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1

. Kommunens økonomi
Kommunebogholderen vil på mødet oriente
re om kommunens økonomiske situation.
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2. Henvendelse til indenrigsministeren
Skibby kommune rettede den 21* august
henvendelse til indenrigsministeren, i
det man gjorde opmærksom på, at kommunen
vil lide et økonomisk tab på omkring 1,2
miil. kr. i de kommende år som følge af
en modtaget merindtægt i særlig indkomst
skat.
Indenrigsministeren har den 5. oktober
svaret borgmesteren, således som det
fremgår af vedlagte kopi.
Da svaret ikke umiddelbart er tilfreds
stillende for kommunen, foreslår kommu
naldirektøren, at økonomiudvalget/byrådet rejser sagen overfor Kommunernes
Landsforening. Landsforeningen anmodes
om at medvirke til, at Skibby kommune
holdes fri for det økonomiske tab, der
som følge af udligningsordningerne rammer
Skibby kommune på en meget uheldig måde.
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3• Regnskab 1986 - afgift på realvækst m.v.
Indenrigsministeriet har meddelt den en
delige afgift vedrørende realvækst fra
regnskab 1984 til 1986 samt regulering
af tilskudsnedsættelse vedrørende anlægs
virksomhed 1986.
For Skibby kommune er der tale om en mer
udgift på 906.000 kr. i forhold til bud
getteret .
Der bør meddeles en tillægsbevilling på
dette beløb til funktion 08 62 80 - ud
ligning og generelle tilskud, med finansi
ering over kassebeholdningen.
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4. Tillægsbevilling i forbindelse med over
enskomster pr. 1/4 1987
I forbindelse med fornyelse af overensko'
mster pr. 1/4 1987 har Kommunernes Lands
forening ændret den gennemsnitlige stig
ningsprocent for lønninger fra 1986 til
1987 fra 3,0% til 6,7%.
Denne ændring medfører en merudgift for
Skibby kommune på 2.466.000 kr., som der
ansøges om tillægsbevilling til.
Der kan ikke anvises finansiering af den
ne merudgift, hvorfor bevillingen bør
finansieres af kommunens kassebeholdning
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5. Arealer til nyttehaver/kolonihaver

I overensstemmelse med ejendomsudvalgets
beslutning af 29. april 1987 har forvalt
ningen udarbejdet et forslag til place
ring af nyttehaver i Skibby.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget anbefaler, at der etab
leres nyttehaver på matr. nr. 11-a Skibby
by, Skibby i 1988, og at de deraf følgen
de udgifter optages på budgettet.
Det indstilles, at lejen sættes til 100,kr pr. 50 m^.
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6. Forpagtning af matr. nr. 11 a Skibby by,

Skibby
Den 29. juli 1987 har der været afholdt
licitation på forpagtning af ejendommen
matr. nr. 11 a Skibby by, Skibby.
Ejendomsudvalget vedtog på sit møde den
26. august 1987 at indstille, at højeste
bud, der indkom fra
og lyder på 23,0 Hkg/ha. = 25,25
tdr/ha., antages.Der tages højde for den
ændrede anvendelse af de 4 områder i for
pagtningskontrakten, ved blandt andet
krav om, at der her ikke må sås fleråri
ge afgrøder.
Økonomiudvalget vedtog på møde den 15.
september 1987 at udsætte sagen på yder
ligere oplysninger.
Intern notits af 22/9 fra teknisk for
valtning vedlægges.
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7. Sølvkær II/ godkendelse af skema 3
Arbejderbo har fremsendt skema 3 vedrø
rende Danske Funktionærers Boligselskab,
afdeling Sølvkær II, til godkendelse.
Ejendomsudvalget anbefaler, at skema 3

¿bush.

fremsendes til Boligministeriet og Bolig
selskabernes Landsbyggefond med kommunens

{AA?/'tU / l

godkendelse.
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8, Køb af Sølvkær III til andelsboliger
Otto Andersen, Biltris og N. Carlo Jen
sen, Skibby har ved skrivelse indgået
16. juli 1987 anmodet om køb af Sølvkær
III, ca. 21.573 kvm. til opførelse af
48 andelsboliger fordelt på 2 etaper med
24 i hver.
Ejendomsudvalget besluttede på mødet den
26. aug. 1987, at det halve areal tilby
des begge ansøgere til en pris af kr.
161,- pr. kvm.
Kommunen forbeholder sig ret til frit
at vælge mellem de indkomne bud.
De to ansøgere er Otto Andersen & N. Car
lo Jensen og Tutti Lutken & Peer Mogen
sen.
Efter at sagen har været behandlet på
ejendomsudvalgsmødet, men inden behand
lingen i økonomiudvalget, er der kommet
yderligere henvendelser om køb af de sam
me arealer, Sølvkær III til opførelse
af almennyttigt boligbyggeri fra 2 for
skellige boligselskaber.
Den ene henvendelse er fra Dansk Bolig
selskab som beder om at komme i betragtning
ved fremtidige byggeopgaver i Skibby kom
mune. Selskabet har ikke tidligere byg
get i Skibby kommune.
Den anden henvendelse er fra Danske Funk
tionærers Boligselskab, som gennem Arbej
derbo ansøger om at overtage grunden til
opførelse af 50 boliger af forskellig
størrelse samt et ikke nærmere defineret
antal ungdomsboliger.
I oplysningsskema til Boligstyrelsen om
ønsker til kvoter for 1987-1990 har tekfor tsættes....
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8. Fortsat
nisk forvaltning anmodet om kvoter til
24 andelsboliger i henholdsvis 1988 og
1989, og forvaltningen har regnet med,
at disse skulle placeres i Sølvkær III.
I samme skema er der søgt om 18 lejeboli
ger og 4 ungdomsboliger i henholdsvis
1988 og 1990. Disse var tænkt placeret
i Hjortehaven. Oplysningsskemaet skal
revideres inden udgangen af 1987, og der
kan således indarbejdes nye ønsker.
På baggrund af anmodning fra borgmeste
ren vedlægges intern notits til belys
ning af grundpriser i området nord og
syd for Skibby kommune.
Ejendomsudvalget; Udvalgets formand og
kommuneingeniøren optager forhandling
med Danske Funktionærers boligselskab
om salg af en del af arealet til udvidel
se af Sølvkær II bebyggelsen med et pas
sende antal almennyttige boliger og 5-6
ungdomsboliger.
Det indstilles til økonomiudvalget, at
restarealet udbydes til salg ved en of
fentlig licitation til bebyggelse med
andelsboliger.
Kommunen forbeholder sig ret til at for
kaste samtlige tilbud, såfremt prisen
ikke er over den stipulerede salgspris
på kr. 160,- pr. kvm. Antallet af andels
boliger fastsættes efter størrelsen på
restarealet, dog mindst 24 andelsboliger.

N r . 588

OAFOLO* FREDERIKSHAVN

Formandens
initialer:

u ag og

D i a a nr.

ar:

3372
Tirsdag den 13. oktober
Ø K O N O M I U D V A L G E T

1987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor

9. Retningslinier for salg af fast ejendom
Kommissionsaftalen mellem Skibby kommune
og Ejendomsfirmaet M/K, Hovedgaden 25,
Skibby udløber den 3. november 1987.
Ejendomsudvalget indstiller, at kommissi
onsaftalen forlænges for yderligere 6
måneder.
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10. Parcelhusudstykninger i Østby
Der er indkommet 2 skriftlige ansøgnin
ger og en mundtlig forespørgsel vedrøren
de udstykning af
ikke er udlagt i
nr. 35 for Østby
Ejendomsudvalget

J'Coidst/f

parcelhusgrunde, som
henhold til lokalplan
landsby.
fremsender til principi

s/*'/ JLdCot, -

'du

4a

el diskussion i byrådet.
(Borgmesterkontoret bemærker, at der bør
foreligge en egentlig indstilling fra
ejendomsudvalget, idet ejendomsudvalget
er fagudvalg.)
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11. Udstykning af parcelhusgrund i Østby
Ejeren af ejendommen matr. nr.

Østby

by, Selsø ansøger om tilladelse til ud
stykning af parcelhusgrund på ca. 1.000

(di
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kvm. til datter og svigersøn.
På mødet den 26. aug. 1987 besluttede
ejendomsudvalget at udsætte behandlingen
til de økonomiske konsekvenser for kommu
nen var klarlagt.
Ejendomsudvalget anbefaler, at sagen
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fremsendes til Hovedstadsrådet uden anbe
faling .
Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt.
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12. Udstykning af parcelhusgrund på matr.
nr. 2 a Østby by, Selsø
Ejeren af matr. nr. 2 a ansøger om tilla
aAÅ,

delse til udstykning af parcelhusgrund
i Østby.
Ejendomsudvalget anbefaler, at der dis

'¿(Ajio/Uu

/UAøtd*'(-

penseres fra lokalplanens arealudlæg, og
at der gives zonelovstilladelse til ud
stykning og byggeri som ansøgt, på betin

4a

gelse af, at det levende hegn i syd- og
østskellet samt den øvrige bevaringsvær
dige beplantning bevares.
Anni Skov og Orla Hansen indtager sær
standpunkt .
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13. Vedr. dispensation fra strandbeskyttel
seslinie
Naturfredningsnævnet har fremsendt ansøg
ning om dispensation fra strandbeskyttel
seslinie ved Vellerup vig til udtalelse
i Skibby byråd.
Ejendomsudvalget besluttede på mødet den
26. aug. 1987 at udsætte behandlingen
for at besigtige området.
Ejendomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget, at der optages forhandling om
enten køb eller leje af arealet til brug
for parkeringsareal ved Vellerup vig.
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14. Dispensation for administrationsbygnings
placering inden for byggelinie
Ejeren af erhvervsejendommen, parcel 4
af matr. nr.

Skibby by, Skibby har

ved skrivelse af 25. sept. 1987 ansøgt
om dispensation fra lokalplan nr. 49,
for et område ved Hanghøjgård, til at
opføre en administrationsbygning 11 m
inden for byggelinie mod vej. Ifølge lo
kalplanen skal facaden opføres i byggeli
nien.
Ejendomsudvalget indstiller, at der gives
dispensation for lokalplan nr. 49, 7.B.4
til at opføre administrationsbygningen
i en afstand af 11 m fra byggelinien mod
vej (15 m fra vejskel).
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15. Vedr. kloakbidrag,.landbrugsbygninger
Teknisk forvaltning anmoder om fastsæt
telse af kloakbidrag ved udleje af land
brugsbygninger til erhverv.
Landejendommen er beliggende indenfor
kloakoplandet og i dag pålignet et nor
malbidrag for beboelse. Landbrugsbygnin
gen påtænkes udlejet til erhverv, hvor
lejer og dennes ægtefælle arbejder. Der
påtænkes indrettet et toilet/vaskerum
i bygningen.
Teknisk udvalg indstiller, at ejendommen
pålignes yderligere et halvt kloakbidrag
som forfalder til kontant betaling.
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16. Kontrakt med Albertslund kommune om for
brænding af dagrenovation
Skibby kommune indgik den 28/2-85 kon
trakt med Albertslund kommune om forbræn
ding af dagrenovation i perioden indtil
1/10 1987.
På baggrund af skrivelse af 14/9-87 fra
Albertslund kommune har teknisk udvalg
behandlet spørgsmålet om forlængelse af
kontrakten.
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud
valget, at kontrakten forlænges med eet
år indtil 1/1 1989 på de betingelser, der
er opstillet fra Albertslund kommune,
nemlig forbrændingsafgift for 1988 på kr.
74,- pr. tons affald excl. moms.
Det indstilles samtidig, at budget 1988
rettes i overensstemmelse hermed.
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17. Fastsættelse af priser for dagrenovation

1988
Som følge af ny kontrakt med Albertslund
kommune om forbrænding af dagrenovation
i 1988, miljøafgift til staten, afgift
for storskrald og kemikalieafgift har
teknisk udvalg opgjort udgifterne til
dagrenovation i 1988.
Teknisk udvalg indstiller, at følgende
takster opkræves hos forbrugerne i 1988:
For helårsrenovation opkræves
kr. 494,20 (excl. moms)
For sommerhusrenovation opkræves
kr. 407,00 (excl. moms)
Udvalget indstiller samtidig, at budget
tet 1988 rettes ind i overensstemmelse
med de beregnede udgifter (opgjort i tek
nisk forvaltnings notat af 29/9-87).
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18. Udarbejdelse af projekt for den fremtidi

ge anvendelse af De gamles Hjem
Socialudvalgsformanden orienterede på
socialudvalgets møde den 25. august 1987
om, at der overvejes tilknyttet en konsu
lent til nærmere gennemgang af udarbejde
de råskitse m.v. vedrørende den fremtidi
ge anvendelse af De gamles Hjem.
Socialudvalgets medlemmer udtrykte enig
hed om, at en konsulent kunne benyttes
af administrationen efter behov.
Forvaltningen har forespurgt en konsu
lent med erfaring indenfor ældreområdet
om mulighed for at påtage sig en konsu
lentfunktion på nærmere specificerede
vilkår, således som disse fremgår af
sagsmaterialet. Konsulenten er indforstå
et med at påtage sig opgaven.
Forvaltningen foreslår, at der meddeles
tilladelse til at anvende et beløb på
op til kr. 6.000 af det på budget 1987
afsatte beløb på kontoen "dispositionsbe
løb vedrørende ældreområdet" til honore
ring af en konsulent på vilkår, som an
ført i socialforvaltningens skrivelse
af 9. september 1987.
Socialudvalget fremsender til økonomiud
valget med anbefaling.
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19. Udarbejdelse af byggeprogram og dispositi

onsforslag vedrørende De gamles Hjem

-----------------------

Tilbud af 21. september 1987 fra arkitektfirma Ejnar Birch Olsen på udarbej-

.

delse af dispositionsforslag vedrørende
om- og tilbygning på De gamles Hjem.
Tilbuddet indeholder afregning efter med- "
gået tid med en timesats på kr. 190,00

.

excl. moms. Hertil kommer udlæg til lys
tryk, fotokopiering m.m. Maximumsudgif
ten er anført til kr. 34.000 excl. moms.

'

Hertil er ikke medregnet afregning for
evt. medvirken fra øvrige teknikere.
Teknisk forvaltning anfører i intern no

.

tits af 22. september 1987, at byggepro
gram skal udføres, før arkitekten kan

-

udarbejde dispositionsforslag.
Forvaltningen foreslår, at sagen søges
fremmet således:

"

1. Tidligere kontakt i sagen til EGV-Bo-

-

ligfonden genoptages med henblik på
eventuel indgåelse af aftale med at
forestå udarbejdelsen af byggeprogram,
baseret på de skitser, styregruppen
■
har fremsendt til udtalelse i socia
ludvalget, jfr. særskilt punkt på dags
orden.
2. Der indgås aftale med arkitektfirma
Ejnar B. Olsen om udarbejdelse af dis
positionsforslag på vilkår, som an
ført i tilbud af 21.9.1987.
3. Der nedsættes en teknisk arbejdsgrup
pe bestående af socialinspektøren,
kommuneingeniøren og de til projektet
tilknyttede rådgivere. Arbejdsgruppen
skal varetage og koordinere de løbenfortsættes....
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19. Fortsat
de detailopgaver, og gruppen kan ad
hoc søge bistand hos relevante medar
bejdere. Arbejdsgruppen skal have re
ference til styregruppen.
4. Der meddeles den fornødne anlægsbevil
ling til påbegyndelse af projekte
ringsopgaver i 1987. Der kan på bud
get 1987 anvises dækning for ca. kr.
21.000 på kontoen, "Dispositionsbeløb
vedr. ældreområdet" og ca. kr. 39.000
på kontoen "Tværfaglig uddannelse in
denfor ældreområdet".
Socialudvalget sagen fremsendes til ØK
med anbefaling af følgende:
Ad. 1. Der genoptages kontakt til EGV
med henblik på indgåelse af et
principielt byggeprogram for en
ældrebolig/ældreboliger.
Ad. 2. Anbefales.
Ad. 3. Kan ikke anbefales for nærværen
de, man afventer.
Ad. 4. Der meddeles en anlægsbevilling
på kr. 42.000 + til EGV til påbe
gyndelse af projekteringsopgaver
i 1987 med finaciel dækning som
anført i forvaltningens oplæg.
(Oplysning om udgift til EGV sø
ges så vidt muligt fremskaffet
inden ØK"s møde).
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20. Samkøring af plejehjemsfunktioner

Byrådet vedtog i mødet den 29. september
1987 budget 1988, hvori er indarbejdet
en samkøring af visse plejehjemsfunktio
ner .
I budget 1988 er således forudsat, at
der skal være fælles leder, fælles aften/nattevagt, fælles køkkenfunktion og
fælles pedelfunktion.
Forvaltningen har som udgangspunkt for
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Ø

jac

/lo ~
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en detailleret tilrettelæggelse af den
fremtidige drift på disse områder behov
for en konkret byrådsbeslutning om den
budgetforudsatte samkøring.
Socialudvalget fremsender sagen med føl
gende anbefaling:
1. At plejehjemsfunktionerne i kommunen

C 'Usi'Covx

pr. 1. januar 1988 henlægges til sam
me plejehjemsforstander.
2. At den herved fremkomne stilling sø
ges besat efter internt opslag.
Birgit Bangshof Mortensen og Anni Skov
indtager særstandpunkt.
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Personålejustering på hjemmeplejens områ
de pr. 1.1.1988 med foreslået ikrafttræ
den 1.10» 1987
Ved socialudvalgets behandling af for
slag til budget 1988 besluttedes en bud
getreduktion på kr. 70.000 vedr. fast
løn, sygeplejersker.
Til løsning foreslås fra hjemmeplejens
side, at den nuværende weekenddækning
som omfatter 16 timer i hvert af de 3
distrikter, ændres til fremover kun at
omfatte 2 distrikter. Det overskydende
distrikt deles herefter mellem 2 kørende
sygeplejersker. Forvaltningens notat ved
lagt.
.
Socialudvalget anbefaler socialforvalt
ningens oplæg.
Birgit Bangshof Mortensen og Anni Skov
indtager særstandpunkt.
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22. Reduktion af forældrebetalingen - Skole

vejens børnehave
I forbindelse med nedtagning/udskiftning
af karlitlofter i Skolevejens børnehave
har institutionen været lukket i 4 dage.
Forældrene har i denne periode selv
fremskaffet alternativ pasningsmulighed.
På baggrund heraf indstiller forvaltnin
gen at den månedlige forældrebetaling
reduceres med 4/30 i lighed med byrådets
principbeslutning om fremover at reduce
re forældrebetalingen i forbindelse med
arbejdsnedlæggelser på dag- og instituti
onsområdet .
Socialudvalget fremsender med anbefaling.
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23. Pasningsordninger for børn i alderen 9
- 14 år
Socialudvalget og kulturelt udvalg drøf
tede på møde den 29. september 1987 hvil
ke formelle og indholdsmæssige krav og
forventninger kommunen vil stille til et
fremtidiget pasningstilbud/klubtilbud ti
børn i alderen 9 - 14 år.
Socialudvalget er med udgangspunkt i soc
alforvaltningens notat af 31.8.1987 eni
ge i følgende:
Pasningsordning etableres på skolerne.
Det er nødvendigt med baselokale(r). Der

íu 'íes

opkræves ikke husleje, el, varme m.v.

¿Xs/
¿o/

¿zU.
/Jo¿Us$/

Forældrene sørger selv for transporten
- skolebusserne kan også benyttes. Der
opkræves et mindre månedligt gebyr. Pas
ningsordningen etableres under socialud
valgets regie. Der er principielt åben
på alle hverdage - dog overvejes lukning
ca. 2 uger i industriferien og 1 uge i
julen samt enkelte andre dage. Den dagli
ge åbningstid er kl. 13 - 17. Muligheden
for at koordinere visse funktioner med
fritidshjemmene undersøges.
Der sendes orientering til børnegruppen
ligesom sagen sendes til udtalelse i
Skibby forældrenævn. Der søges snarest
ansat 1 klubleder.
Ordningen søges etableret med virkning
senest fra 1. januar 1988 og vurderes
efter 1 års forløb.
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24. Ikke fagdelt undervisning på Ferslev

skole
Ferslev skolenævn fremsender anmodning
/Ci/isO

om at sagen vedr. ikke fagdelt undervis

bdi

ning på Ferslev skole genoptages.
Fælleslærerrådet fremsender skrivelse

M aJLJ-

~

af 25/8-87 hvori de ligeledes anmoder
om, at sagen genbehandles.
Skolekommissionen har genbehandlet sagen

/AAl/fød(

på møde den 21/9-87 og fremsender denne

.d d d d

med anbefaling med de tidligere fastsat

&j(ask
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te betingelser.
Hanne Kyvsgaard afventer stillingtagen
til senere behandling.
Kulturelt udvalg behandlede sagen på mø
de den 28/9-87 og anbefalede ikke fagdelt
undervisning på Ferslev skole i skoleå
ret 1987/88. Såfremt ikke fagdelt under
visning ønskes fortsat, må sagen fremsen
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des så betids så den kan behandles på
byrådets maj møde.
Skolekommissionens betingelser af
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25/5-87 om at ordningen også gælder de
2 andre skoler fastholdes.
'fd
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25. Budgetomplacering Marbækskolen/Skuldelev
skole
Marbækskolen fremsender ansøgning om over-førsel af kr. 24.500,- fra Marbækskolens
konto 301 02 310-50 til Skuldelev skoles
konto 301 03 196-08, idet beløbet fejlag
tigt er placeret under Marbækskolen.
Beløbet er til lejrskole- og ekskursio
ner .
Kulturelt udvalg behandlede sagen på mø
de den 28/9-87 og vedtog at fremsende
denne med anbefaling.
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26. Bortkomne nøgler, Marbækskolen

På baggrund af stjålne nøgler m.m. på
Marbækskolen ansøges om beløb til nye
cylindre og nøgler. Der er indhentet 2
tilbud fra "Ruko", dels en pris på omlæg
ning af de eksisterende cylindre på kr.
6.574,50 + moms, dels en pris på nye cyl
indre og nøgler som andrager kr. 8.455,75
+ moms.
Der er ikke afsat beløb på budgettet til
det ansøgte.
Kulturelt udvalg behandlede sagen på mø
de den 28/9-87 og vedtog at anbefale til
bud på køb af nye cylindre.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
9.000,- til konto 301 02 014-02.
Beløbet finansieres over konto 301 03
105-03.
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27. Rengøring - Marbækskolen
Teknisk forvaltning har undersøgt mulig

/Uaju£ ~

hederne for at genforhandle rengørings
kontrakten med Trasbo Rengøring, samt
mulighederne for at kommunen pr. 1. janu

Alfå

/Ua..

ar 1988 overtager rengøringsarbejdet.
Kulturelt udvalg vedtog på møde den
28/9-87 ikke at anbefale teknisk forvalt
nings indstilling om at administrationen

c/åfyC

(dut
fil M A

-

bemyndiges til at genforhandle rengø

¿U qA u A f

ringskontrakt med Trasbo, men at der fo
retages en undersøgelse om mulighederne

A'

for oprettelse af et kommunalt rengø
ringsselskab, som forestår rengøringen
af alle kommunens bygninger og instituti
oner evt. i samarbejde med konsulentfirma

jU a ,

et ISS.
Rengøringen efter 1/1-88 på Marbækskolen

/ /9$tf

bør sikres med evt. en forlængelse af
den nuværende kontrakt med firma Trasbo.

am

,

A
%1C4

/fciAA, ~

/1AAAA,

4^7“

C + V indtager særstandpunkt, idet de
ønsker rengøring af Marbækskolen udbudt
i licitation for 1 år.
I 1988 undersøges mulighederne for at
alle kommunale bygninger drages ind un
der et i et samlet rengøringsområde.
%
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28. Tillægsbevilling til specialundervisning

Ungdomsskoleinspektør
frem
sender ansøgning om en tillægsbevilling
på kr. 20.000,-, i forbindelse med 3 ele
vers deltagelse i hensyntagende specialun
dervisning på Møllegårdsskolen i Jægers
pris.
Ungdomsskolenævnet fremsender med anbefa
ling .
Skolekommissionen har på møde den
21/9-87 behandlet ansøgningen og fremsen
der denne med anbefaling.
Kulturelt udvalg vedtog på møde den
28/9-87 at fremsende skolekommissionens
indstilling med anbefaling. Der søges
en tillægsbevilling på kr. 20.000,- som
finansieres over kassebeholdningen konto
801 00 004-09.
Der rettes en henvendelse til Jægerspris
kommune med anmodning om en forklaring
på, hvorfor udgiften er steget så vold
somt .
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29. Kørsel i ungdomsskolen 1987/88

Kulturelt udvalg vedtog på møde den
24/8-87 at afholde indbudt licitati
on for kørsel af ungdomsskolens elever.
Der er sent skrivelser til følgende:
Venslev Taxi
v/ Helge Karlsen
Jan Karlsen
Syrenvej 9
Hans Rasmussen
Vestergade 32
Gerda Andersen
Nyvej 28
Hans Helge Hansen
Nyvej 28
Licitation blev afholdt onsdag den 23. sep
tember 1987 kl. 10.15, hvor der indkom
tilbud fra følgende:
Venslev Taxi. Pris pr. tur kr. 200,-.
Den tidligere pris var kr. 180,- pr.
tur.
Kulturelt udvalg vedtog på møde den
28/9-87 at anbefale tilbud fra Helge
Karlsen, Venslev Taxi.
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30. Bloktilskudsudbetalinger til idrætsklub

ber og spejdere
Kulturelt udvalg ansøger økonomiudvalget
om bemyndigelse i indeværende byrådsperi
ode til selv at bevilge og vedtage pris
talsregulering af bloktilskuddet indenfor
budgettets rammer til idrætsforeninger
og spejdere konto 326-02.
Kulturelt udvalg behandlede sagen på mø
de den 28/9-87 og fremsender denne med
anbefaling.
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31. Besparelser på budget 1987

Byrådet vedtog på sit møde den 19. august
1987 at bespare 12% under henvisning til
indstillede forslag fra ledere og bruge
re i notat af 16/6-87.
Endvidere vedtog byrådet at økonomisk
forvaltning skulle udarbejde forslag til
yderligere 3% besparelser på kulturelt
udvalgs budget for 1987.
Ledende skoleinspektør fremsender for
slag af 2/9-87 til besparelser på 3%.
Skuldelev skole fremsender af 14/9-87
om besparelser.
Kulturelt udvalg vedtog på møde den
28/9-87 at anbefale besparelse 1 og 2
i ledende skoleinspektørs skrivelse af
2. september 1987, ialt kr. kr. 90.000,taget på kontiene 302-02- 005-01,
302-02-030-04, 302-02-034-03 samt
301-01-005-09.
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32. Budget 1987 for Skibby ungdomsskole
Formanden for ungdomsskolenævnet har
fremsendt skrivelse af 21/9-87 om budget
1987.
Kulturelt udvalg vedtog på møde den
28/9-87 at anbefale, at der bevilges kr.
15.000,- til undervisningsmidler konto
301-02-066-03. Beløbet finansieres over
konto 301-03-105-03.

N r . 588

A/| DAFOlO-rftEDERIKSHAVN

Formandens
initialer:

Blad nr.

Dag og a r :

3397
Tirsdag den 13. oktober
1987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor
33. Regnskabsrapport pr. 30/9
Bogholderiet fremsender regnskabsrapport
i budgetindberetningsniveau pr. 30/9-87
for regnskabsåret 1987 vedrørende
konto 05 68

Arbejdsmarkedsforanstalt
ninger m.v.

konto 06

Administration, planlægning
og fællesudgifter.
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34. Lovor jenter ing
Orientering om nye love, lovændringer
o.l. indenfor økonomiudvalgets område.
Bilag med orientering vedlægges.
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35. Skibby fritidscenter - malerbehandling
Det meddeles til efterretning, at borg
mesteren på økonomiudvalgets vegne jfr.
styrelseslovens § 22 stk. 2 har godkendt,
at udgifter til materialer, kr. 5.000
til udførelse af udvendigt malerarbejde
på Skibby fritidscenter finansieres fra
kt. 320 02 064 00, olieudgifter til
kt. 320 02 040 09, fast ejendom.
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36. Personalereduktioner 1988
I budget 1988 er indarbejdet personalere
duktioner på forskellige områder.
Reduktioner kan på de 6 daginstitutioner
og på De gamles Hjem indebære nedsat timetal/stillingsnedlæggelse, som berører
konkret ansatte medarbejdere, hvorfor e
de berørte organisationer skal inddra
ges .
Administrationen har tilskrevet de pågæl
dende organisationer, således som det
fremgår af kopier, der til orientering
er vedlagt sagen.
Administrationen indstiller, at de fore
stående forhandlinger med organisationer
ne varetages af administrationen, og at
der forhandles ud fra den forudsætning,
at det godkendte budget 1988 skal fast
holdes .
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37.

Salg af 4 af kommunens moselodder i Ko
hol mmo sen
Byrådet besluttede den 10. december 1986
at sælge

4

moselodder i Koholmmosen til
for kr. 20.000.

Moselodderne er udmatrikulerede og Land
brugsministeriet har godkendt salget på

Q4a/s<^1/

J

,di4U

betingelse af, at arealerne sammenlægges

1

med landbrugsejendommen matr. nr.
. Udgiften til sammenlæg
ningen er af landinspektøren opgjort til
kr. 7.033.
har meddelt telefonisk,
at han kun vil betale de kr. 20.000 som
aftalt, og at sammenlægningsudgiften må
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7. Ote

indeholdes i de kr. 20.000.
Kravet om den matrikulære sammenlæg
ning og de medfølgende udgifter var ikke
kendt, da byrådet behandlede sagen.
På møde den 15/9-87 vedtog økonomiudval
get at udsætte sagen på undersøgelse af
landinspektørens opgørelse og vedtog at
underrette køber om sagens stade.
Teknisk forvaltning har udarbejdet no
tits af 1/10-87 om honorarberegningen
og notitsen vedlægges.
Da notitsen ikke ændrer udgiften til sam
menlægning, foreslår teknisk foraltning
fortsat, at køber enten må acceptere ud
giften eller afstå fra at købe.
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38. Transmissioner i lokalradioen fra by
rådsmøder
Byrådet vedtog på sit møde den 23. sep
tember, at Radio Hornsherred principielt
må optage hele byrådsmøder, men økonomi
udvalget skulle afklare de praktiske
problemer til byrådsmødet i oktober.
Radio Hornsherred fremsender skrivelse
af 24. september, hvori forklares hvorle
des man har tænkt sig at afvikle dæknin
gen.
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39. Ændret ansættelsesprocedure
Økonomiudvalget fik den 15. september
1987 forelagt forslag til ændret "Ansæt
telsesprocedure for ansættelse i ledige
normerede normerede stillinger i Skibby
kommune".
Økonomiudvalget ønskede yderligere ret
telser indført og forslaget forelægges
derfor påny med rettelser til endelig
godkendelse.
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4O. Den lokale kommunepulje
Som led i forliget om aftale- og overens
komstfornyelserne pr. 1/4 1987 mellem
de kommunale arbejdsgiverparter og "Kom
munale Tjenestemand og Overenskomstansat
te" er der som forsøgsordning afsat en
lokal kommunepulje på 0,25 af den samle
de kommunale lønsum.
For Skibby kommunes vedkommende er belø
bet på kr. 200.000, hvoraf maksimalt kr.
100.000 kan anvendes inden 1/4 1988 og
kr. 100.000 inden 1/4 1989.
Byrådet kan anvende beløbet til personli
ge lønordninger udover den normalt aftal
te løn, uden at det kræver central god
kendelse .
Forvaltningschefgruppen foreslår, at by
rådet tager principiel stilling til,
hvilke kritier der bør lægges til grund
ved forbrug af kommunepuljen, og hvem
der skal forestå forhandlingerne med per
sonaleorganisationerne .
Intern notits af 8/10 1987 fra kommunal
direktøren og forvaltningschefgruppen
vedlægges.
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41. Oplæg vedrørende kommende års personale
forbrug i Skibby kommune
Økonomiudvalgets flertal (konservative
og venstre) udsendte den 25. juni 1987
oplæg til aftale vedrørende kommende års
personaleforbrug til udtalelse i alle
samarbejdsudvalg, forinden økonomiudval
get skulle tage endelig stilling.
Oplægget har nu været behandlet i alle
samarbejdsudvalgene, og der foreligger
udtalelser til oplægget.
Udtalelserne forelægges økonomiudvalget
sammen med notat af 8/10 1987 fra kommu
naldirektøren .
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42. Ansøgning om tjenestefrihed til instruk
tør på samarbejdsudvalgskurser
Kommunernes Samarbejdsnævn har den
30/9-87 fremsendt meddelelse om, at per
sonaleorganisationerne har udpeget
som instruktør ved kurser for
medlemmer af samarbejdsudvalg.
Kommunernes Samarbejdsnævn oplyser, at
uddannelsen som instruktør (1 uges varig
hed) gennemføres på kurser i efteråret
1987 og foråret 1988.
Det er en forudsætning for at blive ud
dannet til samarbejdsudvalgsinstruktør,
at ansættelseskommunen er indforstået
med, at instruktøren kan få tjenestefri
hed til at deltage i efterfølgende under
visningsvirksomhed på 1-3 samarbejdskurser (hver 3 dages varighed pr. kvartal).
Kommunernes Samarbejdsnævn henstiller,
at kommunen giver den fornødne tjeneste
frihed uden lønafkortning.
Sagen forelægges for økonomiudvalget,
bilagt ansøgning fra Kommunernes Samar
bejdsnævn af 30/9-87 og udtalelse fra
ledende skoleinspektør af 5/10-87.
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43. Personalesager

Sager siden sidste møder er fremlagt.
På sidste møde blev der under dette
punkt talt om muligheder for meddelelse
af dispensation fra kravet om sundheds
plejerskeuddannelse til en ansøger til
den opslåede stilling som vikar for kom
munens sundhedsplejerske.
Efterfølgende korrespondance med Sund
hedsstyrelsen i denne sag er fremlagt i
mappen med personalesager.
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44. Afskrivning af for meget udbetalt løn

Bogholderiet fremsender sag vedrørende
afskrivning af for meget udbetalt løn
i 1982, ialt kr. 3.334,80.
Pågældende medarbejder var ansat ved
Ferslev skole.
Intern notits af 7/10 vedlagt sagen.

Nr. S88

*(» DAFOLO-raEOEHIKSMAVM

</.,

/A'^qJlkc
..
/

/

./ v

uag og ar:

m aa nr.

3409
Tirsdag den 13 . oktober
1987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor
45. Autorisation som pantefoged

Bogholderiet anmoder økonomiudvalget om
at få assistent
seret som pantefoged.
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46. Inddrivelse af ejendomsskatter

Incassoafdelingen fremsender forslag til
ændret procedure vedrørende inddrivelse
af ejendomsskatter.
Indstillingsbilag vedlagt.

/liÆøuuv /AAAtl/aseO-y ¿o/
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47. Skatterestancer

Incassoafdelingen fremsender EDB-restancelister for perioden maj-august 1987.
Listerne er modtaget fra Statsskattedi
rektoratet efter EDB-konfliktens ophør.
Det kan oplyses, at man forventer, at
hele perioden er ajourført i løbet af
oktober måned 1987, hvorfor der til ud
valgets møde i november vil blive frem
sendt en ny 1. del af restancelisten over
B- og restskatter, hvor bl.a. de sager
fra mødet den 10. april, som udvalget
ønskede yderligere belyst, kan gennem
drøftes.
Pantefogeden vil komme til stede på det
te møde for at orientere om store B- og
restskatterestancer på skatteydere, der
har fødselsdato mellem den 11. og den
20. i måneden.
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48. Sager til byrådets møde

Følgende sager er fremsendt til behand
ling på byrådets møde den 21. oktober:
a)
Helårsbeboelse af eksisterende sommerhus.
Erik Møller har for ejerne af det eksi
sterende sommerhus på ejendommen Koholmmosen

matr. nr.

Skuldelev by,

Skuldelev søgt om tilladelse til helårs
beboelse. Ejendommen er beliggende i
landzone, hvorfor Hovedstadsrådet skal
meddele zonetilladelse.
Hovedstadsrådet og Miljøankenævnet har
i 1984 afslået en tilsvarende ansøgning.
Ejendomsudvalget anbefaler, at ansøgnin
gen sendes til Hovedstadsrådet uden anbe
faling.
b)
Hammergård-projektet
Byrådet blev på møde den 29. september
orienteret om de kommende planer for
,,Hammergård,,-området af en repræsentant
fra Skov- og miljøstyrelsen og af repræ
sentanter fra Hovedstadsrådet.
Efter mødet aftalte byrådets medlemmer,
at spørgsmålet om udpegelse af repræsen
tanter til deltagelse i en kommende ar
bejdsgruppe, skulle optages på byrådets
møde den 21. oktober.
(Borgmesterkontoret har telefonisk med
delt skovrider
fra Skovog miljøstyrelsen, at udpegelsen afven
ter byrådsmødet, og
oplys
te, at arbejdsgruppen vil blive ind
kaldt, såsnart byrådets medlem/medlemmer
er udpeget.
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48. Fortsat
c)
Spørgetid for borgere
Byrådet vedtog på møde den 21. januar
1987 ændrede regler for borgernes spørge
tid ved byrådsmøderne.
Den konservative byrådsgruppe fremsendte
klage til Tilsynsrådet over byrådets af
gørelse, og byrådet udtalte sig onsdag
den 24. juni til klagen.
Tilsynsrådet har den 29. september truf
fet afgørelse i sagen og henstiller til
byrådet, at beslutningerne truffet den
21. januar 1987 ændres.
Samtidig anmoder Tilsynsrådet om at bli
ve holdt underrettet om, hvilke beslut
ninger byrådet herefter træffer.
Kommunaldirektøren foreslår, at byrådet
enten bibeholder spørgetidsreglerne, som
de allerede er optrykt i forretningsorde
nens § 15, eller ændrer regler som tidli
gere foreslået i intern notits af 13/5
1987.
d)
Anders Clausager meddeler i skrivelse
af 27. september 1987 følgende:
"Da TSG formelt nedlægges pr. 29/9-87,
vil jeg efter denne dato nøjes med at
repræsentere Socialistisk Folkeparti i
Skibby byråd."
e)
Meddelelser
Referat af møde i Hovedstadsrådet den
25. september 1987.
Frederiksborg amtsråds forhandlinger i
møde den 20. august 1987.
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