen
Undervisning og kultur
Social- og sundhedsvæsen
Administration

15.414
1.371
5.657
45.819
156.891
30.829

18.0553311054.16958.2732.562-

Drift i alt

255.981

83.495-

^a n l æ g s v i r k s o m h e d
I alt
RENTER
I alt

2.000

2.940

1084-

f in a n s f o r s k y d n in g e r

■Øvrige finansforskydninger

461

afdrag på lån

I alt

4.967
fortsættes........
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I. fortsat
e n a n s ie r in g

>tagne lån
sncrello tilskud
Edligning af moms
skatter
•Finansiering i alt

2.00038.700-

8.871
8.301
1.800

166.869-

18.972

210.569-

6.827
^Finansieringsoverskud
( som tillægges kassebeholdningen)
Forslagets skatteindtægter er baseret på en ind
komstskatteprocent på 21,0 a f et statsgaranteret
Udskrivningsgrundlag på 646,4 mill. kr.
Grundskylden er forudsat at udgøre 22 0/oo af en
forventet afgiftspligtig grundværdi på 501,5 mill.
kr.
■
Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forud
sat at udgøre 6 0/oo beregnet af en forskelsværdi
mellem grundværdier og ejendomsværdier på
121,0 mill. kr.
Administrationen og fagudvalgene har fremsendt
‘b udgetoplæg (afsnit 5 i budgetmappen).
B) TAKSTBLAD
Forslag til takstblad skal indstilles (afsnit 5 i
■budgetmappen).
Æ) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

Forslag til driftsaktivitetsændringer skal ind
stilles (afsnit 7 i budgetmappen).
D) INVESTERINGSPLAN
Forslag til investeringsplan 2000-2003 skal ind
stilles (afsnit 6 i budgetmappen).
E) KIRKEBUDGET 2000

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget
budget fra provstiet.
fortsættes....
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■jgjfortsat
A n n orm u d v a lg ets møde den 14, september
11999:
ad A) Anbefales
:;ad B) Takstbladet anbefales
ad C) Samtlige driftsaktivitets ændringsforslag
anbefales at indgå i de videre politiske
budgetdrøftelser
ad D) Forslag til investeringsplan anbefales at
indgå i de videre politiske budgetdrøftelser
ad E) Budget fra provstiet afventes
Sidste frist for partiernes ændringsforslag er
fastsat til onsdag den 29/9 kl. 12.00.

Dag

og år

22. september 1999
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nnsionsberetning nr, 116 - revision af regnska
bet for året 1998

f.nr. BK 00.01K01
kom m unernes Revisionsafdeling fremsender
{Ovennævnte revisionsberetning, der er den afslut
tende beretning for regnskabsåret 1998.
^Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
{september 1999 revisionens årsberetning nr. 116
til godkendelse.
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jLrlig afregning vedrørende indkomstskatter
Ikamt regulering af tilskud og udligning i 1999
|.nr. ØKF 00.01035
!v:;-

fSkatteafregning pr. 1. maj 1999 vedrørende skat
teåret 1997 samt årene 1975 - 1996 udviser føl
gende afregningsbeløb:
Vedrørende skatteåret 1997 skal
kr. - 672.093,34
•kommunen modtage
For årene 1975 til 1996 skal
kr.
810.799.34
kommunen tilbagebetale
kr.
138.706,00
I alt at tilbagebetale
I budget 1999 er der forventet
kr. -1.633.000,00
en indtægt på:
Der er således en afvigelse
kr. 1.771.700,00
i forhold til budgettet på
Det budgetterede udskrivningsgrundlag for 1997
udgjorde for kommuneskattens vedkommende:
580 miil. kr.
Det faktiske blev
593,7 mili. kr.
Opgørelse over slutafregning for de enkelte år
ligger i sagen.
Der fremsendes samtidig oversigt over midtvej s
: regulering af tilskud og udligning i 1999.
I budget 1999 er der forventet
en udgift på:
kr. 2.737.000,00
696.000,00
Reguleringen blev på:
kr.

Der er således en mindre
udgift på

kr.

2.041.000,00

Afvigelsen mellem skatter og tilskud og ligning
giver netto 269.300,00 kr.
Der søges en nettobevilling på kr. 269.300,00,
som tillægges kassebeholdningen.
'Oversigt vedlagt sagen.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 14.
september 1999 forvaltningens indstilling.
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g odkendelse af regnskab og budget for Skuldelev
Wra ftvarme værk
Knr. 13.03.01055
fjjkuldelev Energiselskab A.M.B.A. har fremsendt
(§evideret regnskab for regnskabsperioden 1. juli
j|998 til 30. juni 1999 samt budgetforslag for den
A juli 1999 til 30. juni 2000 til byrådets godken
delse. Økonomisk forvaltning har gennemgået
(regnskabet, den tyve årige likviditetsprognose,
jsamt budgetforslaget. Formålet med at gennemgå
regnskabet er at sikre, at regnskabet udviser et
overskud, som er tilstrækkelig stort til at kunne
honorere kraftvarmeværkets løbende forpligtelser
samt de nødvendige henlæggelser til løbende
vedligeholdelse, reinvesteringer og til afskrivning
åf den aktiverede indekserede værdi.
Revisor har afgivet blank revisionspåtegning,
hvilket vil sige, at regnskabet er aflagt efter lov
givningens bestemmelser og giver et retvisende
billede af selskabets drift og status. Den blanke
påtegning anfører ikke, om regnskabsresultatet
er tilfredsstillende eller ikke.
Selskabets bestyrelse anfører i deres årsberet
ning, at der skal anvendes midler til motorservice
og tilslutning af nye brugere.
Økonomisk forvaltning vurderer regnskabet som
værende tilfredsstillende. Dels er regnskabsresul
tatet blevet forbedret i forhold til det oprindelige
budget, fordi prisen på gas har været faldende i
regnskabsperioden, dels har selskabet henlagt
midler til kommende investeringer og vedligehol
delsesarbejder, hvilket fremgår af de likvide be
holdninger i aktiverne. På kort sigt vil tilslutning
af nye brugere koste penge for selskabet, men til
slutning af nye brugere vil på det mellemlange
Sigt blive en rentabel forretning, hvorfor nye til
slutninger absolut må ses som en naturlig og Sund udvikling. Det gode regnskabsresultat har
...
fortsættes....
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Jpybrtsat
Medført, at bestyrelsen har nedsat kilowatprisen
æ ed 1 øre fra 62 til 61 øre/kwh.
K ed hensyn til budgettet, er det forvaltningens
Kurdering, at bestyrelsen har budgetteret forsigpjgt. Det begrundes alene ud fra det foreliggende
lirsregnskab, som er noget højere end de aktuelle
fforventninger for det kommende regnskabsår.
StDet indstilles, at det foreliggende regnskab og
fjnidgettet og den ændrede kilowatpris kan god
kendes, idet regnskabet, budgettet og likviditets
prognosen udviser et tilfredsstillende forløb.
[Kogning og bilag er vedlagt sagen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
[september 1999 forvaltningens indstilling.
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jÉmdrede vedtægter for Grundejerforeningen
l l jortehaven
f t nr. 00.01P24/JOH
grundejerforeningen Hjortehaven har fremsendt
jjendrede vedtægter til godkendelse,
fjflg. vedtægterne skal ændringer godkendes af
tSkibby byråd.
lindringerne består i, at man herefter kun kan
i stemme på generalforsamlingen med én fuld'magtstemme udover grundejerens egen stemme,
pamt nye regler for lukning/betaling af TV/radio; signaler ved kontingentrestancer,
lindrin gern e er godkendt på grundejerforeninfgens generalforsamling den 25, marts 1999.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
|den 25. august 1999, at de ændrede grundejerforleningsvedtægter godkendes.
U økon om iu d valget anbefaler på møde den 14.
september 1999 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
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Afviklings dispens at ion for ulovlig somme rhusbej|oelse i lokalplanlagte sommerhusområder med
indflytning før 21.10.1998
J.nr. 01.07.04P21/JLI
I henhold til lovændring, lov nr. 371 af 2. juni
1999, angående afvikling af ulovlig helårsbeboel
se i sommerhusområder, åbnes der mulighed for,
at byrådet kan give en afviklingsdispensation,
som udløber senest den 31.marts 2009.
Som orientering om loven er udsendt 240 breve
til beboere registreret i folkeregistret med ulovlig
permanent adresse i lokalplanlagte sommerhuse
før den 21.10.98. Samtidig var vedlagt et ansøg
ningsskema. Der er endvidere indrykket annonce
om loven og om muligheden for at søge dispensa
tion i Lokalavisen den 17.08.1999.
Indstillingsbilag samt kopi af brev til borgerne
vedlagt ansøgningsskema vedlagt.
M iljø- o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
den 25. august 1999, at der gives afviklingsdis
pensation frem til 31. marts 2009. Afviklingsdis
pensation gøres uafhængig af en bygningsmæssig
vurdering af sommerhusets egnethed til helårs
beboelse, da der er tale om en afvikling a f et
ulovligt forhold, og ikke en lovliggørelse i forhold
til gældende byggelove og vedtægter.
Endvidere indstilles, at administration og indbe
retning af afviklingen til boligministeriet frem
over varetages af folkeregistret.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 14.
september 1999 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
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isøgning om overførsel af matr. nr,3-fv Skibby
w. Skibby til byzone
i.nr. 01.02P21/PF
(Ejeren af matr.nr, 3-fy Skibby by, Skibby, ansø
ger i forbindelse med revisionen a f kommuneplafien, om at få arealet overført til byzone.
I regionplan 1997 for Frederiksborg Amt overfø
res et areal (matr. nr. 4-bo Skibby by, Skibby),
som ligger op til ansøgers, fra landzone til byzone
(se kortbilag).
Arealet ligger nord-øst for Nordmandsmosen, som
ikke må bebygges. Det betyder, at arealet (med
fremtidig bebyggelse) ikke kommer til at hænge
visuel sammen med resten af byen (se kortbilag).
To kortbilag vedlagt sagen.
M iljø- o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
■den 25. august 1999, at det anbefales overfor A m 
tet, at arealet overføres til byzone.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 14.
september 1999 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.

Dag og år
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[bygning a f Onsved Renseanlæg
jfnr. 06.03.12P15/SK
9ns ved Renseanlæg blev bygget i 1993 og drifts resultaterne har været meget uregelmæssige,
pecielt har anlægget altid haft meget svært ved
it overholde udlederkravet for ammoniak kvæltof, som har været overskredet,
rederiksborg Amt har, som tilsynsmyndighed,
[haft Onsved Renseanlæg på dagsordenen for am;tets Udvalg for Teknik og Miljø den 1. juni 1999,
hvor det blev indstillet, at der blev indgivet en
politianmeldelse vedrørende Onsved Renseanlæg,
punktet blev dog senere, efter et møde i Skibby
kommune, taget af dagsordenen.
Skibby Kommune har fået en midlertidig ud
løbstilladelse for Onsved Renseanlæg gældende
til den 31 december 1999. Tilladelsen blev givet
under den forudsætning, at kommunen inden den
20. august 1999 fremsender en ansøgning om en
tevideret udløbstilladelse gældende fra den 1. ja 
nuar 2000.
Hvis Onsved Renseanlæg ikke overholder den re
viderede udløbstilladelse, vil Frederiksborg Amt
give et standsningspåbud med kort varsel.
Den nødvendige ombygning og modernisering af
Onsved Renseanlæg forventes at ville koste kr.
220.000,-.
Indstillingsbilag vedlægges sammen med brev af
den 26. juli 1999 til Frederiksborg Amt, indehol
dende en plan for ombygningen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 25. august 1999
at Onsved Renseanlæg ombygges med tegnet
procesgaranti (servicegaranti),,
at Hedeselskabet antages som rådgiver og
at det nødvendige beløb til ombygning og m o
dernisering på 226.000,- kr. (incl. garantien)
afsættes.
fortsættes....
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ro fortsat
økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
september 1999 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
ler gives en anlægsbevilling på kr. 226.000 til
ombygning og modernisering.
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li
Mordmandshusene - skema C

J.nr. TF 03.03.00/ LSC
Forvaltningen har med nogen forsinkelse modta
get Skema C for sidste etape af Nordmandshuse
ne, Afdeling 19-3, Boligselskabet af 1939.
Der er samlet tale om en overskridelse på
403.544 kr. i forhold til Skema B. Arsagen er, at
byggeriet blev meget forsinket, da der måtte af
holdes 3 licitationer, før projektet kunne iværk
sattes. Dette medførte naturligvis både øgede
udgifter til nødvendige omprojekteringer, øgede
renteudgifter m.v.. Desuden var vinteren så fug
tig, at det blev nødvendigt med ekstraordinære
Ainterbyggeførans takninger,
/Skema C er gennemgået af Revisionsinstituttet,
der ingen bemærkninger har.
Indstillingsbilag vedlagt sagen.
M iljø- o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
den 25. august 1999, at skema C godkendes.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 14.
september 1999 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
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jlfllff af landbrugsjord
w:
j|n r .

jf:'

13.06.02P22/JOH

|pen hidtidige forpagter af den kommunale land
brugsjord øst for Hanghøjgård, matr. nr. 11-a
jSkibby by, Skibby, har forespurgt om muligheden
for at erhverve ca. 12,5 ha ud af det samlede are
al på ca. 26,1 ha.
Arealet støder op til forpagterens ejendom.
Arealet er i kommuneplanen udlagt til fritidsfor
mål og ligger uden for området Låddenmosen og
INordmandsmosen, som i byplanvedtægt nr. 9 er
■udlagt til offentlige formål.
Arealet ligger i landzone.
Salg a fjord kan kun ske ved offentligt udbud.
Planskitse og uddrag af kommuneplanen vedlagt
sagen.
M iljø - o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
■den 11. august 1999, at arealet ikke udbydes til
salg.
Jens Brogaard Jensen indtager sær standpunkt.
Ø k o n o m iu d v a lg e ts møde den 14. september
1999:
Steen B er thelsen og Kim Rockhill anbefaler m il
jø- og teknikudvalgets indstilling.
Bent Vestergaard Jensen og Knud 0 . Andreasen
afventer stillingtagen til byrådsmødet.
Jens Timm Jensen var fraværende til mødet.
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Pffeoduktionsskolen —ekstra tilskud
W r-

J . nr. SSSF 18.17
(produktionsskolen ansøger om ekstra tilskud til
drift for den resterende del af 1999.
På grund af lovændring ydes kun statstilskud til
44,52 årselever. Skolen har i den første del afåret
haft væsentlig flere elever indskrevet, end der
har været tilskud til.
^Situationen er nu den, at der er flere muligheder
vedrørende fremtidig drift:
l l.at skolen udskriver elever således, at der kun
J er 18 elever den resterende del af året, og
? at der oprettes venteliste
2. at skolen kører videre med det indskrevne an<
tal elever frem til november, og derefter er
lukket resten af året, og at der også i dette til
fælde oprettes venteliste
. 3. at der ydes et ekstra driftstilskud på kr.
77.400,-, idet kommunerne har fået tilført en
kompensation på netto kr, 76,5 miil. årligt fra
1999 til dækning af øgede driftsudgifter
4. at hver kommune resten af året disponerer
over 1/3 af de pladser, der er penge til, det vil
sige 6 hver. Herefter afholder hver kommune
skoleydelse for de ekstra elever hver kommu
ne har/får indskrevet. Det er en betingelse, at
såvel ind- som udskrivning foregår efter aftale
med sagsbehandleren
Det er lidt usikkert, hvor mange elever Skibby vil
have på produktionsskolen resten af året.
Hvis aktiviteterne på Produktionsskolen for
mindskes, vil det betyde, at vi vil få en del unge
på passiv kontanthjælp.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 31. august 1999 at løsning 4
samt forholdene omkring Produktionsskolens
økonomi drøftes ved et senere møde med henblik
på at imødegå lign. situationer fremover.
fortsættes
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m _ fortsat

fciidvidere anbefales en tillægsbevilling på kr.
1/7.400,-, som finansieres over kassebeholdningen.
økonom iudvalget anbefaler på møde den 14.
September 1999 skole-, social og sundhedsudval
gets indstilling.

Dag og år
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p .
m piæg til ændret organisation i teknisk forvalt-

fen g på ledelsesniveau
nr. LPK
.
,
På møde den 10. august fik økonomiudvalget
forelagt et foreløbigt oplæg til ændret organisati
o n i teknisk forvaltning som følge af, at både chef
og souschef er rejst til andre stillinger.
Oplægget har været drøftet i personalemøder i
teknisk forvaltning og i chefgruppen, og oplægget
har været forelagt til drøftelse i miljø- og tek
nikudvalget den 25. august.
På baggrund af drøftelserne har kommunaldirek
tøren udarbejdet oplæg af 9. september ve dr øren
ide chef og souschefstillingen,
vindstillingen vedlægges.
Kommunaldirektøren anbefaler, at oplægget god
kendes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
september 1999 kommunaldirektørens indstil
ling, dog ændres ansættelsesudvalget til at bestå
af 3 medarbejderrepræsentanter samt formanden
for miljø- og teknikudvalget, borgmesteren og
kommunaldirektøren.
U:

Formandens
initialer

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Édtrædelse af skolebestyrelsen på Skuldelev
Hole
fe-' nr. BK 00.01A15
m

||ette Petersen, Ellevej 9, Skuldelev anmoder i
Jskrivelse af 4. september om at udtræde af skole
bestyrelsen for Skuldelev skole med virkning fra
•den 8. september, da hun ikke længere har barn
på Skuldelev skole.
Næste suppleant på listen er Charlotte Sørensen,
Egevej 14 A+B, Skuldelev, som har meddelt, at
hun gerne vil indtræde i skolebestyrelsen.

