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1

.

Ændring i udvalgsbesættelse
J. nr. BK 00.01A10
Orientering for byrådet
Til orientering meddeles, at økonomiudvalgsmediem
i skrivelse af 15. juli 2002
meddeler, at han ønsker at udtræde af økonomiudvalget pr. 31. juli 2002.
Årsagen skyldes hans ønske om at overlade denne post til byrådets medlem for det Konserva
tive Folkeparti, der således atter kan blive repræsenteret i dette udvalg.
Konstitueringsgruppen meddeler, at Hanne Kyvsgaard herefter indtræder i udvalget pr. 1.
august 2002.
Byrådet tager på møde den 21. august 2002 orienteringen til efterretning.
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2.

Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 26. juni og 7. august
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 25. juni
Økonomiudvalget - den 13. august
Byrådet tager på møde den 21. august 2002 til efterretning.
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3.

Årlig afregning vedrørende indkomstskatter samt regulering af tilskud og
udligning i 2002
J. nr. ØKF 00.01035
Skatteafregning pr. 1. maj 2002 vedrørende skatteåret 2000 samt årene 1989 til 1999 udvi
ser følgende afregningsbeløb:
kr.
6.565.500,00
Vedrørende skatteåret 2000 skal kommunen modtage
kr.
185.400,00
For årene 1989 til 1999 skal kommunen modtaqe
kr.
6.750.900,00
I alt at modtage
kr.
595.000,00
I budget 2002 er der forventet en udgift på
kr.
7.345.900,00
Der er således en afvigelse i forhold til budgettet på
Det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2000 udgjorde
Det faktiske blev
Opgørelse over slutafregning for de enkelte år ligger i sagen

kr.
kr.

646,4
675,0

mili.
miil.

Der fremsendes samtidig oversigt over midtvejsregulering af tilskud og udligning i 2002:
I budget 2002 er der forventet en udgift på
kr.
0,00
Reguleringen blev en udgift på
kr.
1.800.000,00
kr.,.
1.800.000,00
Der er således en afvigelse i forhold til budgettet på
Samlet giver skatteafregningen og tilskud og udligning en merind
kr.
tægt på

5.545.900,00

Der søges en nettobevilling på
kr.
5.545.900,00
som tillægges kassebeholdningen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. august 2002, at der gives en nettobevilling på
kr. 5.545.900,-, som tillægges kassebeholdningen.
Byrådet godkender på møde den 21. august 2002 økonomiudvalgets indstilling.

L:\Politiske udvala\Bvraad\Aabne\2002Daasorden\møde den 21. auaust 2002.htm

89

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
21. august 2002

4.

Skibby Musikskole - kommunalt tilskud efter en taxametermodel
J. nr. 18.15.01/ØKF/GSN
I forbindelse med budgetvedtagelsen for år 2002, blev der bevilget et yderligere tilskud på
25.000 kr. til Skibby Musikskole og i bemærkningen til budgetbeslutningen hedder det, at der
i år 2002 skal udarbejdes forslag til anden tilskudsmodel efter taxameterprincippet.
Økonomichefen har afholdt møde med Musikskolens leder den 23. april 2002. På mødet blev
der udvekslet synspunkter omkring forskellige modeller, og Musikskolens økonomi blev drøf
tet.
På baggrund af dette møde og de fremsendte budgetter, prisoversigter, meddelte oplysninger
mv., er der udarbejdet et notat dateret den 3. juli 2002, benævnt Taxameterordning til Skib
by Musikskole, hvori der foreslås tre forskellige tilskudsmodeller efter taxameterprincippet.
For to af modellerne er der tale om kombinerede modeller, hvor der både er et grundtilskud
og et taxametertilskud og én model som en ren taxametermodel. Det er vurderingen, at mo
dellen med et højt grundtilskud suppleret med en tilskudsramme, hvor tilskuddet udbetales
efter taxameterprincippet er at foretrække, idet ordningen vil være administrativ let at hånd
tere både for Musikskolen og for kommunens administration, og det er ligeledes vurderingen,
at størrelsen af det supplerende tilskud dækker det yderligere ønskelige elevoptag.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. august 2002 model A, dog fastsættes grund
taksten til sidste års budget tillagt prisfremskrivning m.v. ca. kr. 290.000,-. Udbetalingsloftet
sættes til kr. 75.000,-.
Byrådet godkender på møde den 21. august 2002 økonomiudvalgets indstilling.
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5.

Betalingsvedtægt for Skibby kommunes kloakforsyning
J. nr. 06.01.00P24/SK
Den 23. juni 2001 blev Lovbekendtgørelse nr. 716 vedtaget af folketinget. Loven betyder at
byrådet i Skibby skal vedtage en ny betalingsvedtægt for Skibby kommunes kloakforsyning.
Den eksisterende betalingsvedtægt er fra januar 1999, og efter denne vedtægt skal vandaf
ledningsbidraget opkræves på baggrund af det målte vandforbrug (variabelt).
Den nye betalingsvedtægts væsentligste ændring er, at kloakforsyningen nu har mulighed for
at dele vandafledningsbidraget i to elementer, et fast og et variabelt.
I forbindelse med vedtagelse af den nye betalingsvedtægt har den enkelte kommune mulig
hed for, at vælge forskellige elementer (løsninger) flere steder i den af Miljøstyrelsen udar
bejdede standardvedtægt.
Standardvedtægten er vedlagt som bilag, og hvor der er valgmuligheder har forvaltningen i
indstillingsbilaget anført et nummer der refererer dels til det pågældende kapitel, side og
punkt.
Indstillingsbilag og betalingsvedtægt er tidligere udsendt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 7. august 2002, at kommunens kloakforsy
ning anvender miljøstyrelsens standardvedtægt, idet de i indstillingsbilaget valgte løsninger
anvendes, dog ændres pkt. 3.5.5 i indstillingsbilaget til: et variabelt bidrag pr. m3 eller skøn
net vandforbrug.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. august 2002 Miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
Byrådet tilbaoesendte sagen på møde den 21. august 2002 på begæring af formanden for
miljø- og teknikudvalget til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget.
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6.

Forslag til lokalplan 86. Nordmandsvænget
J. nr. 01.02.05P16/AKH
På baggrund af den af byrådet godkendte dispositionsplan for matr. 4-bo Skibby by, Skibby
er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan.
Lokalplanen rummer mulighed for etablering af 20 parcelhuse samt 80 tæt-lav boliger med
tilhørende fælleshuse.
Forslag til lokalplan 86 samt kortbilag hertil er tidligere udsendt.
Miljø- og teknikudvalaet indstiller på møde den 7. august 2002, at lokalplanforslaget frem
lægges til offentlig høring i perioden fra den 27. august 2002 til den 22 oktober 2002.
Samtidig indstilles, at den nye lokale boligvej navngives Nordmandsvænget.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. august 2002 Miljø- og tekniskudvalgets ind
stilling. Vedrørende planens pkt. 8.3 anmodes teknisk forvaltning om i notat at vurdere om
der kan godkendes en anden tagbelægning på parcelhusområdet.
Notat af 21. august 2002 fra teknisk forvaltning blev omdelt til byrådets medlemmer.
Byrådet godkender på møde den 21. august 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling. For
så vidt angår parcelhusområdet kan jordfarve og røde betonteglsten også godkendes.
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7.

Tilskud til forældre som passer egne børn i hjemmet
J. nr. SSSF 16.05.00
Kommunerne har pr. 1. juli 2002 fået mulighed for at give tilskud til forældre, som ønsker at
passe egne børn i hjemmet. Den enkelte kommune kan frit vælge, om man vil indføre ord
ningen, og hvor stort tilskud man i givet fald vil udbetale.
I Skibby kommune vil tilskuddet pr. barn i alderen 0 - 2 år max. kunne være kr. 3.365,- pr.
måned og for 3 - 6 årige kr. 2.830,-.
Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange personer, der vil bruge ordningen, hvis den indfø
res, idet man kun udbetaler til personer, der ikke oppebærer en indtægt. Det er skole-, soci
al- og sundhedsforvaltningens opfattelse af kun få borgere i kommunen vil søge denne ord
ning.
Skote-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. juni 2002, at ordnin
gen gennemføres.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. august 2002 Skole-, social- og sundhedsud
valgets indstilling.
Byrådet godkender på møde den 21. august 2002 Skole-, social- og sundhedsudvalgets ind
stilling.
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8.

Evaluering på selvfinansierede stilling i svgedagpengeafdelingen
J. nr. SSSF 00.17.P05
Genoptagelse af sagen om evaluering på den selvfinansierede stilling, idet udvalget ønskede
en større uddybning af materialet.
Den 14. december 1999 besluttede byrådet at udvide normeringen på sygedagpengeområdet
i perioden 1.1.2000 til 31.12.2001.
Stillingen har været besat i hele perioden. I starten var der fire personer involveret,
idet der var to personer, som havde andre opgaver ved siden af.
I løbet af 2000 blev der oprettet en gruppe på 3 personer, som udelukkende arbejder med
dagpengeområdet. Derudover har der i perioden 1.3.2000 - 15.3.2001 været tilknyttet en
elevstilling til hele voksenområdet, heraf er ca. halvdelen af tiden blevet brugt i dagpenge
gruppen.
Gruppen består af 3 personer med ansættelse på henholdsvis 27 timer, 30 timer og 37 timer.
Resultaterne er beskrevet i bilag vedr. økonomi. I statistikmateriale kan det ses, at der er
sket et fald i antallet af sager med 100% kommunal udgift - fra januar kvt. 2000 i gennem
snit 30 sager til oktober kvartal 2001 i gennemsnit 14 sager.
Der har i perioden været nogle lovændringer i forhold til udgangspunktet, som gør opgørelsen
en smule uigennemskuelig, og derfor er der i økonomiberegningen foretaget en korrektion for
de ændringer, der er sket undervejs.
Hele sagsbehandlergruppen i voksenteamet er pt. I gang med efteruddannelse på baggrund
af kommende lovændringer, som medfører yderligere krav til sagsbehandlingen på alle områ
der incl. dagpengeområdet.
Lønudgiften til stillingen er kr. 260.000,-.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 25. juni 2002 drøftet sagen og
Jens Timm Jensen, Hanne Kyvsgaard og
ønsker ikke at stillingen gøres per
manent.
Birgit Bangshof Mortensen, Annie Hansen og Niels Jørgen Pedersen ønsker, at stillingen gøres
permanent, idet stillingen anses at være en god investering til at fastholde den positive
udvikling på området.
Jens Brogaard Jensen havde afbud til mødet.
Økonomiudvalget tager på møde den 13. august 2002 evalueringen til efterretning. Øko
nomiudvalgets flertal (Jens Timm Jensen, Hans Henning Bjørnsen og Hanne Kyvsgaard)
anbefaler at stillingen fortsat er midlertidig i en 2 årig periode (1/1 2002 til 31/12 2003). To
medlemmer (Niels Jørgen Pedersen og Kim Rockhill) anbefaler at stillingen gøres permanent.
Byrådet taaer på møde den 21. august 2002 evalueringen til efterretning. Byrådets flertal
(V,K,F) besluttede at stillingen fortsat skal være midlertidig i en 2 årig periode. 6 medlemmer
(I og A) mente at stillingen burde gøres permanent.
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9.

Status og perspektiver for bycirklen 2002, samt oplæg til fælles bvcirkelprofil
J. nr. BK 00.01A06
Til orientering for byrådet
Siden 1992 har Skibby kommune deltaget i et større samarbejde, bycirkelsamarbejdet med i
alt 9 kommuner og 3 amter.
Hvert år bliver der udarbejdet strategi- og handlingsplaner for det videre arbejde, og senest
er strategi- og handlingsplanerne godkendt på et fælles borgmestermøde i november 2001,
hvor Skibby kommune havde formandskabet for bycirkelsamarbejdet.
I 2002 har Ølstykke kommune formandskabet, og til brug for revision af strategi- og hand
lingsplanen er der udarbejdet ny status, ligesom der er udarbejdet oplæg til en fælles bycir
kelprofil.
Materialet er godkendt af borgmestermødet den 13. juni, som det der skal danne grundlag for
det videre arbejde.
Materialet vil også blive debatteret på den årlige bycirkel konference torsdag den 29. august i
Jørlunde. Alle byrådsmedlemmer har modtaget indbydelse til at deltage i konferencen.
Materialet er lagt i sagen.
Økonomiudvalget tager på møde den 13. august 2002 sagen til efterretning.
Byrådet tager på møde den 21. august 2002 sagen til efterretning.
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10.

Nedsættelse af dialogforum samt fastlæggelse af foreløbig køreplan for udbygning af
plejeboliger og beskyttede boliger ved Nordhøi
J. nr. BK

H ,o - f-00

Skole-, social- og sundhedsudvalget har anbefalet, at DAB kontaktes med henblik på udar
bejdelse af et skitseforslag til en udbygning af plejeboliger og beskyttede boliger ved Nordhøj,
og økonomiudvalget har godkendt forslaget.
I Skibby kommune er der tradition for, at der nedsættes en større styregruppe, når mere om
fattende byggerier skal planlægges og igangsættes, og derfor er der udarbejdet forslag til
nedsættelse af en styregruppe sammensat af politikere og embedsmænd for de berørte om
råder.
Der er også udarbejdet forslag til foreløbig køreplan for arbejdets igangsætning.
Intern notits af 18. juli 2002 fra kommunaldirektøren er vedlagt sagen.
Økonomiudvalget indstiller på møde den 13. august 2002, at der nedsættes et dialogforum
med en repræsentant fra hvert parti. Foreløbig køreplan anbefales.
Forslag til "daglig styregruppe" medtages til byrådsmødet (lægges i sagen senest den 19/8
kl. 15.00).
Byrådet godkender i møde den 21. august 2002 økonomiudvalgets indstilling og godkender
forslag til daglig styregruppe, som anført i supplerende notat af 6. august 2002.
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11

Overvågning af tyverialarm på Selsø Slot
J. nr. BK

/¥. få. 0°

Til efterretning for byrådet
Kommunen fik i foråret en henvendelse fra Den Plessenske Selsø Fond, om kommunens be
redskab ville påtage sig at overvåge slottets tyverialarm, da vagtcentralerne ikke kunne ga
rantere den responstid, der var krævet.
Da kommunen ikke var sikker på, om man lovligt kunne påtage sig opgaven, har tilsynsrådet
været forespurgt.
Tilsynsrådet har svaret positivt, og efter en konkret vurdering af beredskabets samlede kapa
citet, har borgmesteren på byrådets vegne godkendt, at beredskabschefen træffer nærmere
aftale ( pris og vilkår) med Selsø Slot om at varetage overvågningsopgaven.
Økonomiudvalget tager på møde den 13. august 2002 borgmesterens beslutning til efter
retning.
Byrådet tager på møde den 21. august 2002 sagen til efterretning.
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12 .

Ændring af lov om kommunernes styrelse
J. nr. BK 00.01A01
Orientering for byrådet
Folketinget den 31. maj 2001 vedtaget lov 159 om servicestrategi og udfordringsret.
Servicestra tegi:
Lovens første del fastsætter en pligt for byrådet til i valgperiodens første år at udarbejde en
servicestrategi. Loven afløser kravet i styrelseslovens § 62 om udarbejdelse af serviceredegørelser og udliciteringsredegørelser. Selvom loven først har virkning fra den 1. januar 2003,
skal kommunernes senest den 2. januar 2003 have udarbejdet en servicestrategi efter de nye
regler. Indenrigs- og sundhedsministeriet er i gang med udarbejdelsen af bekendtgørelse og
vejledning om udmøntning af servicestrategien i henhold til loven.
I servicestrategien skal byrådet angive, hvordan den agter at sikre udviklingen af kvalitet og
effektivitet i kommunens opgavevaretagelse. I den forbindelse skal kommunen formulere en
udbudspolitik, der beskriver, om og i givet fald hvordan, udbud skal understøtte udviklingen
af kvalitet og effektivitet. Servicestrategien skal udformes som en redegørelse, der gøres til
gængelig for borgerne. Loven forpligter endeligt byrådet til inden udgangen af tredje kvartal
af det sidste år i en valgperiode at redegøre for, hvordan den har fulgt op på servicestrategi
en, og hvordan den har behandlet private virksomheders tilbud om at udføre opgaver for
kommunen.
Udfordringsret:
Private leverandører får fremover mulighed for at "udfordre" kommunen i dens opgaveudfør
sel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner i dag løser. Når
kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, har byrådet pligt til at sammenligne
omkostningerne ved at antage tilbuddet med de omkostninger, kommunen har ved selv at
udføre opgaven. Byrådet skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal va
retages af kommunens egne institutioner, eller om den skal løses a fe n privat leverandør. Lo
ven forpligter ikke byrådet til at træffe nogen bestemt beslutning på baggrund af sammenlig
ningen.
Økonomiudvalget tager på møde den 13. august 2002 orienteringen til efterretning.
Byrådet tager på møde den 21. august 2002 sagen til efterretning.
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