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Dagsorden til byrådets møde onsdag den 23. ok
tober 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:
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i.
Udvalgs dagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 25/9
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 24/9
Økonomiudvalget - den 1/10 og 8/10
Hovedsamarb.udv. for skole-, social- og sundheds
forvaltningen - den 26/9
Hovedsamarb.udv. for administrationen - den
26/9 og 11/10
Fællesudvalget - den 26/9

Desuden er fremlagt:
Referat fra møde den 6. september 1996 i kom
muneforeningen i Frederiksborg amt.
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2.
Spildevandskloakering af Rø gerup
J.nr. 06.01.03 005/JEH
I henhold til spildevandsplan 1994-1998 skal
spildevandskloakering af Røgerup udføres og væ
re afsluttet i 1997. Med henvisning til den mel
lem Skibby kommune og Rambøll, Hannemann &
Højlund A/S indgåede kontrakt om teknisk råd
givning og bistand, skal projekteringsarbejdet
påbegyndes ultimo december 1996.
På grundlag af ovenstående søges derfor om an
lægsbevilling og frigivelse heraf, som anført i ind
stillingsbilag.
Indstillingsbilag vedlagt.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 25. september 1996, at der meddeles anlægs
bevilling og frigivelse heraf, som anført i indstil
lingsbilag.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 8. ok
tober 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
På baggrund af skrivelse af 19/9-96 fra Finans
ministeren om opbremsning af de kommunale
anlægsudgifter ønskes en redegørelse, hvorvidt
sagen kan tåle opsætning og hvilke konsekvenser
en evt. udsættelse vil have.
Teknisk forvaltning udarbejder redegørelsen til
byrådsmødet.
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3.
Snildevandskloakering af Skuldelev Strand
J.nr. TF06.01.03 005/JEH
I henhold til spildevandsplan 1994-1998, Tillæg 2
1996 vedrørende Skuldelev Strand har teknisk
forvaltning anmodet Rambøll om at afgive tilbud
på teknisk rådgivning og bistand.
På grundlag af ovenstående søges derfor om an
lægsbevilling og frigivelse heraf, som anført i ind
stillingsbilag.
Indstillingsb ila g ve dlagt.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 25. september 1996, at der meddeles anlægs
bevilling og frigivelse heraf som anført i indstil
lingsbilag, samt at acceptere det af Rambøll af
givne tilbud, revideret 1996-09-12, og at kontrakt
udfærdiges som tillægsaftale til aftale af 1994-08
16 om teknisk rådgivning og bistand.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 8. ok
tober 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
På baggrund af skrivelse af 19/9-96 fra Finans
ministeren om opbremsning af de kommunale
anlægsudgifter ønskes en redegørelse, hvorvidt
sagen kan tåle opsætning og hvilke konsekvenser
en evt. udsættelse vil have.
Teknisk forvaltning udarbejder redegørelsen til
byrådsmødet.
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4.
Overenskomst om fælleskommunal levnedsmid
delkontrol
J.nr. 09.12/BC
I “Overenskomst om fælleskommunal levneds
middelkontrol for 7 kommuner i Frederiksborg
amts vestlige del” står i § 6:
^
“Budget-, regnskabs- og kassefunktioner, herun
der beregning og udbetaling aflønninger, udføres
af Frederikssund kommunes bogholderi.
Frederikssund kommune modtager for dette ar
bejde et årligt beløb svarende til 5 % af regnska
bets nettodriftsudgifter.”
Bestyrelsen har på budgetmøde den 14. juni 1996
vedtaget at afsætte beløb til udbygning af EDB,
således at levnedsmiddelkontrollen kan varetage
flere regnskabsfunktioner.
På baggrund heraf indstiller bestyrelsen til med
lemskommunerne, at administrationsbidraget til
Frederikssund kommune nedsættes fra 5 % til
2,5 % af nettobalancesummen.
Ændringen skal vedtages i samtlige interessent
kommuner og godkendes af tilsynsmyndigheden
(Tilsynsrådet for Frederiksborg amt).
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 25. september 1996, at administrationsbidra
get til Frederikssund kommune nedsættes til 2,5
%.
■
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 8. ok
tober 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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5.
Offentlig sti Skibbv-Ferslev
J.nr. O5.O4.06GOO/KMP
I forbindelse med etablering af en stiforbindelse
mellem Skibby og Ferslev besluttede byrådet den
16. august 1995, at der skulle afholdes åstedsfor
retning på de berørte ejendomme med benblik på
at erhverve de nødvendige rettigheder ved eks
propriation.
Åstedsforretningen blev afholdt den 29. november
1995.
Der er senere opnået forlig med ejeren af matr.
nr. 49-c Skibby by, Skibby, “Saltsøskov” om vilkår
for færdselsretten gennem skoven.
Der er ikke opnået forlig med ejeren af matr. nr.
12-a Ferslev by, Ferslev.
Det foreslås derfor, at de nødvendige rettigheder
over matr. nr. 12-a Ferslev by, Ferslev, erhverves
ved ekspropriation.
Det tidligere tilbudte erstatningsbeløb fastholdes.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 25. september 1996, at rettighederne over
matr.nr. 12-a Ferslev by, Ferslev, erhverves ved
ekspropriation.
Der tilbydes en samlet erstatning samt beløb til
sagkyndig bistand. (Beløbene fremgår af udval
gets beslutningsprotokol).
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 8. ok
tober 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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6.
Forslag til delegationsplan for miljø- og tek
nikudvalgets område
J.nr. TF 00.15.00/UJ
Forvaltningen har udarbejdet forslag til delegati
onsplan for miljø- og teknikudvalgets område.
Forslaget er vedlagt. .
Planen er udarbejdet med henblik på at lette for
valtningens administrative arbejde og er en for
udsætning for, at struktur- og udviklingsplanen
for teknisk forvaltning kan gennemføres.
Planen fastlægger den overordnede kompetence
mellem udvalget og forvaltningen. Principperne
for meddelelse af dispensationer indstilles på et
senere møde og iøvrigt efter behov.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 25. september 1996, at delegationsplanen
fremsendes til byrådets godkendelse.
Pkt. 8 f ændres til: Mtu B og Adm. I.
Bendt Bach Sørensen afventer stillingtagen til
behandling i Byrådet.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 8. ok
tober 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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v.
Regulativforslag for vandløbet Skarndalsgrøften
J.nr. 06.02P24/KMP
Hedeselskabet har for Jægerspris og Skibby
kommuner udarbejdet forslag til nyt regulativ for
grænsevandløbet Skarndalsgrøften.
Det offentlige vandløb forløber fra Kyndby Sø til
Isefjorden.
.
Regulativforslaget skal erstatte det nuværende
regulativ fra juni 1965.
Vandløbet administreres og vedligeholdes af Jæ
gerspris kommune. 8.
Før endelig vedtagelse skal regulativforslaget be
kendtgøres og fremlægges i 8 uger med adgang til
at indgive indsigelser og ændringsforslag.
Indstillingsbilag vedlagt.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på mødeden 25. september 1996
- at regulativforslaget indgår som Skibby
kommunes forslag
- forslaget sendes i høring, når det er godkendt
af begge kommuner,
- at der afholdes offentligt møde i høringsperio
den.
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9.
Udvidelse af kommunegaranti til Skuldelev
Energiselskab A.m.b.a.
J.nr. TF 13.03.00P20
Skibby byråd har på sit møde den 20. december
95 meddelt kommunegaranti på 19,8 miil. til op
førelse af kraftvarmeværk i Skuldelev.
På møde den 19. juni 96 blev byrådet orienteret
om, at Skuldelev Energiselskab har fået en del
flere forbrugere,end man havde regnet med i det
oprindelige projekt. Byrådet meddelte, at man
var positivt indstillet på at øge kommunegaranti
en svarende til de dokumenterede ekstraudgifter
som følge af nye brugere. I kraftvarmeværkets
budget er der afsat kr. 400.000 til nye brugere.
Byrådet udtalte, at der skulle fremsendes kon
kret ansøgning med opgørelse over ekstraudgif
terne.
På den baggrund anmoder firmaet Rambøll, på
Skuldelev Energiselskabs vegne, om at kommu
negarantien hæves med kr. 800.000, svarende til
de udgifter, der er ved at udvide antallet af til
slutninger fra 165 til 193.
Administrationen anbefaler, at kommunegaran
tien hæves som ansøgt.
Økonom iudvalget fremsender på møde den 8.
oktober 1996 med anbefaling.
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10.
Ansøgning om sammenlægning af 2 lejligheder, ,
Vangevei 11 og 13. matr, nr. 2-f Onsved
J.nr. 03.01.03G01/RS
Ejendommen består af 2 lejligheder, hvoraf den
ene er under offentlig skifte på grund af ejerens
død.
Ejeren af den anden lejlighed ønsker at erhverve
hele ejendommen, såfremt han kan få byrådets
tilladelse til at nedlægge lejligheden, så ejen
dommen kan fremstå som en énfamiliebolig.
Det samlede boligareal for hele ejendommen er
162 m2.
Kortbilag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 25. september 1996, at der gives tilladelse til
at nedlægge den ene lejlighed på matr. nr, 2-f
Onsved by, Skuldelev.
Borgmesteren har i henhold til Lov om kommu
nernes styrelse § 31 stk. 1 på byrådets vegne
godkendt miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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il.
Skolevæsenets endelige normering og fordeling af
timer for skoleåret 1996/97
J. nr. SSSF 81.01
Byrådet godkendte på sit møde den 20. marts
1996 normeringsplanen for skoleåret 1996/97.
På baggrund af denne beslutning, er der udarbej
det den endelige normeringsplan.
Der er i den endelige normeringsplan ingen næv
neværdige ændringer i forhold til den af byrådet
godkendte midlertidige plan. Heller ikke på bør
netallet er der ændringer i forhold til den midleridige plan.
Den del af normeringsplanen, som kommunen
selv skal finansiere viser en nedgang på 0,819 læ
rerstillinger i forhold til normeringen for skole
året 1995/96.
Nedgangen er normeringen er indregnet i budget
97.
Løn- og personalekontoret har ingen bemærknin
ger til normeringsplanen.
Skole-.sociaL osf sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 24. september 1996 den endelige
normering for skoleåret 1996/97.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 8. ok
tober 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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12.
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Marbækskolen
J.nr. SSSF00.01A16

J
JL

Da Marbækskolens skolebestyrelse ikke har flere
suppleanter, har der været afholdt supplerings
valg, jvf. undervisningsministeriets bekendtgø
relse nr. 814, af 11. oktober 1993, § 31, stk. 3.
Ved opstillingsmødet den 11. september 1996
blev udarbejdet en liste på 4 kandidater, og der
var ved tidsfristens udløb ikke indkommet flere
lister.
Følgende indgår i Skolebestyrelsen som bestyrel
sesmedlemmer:
Bjarne Knudsen, Sikavej 71, Skibby.
Mikkel Østergaard, Saltsøvej 10, Skibby.
Som suppleanter indgår:
Bente Skytte Jensen, Selsøvej 30 C, Skibby.
Susanne Knudsen, Sikavej 71, Skibby.
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13.
Rapport over restanceudviklingen
J.nr. Inc
Incassoafdelingen fremsender rapport over re
stanceudviklingen for perioden 31/8-1993 til 31/81996 med tilhørende bemærkninger.
Økonom iudvalget fremsender på møde den 8.
oktober 1996 rapporten til byrådets orientering.
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14.
Rokade i udvalg
J. nr. BK 00.01A15
Byrådsmedlem Knud 0. Andreasen meddeler i
skrivelse af 7. oktober 1996, at følgende udskift
ninger ønskes gennemført med virkning fra og
med 15. oktober 1996:
• Knud 0. Andreasen (V) udtræder af ungdoms
skolebestyrelsen - i stedet indtræder Hans
Henning Bjørnsen (V).
• Knud 0. Andreasen (V) udtræder af AMUudvalget - i stedet indtræder Holger Andersen
(V).
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