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B Y R Å D S M Ø D E

1. Ejendomsudvalg
Udskrift af udvalgets møde den 18. de
cember 1984 fremsendes i fotokopi til
byrådets efterretning.

a. p k t . 5
Kiosk ved Skuldelev Strand
Ejeren af matr. nr. 77 x Skuldelev by,
Skuldelev, Strandvej en 89 ansøger om
tilladelse til opsætning af en kiosk,
hvorfra der skal sælges i s .
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller, at tilla
delse ikke gives.,
Lise Lotte Due og Valdemar Petersen ind
tager særstandpunkt og begærer sagen til
byrådet.
En gennemførelse kræver zonetilladelse
og tilladelse fra naturfredningsmyndig
hederne .

1

.

fortsat
b . pkt. 8
ZonetilladøIse til lagerbygning
Ej eren af m a t r . n r . 1 e og 1 1 Manderup
by, Skibby, beliggende Ventevej 7 ansø
ger om tilladelse til opførelse af en
lagerbygning på 80 m2 til opbevaring af
byggematerialer i forbindelse med tække
virksomheden .
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal der meddeles zonetilladelse til
byggeriet.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller, at ansøg
ningen sendes til Hovedstadsrådet med
anbefaling af, at der meddeles zonetil
ladelse til opførelse af en lagerhal på
80 m 2 .

2 . Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 21. de
cember 1984 fremsendes i fotokopi til
byrådets efterretning.

a. pkt. 11
Private fællesvej Strudhøj
Lodsejere af den private fællesvej
Strudhøj har den 25/11 1984 fremsendt
forslag til ændret partsfordeling v e d r .
istandsættelse og vedligeholdelse af
vej e n .
På baggrund heraf har teknisk forvalt
ning udarbej det "Kendelse ve d r . istand
sættelse og vedligeholdelse af den pri
vate fællesvej Strudhøj".
fortsættes

Dag og år:

Blad nr.

3.102
Onsdag den 16. j anuar

Formandens
initialer:

1985
kl. 19.00
8. Økonomiudvalg
Udskrift af udvalgets møder den 27. de
cember 1984 og 8. januar 1985 fremsendes
i fotokopi til byrådets efterretning.

a. pkt. 3
Brand- og ambulanceberedskab , ny alarme
ringscentral
Københavnsegnens brandudvalg har i brev
af 7/6 1984 meddelt kommunerne i hoved
stadsområdet , at man agter at modernisere
den eksisterende alarmeringscentral. M o 
derniseringen vil betyde, at centralerne i
Helsingør, Hillerød, Roskilde og i et vist
omfang Køge nedklassifioeres til kun at
&J,

dække politimæssige opgaver.
Brandkommissionen vedtog den 24/8 1984 at
tilskrive

brandudvalget, at man gerne ser
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de eksisterende alarmcentraler opretholdt.
I brev af 22/10 1984 meddeler Falcks Red
ningskorps, at man har trukket sig ud af
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samarbej det om alarmeringscentralen.
Borgmesterkollegiet i Skævinge, Helsinge,
Hundested, Frederiksværk og Græsted-Gilleleje kommuner har i brev af 3 0/11 1984
meddelt Hovedstadsrådet,

ACAAA.___ ____________________

at man ønsker

problemstillingen yderligere belyst, og at
man opfordrer til, at der gennemføres en
bred høring i området om emnerne. Dette
synspunkt er tiltrådt af bestyrelsen for

\,4*ajU

kommuneforeningen i Frederiksborg amt i et
brev af 3/12 1984.
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud
valget , at Hovedstadsrådet tilskrives, at
Skibby kommune principielt finder, at de
eksisterende alarmcentraler bør bevares på
grund af disses kendskab til lokale forfortsættes

...

7

Dag og år:

Blad nr.

3.103

8. Økonomiudvalg fortsat
a. pkt. 3 fortsat
hold.
Kommunen finder endvidere,

at en bred hø

ring bør afholdes, da en sådan vil medvir
ke til at belyse eventuelle tvivlsspørgs
mål .
Det anbefales endvidere,

at der udarbej

des en samordnet henvendelse fra de seks
samarbej dskommuner.

.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.

b. pkt. 4
Samfundstj eneste
Kriminalforsorgen, Hillerød afdeling,
fremsender orientering om, at en forsøgs
ordning, hvorefter personer,

der ellers

ville have fået en ubetinget fængsels
straf, i vort amt fra 1. januar 1985 vil
kunne idømmes en betinget dom med tilsyn
af kriminalforsorgen og vilkår om, at de
skal "aftjene" op til 200 timers samfunds
tjeneste, spredt over tilsynsperioden.
Socialudvalget har drøftet ovenstående
forsøg omkring etablering af samfundstje
neste i Frederiksborg amt og fremsender
til økonomiudvalget med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.
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8. Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
c. pkt. 5
Delegationsplan
Socialudvalget fremsender med anbefaling
til byrådet, ergoterapeutens forslag om
indførelse af

en beløbsgrænse på 20.000

k r . vedr. ydelse af

hjælpemidler i hen

hold til bistandslovens § 58 og indret
ning af boliger i henhold til § 59.
Ændringen vil blive indarbejdet i delega
tionsplanen for 1/4 1985 - 31/3 1986.
Økonomiudvalget fremsendes til byrådet med
anbefaling.

d. pkt. 6
Åbningstid daginstitutionerne
Socialudvalget har drøftet udvidet åb
ningstid i daginstitutionerne.
Socialforvaltningens opstilling af 13/12

yt
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1984 over behov samt merudgifter vedlæg
ges.

t
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Socialudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.
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Økonomiudvalget fortsat
e . pkt. 9
Færdiggørelse af udendørs belysning Ferslev skole
Ferslev skole fremsender ansøgning om
færdiggørelse af udendørs belysning. Ved
etablering af P-plads ved skolen er der
opstillet 2 lamper på midterrabatten,
men de lyser ikke ned ved trappenedgangen
til hallen.
Samtidig ansøges om opsætning af lamper
ved fritidshjemmet styret af tænd/slukur,
da denne adgang af skolen benyttes meget
ved arrangementer om aftenen.
Ledende skoleinspektør fremsender med
anbefaling.
Finansieringen kan ske ved en budgetom
placering fra konto 301-04-050-08, op
varmning til konto 301-04-040-01, entre
prenør- og håndværkerydelser.
Kulturelt udvalg anbefaler færdiggørelsen
af belysningen.
Der søges en tillægsbevilling over kasse
beholdningen .
Økonomiudvalget fremsender kulturelt ud
valgs indstilling til byrådet med anbefa
ling.

f. pkt. 12
Administration af konti på skolerne
Socialdemokratiet og TSG fremsender for
slag vedr. administration af følgende
konti:
42 - Inventar
46 - Større undervisningsmidler
50 - Lejrskoler
50 - Ekskursioner, hytteture m .v .
fortsættes
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Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
f. pkt. 12 fortsat
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Kulturelt udvalg anbefaler, at forslaget
træder i kraft pr. 1/1 1985 .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet

yéd4-./Udspils ,

med anbefaling, dog skal regler v e d r .
budget og indkøbsfunktion følges.
Aaasu£
JXa4

/ P i-

6;

—

/{AA&/ts\/ ./C
g . p k t . 23

K/aLa^

<£Iaa,(åa-O

/Aa

i /fø -

l/Asz/u

Turist- og erhvervsfremme i Hornsherred
Arbej dsgruppen bestående af repræsentan
ter fra de 2 kommuner fremsender skitse
forslag til en organisering af et inten
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siveret turist- og erhvervsfremmearbejde
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i Hornsherred.
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Skitseforslaget vedlægges.
Jægerspris kommune meddeler i skrivelse
af 21. december 1984, at Jægerspris byråd
i møde den 18/12 1984 har vedtaget ikke
at kunne tilslutte sig forslaget,

idet

man mener, at Jægerspris er mere er
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hvervsrettet imod Frederikssund og der
med ikke kan have interesse i den fore
slåede p l a n .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
til drøftelse.
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Økonomiudvalget fortsat
h. pkt. 25
Låneoptagelse til finansiering af kommu
nens udgifter i 1984 til energibesparende
foranstaltninger i kommunens ejendomme
Administrationen har indhentet lånetilbud
fra Kommunekreditforeningen.
Kreditforeningen har fremsendt 6 tilbud
på obligationslån, alle med et nettoprovenu på ca. k r . 1.000.000.
Bilag vedr. låneoptagelse samt oversigt
over lånetilbuddene vedlægges.
Det indstilles at hj emtage lånetilbud n r .
I.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Da låneoptagelsen overstiger det budget
terede beløb, medfører hjemtagelsen en
tillægsbevilling på k r . 258.000, der for
øger kassebeholdningen.

i. pkt. 27
Ændringer ve d r . budget 1985
I henhold til indenrigsministeriets kon
teringsregler er der for budget 1985 sket
ændringer vedrørende udgiftsfordeling på
autoriserede arter og grupperinger.
Som følge heraf har bogholderiet foreta
get en del omplaceringer efter byrådets
vedtagelse af budget for 1985.
Ændringerne er alle foretaget indenfor
det givne bevillingsniveau.
De foretagne ændringer er nærmere beskre
vet i bilag af 20. december 1984 , som
vedlægges.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

8. Økonomiudvalget fortsat
j . p k t . 30
Vederlag m.v. til borgmesteren
Indenrigsministeriet har den 20. december
1984 udsendt en "Bekendtgørelse om veder
lag m.v. til borgmestre og amtsborgmestre
m .f1.", hvor det årlige vederlag til
borgmestre er fastlagt.
Bekendtgørelsen

træder

i

kraft

den

1.

j anuar 1985 .
For Skibby kommune er vederlaget fastlagt
til lønramme 31 (skalatrin 44), d.v.s.
årsløn k r . 212.250, hvilket meddeles til
efterretning.
Den nye bestemmelse betyder, at der skal
ydes en tillægsbevilling på k r . 20.000,
der

foreslås

finansieret

over

kassebe

holdningen .
I bekendtgørelsen er også angivet regler
for vederlag til viceborgmestre, men dis
se bestemmelser indebærer i § 2 stk. 4 en
uklarhed,

som

vil

blive

taget

op

med

indenrigsministeriet og fremlagt på næste
møde.
Bekendtgørelsen vedlægges.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
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8. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.

k . p k t . 31
Vederlag til udvalgsformænd
I henhold til cirkulæreskrivelse af 21.
og 23. juni 1982 kan det samlede vederlag
til udvalgsformænd hæves fra 95% til
120 %.

De i dag gældende regler bygger på 95%,
d.v.s. at der skal ydes en tillægsbevil
ling på kr. 18.000, der foreslås finan
sieret over kassebeholdningen.
Under forudsætning af ændring til 120%
henvises til det i april 1982 stillede
forslag om, at formændene for de stående
udvalg får vederlaget hævet med 5% hver
og formændene for ligningskommissionen
og skolekommissionen får hævet vederlaget
med 2%% hver.
Procenterne vil herefter blive
a) formanden for socialudvalget ændres
fra 25 til 30%
b) formændene for kulturelt udvalg, tek
nisk udvalg og ejendomsudvalget æn
dres fra 15 til 20%
c) formanden for ligningskommissionen
ændres fra 15 til 17%%

.

d) formanden for skolekommissionen ændres
fra 10 til 12%%.
Hvis denne ændring kan anbefales til by
rådet , betyder det en årlig yderligere
merudgift på kr. 54.000, hvortil skal
søges en tillægsbevilling.
Økonomiudvalget indstiller, at det samle
de vederlag til udvalgsformænd hæves fra
95% til 120%.
Der søges en tillægsbevilling på k r .
72.000, der foreslås finansieret over
kassebeholdningen, konto 801 00 004 09.
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p . Redegørelse for trafikudvalgets arbejde
Mogens Bo Hansen, TSG, har i skrivelse
af 9. januar 1985 anmodet om optagelse
af følgende punkt:
"TSG skal anmode om en redegørelse for
trafikudvalgets arbejde, herunder hvornår
den i Venstres blad "Vi mener" af trafik
udvalgets foretagne prioritering af stier
er blevet behandlet i byrådet, samt hvil
ken prioritering byrådet nåede frem til."
Redegørelse fra teknisk forvaltning af
10/1 1985 vedlægges.

1 0 . Etablering af naturgasledning

Kommissarius ved statens ekspropriationer
på øerne anmoder i skrivelse af 7. januar
1985 om udpegelse af 2 delegerede til be
sigtigelsesforretning tirsdag den 22. j anuar 1985 i anledning af etablering af eh
naturgasledning fra Karlslunde til Kyndbyværket.
Borgmesteren foreslår, at Bent Vestergård
og John G. Christensen udpeges.
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1. Alkoholbevilling

Dag og år:

Blad nr.

Onsdag den 16. januar

Formandens
initialer:

3.112

1985
kl. 16.45
2. Licitation ve d r . kørsel for ungdomssko
i byrådssalen.

lens elever
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2. fortsat

ij. Regnvandsbassin i Venslev

4. "Familieland" som j obskabelsesproj ekt

5. Lokalt indkøb

6. Meddelelser

