D ag o g å r

:

17. april 1996

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 17. april
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

Bemærkninger:
a)
^
Temaeftermiddag vedr. affaldsbehandling
kl. 14.45-17.45.
Materiale er udsendt.
b)
Formandsmøde kl. 17.45

c)

Spisning i kantinen kl. 18.00.
Evt. afbud hertil senest tirsdag kl. 12.
d)

.

Lukket møde afholdes efter det åbne møde
eller hvis tiden giver mulighed herfor efter
temaeftermiddagen.

.

i

Tidspunkt for mødets afslutning: kl. ' *

: v ■
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SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
i.
Ildvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 27/3 96
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 26/3 96
Økonomiudvalget - den 9/4 96
Hovedsamarb.udv. for skole-, social- og sundheds
forvaltningen - den 29/2 96

Desuden er fremlagt:
Frederiksborg amtsråds beslutninger i møde den
22/2 96
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2.
Godkendelse af regnskab 1995
J.nr. ØKF 00.01002
Økonomisk forvaltning fremsender regnskabsbe
retning for 1995.
Regnskabet er udarbejdet i henhold til de af In
denrigsministeriet givne retningslinier.
I sagen foreligger obligatoriske regnskabsoversig
ter og bilag.
Regnskabets hovedoversigt balancerer med
243,4 miil. kr. mod oprindelig budgetteret
225,9 miil. kr.
Kommunens likvide aktiver udgjorde
ultimo 1994: kr. 20.492.906
ultimo 1995: kr. 19.242.903
Formindskelse af likvide aktiver udgjorde kr.
1.250.003 mod et budgetteret forbrug på kr.
50.000,
Set i relation til det oprindelige budget for 1995
er der tale om et merforbrug/mindreindtægt i
1995 på 1,2 mili. kr., som kan henføres til:
Nett omer udgift er:
Drift
-1,3 miil
Anlæg
5,5 miil
Renter
0,7 miil
Moms
0.5 mili
5,4 mili
Nettomerindtægter:
Gen. tilskud
1,1 miil
Skatter
-2,1 mili
-7,4 miil
Lån
-6.4 mili
Formindskelse aftilgodeh./
3.2 mili
forøgelse af gæld
1.2 miil
Ialt
Regnskabsberetning vedlægges.
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996, at regnskabet 1995 godkendes.
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BYRÅDSMØDE
3.
Revisionsberetning nr. 93
J. nr. BK 00.01K01
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender be
retning om revisionsbesøg i perioden fra den 22.
november 1995 til den 9. februar 1996 samt den
15. marts 1996.
Beretningen vedlægges.
Administrationens bemærkninger vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996, at revisionsberetningen med admini
strationens bemærkninger godkendes,
formanden for skole-, social- og sundhedsudvalget
oplyste, at beretningen optages på udvalgets
dagsorden ultimo april.

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

4.
Kendelse vedrørende afvandingsle rining på Bonderup Old
J.nr. TF06.02P28/KMP
Miljø- og teknikudvalget godkendte på mødet den
29. november 1995 et forslag til kendelse for af
vandingsledningen vest for Skibbyvej.
Forslaget blev sendt til høring hos lodsejerne.
Med skrivelse af 12. december 1995 anmodede
lodsejerne om, at afvandingsforholdene i forbin
delse med de nye cykelstier langs Skibbyvej blev
medtaget i kendelsen.
Med Frederiksborg Amts skrivelse af 21. februar
1996 er disse forhold afklaret og indarbejdet i det
reviderede forslag til kendelse som vedlægges til
godkendelse.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. marts 1996, at forslaget til kendelse god
kendes med de indarbejdede ændringer.
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SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

5.
Forslag nr. 2 til Kommuneplantillæg 14 for placering af vindmøller i Skibby Kommune
J.nr. 01.02.15P16/14/RS
Kommuneplantillæg 14 har været i offentligt hø
ring i 8 uger.
Der er indgået 66 kommentarer, heraf har 61
husstande gjort indsigelser mod placeringerne.
Der er 1 lodsejer, som gerne vil have vindmøller
på sin ejendom. Desuden er der kommentarer fra
myndigheder og ét vindmøllefirma.
Da det er muligt at placere 1 - 2 vindmøller på
den lodsejers grund, som godt vil have det, fore
slås det at offentliggøre et nyt kommuneplantil
læg med et vindmølleområde dér. Det er muligt,
at man bør forlænge området mod øst, for at have
mulighed for med tiden at opstille op til 3 møller.
Retningslinierne for husstandsmøller ændres ik
ke i forhold til det oprindelige forslag.
Indstillingsbilag er vedlagt.
Det af forvaltningen tidligere udsendte kommu
neplantillæg nr. 2 rettes efterfølgende i henhold
til beslutninger truffet af Miljø- og teknikudval
get,_
Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde
den 28. februar 1996, at der foretages en besigti
gelse af de foreslåede vindmølleområder søndag,
den 10. marts 1996, kl. 10.00. Mødested ved
Egebjergvej 3, Ferslev.
Sagen genoptages på næste møde.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 27. marts 1996 at vedtage forslag 2 samt om
råde B fra forslag 1, med linieføring øst/vest og
med 30 meters navhøjde, til kommuneplantillæg
nr. 14 og påbegynde ny offentlighedsprocedure.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling
samt forvaltningens forslag om, at der kan kan
placeres 1-2 ens møller med navhøjde på op til 40
m.

Fo rm a n d e n s
initialer

B lad nr.

46

Dag o g å r

17. april 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

6.
Forslag til ændringer på renovationsområdet
J.nr. TF07.00
Teknisk forvaltning er påbegyndt en grundig
gennemgang af hele renovationsområdet*
Et foreløbigt og revideret regnskab for hele reno
vationsområdet i 1995 viser et underskud på kr.
92,346,00 excl, moms.
En beregning af forventet regnskab for 1996 viser
et estimeret nettounderskud på kr. 464.645,00
excl. moms, alene for regnskabsåret 1996, dertil
skal tillægges underskuddet fra 1995.
Beregningerne viser, at der hurtigst muligt skal
foretages økonomiske stramninger på renovati
onsområdet.
Foreløbigt renovationsregnskab 1995, forventet
renovationsregnskab 1996 og foreløbig håndlingsplan vedlægges.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. marts 1996,
at hele renovationsområdet samles under teknisk
forvaltnings administration fra 1. maj 1996 (det
vil sige, at genbrugs centr alen overføres fra ar
bejdsmarkedsområdet til teknisk forvaltning)
at der projektansættes en person i teknisk for
valtning for at få gennemført de nødvendige til
retninger på renovationsområdet (jfr. vedlagte
foreløbige handlingsplan)
■
at projektansættelsen tidsbegrænses fra 1. april
1996 til 31, marts 1997 og
at udgiften til aflønning af den projekt ansatte
person afholdes over renovationsbudgettet. Ud
giften indregnes i renovationsregnskabet.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

F o rm a n d e n s
initialer

Blad nr.

47

D ag o g å r

17. april 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

7.
Spildevandsplan 1994-1998 - Tillæg 1 vedrørende
sommerhusområde Sønderby
J.nr. 06.00.05 P15/JEH
Af spildevandsplan 1994-1998 fremgår, at Søn
derby, incl. sommerhusområdet, skal separatkloakeres inden spildevandet ledes til Hyllingeriis.
Da eksisterende ledningssystem i opland D6b ho
vedsagelig er beliggende på private arealer
(haver o. lign.) er det forbundet med stor gene for
de enkelte lodsejere, og med store udgifter for
kloakforsyningen, såfremt der skal etableres et
nyt spildevandssystem parallelt med de eksiste
rende ledninger.
På denne baggrund blev kommunens rådgiver
anmodet om at undersøge alternative løsninger.
Der er udført vandmængdemålinger på afløbet
fra sommerhusområdet, hvoraf fremgår, at som
merhusområdet også i fremtiden kan være kloa
keret ved fællessystem under de opstillede forud
sætninger. På baggrund af ovennævnte har Rambøll udarbejdet Spildevandsplan 1994-1998 - Til
læg 1 vedrørende sommerhusområde Sønderby.
I forbindelse med ovenstående tillæg til spilde
vandsplan revideres oplandsgrænsen for opland
Bl, således at ejendommen matr. nr. 8-a Skibby
by, Skibby, inddrages i oplandet Bl. Oplandet er
separatkloakeret.
Spildevandsplan 1994-1998 - Tillæg 1 vedrørende
sommerhusområdet Sønderby er vedlagt.
Koncept til annoncetekst er vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 27. marts 1996, at Spildevandsplan 1994
1998 - Tillæg 1 vedrørende sommerhusområdet
Sønderby fremlægges i den foreliggende form.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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8.
Almennyttigt boligbyggeri Nordmandshusene
J.nr. TF 03.03.00/CCH
På baggrund af byrådets beslutning af 21. febru
ar 1996 har Busk Byggestyring ApS., på vegne af
Boligselskabet af 1939 i Holbæk, søgt om god
kendelse af byggeprogram til opførelse af 12 al
mennyttige boliger i Nordmandshusene.
Der ønskes opført:
s
* 6 stk. 2 værelses boliger
a 73,2 m2
s
*4
2
“
”
a 87,2 “
y
*2 “ 4
“
“
a 101,2 “
* udvidelse af fælleshus med
29,8 “
Indstillingsbilag er vedlagt.
Miliø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 27. marts 1996, at de ansøgte lejlighedsstør
relser godkendes. Der meddeles teknisk forvalt
ning bemyndigelse til godkendelse af skema A og
B.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling
under forudsætning af, at skema B ikke godken
des med højere husleje.
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9.
Opnormering af pædagogtimer på dagpleje konto
ret
J.nr. SSSF 81.01
Afgøres af byrådet
Dagplejen fremsender ansøgning om en opnor
mering af pædagogtimer på dagplejekontoret.
Dagplejen har i gennemsnit i året 1995 haft 155
børn pr. måned. På nuværende tidspunkt er tallet
184.
Jvf. bistandsloven § 63, fastsættes særlige be
stemmelser og tilsyn med formidlet dagpleje.
Skibby byråd vedtog i august 1993, at tilsynet
som udføres af tilsynsførende dagpleje assistent
(incl. lederen og stedfortræderen) fastsættes såle
des, at hver pædagog har mellem 50 og 60 børn i
tilsyn.
Skibby dagpleje er kommunens største
“institution” med 47 ansatte.
Der er derfor en forventning til Dagplejelederen
om, at der både udføres ledelse overfor de ansat
te, ligesom der er en stor mængde adminstrativt
arbejde, som skal udføres.
På baggrund af de særligt store pres, der p.t. er
på dagplejen, har det ikke være mulig at opfylde
tilsynsforpligtelsen.
Forvaltningen foreslår derfor, at der ansættes en
tilsynsførende pædagog i en 3 mdr. periode.
Udgiften udgør kr. 60.000,-, som der ikke kan
anvises kompenserende besparelser til.
Endvidere skal forvaltningen foreslå, at det over
vejes, at lederen frigøres for sin tilsynsforpligtelse
således, at der ansættes en pædagog på 37 timer
til denne opgave.
Løn- og personalekontorets notat foreligger i sa
gen.

fortsættes...
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9. fortsat
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. marts 1996,
at der bevilges en 3 måneders ansættelse til en
tilsynsførende pædagog,
at udgiften på kr. 60.000,- finansieres over kasse
beholdning, 801 00 004-09,
at ansættelse af en fuldtidstilsynsførende pæda
gog, der indgår i budgetforhandlingen for bud
get 1997.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
.

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
10.
Dagplejens åbningstid
J. nr. SSSF 16.02.00
Der er kommet en ny overenskomst på dagpleje
området pr. 1. januar 1996.
Dette betyder bl.a., at dagplejerne skal afspadse
re al overtid, hvilket betyder en mindre fleksibel
dagpleje.
Lederen af dagplejen foreslår, at der indføres en
fast åbningstid i dagplejen fra kl. 06.30 - 17.00,
og at der indenfor denne åbningstid er 2 mulig
heder, som forældrene kan vælge imellem. Enten
kl. 06.30 eller kl. 07.15 - 17.00, samt at der ikke,
som tidligere, kan gives overtid til forældrene.
Endvidere vil der blive reguleret i forhold til at
åbne/lukke i legestue.
Forældrebestyrelsen i dagplejen har haft forskel
lige løsningsforslag forelagt og har foretrukket
ovenstående.
Forslagene har ligeledes været behandlet i Lokal
samarbejdsudvalget for dagplejen.
Skole-.social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. marts 1996, at der snarest
muligt indføres fast åbningstid i dagplejen kl.
06.30 - 17.00 med de skitserede muligheder.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
11 .
Status og plan for den præhospitale indsats i
Frederiksborg amt.
J. nr. SSSF 16.00
Byrådet godkendte på sit møde den 17. maj 1995
at indgå i en forsøgsordning omkring den præhospitale indsats.
Frederiksborg amts sundhedsvæsen fremsender
skrivelse af 26. februar 1996, hvori de meddeler,
at præhospitalsudvalget har besluttet at afholde
et møde med repræsentanter fra de 3 primær
kommuner, som deltager i forsøgsordningen.
Forinden dette møde finder sted, anmodes kom
munerne om at fremkomme med forslag til aktiviter/forbedringer inden for det præhospitale om
råde. Når forslagene foreligger, vil præhospitals
udvalget indkalde til en drøftelse heraf.
Overlæge dr.med Torben Mogensen, var inviteret
til Skole-, social- og sundhedsudvalgets møde,
hvori han fortalte om den præhospitale indsats.
Alle byrådsmedlemmer og FC-gruppen var ligele
des inviteret.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. marts 1996, at Lise Woller og
Jette Lineli fra forvaltningen og Hans Henning
Bjørnsen fra politisk side udpeges.
Forvaltningen udarbejder forslag til svar.
Kopi af forslaget vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9,
april 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
I svarbrevet udbygges afsnittet under det sidste
“at”. Revideret forslag lægges i sagen før byråds
mødet.

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
12.
Eventuel etablering af produktionsskole i Skibby
i samarbejde med Jægersuris kommune
J.nr. Beskæft. 15
Økonomiudvalget drøftede den 14. november
1995 et oplæg til etablering afen produktionssko
le i Skibby. Udvalget gav blandt andet en princi
piel godkendelse, at kommunen kunne søge un
dervisningsministeriet om tilskud til drift af en
produktionsskole. Økonomiudvalget betingede sig
at mindst een af nabokommunerne ville gå ind i
et samarbejde om en fælles produktionsskole.
Undervisningsministeriet har givet tilsagn om
driftstilskud fra 1996, og Jægerspris kommune
har meddelt, at man ønsker at indgå i et samar
bejde.
På den baggrund har den administrative koordi
neringsgruppe omkring beskæftigelse udarbejdet
et baggrundsmateriale og indstilling til brug for
den politiske behandling både i Skibby og Jæger
spris kommuner.
Forslaget fremsendes til skole-, social- og sund
hedsudvalget til behandling.
Der afholdtes temadag for byrådet den 20. marts
1996 om sagen.
Projektgruppen indstiller:
at materialet efterfølgende medtages på dagsor
denen i skole-, social- og sundhedsudvalget,
økonomiudvalget og byrådet i april måned med
anbefaling af, at der oprettes en produktions
skole pr. 1. juni 1996 i samarbejde med Jæger
spris, med anslået 18 årspladser i 1996 og an
slået 25 årspladser i 1997, og som beskrevet i
forslaget (bilag 4),
at byrådet for sit vedkommende udpeger et med
lem til produktionsskolens bestyrelse,
at Skibby kommune tilbyder at “starte” skolen i
forbindelse med indkaldelse og samling af be
styrelse af de første møder,
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12. fortsat
at de tilbageværende projekter i arbejdsmarkeds
afdelingen tilpasses endeligt til det aktuelle
behov i et tæt samarbejde mellem arbejdsmar
kedsafdelingen og kontanthjælpsafdelingen ,
at det overlades til produktionsskolens bestyrelse
at arbejde videre med sagen om produktions
skolens fysiske rammer
at det overlades produktionsskolens bestyrelse at
rette henvendelse til Skibby eller Jægerspris
kommune, såfremt bestyrelsen i videre omfang
ønsker at købe administrativ bistand, leje af
lokaler o. lign.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 26. marts 1996 drøftet sagen og
fremsender til byrådets afgørelse.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 9.
april 1996 projektgruppens indstilling.
Bent Vestergaard afventer sin stillingtagen.
Knud 0. Andreasen anbefaler projektgruppens
indstilling, dog under den forudsætning, at det 4.
“at” udgår og erstattes med følgende:
“at de tilbageværende projekter i arbejdsmar
kedsafdelingen nedlægges for så vidt angår de 18
25 åriges tilbud. Produktionsskolen skal kunne
optage samtlige i denne 18-25 årige gruppe.”
Økonomiudvalget i Jægerspris kommune har på
møde den 9. april 1996 anbefalet oprettelse af
produktionsskolen. Byrådets møde afholdes den
16. april.
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13.
Udtræden af skolebestyrelsen ved Ferslev skole
J. nr. BK 00.01A15
Finn Dyrvad, Mejerivej 9, Ferslev anmoder i
skrivelse af 25. marts 1996 om at udtræde af
skolebestyrelsen ved Ferslev skole.
Stedfortræder er Kurt Jensen, Snoge kær gård,
Hammer Bakke 4, Vejleby, som ved telefonisk
forespørgsel herfra, har meddelt, at han ikke øn
sker at indtræde i skolebestyrelsen.
Næste stedfortræder er herefter Anne Marie An
dersen, Hammer Bakke 6, Vejleby, som er villig
til at indtræde.
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LUKKET MØDE
i.

Anmodning om alkoholbevilling til Skibby Pizzaog Burgerhouse. Hovedgaden 21
J. nr. BK 22.01.01

