uag og ar:

nr.

3078
Tirsdag den 10. marts
Ø K O N O M I U D V A L G S

Form andens
initialer:

1987

M Ø D E

kl. 9.15
på borgmesterens Kontor

1. Opførelse af ældrevenlige udlejningsbolig
ge r 
Skema 1
Økonomiudvalget har tilbagesendt oven-

'

nævnte sag til fornyet behandling i ejen-,
domsudvalget idet der ønskes oplysninger
om blandt andet tidligere henvendelser
om køb af de pågældende arealer samt om

'

stillingtagen til den i skema 1 forslåe- .
de salgspris sammenholdt med vurderingen
fra ejendomsfirmaet M/K.
Det kan i den forbindelse oplyses,

at

teknisk forvaltning ikke er bekendt med, .
at der tidligere har været planer om
salg af arealerne. Det har hidtil været
meningen, at kommunen selv skulle bygge
pensionistboliger på disse.
Med hensyn til salgspriserne kan det op
lyses, at M/K har sat salgsprisen for
arealet ved Grønnevej til en kontantpris
på 200.000 kr. Prisen i skema 1 er
185.000 kr, herudover er der skønnet
ekstrafundering på 65.000 kr.
Arealet i Skuldelev har M/K sat salgs
prisen til 520.000 kr,

i skema 1 er pri

sen sat til 356.000 kr.
I Ferslev kan arealet ikke sælges, kun
udlejes. Under forudsætning af, at area
let kunne sælges, har M/K sat salgspri
sen til 120.000 kr. I skema 1 er der
fastsat en 40 års leje på 84.000 kr der
erlægges ved åbning af byggelånet.
For alle 3 arealer gælder det at d er,
udover købsprisen, betales kloakbidrag
fortsættes....
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1. fortsat
efter gældende regler,

indskud til vand

værker og til NESA.
Ejendomsudvalget anbefaler sagen overfor
økonomiudvalget med følgende punkter:
1. Salgspriserne fra ejendomsfirma M/K
godkendes. Med hensyn til lejeprisen
for grunden i Ferslev vil der til øko
nomiudvalgsmødet foreligge en vurde
ring .
2. Driftsoverenskomsten skal klarlægges.
3. Det er en betingelse,

at arbejdet ud

bydes blandt lokale håndværkere samt,
som licitationsloven foreskriver,

til

mindst et udenbys firma i hver fagen
treprise .
4. Der skal sikres hjemfaldsret for den
<tejude yrund— i Foro-lov.Åt/l

.

5. Der tages forbehold for blød bund på
de solgte og lejede arealer.
Bjørn Nielsen indtager særstandpunkt og
ønsker sagen i byrådet.

2. Ungdomsboliger - monteringslån
Ungbo-Skibby har søgt om lån til monte
ring og møblering af ungdomsboligerne
i ejendommen Hovedgaden 36, Skibby. Lå
net andrager kr 45.273,- , der ydes som
et rente- og afdragsfrit statslån. Ansøg
ningen skal fremsendes til Boligstyrel
sen med kommunens påtegning.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender sagen via
økonomiudvalg og byråd til Boligstyrel
sen med anbefaling.
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3.

Salg af ejendommene matr. nre. 14-o,
14-s, 14-t og 14-u Ferslev samt 48-h,
48-i, 48-m og 48-n Vejleby.
Endeligt skøde«
Advokatfirma Schierbeck og Skytte har
fremsendt endeligt skøde i forbindelse
med Skibby kommunes salg af ovennævnte
ejendomme til Initiativgruppen for An
delsboliger.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget/ at der optages forhandling med
firmaet om:
1. Grundpris 150.000 kr kontant pr. par
cel .
2. Forbehold for blød bund.
3. Kun én bolig pr. parcel.
Punkt 1 medfører, at kommunens ophævelse
af den foreløbige handel effektueres og
at de indbetalte deposita ikke kan mod
regnes i den nye købspris.
Inden sagen forelægges for økonomiudval
get skal de juridiske aspekter under
søges. I henhold til styrelseslovens §
22 har borgmesteren, på økonomiudvalgets
vegne, godkendt at sagen oversendes til
advokat.

4. Parkeringsplads ved Selsø k ir k e .
Den 10-årige lejekontrakt for den af kom
munen etablerede parkeringsplads ved Sel
sø kirke er udløbet pr. 31.03.1986. Her
efter kan lejemålet opsiges med 6 mdr.'s .
fortsættes...
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4. fortsat
varsel.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til
10-årig lejekontrakt,

identisk med den

tidligere.
Ejendomsudvalget anbefaler byrådet at
forlænge lejemålet og godkende det frem
lagte forslag til lejekontrakt.
Sagen fremsendes gennem økonomiudvalget.

5. Revision af Skibby kommuneplan 1984-91
I henhold til kommuneplanloven skal byrå-'
det inden for første halvdel af hver
valgperiode gennemgå kommuneplanen med
henblik på at beslutte,

om der er behov

for at foretage ændringer i planen eller
for at udarbejde en ny kommuneplan.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget den af forvaltningen
foreslåede "køreplan" for kommuneplangen
nemgangen godkendes.
Økonomiudvalg og byråd orienteres.
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6 . Spildevandsplan 1984-87.
I skrivelse af 26. januar 1987 har byrå
det påklaget Hovedstadsrådets godkendel
se af Skibby kommunes reviderede spilde
vandsplan med hensyn til etablering af
sandfang og olieudskiller i Ferslev,

i

det kommunen ønsker udsættelse fra 1987
til 1989.
Teknisk forvaltning har den 11. februar
1987 drøftet sagen med Hovedstadsrådet,
som råder kommunen til endnu en gang at
overveje det fremsatte klagepunkt,

idet

etablering af olieudskilleren allerede
var fremsat som et krav i den "gamle"
spildevandsplans godkendelse, og på det- te tidspunkt fremsatte kommunen ikke ind-sigelser.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at klagen trækkes tilbage, d.v.s. olie-

-

udskilleren etableres i indeværende år.
Overslagspris 160.000 kr.
Beløbet søges overført fra kloakering,
Skuldelev by, konto 052 05 845 01.

-

Sagen fremsendes gennem økonomiudvalget. _

7. Konsulentbistand.
På udvalgsmødet den 27. november 1987
foretog udvalget en prioritering af gam
le sager. I den forbindelse fremkom for
valtningen med sager,

som også trænger

sig på. Af disse sager blev det på mødet
besluttet,

at varmeplanlægning, vandfor

syningsplanlægning og kloakbetalingsvedfortsættes...
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7

fortsat
tægt var sager, som burde udføres med

~

konsulentbistand for hurtigst muligt at

_

kunne blive iværksat. Teknisk forvaltning
har herefter også vurderet,

at forvalt

ningen har behov for konsulentbistand på ~
spildevandsområdet for hurtigst muligt

_

at komme i gang med spildevandsplanlæg
ningen .
Forvaltningen har hørt forskellige firma-r
er, hvordan et samarbejde kan etableres, og hvad nogle løsningsmodeller koster.
Der skal ikke nu nødvendigvis tages stil-ling til et konkret firma, men forvalt
ningen vil gerne have en tilkendegivelse på, om der kan skaffes de fornødne mid
ler, og i hvilken takt vi skal gå i gang.
Teknisk udvalg vedtog, at midler til
vandforsyningsplan og varmeplan indarbejd
des i 1988-budgettet. Der søges en til
lægsbevilling på 100.000 kr. til spilde
vandsplanlægning. Beløbet skal anvendes

'

til 1. fase og igangsætning af 2. fase.

-

Der er hermed ikke taget stilling til
firmaet,

idet forvaltningen ønsker at

forhøre sig i det mindste hos et firma
mere.

-

Dines Jørgensen & co kontaktes angående
spildevandsplanlægning.
Betalingsvedtægten ændres i forhold til
nu kendte problemer. Udvalgsmedlemmer

-

kan henvende sig for ideer til ændrin-

.

ger.
Tillægsbevilling kr. 100.000,- søges påkonto 607-00-166-03,

og søges afholdt

over kassebeholdningen.
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9.

Ansøgning om opnormering af den udvidede
aftenpleje
Hjemmeplejen ansøgte ved skrivelse af

-

15. december 1986 om en personaleudvide1- _
se i aftenplejen på 2 hjemmehjælpere a
56 timer hver anden uge.
Sagen har været forelagt socialudvalget

'

i mødet den 23. december 1986, økonomiud- _
valget i mødet den 13. januar og byrådet
i mødet den 21. januar 1987.
Byrådet vedtog på begæring af socialud
valgsformanden at tilbagesende sagen til

-

fornyet behandling i socialudvalget.

og

Forvaltningen bemærker, at der ikke i
budget 1987 er afsat midler til dækning
af det ansøgte. Såfremt det ansøgte imø-

-

dekommes vil der for perioden 1. maj 31. december 1987 være behov for en til
lægsbevilling på kr. 135.000 brutto,

sva- "

rende til kr. 115.000 netto.

-

Som supplement til sagen har hjemmeple
jen fremsendt oversigt over de klienter,

/dut

l

&U/co

JaaJA .

som i perioden 1. juli - 31. december
1986 har modtaget ydelser fra aftenpie-

yt¿Ju

jen. Dette materiale blev forelagt visi

4,

¿/LA/i ÅtÅt&UsÅ-

tationsudvalget i mødet den 9. februar
1987,hvor det blev besluttet,

\yi
y<AA

at materia

let skulle yderligere bearbejdes og

■V7U

-

tydeliggøres af hjemmeplejen før socia
ludvalgets møde den 24. februar .

AUa a Å c

Nævnte bearbejdede materiale af 12. febru
ar 1987 beror ligeledes på sagen.
Socialudvalget:

-

Fremsendes til byrådet

med bemærkning, at det ansøgte ikke kan
efterkommes, men at sagen medtages i bud
getforhandlingerne for 1988.
fortsættes...
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9. fortsat
Bjørn Nielsen og Anni Skov indtager sær
standpunkt,

idet de anbefaler at det an

søgte imødekommes.

10. Nøgletal for daginstitutionsområdet
Socialudvalgsformanden gav på det ekstra
ordinære byrådsmøde den 27. januar 1987
tilsagn om, at socialudvalget ville fore
tage en fornyet gennemgang af de af in
denrigsministeriet udsendte nøgletal
1986 - herunder også tage aktuelle, nye
tal i betragtning.
Forvaltningen har udarbejdet en nærmere
redegørelse over nøgletal på daginstituti
onsområdet, og har i denne forbindelse
også henset til vikarbudgetternes stør
relse .
Socialudvalget; Redegørelse fremsendes
til orientering for byrådet.
Redegørelsen fremsendes gennem økonomiud
valget

fåvfåct

///

11. Nedsættelse af børnegruppe
Byrådet vedtog i mødet den 21. januar

r-

/lAøt

/¿få •

1987 efter anbefaling fra socialudvalget
- at der skulle nedsættes en børnegruppe
med hovedvægt på brugere og personale

(M.'Oa ,
Ajfåoi^C

{ 'fåiAsjj

/

^ La,

<{¿0^ -

der har med børn at gøre.
fortsættes....
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11. fortsat
Sagen blev tilbagesendt til socialudval
get, der skulle udarbejde oplæg til grup
pens sammensætning og kommissorium.
Socialudvalget: Fremsendes til byrådet
med anbefaling af, at der averteres ef

o

- //

ter mulige brugere (børn/voksne), som
ønsker at indgå i en arbejdsgruppe.

Når

disse interesserede har meldt sig tages

yd C

stilling til den endelige sammensætning

/¿o Ua

af børnegruppen.

M a å * 'MsCAa A

Kommissorium ifølge intern notits af 12.
december 1986 anbefales.
til politisk behandling inden udgangen
af 1988.
Sagen fremsendes gennem økonomiudvalget.

12. Fastlæggelse af det fremtidige antal æl
dreboliger
Socialudvalget vedtog i mødet den 27.
januar 1987 at fremsende det administra
tive oplæg af 11. december 1986 vedrøren
de det fremtidige antal ældreboliger til
byrådet med anbefaling.
Det administrative oplæg var baseret på
et enstemmigt udtalt behovsskøn fra soci
alinspektøren,

ledende hjemmesygeplejer

ske og de 2 piejehjernsforstandere.
Økonomiudvalget tilbagesendte i mødet
den 10. februar 1987 sagen til fornyet
fortsættes...
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12. fortsat
behandling i socialudvalget.
Socialforvaltningen fremlægger påny sa
gen med bemærkning, at de i oplægget an
førte bemærkninger vedr. pladsbehovet
for plejeboliger (side 2 f.o. i oplæg
get) skal opfattes således:
opfattes således:
1. Anslået behov 40-50 boliger.
2. Heraf er 30 plejehjemsboliger place
ret på Nordhøj.
3. Endvidere er der 10 beskyttede boli
ger ved Nordhøj,

som afhængig af beho

vet kan inddrages til plejeboliger
(jfr. ældregruppens tidligere bemærk
ninger herom).
4. Det resterende behov,

svarende til

5-10 boliger må etableres som nye bo
liger.

Der er ikke i oplægget marke

ret nogen geografisk placering af dis
se, men ifølge hidtidige overvejelser
i styregruppen vedr. De gamles Hjem
overvejes nogle af disse indplaceret
på De gamles Hjem.
Socialudvalget: Oplægget fremsendes påny
med bemærkning, at forvaltningens oplæg
anbefales.
Anni Skov og Bjørn Nielsen indtager sær
standpunkt idet antallet af ældreboliger
anslås behovsmæssigt til 50-60.
re tilføjes,

at plejehjemsboligerne på

De gamles Hjem ønskes bevaret.
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13. Fastlæggelse af den fremtidige ledelses
funktion indenfor ældreinstitutionsområ
det
Foranlediget af en forespørgsel fra sty
regruppen vedrørende De gamles Hjem ved
tog socialudvalget i mødet den 27. janu
ar 1987f at der til soicaludvalgets febru

¿U

Ot

ar-møde skulle udarbejdes et administra
tivt oplæg indeholdende fordele og ulem
per ved alternativ placering af ledelses
funktionen for ældreinstitutionsområdet.
Sagen blev drøftet på møde afholdt den
17.

februar 1987 mellem socialinspektø

ren,

ledende hjemmesygeplejerske og de

2 forstandere.

Der var på mødet enighed

om at fremsende socialforvaltningens op
læg af 15. februar 1987 til socialudval
get med anbefaling.

Der var samtidig

enighed om at anbefale,
nen blev ændret,

at organisatio

således at der blev an

sat en fælles leder for hele ældreinsti
tutionsområdet.
Socialudvalget: Fremsendes til byrådet
med anbefaling af, at det udarbejdede
oplæg af 15. februar 1987 tiltrædes og
at organisationen ændres,

således at der

/Iaja,wi£AAas^¿¿L

(Ma
y

ansættes 1 fælles leder for hele ældre
institutionsområdet.
Bjørn Nielsen og Anni skov indtager sær
standpunkt,

idet de ikke ønsker den nuvæ

rende organisation ændret, men at der
køres videre med 2 selvstændige pleje
hjem med hver deres leder og med en
selvstændig hjemmepleje.
Sagen fremsendes gennem økonomiudvalget.
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14. Budget 1987 for børnetandplejen
Børnetandplejen fremsender skrivelse af
12. februar 1987 suppleret med skrivelse
af 13. februar 1987 vedrørende øgede op
gaver og heraf følgende øget budgetbehov
for børnetandplejen.
I skrivelserne anføres, at der er opstå
et følgende 2 nye arbejdsopgaver,

som

det ikke har været muligt at forudse ved
budgetlægningen:
1. Tandbehandling af flygtningebørn,

som

i november 1986 flyttede til kommu
nen. Der er for tiden 15 børn blandt
disse flygtninge.
Personalebehovet til denne opgave an
slås af klinikchefen til 3,24 tandlæ
getime + 3,24 klinikassistenttime
ugtl.
2. Administrationen af den nye tandlæge
lov som trådte i kraft pr.

1. januar

1987 og som forudsætter en række nye
opgaver,

jfr. den mellem KL og Dansk

Tandlægeforening indgåede overenskoms
t af 2o.

januar 1987.

Personalebehovet til denne opgave an
slås af klinikchefen til 0,5 tandlæge
time + 0,5 kontorassistent

(klinikas

sistent) time ugtl.
Socialudvalget; Fremsendes til byrådet
med anbefaling af, at der med henvisning
til de anførte 2 nye opgaver foretages
en opnormering som ansøgt d.v.s.

3,74

fortsættes...
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tandlægetime + 3,74 klinikassistenttime
ugentlig.
Socialudvalget kan ikke anvise financiel
dækning for merudgiften.
Sagen fremsendes gennem økonomiudvalget.

15. Udvidelse af normeringen på dagpiejekontoret
Til efterretning meddeles,

at borgmeste

ren på økonomiudvalgets og byrådets veg
ne har godkendt indstilling af 24/2-87
fra det sociale udvalg
at normeringen på dagplejekontoret ud
vides med 20 timer ugentlig og såle
des, at stillingen søges besat sna
rest muligt,

samt

at der meddeles den herved forbundne
tillægsbevilling på brutto/netto
kr. 72.000,-.
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16. Skuldelev skoles udendørsarealer
Byrådet godkendte på sit møde den 17.
september 1986 at udendørsarealet mellem
de 2 nye bygninger (område I) på Skulde
lev skole skulle færdiggøres til en pris
af kr. 55.000,- (anlæg).
Den 3. oktober 1986 vedtog regeringen
at indføre bygge-og anlægsstop indenfor
den offentlige sektor, hvorfor arbejdet
ikke blev igangsat.
Da beløbet ikke er blevet overført fra
1986 til 1987 budgettet,

ansøges om en

tillægsbevilling på konto 301 03 870-50
kr.

55.000,- på anlægsbudgettet,

som fi

nansieres over kassebeholdningen.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt,
idet hun ønsker at afvente budget 1988.

17. Regler for tilskud til efter- ungdoms
landbrugs- høj- og husholdningsskoler
Administrationen fremsender forslag til
nye retningslinier for tilskud til op
hold på efter-, ungdoms-,

landbrugs-,

høj- og husholdningsskoler.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Kopi af eksisterende retningslinier og
forslag til nye regler vedlægges.
N r. 580

AJ» DAFOLO-FREDERIKSHAVN

Form andens
initialer:

udy uyar;

Diau nr.
3092
Form andens
initialer:

Tirsdag den 10. marts
1987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor
18. Ny olietank SIK klubhus
Den 28/1-87 sprang olietanken ved SIK
klubhus læk,

idet den var tæret op af

rust. Tanken stod udenfor.
Der er opstillet en ny 1200 1 tank (in
dendørs)

til

kr.

+ olie til opstart

kr.

6.363,52
476,35

+ vejmandstimer til
at fjerne jord, da
olien flød ud:

A*U/6

19 1/2 a ca.kr.73,-kr.

1,423,50

Ialt

8.263,37

kr.

^________

Kommunen har tegnet en forsikring på for
ureningsudgifter på en skadesum på 5
mili. Forsikringen indeholder en selvri
siko af enhver skade på kr. 100.000,hvorfor ovennævnte skade ikke dækkes.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på konto
031 02 035-05 kr. 9.000,- som finansieres
over kassebeholdningen 801-00-004-09.

19. Egnsmuseet Færgegården, byggeregnskab
Jægerspris kommune fremsender byggeregn
skab og regning på kr. 28.180,59 vedr.
Færgegården,

idet byggeriet er afslut

tet .
Der er ikke afsat penge til anlæg i 1986

AaaXjL

og 1987-budgettet.

,_____________
i

otøLAA Pi C test

Der søges en tillægsbevilling på arbej
det på konto 360-04-805-01 kr.

29.000,-.

Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Kopi af regnskabet vedlægges.
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20. 1.x, Skuldelev skole
Forældrene til 1.x pa Skuldelev skole
fremsender ansøgning om deling af klas
sen til 2 klasser på hver 13 elever i
skoleåret 1987/88.
Skolekommissionen anbefaler en deling
af 1.x ved skoleåret 1987/88.
Kulturelt udvalg følger kommissionens
indstilling .

21. Normeringsplan og klasse- og holddannel
se for skoleåret 1987/88.
Ledende skoleinspektør fremsender forslag til normeringsplan og klasse- og
holddannelse for skoleåret 1987/88.
Normeringsplanen har været behandlet i
fælleslærerrådet som anbefaler forslag
på det foreliggende grundlag, men sker
der væsentlige ændringer, ønsker fælles
lærerrådet at drøfte normeringsplanen
igen .
Skolekommissionen fremsender med anbefaling .
Forslag til klasse- og holddannelse har
ikke været til udtalelse i lærerråd, skolenævn og skolekommission.
Kulturelt udvalg ønsker at afvente udta
lelser på klasse- og holddannelse.
Udtalelser fra lærerråd og skolenævn ved
de 3 skoler indhentes hurtigst muligt.
Der indkaldes til ekstraordinært kultufortsættes .
Nr.
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21. fortsat
relt udvalgs møde den 17/3 1987 kl.
16.00.
Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt,
idet hun anbefaler normeringsplanen,

så

fremt der ikke sker væsentlige ændrin

^

ger. Klasse- og holddannelse anbefales.
Endvidere indtages særstandpunkt for de
ekstraordinære møder.
Da udtalelserne først kan behandles på
et ekstraordinært kulturelt udvalgs møde
den 17/3 1987, ønskes afholdt et ekstra
ordinært økonomiudvalgsmøde forud for
byrådets møde den 18/3 kl. 16.00. I mod
sat fald kan økonomiudvalget anbefale
forslagene under forudsætning af anbefa
ling fra skolekommission og kulturelt
udvalg.

N r. Sfifi

r.»,
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~
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22. Fortsat behandling af sag om overførsel
af budgetbeløb fra 1986 til 1987
På økonomiudvalgets møde den 10.

/ f X ¿Hid

/utfilA

,

februar

1987 blev godkendt overførsel af budget
beløb fra 1986 til 1987, dog blev undta
get overførsel på skoleområdet,

idet dis

se skulle undersøges nærmere.

¿‘"uo /

¿¿I

Sagen forelægges derfor påny økonomiud
valget for så vidt angår skoleområdet.

M M
23.

Generel orientering om kommunens økono
miske situation
Til økonomiudvalgets orientering vedlæg
ges notat fra kommunebogholderen vedr.
"Kommunale tal fra Indenrigsministeriet
1987 budget" samt tilskudsnedsættelse
i 1987 vedr. regnskab 1986.

W

■ C/fo /U cO
U/lCiAs

24.

Vedrørende budget 1987
Personalet på Skibby rådhus har i skri
velse af 13. februar anmodet byrådet om
forhandling,

idet man mener at arbejdsbe

tingeiserne er blevet dårligere på grund
af reduktionerne på budget 1987.
Borgmesteren foreslår, at økonomiudval
get fører forhandlingerne og foreslår,
at økonomiudvalget vælger forhandlingsda
to. Da økonomiudvalget formentlig vil
fortsættes....
N r. 588
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24. fortsat
blive nødt til at afholde ekstraordinært
møde på grund af normeringsplan/sagen orr
klasse- og holddannelse, kunne det fore
slås, at forhandlingerne med rådhuspersc
nalet også lægges på dette tidspunkt.
Borgmesteren bemærker,

at økonomiudval

get også må fastlægge forhandlingsmandat

25. Vedrørende tilslutning til det fælleskon
munale daginstitutionssystem pa Kommune
data I/S
Som følge af ændringer i det fælleskommu
nåle daginstitutionssystem har finansmi
nisteriet den 23/1-87 udarbejdet nye
forskrifter for edb-systemet.
Baggrunden for forskriftsændringen er,
at daginstitutionssysternet er udvidet
med en ventelistedel med heraf følgende
større antal oplysningstyper.
De ændrede edb-forskrifter fremsendes
til byrådets godkendelse,
bemærkes,

idet det dog

at en godkendelse ikke medfø

rer øgede edb-udgifter, da forvaltningen
ikke for øjeblikket ønsker at tilslutte
sig ventelistedelen i systemet.
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26.

Tjenestefrihed til organisationsarbejde
for tjenestemænd i folkeskolen
i 1984 godkendte økonomiudvalget at ind
gå aftale med Kreds 33 B om at give tje
nestefrihed uden løn til lærere, som va
retager hvervet som organisationsvalgt,

ÅjKdoé

jvf. finansministeriets cirkulære af 24.
¿Ua Uæ x > d i

august 1981.
Ledende skoleinsektør anbefaler,

ad/tiådu.

at der

fortsat gives tjenestefrihed, men at
Skibby kommune kun udbetaler løn for de
læste timer,

således at betaling for de

"Løskøbte" timer er et mellemværende mel
lem den enkelte og Kreds 33 B.
Gælder for skoleåret 1987/88.

27. Ansættelsesprocedure
I fortsættelse af byrådets beslutning

-

på møde den 19/11-87 forelægges forslag
til ændret ansættelsesprocedure i Skibby
kommune.
(Forslaget vil blive udleveret til økono
miudvalgets medlemmer mandag den 9.
marts).

28. Garantisum til politiudstilling
Til orientering forelægges skrivelse af
25/2-87 fra Politimesteren i Frederiks
sund,

idet det kan oplyses for økonomiud

valget, at den ansøgte garantisum på kr.
fortsættes...
‘. 588
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28. fortsat
1,50 pr. indbygger vil blive indsat på
udstillingens konto.
Udgiften vil foreløbig blive afholdt af
kontoen "Andet"

(602-00-326-08) og når

garantisummens størrelse kendes ende
ligt, vil borgmesterkontoret fremsende
anmodning om tillægsbevilling.

29. Personalesager
Sager siden sidste møde fremlagt.

30. FrigøreIsesattest
Der er siden sidste møde udstedt frigø
relsesattest til følgende:
a)

der er ansat som soci
alrådgiver ved rådhuset med 27 timer
pr. uge.

31. Indgåelse af overenskomst om honorering
af alment praktiserende tandlæger
Som følge af lov nr. 310 af 4. juni 1986om tandpleje m.v. har Kommunernes Landsflorening og Dansk Tandlægeforening indgået
"Overenskomst om tandpleje for børn og
fortsættes...

N r. 588

A/f DAFOLO- FREDERIKSHAVN

tilslutter sig overenskomsten.
Kopi af skrivelse af 22/1-87 fra Kommu
nernes Landsforening vedlægges. Overensk
omsten er bilagt sagen.

32. Budgetlægning 1988
I henhold til tidsplanen for budgetlæg
ningen 1988 skal økonomiudvalg og byråd
fastlægge udvalgenes rammer for budget
1988.
Forslag fra kommunebogholderen vedlæg
ges .

33. Forlængelse af orlov
der fra 1. oktober 1986
har fået ialt 6 måneders orlov fra sin
stilling ved omstillingen, ansøger i
skrivelse af 26. februar 1987 om forlæn
gelse af orloven med yderligere 6 måne
der (fra 1. april til 30. september
1987) uden løn.
fortsættes...
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33

fortsat
Kommunaldirektøren kan ikke anbefale,
at der meddeles yderligere orlov,

¿¿¿c

idet

/

det er meget nødvendigt for borgmester
kontorets funktioner,

</

at stillingen ved

omstillingen enten er besat med

tu

der også selvstændigt kan påtage,
sig forefaldende kontorarbejde,

eller

ydcÅ c

(

c

c/OJftuJ

at timerne (ialt 16 ugentligt) kan besæt
tes med anden kvalificeret medarbejder

7/

der kan indgå i borgmesterkontorets funk:
tioner.

34. Vedrørende rykningspåtegning på skades
løsbreve udsendt til dækning af boligy- —
delse udbetalt som lån

—

Boligydelse udbetales i henhold til lov _
om individuel boligstøtte.
Når der udbetales boligydelse til ejere
skal en del af ydelsen ydes som lån. Soir
sikkerhed for dette lån, skal der på e- —
jendommen tinglyses et ejerpantebrev el-_
ler et skadesløsbrev med oprykkende pri
oritet jfr. § 32 i nævnte lov.
Indtil 1. januar 1987 kunne kommunalbes-—
tyreisen give tilladelse til, at skades-_
løsbrevet rykkede for senere optagne re
alkreditlån,

såfremt skadesløsbrevet sta

dig havde sikkerhed indenfor den seneste—
ansatte ejendomsværdi.

_

Fra 1. januar 1987 skal kommunalbestyrel
sen jfr. § 32 B give tilladelse til, at
skadesløsbrevet rykker for senere opta- —
fortsættes...
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34. fortsat
gelse af realkreditlån,

såfremt skades

løsbrevet stadig vil have sikkerhed in
den for den senest ansatte ejendomsværdi
med tillæg af 30 pct.
Af yderligere betingelser for at meddele
rykningspåtegning skal følgende være op
fyldt:
1.

Lånet skal være optaget til brug for
forbedrig eller den nødvendige vedli
geholdelse.
y^* L

2.

Lånet skal være optaget med henblik
på at indfri eller nedbringe res
tgæld i ejendommen med henblik på
at sikre pensionistens forbliven i
boligen.

Den hidtidige praksis ved ansøgninger
om rykningspåtegning på skadesløsbreve
er, at sagerne fremsendes fra socialfor
valtningen til afgørelse i økonomiudval
get .
Socialforvaltningen indstiller, på bag
grund af lovændringen pr. 1/1-87, at koir
petancen i disse sager fremover lægges
i forvaltningen,

idet der nu er helt kla

re regler for, hvornår der kan meddeles
rykningspåtegning på skadesløsbreve.

35. Kursusaktivitet 1986
I henhold til intern instruks nr. 3.02
fremsendes herved forvaltningernes kur
susrapporter for 1986 til orientering.
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36.

EDB-restancelister pr. 30/1-87
Incassoafdelingen fremsender EDB-restan

Ac

celister pr., 30. januar 1987 til økonomi

—

udvalgets orientering.

f

37. Fortsat behandling af sag om opnormering
af personalet i socialforvaltningen med
40 timer pr. uge
Økonomiudvalget behandlede sagen på møde
den 10. februar, men tilbagesendte denne
til socialforvaltningen, med anmodning
om udarbejdelse af stillingsbeskrivelse
for den pågældende nye medarbejder.
Økonomiudvalgets flertal tilkendegav sair
tidig, at medarbejderen kunne ansættes

w J.

OiOiAA,

pr. 1/9-87.
På denne baggrund har socialinspektøren
udarbejdet stillingsbeskrivelse,

og sa

gen forelægges påny økonomiudvalget.

tuL
,/fltU,

(UMV'qOLt

cuMdMclu

/? - 8 h

38. Placering af erhvervsrådets sekretærfunk
tion
På socialdemokratiets vegne har John G.

(Alt J uaasx qfLvAar

Christensen ved skrivelse af 2/3-87 frerr -Om J(A6 J M A / A 4
sendt ovennævnte punkt om placering af

s ,

j

//

/

>
:

fr ,

erhvervsrådets sekretærfunktion.
Skrivelse af 2/3-87 vedlægges,

sammen

c

med redegørelse af 6/3-87 fra borgmester ¿s4AAxåiaaA\
kontoret.
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39. Fortsat behandling af sag om eventuel
salg af arealer på
Skrivelse af 23. januar 1987 fra advokat'

ot

Bjarne Winther vedrørende arealer på
forelægges for økonomiudval
get .

yOUtÙÙ

Administrationen foreslår, at man fast
holder, at kommunen betragter den tidli-,
gere indgåede aftale som annulleret,

i-

det betingelserne ikke er opfyldt.

40. Meddelelser
a.

Referat af møde i Hovedstadsrådet
den 27. februar 1987.

41. Sager til byrådet
Det meddeles til orientering,

at følgen

de sager er fremsendt til behandling på
byrådets møde i marts måned:
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