Dag og år

27. oktober 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

■Dagsorden til byrådets møde onsdag den 27. ok
tober 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

Bemæ rkninger:
Der er formandsmøde kl. 1815
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iMvalgsdagsordener
fs-:
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
|er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 29/9
SkoJe-, social- og sundhedsudvalget - den 28/9
Økonomiudvalget - den 5/10 og 12/10
Hovedsamarb.udv. for administr. - 21/9 og 30/9
/Hovedsamarb.udv. for det tekn.omr. -21/9 og 30/9
/Hovedsamarb.udv. for skole-, social- og sund
hedsområdet - den 30/9
i; Fællesudvalget - den 30/9
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l evnedsmiddelkontrollen I/S Frederiksborg Amt
yost: - Lukning pr. 31. december 1999
tj.nr. 09.12.00/BC
Som følge af omstruktureringen af levnedsmid
;; delkontrolenhederne, hvor fødevaredelen ved års
skiftet overflyttes til staten, har det vist sig, at de
i mindre enheder bliver så små, at de vanskeligt
kan videreføres.
" Bestyrelsen for Levnedsmiddelkontrollen i Frede■rikssund har derfor på møde den 6. september
1999 vedtaget at ophøre med at udføre miljøana; lysearbejde pr. 31. december 1999 samt at ind
stille til ejerkommunerne at sætte bygningerne
} (Gyldensten) til salg pr. 1. januar 2000.
: Det blev endvidere vedtaget at opfordre Frede
rikssund kommune til at forestå det praktiske
: arbejde vedrørende salget.
Referat af bestyrelsesmødet og indstillingsbilag
■vedlægges.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29. september 1999, at Levnedsmiddelkon
trollen afvikles, og bygningerne sælges, så snart
det ansættelsesretsligt og udbudsretsligt pro
blemfrit kan finde sted, samt at Frederikssund
kommune forestår det praktiske arbejde vedrø
rende salget.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
oktober 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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t&ø’ftnda 21 center/Miliøforum
If.nr. TF00.17.00/BC
W'

|på borgmestermødet i Bycirklen den 15. juni
1999 blev vedtaget Udviklingsperspektiv '99 for
Bycirklen.
^Beslutningen var baseret på oplæg af 9. marts
■1999 om etablering af et fælles Agenda 21 Center
i Bycirkelkommunerne.
■Arbejdsgrupper bestående af Agenda 21-medarbejdere, miljøtilsynsmedarbejdere og tekniske
chefer har efterfølgende afholdt en række møder,
hvorfra der foreligger et oplæg til Agenda 21 cen
: ter/Miljøforum (forebyggende miljøarbejde).
: På møde den 8. september 1999 har kommunaldi
, rektører og tekniske chefer drøftet oplægget og
;anbefaler dette overfor Bycirklens forretningsud
valg, som på møde den 10. september 1999 be
sluttede at fremsende oplægget til behandling i
Bycirklens kommuner samt Hundested og Frede
riksværk kommuner .
Der er opstillet budget og forslag til fordeling af
udgifterne.
For Skibby kommune må påregnes en årlig udgift
på ca. 100.000 kr. Udgiften indgår allerede i bud
getforhandlingerne for år 2000.
Oplæg om Agenda 21 center/miljøforum af 2. sep
tember med ændring af 6. september 1999 samt
punkt 4 i referat fra forretningsudvalgets møde
den 10. september 1999 vedlægges.
Miliø- og teknikudvalget besluttede på møde
den 29. september 1999 at fremsende sagen til
byrådets afgørelse.
Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 1999:
Kim Rockhill og Jens Timm Jensen udtaler, at
der bør afsættes beløb på det kommende budget
for år 2000.
Bent Vestergaard Jensen, Steen Berthelsen og
Knud 0. Andreasen afventer budgettets vedta
gelse.
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i 4.
"Parkeringsplads ved Selsø kirke
J.nr. TF05.05.01054/JOH
I forbindelse med Selsø menighedsråds planer om
at opføre en toiletbygning på P-pladsen ved Selsø
kirke, besluttede Skibby kommune i januar 1999,
at der udfærdigedes en ny lejekontrakt om Ppladsen med Selsø Gods på 99 år for 310 kr./år.
Selsø Gods har ikke ønsket at indgå en sådan le
jeaftale, men i stedet ønsket at sælge arealet til
Selsø menighedsråd.
Menighedsrådet har forespurgt Skibby kommune
om muligheden for at yde et bidrag til købet af Ppl adsen.
Teknisk forvaltning har den 21. september 1999
holdt møde med repræsentanter for menigheds
rådet.
P-pladsarealet er på 3.441 m2og købesummen er
I fastsat til 27.000,- kr.
j Skibby kommunes interesse i arealet er at sikre
i offentligheden parkeringspladser til slottet og i
; forbindelse med det naturskønne område. En lille
del af arealet er udlagt med græs, hvorpå kom
munen har opstillet borde/bænke, og hvorfra der
er udsigt over Selsø sø.
Skibby kommune har hidtil vedligeholdt parke
ringspladsen, som er grusbelagt.
Byrådet har den 17. marts 1999 besluttet at yde
et tilskud til opførelse af toiletbygningen på
50.000,- kr.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29. september 1999, at kommunen yder et
bidrag på 10.000,- kr. til Selsø menighedsråds
køb af arealet, og at kommunen vedligeholder
grusbelægning og græsarealer i en 30-årig perio
de, mod at offentligheden i samme åremål frit
kan benytte P-pladsen, det offentlige toilet og
græs arealet.
fortsættes
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4. Fortsat
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
toktober 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
; ling.
Udgiften skal afholdes indenfor miljø- og tek
nikudvalgets budget.
Jens Timm Jensen indtager særstandpunkt.

Dag og år

27. oktober 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

5.

'

: Overførsel af arealer i sommerhusområder i
^kystnærhedszonen til byzone
i J.nr. 01.02.05P16/PF
Amtet beder, på baggrund af en skrivelse fra
Landsplanafdelingen, kommunen om en udtalelse
vedrørende forslag til arealer i sommerhusområ
der, som ønskes overført til byzone.
De fremkomne ønsker vil resultere i et lands
plandirektiv, som forventes udstedt i efteråret
2000 .

.

|Udtalelsen skal sendes til amtet senest den 22.
oktober 1999.
Miljø- og teknikudvalget fremsender den 29.
i; september 1999 sagen til byrådets behandling
uden bemærkninger.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
oktober 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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6.

Fmdelig vedtagelse af lokalplan 77 for boligområ
de ved Dådvrvei
J.nr. 01.02.05P16/PF
Lokalplanen kar nu været ude i offentlig høring i
perioden 29. juni til den 24. august 1999.
Der er indkommet to indsigelser fra hhv. en
grundejerforening og en nabo til lokalplanområ
det.
Der er kun foretaget mindre ændringer i forhold
til lokalplanforslaget.
Indstillingsbilag og kort over matrikulære forhold
er vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29, september 1999, at lokalplan 77 for bolig
område ved Dådyrvej endeligt vedtages med de
foreslåede ændringer.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
oktober 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling
sammen med forvaltningens rettelser anført på
notat af 7/10-99.
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LKndelig vedtagelse af kommuneplantillæg 18 og
■lokalplan 78 for et område i Skuldelev by. Sanda■gergård
J.nr. 01.03.04G01/PF

Lokalplanen har nu været ude i offentlig høring i
perioden 29. juni til den 24. august 1999.
Der er indkommet 7 skrivelser i høringsperioden,
heraf fire indsigelser fra naboer. Amtet har med
delt at de tager planforslaget til efterretning un
der forudsætning af, at § 6.2 ændres, således at
der kun bliver mulighed for opførelse af bygnin
ger i én etage med udnyttet tagetage.
Indstillingsbilag er vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29. september 1999, at kommuneplantillæg
18 og lokalplan 78 for Sandagergård i Skuldelev
endeligt vedtages med de foreslåede ændringer.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
oktober 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
f ling.
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Ejendommen Hovedgaden 1 C
J.nr. 13.06.05/LL

På foranledning af ejeren af matr. nr. 3-aq Skibby
by, Skibby og på opfordring fra formanden fore
lægges sagen for miljø- og teknikudvalget med en
principiel forespørgsel, om kommunen eventuelt
ønsker at overtage arealet, og/eller om kommu
nen vil anbefale arealet overført til byzone.
Til brug for udvalgets principielle drøftelse ved
lægges i sagen kort over arealet, ejendomsvær
dioplysninger, samt oversigt over byzone areale r/landzonearealer i området.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29. september 1999, at arealet forsøges over
ført til byzone.
Endelig behandling af zonestatus vil ske i forbin
delse med revision af kommuneplanen.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 12.
i oktober 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
' lin g.
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ISkolevæsenets endelige normering for skoleåret
^1999/2000
ej. nr. SSSF 81.01
Byrådet godkendte på sit møde den 17. marts
1999 den foreløbig normeringsplan for skoleåret
1999/2000.
På baggrund af denne beslutning er der udarbej
det den endelige normeringsplan, som er justeret
på følgende områder i forhold til den foreløbige
plan:
■
Da elevtallet er faldet med 12 elever i forhold til
februar nor mer ingen, er den endelige normering
1.050 lærerstilling for høj. Skolelederne har skudt
forkert med hensyn til elevtallet på 8. og 9. klas
se, hvor elevtalsnedgangen har været størst. Le
derne har ellers i 3 år været heldige med at for
udsige elevtallet.
Omkring 10. klasse forventede man 14 elever.
Tallet blev 25 elever. Disse 11 elever udløser dog
kun en meget lille ekstratildeling på grund af
Marbækskolens sparsommelighed.
Samtidig er der et mindre minus på ind/fraflyt
ningskontoen.
Kopi af normeringsplanen vedlægges til de by
rådsmedlemmer, der ikke har fået den samtidig
med skole-, social- og sundhedsudvalgets dagsor
den.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 28. september 1999 den endelige
normering.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
oktober 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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10.
Revisionsberetning nr. 114 og 115
J. nr. BK 00.01K01
Kommunernes revisionsafdeling fremsender revi
sionsberetning nr. 114, som vedrører boligstøtte regnskaberne for året 1998, samt beretning nr.
115, som omfatter de sociale regnskaber for året
1998 - områder med statsrevision.
Den udførte revision har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 28. september 1999 revisionsbe
retningerne.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 12.
oktober 1999, at revisionsberetningerne godken
des.
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li.
Ligningsberetningen for perioden 1/7-1998 til
80/6-1999
J.nr. ØK/SKAT
Til efterretning
Skatteafdelingen fremsender ligningsberetningen
for perioden 1/7-1998 til 30/6-1999 til godkendel
se.
Skattechefen vil på mødet redegøre nærmere.
Ligningsberetningen vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
oktober 1999, at ligningsberetningen godkendes.
Da fristen for indsendelse af ligningsberetning til
Told og Skat i Hillerød er den 15. oktober har
borgmesteren med henvisning til Lov om kom
munernes styrelse § 31 godkendt ligningsberet
ningen på byrådets vegne.

