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Medlemmer:

Kim Rockbill
Anni Skov
Birgit Bangsbof 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
j Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:
• Minibudget seminar et starter kl. 1500. Program
hertil vedlægges.
Formandsmøde kl. 1745
* Spisning i kantinen kl. 1800. Evt. afbud hertil
bedes givet til borgmesterkontoret senest tirs
dag kl. 1000.

Tidspunkt for mødets afslutning: kL
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: TT3valgsdagsordener
/Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
or udsendt tidligere:

Miljø- og teknikudvalget - den 24/2
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 23/2
Økonomiudvalget - den 9/3

3
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: Revisionsberetning nr. 112
J.nr. BK 00.01K01

^

Kommunernes Revisionsafdeling har i forbindelse
■med revisionsbesøg den 17. november 1998 samt i
perioden fra den 14. december 1998 til 13. januar
1999 afgivet delberetning for regnskabsåret 1998.
Revisionsbesøgene har omfattet dels en efterprø
velse af forretningsgangene og sagsbehandlingen
inden for hvert enkelt hovedområde af de sociale
ydelser, dels har revisionsbesøgene omfattet en
efterprøvelse af de gældende forretningsgange for
kasseområdet, likvide aktiver og øvrige status
konti. Den foretagne revision har ikke givet an
ledning til bemærkninger, og Kommunernes Re
visionsafdeling anfører i sin konklusion, “at sags
behandlingen på de reviderede områder foregår i
„ overensstemmelse med såvel internt som eks
te rn t fastsatte retningslinjer” .
^Økonomisk forvaltning indstiller, at delberetning
nr. 112 tages til efterretning.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 23. februar 1999 taget ovennævnte
f til efterretning.
Økonomiudvalget anbefaler på møde de 9.
marts 1999, at beretningen godkendes.
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tilsk u d til opførelse af toile tbvgning ved Selsø

p n r . TF120-1997/JOH
Solsø Menighedsråd har fremsendt ansøgning om
tilskud til finansiering af anlægsudgifterne ved
opførelse af en toiletbygning ved Selsø kirke.
Byrådet besluttede på mødet den 17. december
1997, at kommunen ydede et anlægstilskud på
50.000,- kr. til opførelse af en toiletbygning.
Beløbet skulle finansieres indenfor udvalgets
samlede anlægsramme for 1998.
Beløbet blev ikke udbetalt, idet Frederiksborg
amt og Fredningsnævnet forkastede toile tby gningens placering.
Der er nu fremsendt et nyt dispositionsforslag/
placering for opførelse af toiletbygningen, som
sandsynligvis vil blive opført i løbet af 1999.
i Fredningsnævnet har meddelt tilladelse, og for
. valtningen afventer i øjeblikket amtets zonetilla, delse og dispensation fra søbeskyttelseslinien,
således at der kan gives byggetilladelse.
Menighedsrådet ansøger om størst muligt tilskud
til anlæg af toiletbygningen, idet det dog forven
t e s at det tidligere tilsagn om 50.000 kr. stadig er
gældende.
Beløbet er ikke budget afsat i 1999, og forvaltnin
gen kan ikke anvise finansieringsmulighed.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. februar 1999, at der meddeles en tillægs) bevilling på 50.000,- kr. som anlægstilskud ved
opførelse af en toiletbygning ved Selsø kirke.
Økonomiudvalget indstiller på møde den 9.
marts 1999, at der ydes tilskud på kr. 50.000 til
opførelse af toiletbygningen.

Udgiften afholdes indenfor udvalgets eget an
lægsbudget for 1999.
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■dAbalnlan 79 for Hammer går den
:&m\ 01.03.04G01/PF
■Ejendommen omkring Hammergården blev i
1066 opkøbt a f staten i forbindelse med en større

■fredning i området. Skov- og Naturstyrelsen har
senere i forbindelse med det generelle frasalg af
. statens ejendomme, sat arealet omkring Ham 
mergården til salg igen.
; Et samarbejde mellem Skibby kommune, Frede
riksborg Amt og Idéværkstedet De Fri Fugle har
ført til opkøbet a f en del af ejendommen Ham
. mergården, (det nærværende lokalplanområde),
: dor er beliggende syd for Hammer Bakke. Hen
sigten med opkøbet er at realisere et projekt om
et center for bæredygtigt friluftsliv og sikre, at of
fentligheden fortsat får adgang til arealet.
Ideerne til projektet har været fremlagt på et
temamøde i byrådet den 20. januar 1999.
På baggrund af en udarbejdet eksamensopgave
for ejendommen og ønsker fra Idéværkstedets si
lde til centerets indhold er der udarbejdet et for
p la g til Lokalplan 79 for ejendommen matr. 12-a
Vejleby by, Ferslev, omkring Hammer går den.
Lok alplanforsl åget har været til uformel høring i
Frederiksborg Amt. Amtets kommentarer er ind
arbejdet i forslaget.

Lokalplan forsla get indeholder retningslinier for
arealanvendelse og omfanget af ny bebyggelse.
Der er ikke fastlagt detaljerede bestemmelser for
bygningernes udseende.
•Forslaget vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. februar 1999, at lokalplanforslaget god
kendes. Det anbefales, at stiføringen nord-syd
(vest om poppelhegnet) opretholdes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
marts 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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dlingsulan for samarbejde på kloakområdet
§k>ellem bvcirkelkommunorne
,J.nv. 06.00.05P22/LSC
.på borgmestermødet den 11. juni 1998 blev det
besluttet at undersøge mulighederne for et øget
samarbejde mellem bycirkelkommunerne inden
for kloakområdet. Første resultat af denne under
søgelse var det præfeasability-studie miljø- og
toknikudvalget fik forelagt til orientering på mø
de den 30. september 1998.
. De tekniske chefer i bycirkelkommunerne har si
den arbejdet videre med undersøgelser af mulig
hederne for at forbedre kvaliteten og økonomien i
driften af kloakforsyningerne gennem øget sam
. arbejde og udlicitering.
Der er på denne baggrund udarbejdet en hand
lingsplan for samarbejdet. Handlingsplanen er
udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaun
dersøgelse blandt bycirkelkommunernes forvalt
ninger.

I det følgende henvises der til vedlagte bilag.
Handlingsplanens målsætning er:
at driften sker på en måde, så der tages størst
; mulig hensyn til miljøet
/ • at borgernes gener på grund af driftsforstyrrel|i ser minimeres
];• at anlæggene vedligeholdes, så værdien af ani læggene bevares
; • at anlæggene udbygges løbende for at leve op
; til krav fra overordnede myndigheder
• at der sikres et godt arbejdsmiljø for de ansatte
i kloakforsyningerne
• at driften af anlæggene udføres så økonomisk
som muligt
Det er ikke i sig selv en målsætning, at der skal
ske en udlicitering af drifts- og vedligeholdelses
opgaverne, men udlicitering kan indgå som en af
de handlingsparametre kommunerne kan anvenfortsættes....
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fij i >rtsat
;ge. Der satses ikke på nuværende tidspunkt på at
involvere private kapitalinteresser, idet kommu
nerne ikke vil kunne overdrage opgaven med at
drive kloaksystemet til privat eller offentlig
, privat firma uden forudgående EU-licitation.
I handlingsplanen peges der på tre forskellige
modeller for samarbejde, der skal undersøges
nærmere:
ft Uformelt samarbejde om drift og udliciteringer
J** Formelt samarbejde om drift og udliciteringer i
j j f ét selskab
• Formelt samarbejde om drift og udliciteringer
. baseret på eksisterende selskaber.
Det uformelle samarbejde er muligt at etablere
umiddelbart. Målet hermed er at udnytte den lo
kale specialistviden og at koordinere opgaver for
at opnå en kvalitetsmæssig og økonomisk bedre
løsning.
Det kan dreje sig om fælles indkøb, kloakering i
tiet åbne land, vagtordninger, ledningsregistre
ring (GIS) osv. Samarbejdet vil blive iværksat
.
gennem administrative arbejdsgrupper.
Det formelle samarbejde tænkes etableret i form
af et interessentskab og har det formål at opnå
stord riftsfordele i form af mindre omkostninger,
bedre kvalitet og et bedre fagligt miljø. Det skal
, undersøges, om der skal etableres ét fælles drifts
selskab, eller om der evt. skal bygges videre på
selskaber, der allerede er etableret i dag. Der vil
også være mulighed for, at sådanne to selskaber
samarbejder på et mere uformelt plan.
Projeki.et bringes nu til politisk behandling i de
tenkelte kommuner.
■Det foreslås, at der politisk tages stilling til:
• om de enkelte kommuner principielt ønsker at
• samarbejde om driften af kloaksystemerne
t* hvilken samarbejdsmodel der ønskes
:* endelig beslutning om at indtræde i et samarboj de
■De tekniske chefer i bycirkelsamarbejdet foreslår,
at der indgås aftale med en neutral faglig konsu-

Formandens
initialer

Blad nr.

46

Dag og år

17. marts 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

^ fortsa t
^ n t, til at forestå de konkrete undersøgelser af
samarbejdsmuligheder. Der er mulighed for at
-■gøgø Erhvervsfremmestyrelsen om støtte på op til
] mto. DKK. til indsamling af oplysninger, udar
bejde oplæg om vurderinger af anlæg og investe
ringsbehov. Kommunerne skal maksimalt bidra
ge med 20%, svarende til 250.000 DKK.
Det foreslås at Erhvervsfremmestyrelsen i første
omgang søges om 300.000 DKK, og at kommu
nerne selv bevilliger 100.000 DKK., svarende til 1
kr. pr. indbygger.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. februar 1999, at der udarbejdes en analy
se af 3 samarbejdsmodeller, og at der bevilliges 1
kr. pr. indbygger til projektet. Udgiften finansie
res indenfor kloakforsyningens budget.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
marts 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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yinprins Frederiks Bro - muligheder for kana
ls forbedringer og alternative forbindelser
05.01.02P20/LSC

fRapport om Kronprins Frederiks Bro og Omkør
selsvejen i Frederikssund foreligger nu til høring,
.og forventes politisk behandlet i amtsrådet i løbet
siimmeren 1999.
siler henvises til den tidligere udleverede rapport.
'.'Rapporten er resultatet af den arbejdsgruppe, der
. blev etableret i foråret 1998 mellem Frederiks
sund, Jægerspris, Skibbj^ og Ølstykke kommuner
: bg Frederiksborg Amt. Arbejdsgruppen havde til
„formål at belyse problemerne omkring trafikaf
viklingen over Kronprins Frederiks Bro mellem
Frederikssund og Hornsherred samt de tilstøden
de vejstrækninger. Desuden skulle arbejdsgrup
pen fremsætte løsningsforslag.
Løsningsforslagene koncentrerer sig om tre mu
ligheder:
• En minimumsløsning. Denne løsning består
af justering og koordinering af signalanlæg i
krydsene på Omkørselsvejen og i krydset ved
broen. Der etableres svingbaner i krydset
Odinsvej/ Kocksvej og udkørslen fra Strandve
jen signalreguleres.
• Løsninger i nuværende brolinje. Løsninger i
eller omkring den nuværende brolinje, omfatr
ter nye bro- eller tunnelløsninger til hel eller
delvis erstatning af Kronprins Frederiks Bro.
t
Løsningerne er principielt firesporede, som
f:
minimum på forbindelsen over/under fjorden
% og i krydsene. På strækningen mellem kryd■;
sene kan det overvejes at indsnævre til to
;
spor, der hvor krydsafstanden tillader det.
; • Løsninger i ny brolinje mellem Marbæk og
Tørslev. Disse løsninger omfatter også bro- og
tunnelløsninger. Teoretisk set kunne forbin
delsen etableres firesporet og Kronprins Frefortsættes
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fa. fortsat
Ideriks Bro nedlægges, men dette er ikke fim 
; det; realistisk på grund af stor vejomkørsel for
lokal trafikken. Derfor forudsættes det, at
Kronprins Frederiks Bro bevares for den me| re lokale trafik, og at der etableres en tospo
ret vejforbindelse på højbro eller i tunnel.
■Hvis der vælges ny brolinje, vil der blive ud- "
■ført lovpligtige W M -u n d ersø gelser
(Vurdering af projektets Virkning på Miljøet).
fer kan opstilles følgende fordele og ulemper ved
| overordnede løsningsalternativer.
linimumsløsning:
iørdele

I

Jkonomi: lille investering, 2-5 mio. DKK
løser ”akut” problem med trafikafvikling
fgede kapacitetsreserver
Uemper
tadig kapacitetsproblemer i rundkørsel ved Freeriksværksvej
jKortvarig forbedring af trafikafvikling I øvrige
Uryds
"Omkørselsvejen er fortsat en barriere
f Forhold for sidevejstrafik forringes i myldretiden
|Ingen lokale miljøforbedringer
Løsninger omkring nuværende brolinie:
Fordele
Billigere end løsninger i ny brolinje, 80 - 400 mio.
DKK

Stor forbedring af trafikafvikling
Lokaltrafik tilgodeses
Ulemper
Omkør se 1svej en er barriere
^Trafiksikkerheden forringes
^Ekspropriation af arealer
Lokale miljøgener
iBerøring af arealer med beskyttelsesinteresser
Løsninger i ny brolinje uden Kronprins
Frederiks Bro:_________________________________
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tg løsning, 230 - 410 mio. DKK.
transportarbejde øges noget
SÉner giforbrug og C02~udslip øges
Jffone for lokal cykel- og biltrafik samt effektiv
/jtolJektiv trafik
^Berøring af arealer med beskyttelsesinteresser

losninger i ny brolinje med Kronprins Fre
£deriks
■ ■' " Bro
"
_
“™ "" “
Fordele
. Fremtidssikret løsning
Styrkelse af det regionale vejnet
Forbedret mulighed for kobling mellem kollektiv

trafik
Forbedring a f trafikafvikling på Omkørselsvejen
Hensyn til lokaltrafik
. Ulemper
■Dyr Løsning, 230 —410 mio. DKK.
Transportarbejde øges noget
Energiforbrug og C02-udslip øges
Berøring af arealer med beskyttelsesinteresser
Hvad angår finansieringen, er det fra amtets side
klart tilkendegivet, at det er en forudsætning at
kommunerne deltager i finansieringen af en evt.
ny bro/tunnel. Der er på nuværende tidspunkt
ik ke taget stilling til, hvordan den økonomiske
fordelingsnøgle kan se ud. Skibby Kommunes
brug af Kronprins Frederiks Bro udgør 5 % af den
samlede belastning. Ser vi på turtyperne, er de
fordelt på Bolig-arbejdsstedstrafik, indkøbstrafik
fik o g fra Frederikssund, fritidstrafik til og fra
sommerhusområderne og regional service trafik
f.eks. mellem Hornsherred og uddannelsescen
tre n e i Hillerød, Frederikssund og Stenløse.

•Kommunerne er som sagt blevet bedt om at tage
stilling til rapportens løsningsforslag og problem
stillingen i al almindelighed.
: Det er forvaltningens opfattelse, at Skibby kom
munes deltagelse i dette projekt forudsætter, at
der optages forhandlinger med staten om en del
vis finansiering a f projektet, eller at der alterna-
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?|jvt findes finansiering via private kapitalinte
resser.
. Årsagen er, at det indenfor den nærmeste årræk
ke ikke synes realistisk at kunne skaffe de nød
vendige økonomiske midler til projektet. Der
tænkes her på de mange økonomiske krævende
opgaver kommunen står overfor. I flæng kan
■nævnes skoleområdet, Hovedgadens forskønnelse,
mangelfuld vedligeholdelse a f kommunale byg
ninger, veje og anlæg, spildevandsplan i det åbne
land, ønsker om Multikulturhus. Det er ligeledes
forvaltningens anbefaling at byrådet behandler
projektet på det kommende budgetseminar i
marts 1999.
Miliø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. februar 1999, at kommunen af principiel
le grunde ikke ønsker at være med til at finansie
re projektet.
Det indstilles endvidere, at der etableres en løs
ning med en ny tunnel mellem Marbæk og Tør
slev med en delt vejføring nord og syd om Lyngemp.
Dot forudsættes, at Kronprins Frederiks Bro be
vares for den mere lokale trafik.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
marts 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
Jens Timm Jensen indtager s ærst andpunkt for så
vidt angår indstillingen om etablering a f ny tun
nel mellem Marbæk og Tørslev.
Endvidere indstiller udvalget, at trafikomlæg
ningerne i Frederikssund igangsættes med det
samme.

LULt/
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jSfcntilation i køkkenet på Nordhøi 4
'J.nr. 82.00
er på investeringsplanen for 1999 afsat
:$50.000,- kr. til at renovere ventilationsanlægget
i storkøkkenet på Nordhøj 4 efter påbud fra A r
bejdstilsynet.
Der har d. 2. marts 1999 været afholdt licitation
på projektet.
„Licitationen viste, at arbejdet, incl. følgearbejder,
kan fuldføres indenfor bevillingen.

Det billigste konditionsmæssige tilbud vil blive
antaget.
Iflg. tidsplanen skal accept til entreprenører ske
senest d. 19. marts 1999.
Arbejdet forventes tilendebragt i begyndelsen af
juni 1999.
I henhold til lov om kommunernes styrelse, §22,
stk. 2 har formanden for miljø- og teknikudvalget
på udvalgets vegne anbefalet, at rådighedsbelø
bet på kr. 850.000,- kr. frigives.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
„piarts 1999, at der frigives kr. 750.000, som er
den senest reviderede budget sum efter afholdt licita tion og indkomne underhåndsbud.
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■Ombygning af rådhus
■J.nr. TF82.00
: Der er på investeringsplanen for 1999 afsat
1.000.000,- kr. til at ombygge/udvide rådhuset
for.
Kn gruppe bestående af repræsentanter for råd
husets forvaltninger har arbejdet med at indkøbe
brugte kontorpavilloner, og det er nu lykkedes at
opnå en fornuftig pris på levering og opstilling af
232 m2 kontorpavilloner i haven sydvest for råd
huset.
Pavillonerne, incl. følgearbejder, kan udføres in
denfor bevillingen.
Der fremsendes ordrebekræftelse til accept i uge
9. Pavillonerne kan leveres i april 1999.
1 henhold til lov om kommunernes styrelse, §22,
stk. 2 har formanden for miljø- og teknikudvalget
på udvalgets vegne anbefalet, at rådighedsbelø
bet på kr. 1.000.000,- kr. frigives.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
marts 1999, at rådighedsbeløbet på kr. 1.000.000
frigives.
Steen Berthelsen og Jens Timm Jensen indtager
særstandpunkt.

Formandens
initialer

Blad nrl

53

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

vréløbig normeringsplan for skolevæsenet for
loleåret 1999/2000.
J. nr. SSSF 81.01
' henhold til byrådsbeslutningen af 15. december
993 fremsendes forslag til normeringsplan for
skoleåret 1999/2000.
{Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlæg
ningen for 1999 at afsætte 2 ugentlige undervis
ningstim er i alle 1., 2. og 3. klasserne i skoleåret
J1999/2000 og fremover til styrkelse a f undervis*
|ningen i dansk og matematik.
fEndvidore videreføres beslutningen fra budget1lægningen i 1998-budgettet omkring indførelse af
I1T i folkeskolerne, idet der er afsat kr. 125.000,- i
piyer af årene, samt at der spares en halv lærer
stilling i skoleårene 1999/2000 og 2000/2001.
f Elevtallet pr. 1. februar 1998 var opgjort til 656 +
BH-klasserne 73, ialt 729 elever. Pr. 1. februar
11999 er elevtallet 668 + BH-klasserne 61 elever.
Det skal bemærkes, at den endelige optælling
vedrørende antallet af elever i 10. klasse ikke er
afsluttet , og at der i henhold til beslutninger tru f
fet i foråret 1998 kan komme et ønske om yderli
ggere timer til 10. klasse i slutningen af marts
måned.
Byrådet godkendte på sit møde den 24. februar
: 1999 at give 1000 timer til IT-kurser på skolerne,
/ hvorfor normeringen tillægges 7/12 svarende til
583,33 timer i 1999 og 5/12, svarende til 416,66 i
De 1000 timer fremkommer ved at skoleåret
; 1999/2000 er et “arbejdsgiver-år” , hvilket bety
d e r , at der bliver 2 ekstra arbejdsdage.
Da skolerne, uanset det konkrete år, har 200
skoledage, vil der være 14,4 ekstra timer pr. læ 
gtere, som kommunen vil kunne spare.
Skole-., social- og sundhedsudvalget anbefaler
På sit møde den 23. februar 1999 forslaget til
fortsættes...
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f fortsat
liåne ringsplanen for skoleåret 1999/2000, som
fger:
jf a. Børnehaveklasse
i:der afsættes følgende arbejdstimetal til børne
haveklasserne på ialt 4.160 timer.
b. 10. klasse
it der afsættes følgende U/F timeforbrug til 10.
klasserne på ialt 1.680 timer.
,
c. Normalundervisning
iit der afsættes følgende U/F timeforbrug til nor
malundervisningen i 1.-9. klassetrin på ialt
60.168 timer.
mm

|2. Specialundervisning
I%a. § 20, stk. 1
/at der til specialundervisning § 20, stk. 1 afsættes
følgende U/F timeforbrug på ialt 11.222,4 tiU mer.
2.b. § 20, stk. 2
at der til specialundervisning § 20, stk. 2 afsættes
t følgende U/F timeforbrug på ialt 3.278 timer til
dagprojektklassen og 3.752 timer til støttefor
anstaltninger.
2.c. Specialklasser
at der ikke afsættes U/F-timeforbrug, idet der i
r lighed med skoleåret 1998/99 ikke oprettes
f: specialklasser.
2.d. Anbragte plejebørn
at der til anbragte plejebørn afsættes et UFØ: timeforbrug på ialt 6.398 timer. Denne udgift
:: afholdes af andre kommuner, hvorfor timefor■ bruget til dette område er tillagt kommunens
> egen normering.
2.e. Specialansøgninger
at der ikke afsættes U/F-timeforbrug til spe
: cialansøgninger vedrørende handicappede ele
ver.
3. Ø-tid
3.a. Ø-tid
at der afsættes til øvrig tid et 0 -timeforbrug på
ialt 26.352,6 timer.
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Ledelsestid + øvrige opgaver
. a. Ledelsestid
l der afsættes ialt 7.129 timer til ledelsestid.
.6. Øvrige opgaver
| der afsættes ialt 3.506 timer til tværkommuna
le projekter.
. Frivillig undervisning
;t der afsættes ialt 360 timer (færgegården) til
frivillig undervisning.
I

& Løn- og normering
5.a. leder /lærerstillinger
at der afsættes løn til 74,036 lærer/lederstillinger
£■: til skolevæsenets samlede normering for skoleI året 1999/2000, samt 2.871 lederstillinger i
£:: børnehaveklasserne.

5.6. Overarbejde
at der til overarbejde afsættes ialt 601 timer.
5. c. Vikarudgifter
at der afsættes kr. 1.011.015,- til vikarudgifter
for det samlede skolevæsen i kalenderåret
*■- 2000.
6. Flytning a f ressourcer
6. a. Flytning af ressourcer
at der flyttes 600 timer i forbindelse med interne
; samarbejdsaftaler i kommunen.
:L- Rådighedstimer
7. a. Rådighedstimer
at der ikke afsættes timetal fra skolernes vikar konti til normeringen af pædagogiske grunde.
8. Øvrige ansøgninger
S. a. Timer til kursus i IT
at der med besparelse på Y%lærerstilling til IT,
tilladelse til at bruge 1.021 timer til kursus i
IT for lærere.
at der tilføres følgende ekstratildeling på 2 lekti
oner til dansk og matematik til alle klasser på
1.-3. klassetrin på 1.613,7 timer.
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vg fortsat

lat dér afsættes et passende Ø-timetal til temadag
V. for samtlige lærere, samt timer til arbejder i
: styregruppen vedrørende “Folkeskolen år

2000”.
.Endvidere anmodes skolerne om inden byrådets
mode den 17. marts 1999 at fremkomme med en
statusbeskrivelse vedrørende “Folkeskolen år
2000” samt en plan over, hvordan man vil arbej
de videre med projektet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
. marts 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
,
Steen Berthelsen afventer stillingtagen til by
radsmødet.

Formandens
■: initialer

Blad nr.

57

Dag og år

17. marts 1999

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Maling for specialklasseelever

I

|ir. SSSF 17.03.22

'ra Jægerspris kommune er der fremsendt over
tag vedrørende betaling for undervisning af speialklasseelever fra Skibby kommune på kr.
36.786,-.
kibby og Jægerspris har en samarbejdsaftale, af
vilken det fremgår, at specialklasseeleverne unervises på skift i kommunerne ved, at der opret*s klasser på henholdsvis Møllegårdsskolen og
pkuldelev skole.
^ skoleåret 1998/99 var der ikke elever til Skulde
le v skole. Der har været afholdt visitationsmøde
W
-'L
*
|§en 20. januar 1999, hvor det blev konstateret, at
p e r heller ikke i år er elever til Skuldelev skole.
»Aftalen indeholder ikke en aftale om betaling
Tkommunerne imellem, men da det er andet år i
/ træk, at Skibby ikke har elever fra Jægerspris og
|f øvrigt får undervist 5 elever på Møllegårdssko
len anmoder Jægerspris om betaling for skoleåret
/; 1999/2000.
I forbindelse med godkendelse a f den foreløbige
normering for 1998/99, blev der dels sparet kr.
108.000,-. idet der ikke blev oprettet specialkasKser, og dels blev der kun ansøgt om tillægsvilling
til én handicappede elev mod tidligere 2 - bespa
re ls e på ca. kr. 300.000,-.
fpæ kning af udgiften til Jægerspris kommune,
kan derfor ikke finansieres indenfor konto 3.
Udtalelse fra økonomisk forvaltning beror i saigen.
fortsættes...
Skole-* social- og sundhedsudvalget anbefaler
j/på sit møde den 23. februar 1999, at der betales
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aftales regler for betaling fremover mellem
Ijf^gørspris og Skibby omkring specialklasserne.
økonom iudvalget fremsender på møde den 9.
ø a r l s 1999 til byrådets afgørelse.
Jiper udarbejdes notat til udsendelse sammen med
'■byrådets dagsorden.
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fe d læ ggelse af stillingen som dagplei eleder samt
^ n orm erin g af stilling som leder af det samlede
f e ^pasningstilbud
jj| nr. SSSF 16.04
fev

gkole-, social- og sundhedsforvaltningen har på
Jaggrund af de erfaringer, der er gjort på dag
pasnings områ det ønsket at forandre strukturen
|inkring ledelsen a f området,
jpet vil indebære, at stillingen som leder af dag
plejen nedlægges i den form, den har i dag. For
valtningen finder, at ledelsen af dagplejen kan
Varetages af en medarbejder, som også har andre
fepgaver.
p e t vil være ønskeligt at oprette et daginstitutifenskontor, som varetager alle opgaver indenfor
Éagpasningsområdet. Det vil sige at kontorets
personale vil være 1 kontorfuldmægtig (30 t), 1
(kontorassistent (20 t) samt 2 dagplejeassistenter
samt; lederen på 37 timer.

Fordelen ved at samle dagpasningen under 1 le
je r er, at der er mulighed for et bedre overblik
over området, hvilket også giver mulighed for
bedre styring og tilpasning af ressourcerne i om|ådet.
(Lederen vil også skulle fungere som sparrings
for de eksterne ledere og i den forbindelfpartnere
e;,'-"'
j o være inspirator og udvikler af området. Ende
lig skal lederen have tilsynsforpligtigelsen med
(dagpasningen på byrådets vegne.
(Lokalsamarbejdsudvalget har afholdt møde den
marts 1999. Udtalelse herfra er fremlagt i sa!gen.
iSkole-, soniaD og sundhedsudvalget anbefaler
(På sit møde den 23. februar 1999, at stillingen
pom dagplejeleder nedlægges, samt at stillingen
#bm leder af det samlede dagpasningstilbud op-

'-i'o

Økonomi 11dvalget anbefaler på møde den 9.
Iparts 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
Indstilling.
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fe rs la g til ændring af dato for overflytning til ny
institution
||nr. SSSF 16.06

pjkole-, social- og sundhedsudvalget behandlede
|(å sit møde den 27. oktober 1998 forslag om, at
jkommende børnehaveklassebørn blev indskrevet
f|å fritidshjem 1. maj 1999 i stedet for 1. august
||999. Det blev besluttet, at man arbejdede videre
hned forslaget i Skuldelev.
JlkuldeleV børnehave og Børnehuset har arbejdet
fvidere med idéen. Der har været afholdt foræl
dremøde i Skuldelev børnehave, for de for ældre,
divis børn påtænkes flyttet til Børnehuset, ligej&om forældrebestyrelserne i institutionerne har
{været inddraget i arbejdet.
§J)er har været positive tilkendegivelser fra de 2
{forældrebestyrelser. Forældrene fandt ligeledes
{oplæggei. godt under forudsætning ak at der blev
arbejdet videre med tilbuddet i fritidshjemmet.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 23. februar 1999, at børnene i
Skuldelev, som er indskrevet i børnehaveklasse
§pr. 1. august 1999, indskrives i Børnehuset pr. 1.
maj 1999, samt at forvaltningen arbejder videre
med fritidshjemstilbuddet.
Dkonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
{marts 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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%jgtøtte til uds mvkningsproiekt på Frederikssund
•^gymnasium
|r; nr. BK 00.01049
i
',
é
^Frederikssund Gymnasium ansøger i skrivelse af
V2. februar 1999 om økonomisk støtte til et større
Uidsmykningsproj ekt.
...Projektet gennemføres i samarbejde mellem Sta
tens Kunstfond, Frederiksborg amts kunstudvalg
pg Frederikssund Gymnasium. Kammen for ud
sm ykningen er kr. 800.000.
Gymnasiet meddeler endvidere, at de har accep
teret at skulle skaffe 75.000 kr. som sin andel i
projektet. Indtil videre har de fået tilsagn om
i 38.000 kr.
-Intern notits af 3/3 1999 fra borgmesterkontoret
er vedlagt sagen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9.
; marts 1999, at der bevilges et tilskud på kr.
■5.000.

Beløbet søges som en tillægsbevilling, som finan
sieres over kassebeholdningen.
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^Erhvervspolitiske udfordringer, Frederiksborg

■amt
lf J.nr. BK 24.00
■ .Frederiksborg amt fremsender debatoplæg til en
ramme for Nordsjællands erhvervspolitik
^.“Erhvervspolitiske udfordringer” til udtalelse.

}. Ideer og forslag skal indsendes senest den 19.
j.. marts.
■'.Fællesudtalelse fra bycirklen er fremlagt i sagen.
■ Kommunaldirektøren udarbejder materiale, som
; vil blive omdelt på mødet.
Økonomiudvalget behandlede på møde den 9.
i , marts 1999 ikke sagen, idet der afventes udkast
■. til udtalelse, som udsendes sammen med byrå
? dets dagsorden.

